ATA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA.
Data:
Horário:
Local:
I.

08 de fevereiro de 2017
09h30 min.
Departamento de Águas e Energia Elétrica | P. Prudente-SP;

PRESENTES

Membros da CT-EA:
•

Adília Camargo Ramos (CESP);

•

Aline de Fátima R. dos Santos (IPE);

•

Ana Lúcia Luz Alberti (APTA);

•

Aparecida Marques Borges (SINTRAPP);

•

Antônio Carlos Cezário (CATI/P. Prudente);

•

Carlos Alberto Arraes (CDPEMA);

•

Diego Henriques Santos (CODASP);

•

Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (PM de Pres. Prudente);

•

Gláucia Ap. Rosa Cintra (DEE de P. Prudente);

•

Irene Sartori Nehring (Soroptimista);

•

João Mendes Barreto (Assoc. Do Comitê da Cidadania de Tarabai);

•

José Alberto Mangas Pereira Catarino (Pontal Flora);

•

José Donizete Ribeiro (PM de Euclides da Cunha);

•

Lilian Cardoso Stedefeldi (PM de Rancharia);

•

Lúcia Satie Nishijima (D.E de Sto. Anastácio);

•

Marcia Ap. Da Silva Vieira (SABESP);

•

Maria Christina L. Marques Gomes (DEE de P. Prudente);

•

Maria das Graças de Souza (IPE);

•

Mylenni Guerra Lima (DAEE);

•

Newton Tachibana (PM de Álvares Machado);

•

Raquel Cabrera Gondim (PM de Tarabai);

•

Renata Ribeiro de Araújo (FCT-UNESP);

Participantes Convidados:
•

Antônio Cezar Leal (FCT-UNESP);

•

Erivelton Roberto de Godoy (DAEE);

•

Irineu Ap. Petenuci (Secretário da Educação/PM de Tarabai);

•

Marina Ramos Furlan Solina (PM de Martinópolis);

•

Nelci Francisca de Lima (Divisão do Meio Ambiente/PM de Teodoro Sampaio);

•

Rodrigo dos Santos Ferreira (PM de Euclides da Cunha Paulista);

•

Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP);

•

Talita T. Oliveira Pessoa (PM de Rancharia);

•

Vandir Pedroso de Almeida (FIESP).

PAUTA DA REUNIÃO

•
•
•

Aprovação da Ata da reunião anterior;
Organização do evento em comemoração ao Dia Mundial da Água, XIX Encontro Regional de
Educadores em Defesa da Água;
Outros assuntos.
II. RELATO DOS RESULTADOS
1. Abertura da Reunião:
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Com a palavra, a Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira, Coordenadora da CT-EA agradeceu a presença de
todos dando as boas vindas e iniciou a reunião. Na sequência exibiu a pauta da presente reunião, e a
palavra foi passada para a Sr.ª Ana Lúcia Alberti (APTA) para que procedesse a leitura da ata da reunião
anterior, que após lida e realizada as devidas correções, foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade. Posteriormente, a palavra foi passada para o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo
do CBH-PP que passou alguns informações das próximas atividades do CBH-PP, destacando sobre as
reuniões preparatórias que serão realizadas por cada segmento, para a composição do CBH-PP (Biênio
2017-2018). Atendendo a pauta da presente reunião, foi iniciada a abordagem do próximo assunto.
2. Organização do evento em comemoração ao Dia Mundial da Água, XIX Encontro Regional

de Educadores em Defesa da Água.
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Inicialmente a Sr.ª Eliana, Coordenadora da CT-EA destacou que tradicionalmente o CBH-PP juntamente
com a CT-EA realizam um evento em comemoração ao Dia Mundial da Água, o Encontro Regional de
Educadores em Defesa da Água, sendo que no corrente ano será realizada a 19ª Edição do evento. Ainda
com a palavra, a Sr.ª Eliana informou que a organização do referido evento tem como base os ditames da
Organização das Nações Unidas - ONU, visto que para 2017 o tema lançado pela ONU para o Dia Mundial
da Água foi “Água Residual”. Prosseguindo, foi exposta uma ideia inicial, do evento ser realizado em formato
de videoconferência, cujo objetivo seria alcançar um público maior, o que facilitaria no quesito de
deslocamento, onde uma das ideias seria contar com a estrutura da “Sala do Saber” das Diretorias
Estaduais de Ensino no âmbito do CBH-PP. E apresentou uma segunda ideia, que seria realizar o evento no
anfiteatro da UNESP/P. Prudente-SP e conciliar um meio de transmitir a realização do evento, ou ainda
produzir um material de vídeo como meio de compartilhar as atividades e projetos que o CBH-PP já realizou,
e na ocasião informou contatou a UNESP, para consultar a disponibilidade do anfiteatro. Na sequência, a
palavra foi passada para o Sr. Sandro Selmo que esclareceu sobre os objetivos da realização do Encontro
Regional de Educadores em Defesa da Água, e ainda comentou sobre os instrumentos de gestão dos
recursos hídricos. O Sr. Sandro também fez menção sobre a elaboração de um vídeo com o objetivo de
exibir uma retrospectiva das atividades realizadas nas edições anteriores do Encontro Regional de
Educadores em Defesa da Água, e destacou a presença do Sr. Erivelton Roberto de Godoy (DAEE/P.
Prudente) que poderá contribuir para a confecção do vídeo. Após um momento de troca de informações,
discussões sobre o público alvo e amadurecimento de ideias, das propostas discutidas para o evento em
comemoração ao Dia Mundial da Água, algumas delas serão melhor trabalhadas em futura reunião, tais
como contatar as três Diretorias Estaduais de Ensino que fazem parte do CBH-PP, estender o convite do
evento aos professores das redes municipais da região, modo de transmissão do evento, e entre outras.
Assim, foi sugerido pelo Sr. Sandro Selmo a criação de um grupo especial para tratar sobre a metodologia e
estrutura para a realização do Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água, grupo este que se
reunirá em 14 de fevereiro de 2017, e ficou composto pelos seguintes membros: Sr. Vandir (FIESP), Sr.
Diego (CODASP), Sr.ª Maria das Graças (IPE), Sr. Erivelton (DAEE), Sr. José Alberto Catarino (PONTAL
FLORA).
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3. Outros assuntos.
Tratados todos os assuntos da pauta, e passado todos os informes, a Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima,
Secretária "ad-hoc", encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito.
Presidente Prudente, aos oito dias do mês de fevereiro de 2017.
______________________________

________________________

Eliana D’Arce Ropelli Junqueira

Mylenni Guerra Lima

Coordenadora da CT-EA

Secretária “ad hoc”

