
ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Data: 05 de setembro de 2017.
Horário: 09h30
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;

I. PRESENTES
Membros da CT-EA:

• Renata Ribeiro de Araújo (UNESP);
• Diego Henriques Santos (CODASP);
• Márcia Ap. da Silva Vieira (SABESP);
• Vitória R. Machado dos Santos (DAEE);
• Erivelton Roberto de Godoy (DAEE);
• Glaucia Ap. Rosa Cintra (D.E Presidente Prudente);
• Ellen Sanches de Oliveira (D.E Santo Anastacio);
• Francisco Torturello (URM Casa Civil);
• Roberto Yassuo Shirasaki (CATI/Pres.Prudnete);
• Alba Regina Azevedo Arana (APEC);
• João Mendes Barreto (Comitê Cidadania de Tarabai);
• Rosimeire Ap. Costa (Pontal Flora);
• Julieta Felix Duela (Ecoarara);
• Renata Benisterro Hernandes (SENAC);
• Lilian Cardoso Stedfeld (Pm Rancharia);
• Gisele Santos Rominelli (Pm Anhumas);
• Eduardo David Souza e Silva Schebuk (Pm Pres. Epitácio);
• Nelci Francisca de Lima (Pm de Teodoro Sampaio);
• Felipe Goulart Valentin (Pm de Martinópolis);
• Eliana D’arce Ropelli Junqueira (Pm Pres. Prudente);
• Emerson Ferreira Izuka (Pm Alvares Machado);
• Camila dias Pinaffi (Pm Tarabai);
• Wesley Caravina (Associação dos Engenheiros)

CONVIDADOS E EXTRAORDINÁRIOS

• Ériqui M. Inazaki (Fundação Florestal);
• Talita T. O. Pessoa (Pm Rancharia);
• Sandro Roberto Selmo (DAEE);
• Alvaro Yanagui (DAEE)
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE).

II. PAUTA DA REUNIÃO

1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Discussão da participação no XV Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em

Recursos Hídricos;
3. Discussão sobre o Encontro Regional Sudoeste (Pré-Fórum);
4. Outros assuntos;
5. Encerramento.



III. RELATO DOS RESULTADOS

1. Aprovação da ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo,1
Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos e passou apalavra para a Sr.ª2
Eliana D’Arce Ropelli Junqueira, Coordenadora desta CT, que deu as boas vindas a todos,3
iniciou a reunião e expôs a pauta. Em seguida a palavra foi passada ao Sr. João Mendes Barreto,4
que procedeu a leitura da ata da reunião anterior e após lida e feita as devidas correções foi5
aprovada por unanimidade.6

2. Discussão da participação no XV Diálogo Interbacias de Ed ucação Ambiental em7
Recursos Hídricos e Discussão sobre o Encontro Regional Sud oeste (Pré-Fórum): Antes8
de iniciar as discussões a respeito dos eventos, o Sr. Sandro esclareceu a todos sobre o PL9
315/2009, o qual tramita pelo Senado Federal que tem por objetivo alterar o percentual de10
distribuição os recursos financeiros provenientes da compensação financeira pela utilização dos11
recursos hídricos, podendo alterar os valores repassados ao FEHIDRO. Expôs também que foi12
feita uma minuta de ofício e encaminhada a todos para remeter aos senadores, bem como uma13
moção do CBH-PP que manifesta contrariamente ao PL 315/2009. Posteriormente, passou a14
discutir sobre o Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, que será15
realizado nos dias 16, 17 e 18 de outubro na cidade de São José do Rio Preto/SP, bem como o16
Pré-Fórum – Encontro Regional Sudeste, eventos que acontecerão simultaneamente e17
antecederão o 8º Fórum Mundial da Água em 2018 na cidade de Brasília. A palavra foi aberta e a18
Srª Renata Ribeiro questionou se haverá subsídio para a participação dos representantes da19
sociedade civil. O Sr. Sandro esclareceu dizendo que ainda não foi decidido pela organização20
quanto à possibilidade e ainda ficou de confirmar a programação final dos eventos.21
Posteriormente, solicitou ao Sr. Alvaro que apresentasse o texto escrito pela Vice-Presidente do22
CBH-PP, a respeito das ações de educação ambiental, que será publicado na Revista Diálogo.23
Ainda, pediu ao Sr. Murilo para apresentar uma proposta de experiência exitosa de ação de24
educação ambiental para ser enviada e publicada no evento, sendo sugerida a “CAPACITAÇÃO25
E TREINAMENTO PARA PRESERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS” da Pontal26
Flora, cujo projeto já envolveu muitas pessoas de vários municípios do Pontal.27

3. Outros assuntos: Com a palavra, o Sr. Sandro comentou que dia 21 de setembro haverá28
uma comemoração do dia da árvore e que ocorrerá um evento envolvendo a Prefeitura de29
Presidente Prudente em parceria com o CBH-PP, cuja programação ainda não está concluída,30
mas a intenção é que o Exmo Prefeito e Presidente do CBH-PP, Nelson Bugalho, dê uma31
palestra sobre a importância da preservação. Após discussão acerca do assunto e várias32
sugestões da CT-EA, a Srª Eliana comentou que levará as propostas para a organização do33
evento e comunicará posteriormente. Posteriormente, a palavra foi passada ao Sr. João Mendes34
que comentou sobre as boas práticas ambientais que aconteceram na cidade de Tarabai, cujo35
projeto de “Campanha do Lixo Eletrônico” ocorreu com grande sucesso.36

Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta a Srª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira37
agradeceu a presença e a colaboração de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a38
tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário Ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será39
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos cinco dias do mês de setembro de 2017.40

_____________________________
Eliana D’Arce Ropelli Junqueira

Coordenadora da CT-EA

_____________________________
Alvaro Yanagui

Secretário Ad- hoc da CT-EA


