
ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Data: 07 de abril de 2017.
Horário: 14h00
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;

I. PRESENTES

Membros da CT-EA:
• Alba Regina Azevedo Arana (APEC/UNOESTE);
• Aline Cavalheiro Soares Villa (PM Álvares Machado);
• Diego Henriques dos Santos (CODASP);
• Eduardo David Souza e Silva Schebuk (PM Pres. Epitácio);
• Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (PM Presidente Prudente);
• Erivelton Roberto de Godoy (DAEE);
• Gláucia Ap. Rosa Cintra (D.E. P. Prudente);
• Guilherme Magrini Verri (ABCE);
• João Mendes Barreto (Comitê da Cidadania);
• José Alberto mangas Pereira Catarino (Pontal Flora);
• José Donizete Ribeiro (PM Euclides da Cunha Paulista);
• Jovelino José da Silva Junior (CETESB);
• Julieta Felix Duela (ARARAJUBA);
• Murilo Mendes de Angelo (UNIESP S.A.);
• Nelci Francisca de Lima (PM Teodoro Sampaio);
• Raquel Cabrera Gondim machado (PM Tarabai);
• Renata Benisterro Hernandes (SENAC);
• Roberto Yassuo Shirasaki (CATI/P. PRUDENTE);
• Vitória Ribeiro Machado dos Santos (DAEE).

Participantes Convidados:
• Álvaro Yanagui (DAEE);
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE - Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP);
• Mylenni Guerra LIma (DAEE);
• Rafaela Tiemi Shiota (AEAAPP);
• Sandro Roberto Selmo (DAEE- Secretário Executivo do CBH-PP);
• Wesley Caravina Rodrigues (AEAAPP).

II. PAUTA DA REUNIÃO

1. Aprovação da ata da reunião anterior;

2. Avaliação dos eventos em comemoração ao Dia Mundial da Água, XIX Encontro Regional

de Educadores em Defesa da Água;;

3. Outros assuntos;

4. Encerramento.



III. RELATO DOS RESULTADOS1

1. Aprovação da ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo,2

Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião. A palavra3

foi passada para a Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira, coordenadora desta CT, que deu as4

boas vindas a todos e expôs a pauta da presente reunião. Na sequência, a Sr.ª Julieta Félix5

Duela (ARARAJUBA) procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi colocada6

em votação e aprovada por unanimidade.7

2. Avalia ção dos eventos em comemora ção ao Dia Mundial da Água, XIX Encontro8

Regional de Educadores em Defesa da Água: Prosseguindo com a pauta, a coordenadora, Srª.9

Eliana realizou uma apresentação sobre o XIX Encontro Regional de Educadores em Defesa da10

Água, destacando que o evento foi realizado em três polos, sendo na Diretoria de Ensino de11

Mirante do Paranapanema, Diretoria de Ensino de Presidente Prudente, e nas dependências da12

Pontal Flora (Pres. Venceslau-SP). Na sequência foi exibido um levantamento sobre as fichas de13

avaliação do evento que os participantes preencheram, as quais foram recolhidas no final do14

evento, e a Sr.ª Eliana comentou sobre os pontos positivos e os que podem ser melhorados, e15

ainda destacou que não houve nenhuma ficha preenchida com o item “ruim” e sequer “péssimo”.16

Após um momento de troca de ideias e de informações das particularidades do evento em cada17

polo, foram apontadas as sugestões que os participantes emitiram na ficha de avaliação, visto18

que em algumas das sugestões foi a realização de mais uma etapa do evento no presente ano.19

Posteriormente a palavra foi passada para Sr. Sandro Selmo que comentou sobre a realização20

do evento na Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema, e destacou que o evento como21

um todo, em cada uma das três Diretorias de Ensino foi bastante satisfatório e que a dinâmica22

utilizada agradou muito os participantes. Após as tratativas referente ao evento realizado em23

comemoração do Dia Mundial da Água, passou a ser apreciado o próximo assunto da pauta.24

3. Outros assuntos: Com a palavra, a Srª Eliana Junqueira repassou o convite do Workshop25

Técnico sobre Restauração Ecológica (Convênio SMA/UNESP - Programa Nascentes), o qual é26

uma organização da SMA, UNESP e CBH-PP, evento que que será realizado dias 18 e 19 de27

abril de 2017, no Anfiteatro I da UNESP/P. Prudente-SP. Na sequência a palavra foi passada28

para a Sr.ª Renata Hernandes (SENAC) que informou sobre o curso que o SENAC está29

oferecendo, o curso livre - Agente de Gestão de Resíduos Sólidos, o qual é gratuito.30

Posteriormente, com a palavra, o Sr. Guilherme (ABCE) compartilhou as atividades que a ABCE31

realizou entre os dias 20 e 31 de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água, tais como a32

soltura de peixes, e destacou que dentre o público alcançaram cerca de 1.200 alunos.33



4. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta a Srª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira34

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni35

Guerra Lima, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por36

quem de direito. Presidente Prudente, aos sete dias do mês de abril de 2017.37

________________________
Mylenni Guerra Lima

Secretária “ad hoc” da CT-EA

_____________________________
Eliana D’Arce Ropelli Junqueira

Coordenadora da CT-EA


