
  

 
ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMB IENTAL – CT-EA BIÊNIO 2021/2022 
 
Data:  07 de outubro de 2021 
Horário: 09h30 
Local: Reunião on-line (Google Meet) 
 

PRESENTES 
Membros CT-EA: 

• Alba Arana (APEC/UNOESTE); 
• Andréia C. Silva Hirata (APTA); 
• Camila Dias Pinaf (P.M. de Tarabai); 
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA); 
• Cláudio Domingos Branco (P.M. Narandiba); 
• Eliana D´Arce Ropelli Junqueira (P.M. Mirante do Paranapanema); 
• Fernando Sérgio Okimoto (FCT-UNESP); 
• Gilberto (P.M. Mirante do Paranapanema); 
• Guilherme Verri (ABRAGE); 
• Marcírio Agustinho Rolim (P.M. Presidente Epitácio); 
• Mylenni Guerra L. Sugui (DAEE); 
• Rodrigo D. Carniato (P.M. de Santo Anastácio); 
• Ruth Maria Barbedo de Freitas (D.E. de Presidente Prudente); 

 
 

Convidados: 
• Alvaro Yanagui (DAEE/Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP); 
• Dayane Oliveira (Estagiária de Engenharia Ambiental e Sanitária na P.M. de Tarabai). 

 
 

I. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Continuação das discussões sobre a elaboração do Plano de Capacitação do CBH-PP; 
3. Discussões sobre a criação de temáticas do CBH-PP para as redes sociais; 
4. Outros assuntos; 
5. Encerramento. 

 
 

II. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início: Com a palavra o Sr. Álvaro Yanagui, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP cumprimentou 1 
a todos e iniciou a reunião. Em seguida a palavra foi passada Sr.ª Mylenni, a qual realizou a chamada, 2 
e teste de áudio. Posteriormente, o Sr. Fernando Sérgio Okimoto, Coordenador da CT-EA 3 
cumprimentou a todos e apresentou a pauta da presente reunião. A ata da reunião anterior foi 4 
colocada em apreciação, a qual foi enviada ao e-mail dos membros da CT-EA com antecedência, o 5 
que ficou decidido pelos presentes pela dispensa da leitura, que após foi votada e aprovada por 6 
unanimidade. Prosseguindo, o Sr. Fernando relembrou sobre os trabalhos já realizados até o 7 
momento, destacando sobre o andamento da elaboração do Plano de Capacitação e Educação 8 
Ambiental do CBH-PP 2021-2023. O Sr. Fernando iniciou a apresentação do documento, destacou 9 
sobre os objetivos, e exibiu os demais itens do Plano. Após a apresentação, houve um momento de 10 
esclarecimentos e debates, ocasião em que o Sr. Guilherme Verri (CTG) deu contribuições sobre 11 
atividades de capacitações. O Sr. Fernando informou o próximo passo sobre a elaboração do Plano: 12 
será realizado um compilado de informações, as quais serão formatadas e inseridas no documento, 13 
para posterior envio aos membros CT-EA. Prosseguindo com a pauta, o Sr. Fernando comentou sobre 14 
a proposta de utilização de redes sociais visando uma efetiva divulgação e atuação do CBH-PP. 15 
Ocasião em que o Sr. Fernando informou que até o momento o CBH-PP não possui perfil no 16 
Instagram, mas possui uma Fanpage no Facebook. Também destacou sobre a dificuldade da 17 
Secretaria Executiva trabalhar com as redes sociais, em razão do número de pessoas na equipe. Em 18 
seguida, o Sr. Fernando sugeriu sobre a criação de um perfil no Instagram voltado para Educação 19 
Ambiental, e comentou sobre a possibilidade de ter alunos atuando nessa frente de trabalho via algum 20 
projeto de extensão universitária. Em seguida, foi discutido sobre a criação de apenas um perfil para 21 
temas gerais do CBH-PP, ou de dois perfis no Instagram: um para o CBH-PP, e outro para assuntos 22 
específicos de Educação Ambiental. Após discussões e contribuições, foi falado sobre os conteúdos e 23 



  

alimentação do perfil, visto que é algo bom, mas que demanda tempo, responsabilidades e que 24 
merece muita atenção para colher informações e criar conteúdos. Com a palavra, a Sr.ª Alba também 25 
deu contribuições, mostrando que precisa de uma corresponsabilidade para atuar nessa parte, e que 26 
seria interessante a ideia sugerida pelo Sr. Fernando quanto a um projeto de extensão. O Sr. Alvaro 27 
deu alguns esclarecimentos, citando sobre o cuidado para a Secretaria Executiva não sofrer acúmulo 28 
de função e ficar sobrecarregada. E sugeriu uma consulta ao Escritório de Apoio do CBH-29 
PARANAPANEMA, sobre a identidade visual do CBH-PP. Ainda com a palavra, o Sr. Alvaro relembrou 30 
que o Plano de Capacitação é uma meta do PROCOMITÊS, e que também pode ser um critério de 31 
distribuição de recursos do FEHIDRO aos CBHs. Na sequência o Sr. Carlos Arraes (CDPEMA), bem 32 
como a Sr.ª Mylenni (DAEE) também deram contribuições. Em seguida a palavra foi passada para a 33 
Sr.ª Alba (UNOESTE) que comentou sobre um documento da Câmara Técnica de Educação 34 
Ambiental e Capacitação do CRH, que trata-se de uma proposta de minuta de um Programa Estadual 35 
de Educação Ambiental – PROEEA, cuja minuta está atrelada aos trabalhos da CT-EA para a 36 
elaboração do Plano de Capacitação e Educação Ambiental do CBH-PP. Tratados todos os assuntos 37 
da pauta, o Sr. Fernando Sérgio Okimoto, Coordenador da CT-EA agradeceu a presença de todos e 38 
encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, 39 
encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 40 
aos sete dias do mês de outubro de 2021.   41 
 
  

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

__________________________ 
Fernando Sérgio Okimoto 
Coordenador da CT-EA 


