
  

ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMB IENTAL.  

Data: 14 de julho de 2020. 
Horário: 09h30 
Local:  On-line (Microsoft Teams). 

I. PRESENTES 

Membros da CT-EA: 
• Alba Regina Azevedo Arana (APEC/UNOESTE); 
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA); 
• Cláudio Domingues Branco (Prefeitura Municipal de Narandiba); 
• Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente); 
• Erivelton Roberto de Godoy (DAEE); 
• Frederico Gambardella de Moraes (ABES); 
• Gilberto Oliveira A. Junior (Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema); 
• João Paulo de Souza Ferro (Prefeitura Municipal de Caiuá); 
• Lilian Stedefeldi (Prefeitura Municipal de Rancharia); 
• Nádia Bastos (SABESP); 
• Roberto YassuoShirasaki (CDRS/SAA); 
• Solange Ap. Barreto (D.E. Santo Anastácio). 

 
Participantes Convidados: 

• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/CBH-PP) 
• Rosemary Machado Alves (Energisa); 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP). 

 
 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Programação de evento 3º Seminário “Cuidando das Águas do Pontal do 

Paranapanema”, como tema “Enquadramento dos Corpos D’Água”; 
3. Outros assuntos; 
4. Encerramento. 

III. RELATO DOS RESULTADOS 

1. Início: Com a palavra, o Sr. Álvaro Yanagui, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP exibiu 1 
apresentação dando as boas vindas à todos, onde constava o aviso para aqueles que ingressassem 2 
na reunião informassem no chat a presença com o Nome e a respectiva entidade, e em seguida 3 
realizou teste de áudio com os presentes, realizando uma chamada. A palavra foi passada para o Sr. 4 
Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, o qual iniciou a reunião agradecendo a 5 
presença de todos e na sequencia apresentou os Informes da Secretaria Executiva do CBH-PP. 6 
Devido a agenda e novos formatos de trabalho, foi informado que a ata da reunião anterior seria 7 
enviada posteriormente no período da tarde na data de hoje, e se houvesse alguma inconsistência 8 
que fosse informado à Secretaria do CBH-PP. 9 
2. Programação de evento 3º Seminário “Cuidando das Ág uas do Pontal do 10 
Paranapanema”, como tema “Enquadramento dos Corpos D’Água” : Prosseguindo com a 11 
pauta, o Sr. Sandro fez alguns comentários sobre a proposta do evento, e ainda informou sobre um 12 
Ofício do MP/SP/GAEMA enviado para a Secretaria Executiva do CBH-PP referente ao 13 
enquadramento de corpos d’água e deu esclarecimentos sobre o teor do mesmo. Em seguida, a 14 
palavra foi passada para a Sr.ª Eliana, Coordenadora da CT-EA, que deu as boas vindas e agradeceu 15 
a disponibilidade de todos, que também comentou sobre a importância do evento, o qual devido a 16 
realidade atual quanto a pandemia pelo covid-19, deverá ser realizado virtualmente. Ainda com a 17 
palavra, apresentou sobre o tema, bem como uma pré-proposta de programação do evento, 18 



  

destacando que o enquadramento de corpos d’água é um dos Instrumentos de Gestão. E relembrou 19 
que, o evento estava previsto para ser em comemoração ao Dia Mundial da Água como é tradição do 20 
CBH-PP para a referida data, e que já contava com local a ser realizado, mas, teve que ser adiado e 21 
montado em novo formato, que agora será on-line. A Sr.ª Eliana apresentou a programação prévia, e 22 
informou que o evento seria transmitido pela plataforma Microsoft Teams, e organizado em três 23 
módulos. Assim, foram apresentadas as seguintes propostas: 1º Módulo (dia 21/07/2020), com o 24 
tema UGRHI 22 – Pontal do Paranapanema: Qualidade das Águas Superficiais, 25 
Enquadramento/Reenquadramento; 2º Módulo (dia 28/07/2020), tema Experiências no 26 
reenquadramento de corpos d’água no CBH-Piraponema; 3º Módulo (dia 04/08/2020), Debate e 27 
respostas às perguntas registradas no chat durante as palestras nos módulos anteriores, se possível 28 
com a participação dos palestrantes, ou com as respostas enviadas por escrito. Posteriormente, foi 29 
discutido sobre as propostas apresentadas, e esclarecidos os questionamentos. Também discutiram 30 
sobre o formato para inscrições, previstas para iniciarem em 14/07/2020 e encerradas em 31 
18/07/2020, onde os convites seriam para o mailing do CBH-PP, estendendo ao CBH-32 
PARANAPANEMA e o Sr. Sandro solicitou para que os representantes das universidades presentes, 33 
que repassem para seus contatos e alunos, colaborando com a divulgação, sendo que o evento é 34 
uma realização da CT-EA e conta com a colaboração e esforços de todos.    35 
3. Outros assuntos e encerramento:  Tratados todos os assuntos da pauta, a Srª Eliana 36 
agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni 37 
Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada 38 
por quem de direito. Presidente Prudente, aos quatorze dias do mês de julho de 2020. 39 

 

Eliana D'Arce Ropelli Junqueira 
Coordenador da CT-EA 

Mylenni Guerra Lima Sugui 
SecretárioAd-hoc da CT-EA 


