
 

 

  MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO DA CTEA  
CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

GESTÃO 2021-2023 

DATA: 08/09/2021 HORÁRIO: 14h LOCAL: Plataforma Teams 

LISTA DE PRESENÇA – CTEA 

Entidade  Nome 

SIMA Aline Queiroz de Souza 

PM de Suzano Allan Santos 

PM de Taboão da Serra Deyse Brumatti 

PM de Barueri Geovane Bassan 

SOS Mata Atlântica Gustavo Veronesi 

AESabesp Sonia Nogueira  

Instituto SIADES Mary Lobas  

Instituto ECOAR Miriam Duailibi (relatora) 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

APU Francisca Adalgisa (coordenadora) 

SIMA Andreia Cristina 

CONVIDADOS 

Entidade  Nome 

FABHAT/ Secretaria Executiva Larissa Cristina Silva 

APGAM Carla Falasca 

Sabesp Renata Harumi 

 

ASSUNTOS TRATADOS: 

1. Abertura 

Miriam Duailibi (Instituto ECOAR) iniciou a reunião as 14h10, informou que Francisca não 

poderia comparecer à reunião e pediu que ela conduzisse a discussão. 

Miriam agradeceu a presença de todos e informou que a pauta seria:  

• Aprovação da memória da reunião anterior; 

• Apresentação do Gustavo Veronesi (SOS Mata Atlântica) sobre “Observando os 
Rios”, programa que a SOS Mata Atlântica desenvolve há quase 30 anos; 

• Apresentação da Carla Falasca (APGAM) e Sonia Nogueira (AESabesp) sobre a 
elaboração de uma revista da FABHAT/CBH-AT; 

• Plano de Capacitação da BAT. 
 

2. Aprovação da memória da reunião anterior 

Larissa Silva (FABHAT) projetou a memória da 4ª Reunião da CTEA, que logo foi aprovada pelo 

grupo. 



 

 

3. Apresentação do Gustavo Veronesi (SOS Mata Atlântica) sobre “Observando os Rios”, 

programa que a SOS Mata Atlântica desenvolve há quase 30 anos 

Gustavo Veronesi (SOS Mata Atlântiva) iniciou a sua apresentação explicando brevemente sobre 

a história da Fundação e as suas primeiras mobilizações. Gustavo ainda destacou que para o 

caso do rio Tietê, sempre contou com grande acompanhamento da sociedade nas ações.  

De maneira geral, o programa “Observando os Rios” abrange 17 estados do território brasileiro, 

possui 250 grupos de monitoramento, 308 pontos de análise, 230 rios monitorados, 106 

municípios e mais de 3000 voluntários. 

Além da mobilização social no programa, os resultados das análises formam um mapa da 

qualidade da água e um banco de dados para divulgação pública. 

A seguir, algumas dúvidas sobre o funcionamento da plataforma foram respondidas pelo 

palestrante.   

4. Apresentação da Carla Falasca (APGAM) e Sonia Nogueira (AESabesp) sobre a 
elaboração de uma revista da FABHAT/CBH-AT; 

Carla Falasca (APGAM) apresentou a proposta sobre a revista sobre as mulheres na gestão dos 

recursos hídricos na BAT. 

Após a apresentação, Carla e Sonia receberam sugestões dos representantes das câmaras 

técnicas, e ficou acordado que seria agendada uma outra reunião para continuar a discutir sobre 

o assunto.  

Miriam destacou que além da estruturação da revista, precisará ser discutido como será 

viabilizada e que talvez dê para incluir a proposta em uma revisão do Plano de Comunicação da 

BAT.  

5. Plano de Capacitação da BAT 

Larissa Cristina (FABHAT) apresentou o levantamento das respostas obtidas do questionamento 

aplicado aos representantes do CBH-AT que subsidiarão a elaboração do Plano de Capacitação 

da BAT. 

Ficou acordado que Larissa irá inserir na minuta do documento e encaminhar aos 

representantes da CTEA.  

A próxima reunião pré-agendada para o dia 13/10 será para a finalização do Plano de 

Capacitação. 

6. Encaminhamentos 

✓ Larissa Cristina (FABHAT) irá incluir as informações sobre a pesquisa na minuta 

do Plano de Capacitação e encaminhar à CTEA; 

✓ A próxima reunião de 13/10/2021 terá como pauta a finalização do Plano de 

Capacitação da BAT; 

✓ Será agendada uma reunião para continuar a discussão sobre a revista FABHAT. 

 

A reunião encerrou às 15h30. 


