ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Data:
09 de fevereiro de 2018.
Horário: 09h30
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;
I.

PRESENTES
Membros da CT-EA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alba Regina de Azevedo Arana (UNOESTE);
Carlos K. Faccioli (PM Indiana);
Diego Henriques Santos (CODASP);
Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (PM de Presidente Prudente);
Ellen Sanches de Oliveira (D.E de Santo Anastácio);
Erivelton Roberto de Godoy (DAEE);
Felipe Goulart Valentin (PM de Martinópolis);
Francisco Torturello (URMC-CASA CIVIL);
Gilmar José Peixoto (SABESP);
Gisele Santos Raminelli (PM de Anhumas);
Gláucia Ap. Rosa Cintra (D.E. de Presidente Prudente);
Hilton Iwao Ubukata (CETESB);
Ione Karassawa (APTA);
João Mendes Barreto (Comitê Cidadania de Tarabai);
Julieta Felix Duela (Ecoarara);
Maria Cristina Rizk (UNESP);
Mayara Maezano Faita Pinheiro (CIESP);
Nelci Francisca de Lima (PM de Teodoro Sampaio);
Newton Tachibana (PM de Álvares Machado);
Rafaela Tiemi Shiota (Associação dos Engenheiros);
Rodrigo Dugaich Carniato (PM Santo Anastácio);
Vitória R. Machado dos Santos (DAEE).

CONVIDADOS E EXTRAORDINÁRIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Álvaro Yanagui (DAEE);
Amanda Silva Custódio (UNOESTE);
Bruno Sanches Carrijo (UNOESTE);
Carolina S. Ximenes (UNOESTE);
Danielle Elis G. Furuya (UNOESTE);
Isabella Santander de Souza (UNOESTE);
Miguel Marion Souza (UNOESTE);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE);
Mylenni Guerra Lima (DAEE);
Rafael Henrique G. Nicolau (UNOESTE);
Sandro Roberto Selmo (DAEE);
Sergio Ferreira Lima (PM de Sandovalina).

II.

PAUTA DA REUNIÃO
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Discussão sobre projetos de Educação Ambiental de âmbito regional, com ênfase na
gestão dos Recursos Hídricos, visando a obtenção dos recursos do FEHIDRO/2018;
3. Outros assuntos;
4. Encerramento.

III.

RELATO DOS RESULTADOS:
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1. Aprovação da ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo,
Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião
apresentando um panorama dos trabalhos realizados pela CT-EA, e em seguida informou sobre
o 8º Fórum Mundial da Água, o qual será realizado entre os dias 18 e 23 de março de 2018, em
Brasília-DF. E esclareceu que ele junto com o Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário Executivo
Adjunto do CBH-PP, fazem parte de um grupo responsável pela organização do Espaço São
Paulo, o qual tem por objetivo expor o Sistema Paulista de Recursos Hídricos, e comentou sobre
as atividades que irão conter na programação, e passou mais alguns esclarecimentos.
Posteriormente, a palavra foi passada para a Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira, Coordenadora
desta CT, que agradeceu a presença de todos, exibiu a pauta da presente reunião e passou a
palavra para a Vice-Coordenadora da CT-EA, Sr.ª Julieta Felix Duela que procedeu a leitura da
ata da reunião anterior, que após lida e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.
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2. Discussão sobre projetos de Educação Ambiental de âmbito regional, com ênfase na
gestão dos Recursos Hídricos, visando a obtenção dos recursos do FEHIDRO/2018: A
palavra foi passada para o Sr. Sandro Roberto Selmo que deu esclarecimentos sobre os
requisitos para os projetos de Educação Ambiental visando o pleito de recursos do
FEHIDRO/2018, porém destacou que merece atenção bem como tempo para que um bom
projeto seja apresentado, deixando claro que tais projetos devam ser de ação regional e
amplamente discutidos junto a CT-EA, para poder ser apresentado ao CBH-PP, dando como
exemplo o projeto da Pontal Flora, o qual foi debatido junto a CT-EA por mais de um ano. Na
sequência ele destacou que o município de Presidente Prudente tinha uma proposta de projeto
referente a resíduos sólidos, no que diz respeito a reciclagem abordando os problemas com as
caçambas no município. Após um momento de troca de ideias e esclarecimentos, foi verificado a
necessidade de maior tempo para a elaboração de projetos de educação ambiental de âmbito
regional, sendo que até o momento a Secretaria Executiva do CBH-PP não foi procurada para
que algum projeto fosse apresentado na CT-EA. Assim ficou estabelecido que este ano não será
apresentado projeto pela CT-EA, pois não haverá tempo para mais reuniões da CT-EA para
debates sobre projetos, deixando o assunto para o próximo ano. Posteriormente, alguns
membros da Câmara Técnica se manifestaram fizeram questionamentos e foram devidamente
respondidos, e em seguida o Sr. Sandro comentou que na próxima reunião da CT-PAS do CBHPP, irá propor a criação de um Grupo de Trabalho sobre Resíduos Sólidos, para que seja
realizado um diagnóstico da situação dos aterros, mais outros assuntos que merecem ser
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verificados e melhor trabalhados. Em seguida, a palavra foi passada para a Sr.ª Nelci (PM de
Teodoro Sampaio) que comentou sobre a dificuldade e obstáculos que os municípios têm para
trabalhar a Educação Ambiental. Com a palavra, a Sr.ª Eliana (Coordenadora da CT-EA) fez
alguns comentários sobre a proposta da criação do Grupo de Trabalho sobre Resíduos Sólidos.
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3. Outros assuntos:Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo anunciou que um grupo de alunos da
Escola Estadual Professora Maria Luiza Formozinho Ribeiro, situada na cidade de Presidente
Prudente-SP está participando do evento “Desafio Sustentável” em Nova York, nos Estados
Unidos, para apresentarem um projeto que elaboraram sobre o tema aproveitamento de resíduos
sólidos, atendendo a um convite da ONU - Organização das Nações Unidas para tanto. Após um
momento de esclarecimentos e troca de informações, a CT-EA ovacionou o projeto pela
importante iniciativa e reconhecimento. Em seguida, os membros da CT-EA discutiram sobre o
evento em comemoração ao Dia Mundial da Água, o qual o CBH-PP tem tradição em realizar o
Encontro de Educadores em Defesa da Água, porém no corrente ano, a proposta é que o
encontro seja realizado em data posterior, pelo fato do 8º Fórum Mundial da Água ser realizado
no mesmo período, e assim, como membros do CBH-PP participarão do Fórum, estes poderiam
trazer suas experiências para expor com a CT-EA, fazendo em 2018 um encontro diferenciado.
Também foi comentada a possibilidade de se realizar algumas transmissões ao vivo direto do
evento pelos Srs. Álvaro e Murilo, da Secretaria Executiva do CBH-PP, através da fan page do
Comitê. Após alguns comentários, o Sr. Murilo Cavalheiro fez alguns apontamentos sobre a
estrutura do Espaço São Paulo no 8º Fórum Mundial da Água, bem como do Espaço Cidadão.
Posteriormente, alguns membros da CT-EA também deram suas contribuições e ideias, e foi
finalizado o último assunto da pauta.
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4. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta a Sr.ª Eliana agradeceu a presença e a
colaboração 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 nove dias do mês de fevereiro de 2018.

_____________________________
Eliana D’Arce R. Junqueira
Coordenadora da CT-EA

_____________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária Ad- hoc da CT-EA

