ATA DA 2ª REUNIÃO DO BIÊNIO 2019/2020 DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL.
Data:
09 de maiode 2019.
Horário: 09h30min
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.
I.

PRESENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erivelton Roberto de Godoy (DAEE);
Vitoria Ribeiro Machado dos Santos (DAEE);
Márcia Aparecida da Silva (SABESP);
Roberto YassuoShirasaki (CDRS/P. PRUDENTE);
Maria Cristina Rizk (UNESP);
Angélica da Silva Dioginis (D.E Mirante do Paranapanema);
Camila Fermiano Souza (ITESP);
Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (PM Presidente Prudente);
Gilson Adriano Bento Pereira (Município de Pres. Bernardes);
João Paulo de Souza Ferro (Município de Caiuá);
Nelci Francisca de Lima (Município de Teodoro Sampaio);
Fernando de L. Scalon (Município de Álvares Machado);
João Mendes Barreto (Comitê da Cidadania);
José Alberto Mangas Pereira Catarino (Pontal Flora);
Julieta Felix Duela (ARARAJUBA);
Frederico Gambardella de Moraes (ABES);
Rodolfo Durante Serraglio (UNIESP S.A);
José Biscola (Rotary Club de Álvares Machado);

Convidados:
• Lista anexa.
II.

PAUTA DA REUNIÃO
•
•
•
•
•

III.
1
2
3
4
5
6

Aprovação da ata da reunião anterior;
Avaliação do evento: "XX Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água";
Avaliação inicial de Projeto(s) de Educação Ambiental / pleito FEHIDRO 2019;
Outros assuntos e;
Encerramento.
RELATO DOS RESULTADOS

1. Aprovação da ata da reunião anterior: Iniciando a reunião, o Sr. Sandro Roberto Selmo,
Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos e apresentou os informes da
Secretaria Executiva. Na sequência passou a palavra à coordenadora da CT-EA, Eliana
Junqueira, que passou à leitura da pauta da presente reunião. Na sequência, o Sr. Roberto
Shirasaki passou à leitura da ata da reunião anterior, que após as devidas correções foi aprovada
por unanimidade.
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2. Avaliação do evento “XX Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água”: Com a
palavra o Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, agradeceu a
presença de todos e comentou sobre as dificuldades para realização do evento, em razão do curto
prazo em decorrência do processo eleitoral do CBH-PP para composição do biênio 2019/2020.
Entretanto, apesar das adversidades explicou sobre a dinâmica proposta e participação do público
presente. Aproveitou para agradecer a CODASP pela apresentação do simulador de chuvas, que
tem sido uma experiência bastante exitosa. Aberta a palavra aos membros, a Srª. Vitoria Ribeiro
elogiou o evento, destacando os pontos positivos de participação e produtividade. Posteriormente,
a Srª. Maria Cristina Rizk também teceu elogios ao encontro, esclarecendo o momento oportuno
de apresentar os desafios e oportunidades, bem como destacou o evento como satisfatório,
mesmo com o público reduzido, enfatizando a importância dos resultados sempre atingirem mais
pessoas. Na sequência, a coordenadora da CT-EA também comentou sobre as dificuldades, mas
destacou o empenho e esforço de todos na abordagem prática e o plano de trabalho com foco no
biênio que se inicia. A palavra foi passada para a Srª. Rosimeire, que comentou sobre a
apresentação do simulador de chuvas num formato portátil, prático e importante para
apresentação aos alunos da região.
3. Avaliação inicial de Projeto(s) de Educação Ambiental / pleito FEHIDRO 2019: Com a
palavra, o Sr. Enio Magro agradeceu a oportunidade e apresentou para a Câmara Técnica uma
proposta de projeto de educação ambiental de interesse regional, realizado em parceria com a
APEC/UNOESTE. Posteriormente, a palavra foi passada para as convidadas Danielle e Cidinha,
ambas representando a universidade, que apresentaram um esboço do que pretendem realizar
com o referido projeto. Após, a palavra foi aberta para comentários e a Srª Eliana agradeceu a
apresentação e esclareceu que é importante analisar, discutir e compreender os objetivos, bem
como atingir as demandas do CBH-PP. Complementando, o Sr. Sandro atentou às
apresentadoras quanto ao prazo final para pleitear recursos do FEHIDRO/2019 e sugeriu nova
reunião da CT-EA para apresentação dos detalhes, quanto aos objetivos, cronograma físicofinanceiro e orçamento final, visto que de acordo com a Deliberação CBH-PP/197/19 estabelece
valores mínimos e máximos para cada tipo de projeto. Exemplificou o projeto realizado pela Pontal
Flora, cujo detalhamento foi trabalhado durante 2 anos antes de ser pleiteado. Ainda, propôs a
formação de grupo de trabalho para acompanhar e analisar o projeto em questão, sendo
composto pelos seguintes membros: Rosimeire (Pontal Flora); Rodolfo (Uniesp S.A); Murilo e
Vitória (DAEE); Julieta (Ararajuba); membros da Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema
e, Danielle e Cidinha da APEC/UNOESTE. Ficou decidido que o GT se reunirá no dia 22 de maio
para dar continuidade nas tratativas.
4. Outros Assuntos: Após os encaminhamentos, a coordenadora apresentou uma cartilha
enviada pela Agência Nacional de Águas – ANA, que contém relatos e experiências dos encontros
formativos realizados, cujo mesmo poderá ser utilizado e publicado no Portal de Educação
Ambiental do CBH-PP.
5. Encerramento: Tratados todos os assuntos, a Srª Eliana Junqueira, agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário ad-hoc,
encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente
Prudente, aos nove dias do mês de maio de 2019.

Alvaro Yanagui
Secretário Ad-hoc

Eliana D’arce Ropelli Junqueira
Coordenadora da CT-EA

