
ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Data: 16 de novembro de 2017.
Horário: 09h30
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;

I. PRESENTES
Membros da CT-EA:

• Alba Regina de Azevedo Arana (UNOESTE);
• Aparecida Marques Borges (SINTRAPP);
• Carlos K. Faccioli (PM Indiana);
• Eduardo David Souza e Silva Schebuk (PM Pres. Epitácio);
• Ellen Sanches de Oliveira (D.E Santo Anastacio);
• Emerson Ferreira Iizuka (PM Alvares Machado);
• Erivelton Roberto de Godoy (DAEE);
• Felipe Goulart Valentin (PM de Martinópolis);
• Gilmar José Peixoto (SABESP);
• Hilton Iwao Ubukata (CETESB);
• Ione Karassawa (APTA);
• João Mendes Barreto (Comitê Cidadania de Tarabai);
• José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA);
• Julieta Felix Duela (Ecoarara);
• Maria Cristina RIZK (UNESP);
• Mayara Maezano Faita Pinheiro (CIESP);
• Nelci Francisca de Lima (Pm de Teodoro Sampaio);
• Rafaela Tiemi Shiota (Associação dos Engenheiros);
• Rodrigo Dugaich Carniato (PM Santo Anastácio);
• Talita T. O. Pessoa (representando a PM Rancharia);
• Vitória R. Machado dos Santos (DAEE);
• Wesley Caravina (Associação dos Engenheiros).

CONVIDADOS E EXTRAORDINÁRIOS

• Denis Fernando de Carvalho Bezerra (D.E. Mirante do Paranapanema);
• Lilian Cardoso Stedfeld (PM Rancharia);
• Marina Leopoldina G. de Paiva Mota (D.E. Mirante do Paranapanema);
• Mylenni Guerra Lima (DAEE);
• Sandro Roberto Selmo (DAEE).

II. PAUTA DA REUNIÃO

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

Recursos Hídricos;
3. Outros assuntos;
4. Encerramento.



III. RELATO DOS RESULTADOS

1. Aprova ção da ata da reuni ão anterior: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo,1
Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos, justificou a ausência da Sr.ª2
Eliana D’Arce Ropelli Junqueira, Coordenadora desta CT e passou a palavra para a Vice-3
Coordenadora, Sr.ª Julieta Felix Duela para que presidisse a reunião, a qual deu as boas vindas4
a todos iniciando a reunião e expôs a pauta. Em seguida a Sr.ª Julieta procedeu a leitura da ata5
da reunião anterior, que após lida e foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Em6
seguida, a palavra foi passada para o Sr. Sandro Selmo que passou os informes da Secretaria7
Executiva do CBH-PP, atualizando a situação em que se encontra o PL 315/2009, o qual tem por8
objetivo alterar o percentual da distribuição dos recursos financeiros provenientes da9
compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, também comentou sobre o10
Encontro Regional Sudeste (Pré-Fórum), evento que ocorreu simultaneamente com o XV Diálogo11
Interbacias. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro fez alguns apontamentos sobre o 8º Fórum12
Mundial da Água, o qual será realizado no Brasil no mês de março de 2018. E ainda, destacou13
que a próxima reunião plenária do CBH-PP será dia 14/12/2017, quinta-feira, e convidou a todos.14
Após a apresentação do Sr. Sandro, a Sr.ª Julieta prosseguiu com a pauta.15

2. Avalia ção da participa ção no XV Diálogo Interbacias de Educa ção Ambiental em16
Recursos Hídricos: Iniciando a discussão sobre o Diálogo Interbacias de Educação Ambiental17
em Recursos Hídricos, o qual foi realizado nos dias 16, 17 e 18 de outubro na cidade de São18
José do Rio Preto/SP, bem como o Pré-Fórum – Encontro Regional Sudeste, eventos que19
ocorreram simultaneamente, a Sr.ª Julieta comentou da programação do XV Diálogo Interbacias,20
e passou a palavra para o Sr. Sandro Selmo, que expôs o objetivo do evento, comentou sobre as21
vagas subsidiadas, e informou que realizou uma apresentação sobre o projeto do GT-22
APP/Manancias (CBH-PP), o qual visa recuperar o alto curso do Rio Santo Anastácio, sendo que23
o projeto já está em execução e deu alguns esclarecimentos. Em seguida, a palavra foi passada24
para a Sr.ª Mayara Faita (CIESP), que comentou sobre suas experiências na participação do XV25
Diálogo, elogiando o objetivo do evento. Com a palavra, o Sr. João Mendes Barreto (Comitê da26
Cidadania de Tarabai) também comentou sobre sua participação no XV Diálogo, e destacou que27
no evento deveria haver maior presença dos prefeitos municipais. Após a manifestação de outros28
membros da CT-EA que participaram do XV Diálogo Interbacias, os quais destacaram sobre as29
experiências construtivas, e elogios sobre as oficinas, foi verificada a participação muito positiva30
no referido evento. Então, com a palavra, a Sr.ª Julieta passou para o próximo item da pauta.31

3. Outros assuntos: Com a palavra, o Sr. Sandro comentou que referente ao Plano de Bacia do32
CBH-PP, informou as datas das oficinas referente ao Prognóstico e do Plano de Ação, sendo dia33
28/11/2017 em Presidente Prudente-SP na sala de reuniões do DAEE, e dia 29/11/2017 em34
Presidente Venceslau-SP, nas dependências da Pontal Flora.35

4. Encerra mento: Tratados todos os assuntos da pauta a Sr.ª Julieta Felix Duela agradeceu a36
presença e a colaboração de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu,37
Mylenni Guerra Lima, Secretária Ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será38
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos dezesseis dias do mês de novembro de39
2017.40

_____________________________
Julieta Félix Duela

Vice-Coordenadora da CT-EA

_____________________________
Mylenni Guerra Lima

Secretária Ad- hoc da CT-EA


