ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Data:
20 de setembro de 2019.
Horário: 09h00
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;
I.

PRESENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membros da CT-EA:
Alba Regina Azevedo Arana (APEC/UNOESTE);
Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente);
Erivelton Roberto de Godoy (DAEE);
Frederico Gambardella de Moraes (ABES);
João Paulo de Souza Ferro (Prefeitura Municipal de Caiuá);
Maria Cristina Rizk (UNESP);
Márcia Aparecida da Silva
Amarilis Beraldo Rós (APTA);
Solange Aparecida Barreto (D.E.E Santo Anastácio);
Nelci Francisca de Lima (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio);
Roberto YassuoShirasaki (CATI/Presidente Prudente);
Participantes Convidados:

•
•
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Álvaro Yanagui (DAEE);
Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP).
PAUTA DA REUNIÃO
Aprovação da ata da reunião anterior;
Análise e pontuação da documentação dos projetos protocolizados visando a
hierarquização dos Recursos FEHIDRO 2019;
Outros assuntos;
Encerramento.
RELATO DOS RESULTADOS

Aprovação da Ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário
Executivo do CBH-PP, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra à
coordenadora para proceder a leitura da ata da reunião anterior. Com a palavra aSrªEliana agradeceu
a todos e passou a apreciação da ata da reunião anterior que após as devidas correções foi aprovada
por unanimidade.
Análise da documentação dos projetos protocolizados visando a hierarquização dos Recursos
FEHIDRO 2019: Prosseguindo com a pauta, a palavra foi passada para o Sr. Sandro que passou os
informes da Secretaria Executiva do CBH-PP, comentou sobre o procedimento da 1ª fase para
obtenção dos recursos FEHIDRO, bem como abertura de novo prazo, através de Deliberação do
COFEHIDRO, estabelecendo até dia 30 de setembro a indicação de novos empreendimentos, sendo
este o segundo período de indicação. Na sequência foram constituídos três grupos compostos por
representantes de cada segmento, que deram vistas aos projetos e fizeram sugestões necessárias e
importantes.
Encerramento: Após a análise dos 7 projetos, o Sr. Sandro esclareceu que o município de Iepê não
protocolizou os documentos no dia 18/09/2019 e, portanto, não foi inserido na análise da CT-AI, nem
CT-EA. Posteriormente, a Srª Eliana agradeceu a presença e a colaboração de todos, e encerrou a
reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, AlvaroYanagui, Secretário ad-hoc, encerro esta ata que,
após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte dias do
mês de setembro de 2019.

Eliana D'Arce Ropelli Junqueira

AlvaroYanagui

Coordenador da CT-EA

SecretárioAd-hocda CT-EA

