
  

ATA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

Data: 04 de março de 2021. 
Horário: 09h00 
Local: On-line (Google Meeting) 

I. PRESENTES 

Membros da CT-EA: 

 Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente); 

 Solange Ap. Barreto (D.E. Santo Anastácio); 

 Maria Cristina Rizk (FCT/UNESP); 
Rafaela Gonçalves (Pm Mirante do Paranapanema). 
 

Participantes Convidados: 

 Sandro Pereira (D. E Mirante do Paranapanema); 

 Daiani Vieira Ortega (D.E Presidente Prudente); 

 Rosangela Gouveia (Pm Teodoro Sampaio); 

 Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP); 

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

II. PAUTA DA REUNIÃO 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Programação de evento IV Seminário “Cuidando das Águas do Pontal do Paranapanema”, 

como tema “Valorizando 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 realizou 3 
teste de áudio com os presentes, realizando uma chamada. A palavra foi passada para o Sr. Sandro 4 
Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, o qual iniciou a reunião agradecendo a presença de 5 
todos e na sequencia apresentou os Informes da Secretaria Executiva do CBH-PP.  6 
2. Programação de evento IV Seminário “Cuidando das Águas do Pontal do 7 
Paranapanema”, como tema “Valorizando Água”: Prosseguindo com a pauta, o Sr. Sandro fez 8 
alguns comentários sobre a proposta do evento, sobretudo com o tema que será trabalhado em parceria 9 
com a Unesp, através da apresentação do Prof. Dr. Cláudio Di Mauro. Em seguida, a palavra foi 10 
passada para a Sr.ª Eliana, Coordenadora da CT-EA, que deu as boas-vindas e agradeceu a 11 
disponibilidade de todos, comentou também sobre a importância do evento e que devido a realidade 12 
atual da pandemia deverá ser realizado virtualmente. Ainda com a palavra, apresentou o tema da ONU, 13 
bem como uma proposta de programação do evento. Ressaltou ainda que a apresentação do tema 14 
“valorizando água” se relacionará com os instrumentos de gestão de recursos hídricos, que será 15 
abordado pelo Prof. Dr. Claudio Di Mauro. Após esclarecimentos, a palavra foi aberta e o Sr. Alvaro 16 
Yanagui esclareceu dúvidas a respeito da emissão do certificado, e o mesmo confirmou que serão 17 
emitidos com carga horária de 3 horas  18 
3. Outros assuntos e encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, a Srª Eliana agradeceu 19 
a presença de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário 20 
ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente 21 
Prudente, aos quatro dias do mês de março de 2021. 22 

 

Eliana D'Arce Ropelli Junqueira 
Coordenador da CT-EA 

Alvaro Yanagui 
Secretário Ad-hoc da CT-EA 
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