MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA
GESTÃO 2019-2021
DATA: 06/05/2019
HORÁRIO: 09h00
LOCAL: FABHAT
LISTA DE PRESENÇA – CTEA
Entidade

Nome

SIMA

Andréia Cristina de Oliveira

SABESP

Patrícia de Fátima Goulart

Fundação Florestal

Katia Bastos Florindo

Fundação Florestal

Adriana Neves da Silva

PM de Salesópolis

Solange Wuo

PM de Suzano

Allan Santos de Oliveira

PM de Barueri

Geovane Bassan

PM de Caieiras

Monique Villasboas

PM de Caieiras

Reginaldo Pereira Lima

PM de Mairiporã

Cátia Regina Macagnan

PM de Santo André

Edilene Vieira Fazza

Instituto SIADES

Sonia Maria Viggiani

Instituto SIADES

Larissa Accati
CONVIDADOS

Entidade

Nome

FABHAT/ Secretaria Executiva

Ana Sedlacek

DAEE

Luiz Fernando Carneseca (Secretário do CBH-AT

Ausências justificadas: Francisca Adalgisa da Silva – APU; Miriam Duailibi – Instituto Ecoar;
Viviane Pereira Alves - MDV
ASSUNTOS TRATADOS:
1.

Abertura:

Luiz Fernando Carneseca (Secretário do CBH-AT) abriu a reunião às 09h30, agradeceu a presença
de todos. Na sequência, fez a leitura de todos os membros que foram indicados para composição
da Câmara Técnica. Em seguida fez uma rodada de apresentação.
Informou que essa Câmara foi criada pela Deliberação CBH-AT n° 21, de 20 de maio de 2016 e
apresentou suas atribuições, que são:
o Orientar e estimular políticas públicas em Educação Ambientalpara
Recursos Hídricos a partir de amplo diálogo democrático e transparente
com os setores governamentais e não governamentais;
o Colaborar com a inserção da Educação Ambiental em projetos,
programas, planos e políticas públicas intersetoriais

o

o

o

Propor, analisar e contribuir com mecanismos de articulação,
cooperação e integração do poder público, os setores usuários e a
sociedade civil quanto à educação e capacitação em Recursos Hídricos
no âmbito do CBH-AT;
Definir critérios, indicadores e normatizações para elaboração e análise
de projetos de Educação Ambiental, que visem à tomada de recursos
do FEHIDRO, em articulação com a Câmara Técnica de Gestão de
Investimentos - CTGI;
Avaliar e monitorar os projetos de Educação Ambiental financiados com
recursos do FEHIDRO ou de outras fontes de financiamento, no âmbito
do Comitê do Alto Tietê, com base em parâmetros, critérios e
indicadores criados de forma participativa pela CTEA.

2. Definição da Coordenação e Relatoria:
Ficou estabelecido que a Câmara será coordenada pela Solange Wuo, representante do
município de Salesópolis e a relatoria será feita pela FABHAT/Secretaria Executiva – Ana
Sedlacek.
Hélio Suleiman, Diretor Presidente da FABHAT, informou a todos que em caso de interesse por
parte dos membros do ESTADO e da Sociedade Civil, em participar de qualquer curso que seja
relevante no âmbito dos Recursos Hídricos e que possa ser replicado aos demais membros do
Comitê, a Fundação poderá custear. Comentou também que a Educação Ambiental precisa estar
envolvida diretamente com a melhoria dos Recursos Hídricos.
Luiz Fernando esclareceu a importância do papel do coordenador da Câmara em estabelecer
articulações com as demais Câmaras Técnicas de Educação Ambiental de outros Comitês e
também com a Câmara do CRH.
Solange relatou sobre sua experiência como representante no CBH-AT e também como
coordenadora da CTEA. Ressaltou a importância da existência da Educação Ambiental e que
participou com muita ênfase para o retorno desta Câmara. Comentou também que o evento
realizado anualmente, o Diálogo Interbacias, teve sua participação para a retomada desta
instância devido o CBH-AT ser o único Comitê que não tinha esta CT.
3. Informes sobre os projetos FEHIDRO 2019
Ana Sedlacek comentou que haverá uma reunião com os coordenadores das Câmaras Técnicas
em conjunto com a Secretaria Executiva agendada para dia 08/05, para direcionar os projetos
as respectivas Câmaras Técnicas para as análises.
4. Encaminhamentos
A Secretaria Executiva irá encaminhar aos membros da CTGI:
 a deliberação que cria a Câmara Técnica de Educação Ambiental;
 a composição da CTEA;

 lista dos empreendimentos considerados habilitados e não habilitados de acordo com
análise da Secretaria Executiva em atendimento aos pré-requisitos;
 lista dos empreendimentos que apresentaram recurso; e


link de acesso aos documentos dos empreendimentos FEHIDRO 2019

 Andréia Cristina (SIMA) irá trazer informações sobre a CTEA do CRH para a próxima
reunião;
 Patrícia (SABESP) ficou de encaminhar uma minuta de Planejamento Estratégico;

A reunião encerrou-se às 11h50.

