
 

   

 

 

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

Data:  10 de junho de 2020. 
Horário: 09h30 
Local:  On-line (Microsoft Teams). 

I. PRESENTES 

Membros da CT-EA: 

 Camila Dias Pinafi (Município de Tarabai); 

 Camila Ferminiano Souza (ITESP); 

 Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (Municípiode Presidente Prudente); 

 Guilherme M. Verri (Município de Álvares Machado); 

 Lilian Stedefeldi (Municípiode Rancharia); 

 Roberto YassuoShirasaki (CATI/Presidente Prudente); 

 Rodrigo D. Carniato (Município de Santo Anastácio). 
 

Participantes Convidados: 

 Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP); 

 Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/CBH-PP) 

 Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP). 
 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Dar vistas nos protocolos realizados visando à hierarquização dos Recursos do FEHIDRO 

2020; 
3. Outros assuntos; 
4. Encerramento. 

III. RELATO DOS RESULTADOS 

1. Aprovação da Ata da reunião anterior: O Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do 1 
CBH-PP, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra para o Sr. Álvaro 2 
Yanagui, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, o qual realizou teste de áudio com os membros 3 
presentes na reunião on-line. Posteriormente, o Sr. Sandro apresentou os informes da Secretaria 4 
Executiva do CBH-PP e fez alguns comentários sobre o novo formato que as reuniões estão sendo 5 
realizadas, devido à pandemia pelo COVID-19. Foi informado que a ata da 6ª Reunião da CT-EA foi 6 
enviada anteriormente para todos os membros e caso tivesse inconsistências deveriamapontar e 7 
informar para a Secretaria Executiva, contudo não houve nenhuma manifestação.Foi dispensada a 8 
leitura da referida ata, ocasião em que aSrªElianaD’ArceRopelli Junqueira, Coordenadora da CT-EA 9 
colocou em votação a ata da 6ª Reunião da CT-EA a qual foi aprovada por unanimidade. 10 

 
2. Dar vistas nos protocolos realizados visando à hierarquização dos Recursos do FEHIDRO 11 

2020: Prosseguindo com a pauta, a palavra foi passada para o Sr. Álvaro Yanagui (DAEE), que 12 
apresentou a análise documental realizada pela CT-AI. Posteriormente, questionou se alguém teria 13 
alguma sugestão, solicitando que se manifestassem. Assim, após votações, ficou definido que 14 
fossem apresentadas somente as fichas das anotações da CT-AI visando ao melhor andamento dos 15 
trabalhos.Também foi discutida a situação de um protocolo da Diretoria de Ensino de Mirante do 16 
Paranapanema, referente a um projeto da área de educação ambiental, porém não foram atendidos 17 
os critérios e também não foi apresentada a documentação necessária, não foi atendido o § 2º do 18 
art. 7º da Deliberação CBH-PP/206/2020 de 07/02/2020, ou seja, não foi apreciado e discutida 19 
previamente para a CT-EA, quanto aos trâmites e providências referentes a projetos de Educação 20 
Ambiental. Após um momento de discussões e contribuições dos membros, deu-se continuidade 21 
nas vistas das observações apontadas pela CT-AI. Com a palavra, o Sr. Sandro destacou como 22 



 

   

 

 

funcionam os trabalhos prévios para protocolos de projetos de Educação Ambiental, dando 23 
esclarecimentos e ainda informou que as Diretorias de Ensino que fazem parte do CBH-PP 24 
possuem representação na própria CT-EA.Posteriormente, ressaltou que em breve deve ser 25 
agendada uma reunião para tratativas sobre o Plano de Educação Ambiental do CBH-PP. 26 

 
3. Outros assuntos e encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, a Srª Eliana agradeceu a 27 

presença de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima 28 
Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de 29 
direito. Presidente Prudente, aos dezdias do mês de junho de 2020. 30 

 

 

Eliana D'Arce Ropelli Junqueira 
Coordenadora da CT-EA 

Mylenni Guerra Lima Sugui 
Secretária Ad-hocda CT-EA 


