ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Data:
03 de abril de 2018.
Horário: 09h30
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;
I.

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

Carlos K. Faccioli (PM Indiana);
Eduardo David Souza e Silva Schebuk (PM Presidente Epitácio);
Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (PM de Presidente Prudente);
Ellen Sanches de Oliveira (D.E de Santo Anastácio);
Emerson Ferreira Iizuka (PM Álavares Machado)
Erivelton Roberto de Godoy (DAEE);
Felipe Goulart Valentin (PM de Martinópolis);
Gisele Santos Raminelli (PM de Anhumas);
Hilton Iwao Ubukata (CETESB);
João Mendes Barreto (Comitê Cidadania de Tarabai);
Julieta Felix Duela (Ecoarara);
Lilian Cardoso Stedefeldi (PM Rancharia);
Maria Cristina Rizk (UNESP);
Nelci Francisca de Lima (PM de Teodoro Sampaio);
Rafaela Fernandes Gonçalves (PM Mirante do Paranapanema);
Roberto Yassuo Shirasaki (CATI/P. PRUDENTE).

CONVIDADOS:
•
•
•
•
•

II.

Álvaro Yanagui (DAEE);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE);
Mylenni Guerra Lima (DAEE);
Sandro Roberto Selmo (DAEE);
Talita T. O. Pessoa (PM Rancharia).

PAUTA DA REUNIÃO
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Análise e pontuação da documentação dos projetos protocolizados, visando à
hierarquização 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 a Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira,
Coordenadora da CT-EA agradeceu a presença de todos, e iniciou a reunião apresentando a
pauta. Ainda com a palavra procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e
colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, a palavra foi passada para
o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP o qual deu as boas vindas a todos
e comentou que participou do 8º Fórum Mundial da Água, com os Srs. Álvaro Yanagui e Murilo
Gonçalves Cavalheiro (Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP), apontando sobre as
experiências e palestras que assistiram, comentou sobre as seções temáticas, e também a
respeito do Espaço São Paulo, stand localizado na Vila Cidadã. Também fez comentários sobre
a iniciativa da divisão do Meio Ambiente do município de Regente Feijó, que realizou a “Ação de
Proteção aos Corpos Hídricos”, atividade realizada em comemoração ao Dia Mundial da Água.
Com a palavra, a Sr.ª Eliana passou a apreciação do próximo assunto da pauta.
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2. Análise e pontuação da documentação dos projetos protocolizados, visando à
hierarquização dos Recursos do FEHIDRO 2018: A palavra foi passada para o Sr. Sandro
Roberto Selmo, o qual informou que entre os dias 28 e 29 de março de 2018 foram
protocolizados 15 pleitos de recursos advindos do FEHIDRO/2018, e destacou que o objetivo da
CT-EA é dar vistas aos projetos. Em seguida, o Sr. Sandro exibiu a relação de entrada de
projetos e passou as devidas orientações para a análise, destacando o art. 6º da Deliberação
CBH-PP/186/2017. Posteriormente os membros presentes organizaram-se em grupos, e os
projetos protocolizados foram distribuídos e deram vistas nas anotações realizadas pela CT-AI
em 02/04/2018. Com a palavra, a Sr.ª Eliana, Coordenadora da CT-EA, fez alguns comentários e
atentou para o protocolo nº11, do Instituto Florestal, esclarecendo que pelo conteúdo do projeto o
mesmo deveria ter sido apresentado e trabalhado na CT-EA, o que não aconteceu. Em seguida,
a palavra foi passada para o Sr. Sandro Selmo que deu esclarecimentos sobre os trâmites para
pleito de projetos referente a Educação Ambiental, e destacou que o Instituto Florestal não é
membro do CBH-PP, e sugeriu convidá-los para participarem da CT-EA, e a partir daí realizarem
os procedimentos adequados para indicação de projetos pela Câmara, e deu exemplo do projeto
da CT-EA onde a Tomadora foi a Pontal Flora, e recapitulou como foram os trabalhos. Após,
finalizaram as vistas aos projetos e a Sr.ª Eliana agradeceu o empenho de todos.
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3. Outros assuntos: Ainda com a palavra, a Sr.ª Eliana apresentou a aluna da FCT-UNESP,
Elys Angélica Santana Couto que está fazendo estágio no CBH-PP, atuando no Plano Diretor de
Educação Ambiental, e informou que o link de um questionário será enviado aos membros da
CT-EA, e solicitou a gentileza de todos em responderem e contribuírem com a pesquisa.
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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 três dias do mês de abril de 2018.

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

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

