
ATA DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Data: 27 de junho de 2018.
Horário: 09h30
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;

I. PRESENTES
Membros da CT-EA:

• Alba Regina A. Arana (APEC/UNOESTE);

• Caique José Mendes de Angelo (UNIESP S. A. PRESIDENTE PRUDENTE);

• Carlos K. Faccioli (PM Indiana);

• Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (PM de Presidente Prudente);

• Eliane Teixeira de Jesus Mazzini (ITESP);

• Emerson Ferreira Iizuka (PM Álavares Machado);

• Erivelton Roberto de Godoy (DAEE);

• Gisele Santos Raminelli (PM de Anhumas);

• Gláucia Ap. Rosa Cintra (D.E. P. PRUDENTE);

• Hilton Iwao Ubukata (CETESB);

• João Mendes Barreto (Comitê Cidadania de Tarabai);

• José Alberto mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA);

• Julieta Felix Duela (Ecoarara);

• Lilian Cardoso Stedefeldi (PM Rancharia);

• Marcia Ap. Da Silva Vieira (SABESP);

• Mayara Maezano Faita Pinheiro (CIESP);

• Rafaela Fernandes Gonçalves (PM Mirante do Paranapanema);

• Wesley Caravina Rodrigues (AEAAPP).

CONVIDADOS:

• Álvaro Yanagui (DAEE);

• José Rubens Santos (PM RANCHARIA/SEDUC);

• Junior Quirino Cavalcante (PM MIRANTE DO PARANAPANEMA);

• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE);

• Mylenni Guerra Lima (DAEE);

• Sandro Roberto Selmo (DAEE).



II. PAUTA DA REUNIÃO

1. Aprovação da ata da reunião anterior;

2. Apresentação dos trabalhos de elaboração do Programa de Educação Ambiental e de

Comunicação Social do CBH-PP;

3. Outros assuntos;

4. Encerramento.

III. RELATO DOS RESULTADOS:

1. Aprovação da ata da reunião anterior: Com a palavra o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário1
Executivo do CBH-PP agradeceu a presença de todos, e na sequência apresentou os Informes da2
Secretaria Executiva. Posteriormente, com a palavra, a Coordenadora da CT-EA, Sr.ª Eliana D’Arce3
Ropelli Junqueira, deu as boas vindas a todos e iniciou a reunião apresentando a respectiva pauta.4
Ainda com a palavra procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e colocada em5
votação foi aprovada por unanimidade. E em seguida, passou a palavra para o Sr. Murilo Gonçalves6
Cavalheiro, para dar início ao próximo assunto da pauta.7

2. Apresentação dos trabalhos de elaboração do Programa de Educa ção Ambiental e de8
Comunicação Social do CBH-PP: O Sr. Murilo informou que desde o mês de março a aluna Elys9
Angélica Santana Couto (FCT-UNESP/Engenharia Ambiental) faz estágio no CBH-PP atuando com a10
elaboração do Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social. Ainda com a palavra, o Sr.11
Murilo comentou sobre os objetivos do Programa, e destacou que esta Câmara Técnica havia criado12
um GT para trabalhar tal assunto, porém sugeriu a recomposição do mesmo para retomada das13
atividades. Em seguida, a palavra foi passada para a Sr.ª Elys que iniciou sua apresentação14
esclarecendo a identidade visual que desenvolveu, e também destacou os objetivos, bem como a15
área de abrangência do Programa. Prosseguindo com a apresentação, a Sr.ª Elys exibiu os eixos de16
atuação do Programa e comentou sobre um formulário on-line o qual foi disponibilizado para17
contribuições em seu trabalho. Com a palavra, o Sr. Murilo destacou sobre a importância da reflexão18
sobre os motivos e o que se espera com esse Programa, e também parabenizou o trabalho da Sr.ª19
Elys, e prosseguiu comentando que foi realizado um mapeamento dos agentes envolvidos. A palavra20
foi passada para a Sr.ª Elys que após finalizar sua apresentação, teve seu trabalho elogiado pelos21
membros da CT-EA. Após um momento de troca de informações e esclarecimentos, a Sr.ª Alba22
(UNOESTE) bem como a Sr.ª Gláucia (D.E. Presidente Prudente) deram contribuições quanto aos23
termos empregados no Programa, e deram algumas sugestões. Posteriormente, a Sr.ª Eliana24
parabenizou a apresentação da aluna Elys, e na sequência tratou sobre a nova composição do GT-25
Programa de Educação Ambiental, o qual ficou composto por representantes da Diretoria de Ensino26
de Santo Anastácio, Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema, DAEE, FCT-UNESP, CESP, e27
também pelos seguintes representantes: Gláucia Ap. Rosa Cintra, Alba Arana, Eliana D’Arce R.28
Junqueira, Lilian Stedefeldi. Após a recomposição do GT, a palavra foi passada para o Sr. Murilo29
Cavalheiro, o qual informou que em breve seria enviado por e-mail aos membros desta Câmara30
Técnica o documento do Programa de Educação Ambiental e de Comunicação Social do CBH-PP,31
para consulta e contribuições.32

3. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta a Sr.ª Eliana agradeceu a presença de todos33
e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária Ad-hoc,34
encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente,35
aos vinte e sete dias do mês de junho de 2018.36

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

_____________________________
Mylenni Guerra Lima

Secretária Ad- hoc da CT-EA


