
  

 
ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMB IENTAL – CT-EA BIÊNIO 2021/2022 
 
Data:16de setembro de 2021 
Horário: 09h30 
Local: Reuniãoon-line (Google Meet) 
 

PRESENTES 
Membros CT-EA: 

• Alba Arana (APEC/UNOESTE); 
• Aline dos Santos Souza (IPE); 
• Andréia C. Silva Hirata (APTA); 
• Camila Dias Pinaf (P.M. de Tarabai); 
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA); 
• Cláudio Domingos Branco (P.M. Narandiba); 
• Fábio Ribeiro Nunes (SABESP); 
• Fernando Sérgio Okimoto (FCT-UNESP); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/CBH-PP); 
• Roberto YassuoShirasaki (Rotary Club de Álvares Machado); 

 
 

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

 
 

I. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Discussão da Minuta sobre o Plano de Capacitação do CBH-PP; 
3. Outros assuntos; 
4. Encerramento. 

 
 

II. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início: Com a palavra o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PPcumprimentou a 1 
todos, e passou a palavra para a realização da chamada, o que foi devidamente registrado. Na 2 
sequência, apresentou os Informes da Secretaria Executiva, e apontou as principais atividades do 3 
CBH-PP previstas para o segundo semestre de 2021. Destacou que a presente reunião visa iniciar as 4 
discussões para deliberar sobre o Plano de Capacitação do CBH-PP, o que será explicado com mais 5 
detalhes a seguir.  Ainda com a palavra o Sr. Sandro fez alguns apontamentos sobre a atualização do 6 
logo do CBH-PP, ocasião em que exibiu o novo logotipo o qual foi atualizado com base a integração 7 
junto ao CBH-PARANAPANEMA e os Comitês afluentes. Com a palavra, o Sr. Carlos Arraes deu 8 
sugestões sobre a arte do logotipo, a qual foi devidamente anotada, e que será repassada para a 9 
empresa contratada pelo CBH-PARANAPANEMA responsável pela arte.Em seguida, o Sr. Sandro 10 
falou sobre o Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – 11 
PROCOMITÊS, um programa da Agência Nacional de Águas – ANA, e deu alguns esclarecimentos 12 
sobre o tema. A palavra foi passada para a Sr.ª Mylenni (DAEE) para que apresentasse sobre o 13 
PROCOMITÊS, a qual é a interlocutora do CBH-PP na participação do Programa, e cada CBH indicou 14 
um interlocutor. Destacou que o referido Programa foi instituído pela Resolução ANA nº 1190/2016, e 15 
que a adesão ao PROCOMITÊS é voluntária, apontou os objetivos bem como sobre o funcionamento 16 
do Programa, sendo que em 2020 foi aderido pelo CBH-PP e outros CBHs do estado de São Paulo. 17 
Ainda com a palavra a Sr.ª Mylenni explicou sobre as fases para certificação dos CBHs no 18 
PROCOMITÊS, e este opera por meio de desembolso financeiro, mediante o cumprimento de metas 19 
pactuadas. Em seguida passou as atividades e trabalhos realizados em 2020, ano em que uma das 20 
metas realizadas foi a elaboração do Plano de Comunicação, e foi determinado e discutido que, 21 
havendo a certificação dos CBHs o valor desembolsado pelo Programa seria destinado para aquisição 22 
de Kit mídia para videoconferências. E uma das metas para 2021, trata-se da elaboração de um Plano 23 
de Capacitação dos membros de CBH. Finalizada a apresentação, com a palavra o Sr. Fernando 24 
Sérgio Okimoto, Coordenador da CT-EA cumprimentou a todos, apresentou a pauta da presente 25 
reunião, e em seguida colocou a ata da reunião anterior para ser apreciada, sendo que a mesma foi 26 
enviada para o e-mail dos membros desta CT anteriormente, e não havendo nenhuma objeção, foi 27 



  

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Sr. Fernando comentou sobre o 28 
exemplo do Plano de Capacitação do CBH Aguapeí e Peixe, o qual foi apresentado para 29 
conhecimento dos presentes. Apresentou sobre a caracterização do CBH e os demais itens, e após 30 
houve um momento de debates e troca de ideias. Em seguida, o Sr. Sandro deu contribuições e 31 
sugeriu que para o Programa de Capacitação fosse direcionar os interessados para os cursos já 32 
existentes, a partir de um cronograma a partir dos cursos oferecidos por instituições técnicas e 33 
universidades. O Sr, Fernando prosseguiu com a apresentação e posteriormenteexibiu um mapa 34 
mental como sugestão para a organização de possíveis temas a serem trabalhados, que podem ser 35 
direcionados para os membros do CBH-PP para capacitações técnicas. Houve um momento de troca 36 
de ideias e discussões, e foi realizada a divisão dos itens que o Sr. Fernando e a Secretaria Executiva 37 
vai produzir para a elaboração do Plano de Capacitação. Tratados todos os assuntos da pauta,o 38 
Sr.Fernando Sérgio Okimoto, Coordenador da CT-EA agradeceu a presença de todos e encerrou a 39 
reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta 40 
ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos 41 
dezesseisdias do mês de setembro de 2021.  42 
 
  

Mylenni Guerra Lima Sugui 
Secretária “ad hoc” da CT-AI 

__________________________ 
Fernando Sérgio Okimoto 
Coordenador da CT-EA 


