
Ata 003/Agosto/2015/CTEA-CRH 

Aos dezoito dias do mês de agosto, conforme convocação previa, foi realizada, na Sala 01 da 

Secretaria de Energia (13º andar), em São Paulo, a 3ª reunião de trabalho da CTEA/CRH em 

2015. A reunião foi iniciada pelo Coordenador, Sr. Gilson Ferreira, que cumprimentou a todos 

e solicitou a apresentação dos membros e convidados presentes. Na sequencia, passou ao 

cumprimento da pauta da reunião.  

1. Abertura e aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada com adequações 

propostas pela Srª. Rachel.  

2. Plano de trabalho da CTEA a ser apresentado aos Conselheiros do CRH. Foi apresentada a 

minuta de deliberação do CRH que compila as alterações propostas pelo CORHI em referência 

à proposta original de plano de trabalho encaminhada pela CTEA. Verificou-se que as cinco 

ações propostas foram condensadas em duas e que o prazo para apresentação dos produtos 

também foi adiantado. O Sr. Rui Brasil foi convidado à reunião, com vistas a esclarecer dúvidas 

dos membros sobre as alterações efetivadas. Ressaltou, especialmente, que os prazos 

apresentados foram estabelecidos com o objetivo de elencar ordem de prioridade para a 

apresentação dos produtos e haveria margem para rediscussão dos mesmos após o início da 

execução das ações. Solicitou-se ao Sr. Rui, em relação ao produto da Ação nº 1, que no 

produto fosse especificado que as diretrizes são relativas à “gestão de recursos hídricos”. 

Esclarecidas as principais questões pelo Sr. Rui, e solicitada a retificação supramencionada, 

passaram os membros à discussão sobre o desenvolvimento das mesmas. No que tange 

especificamente à Ação “2”, acordou-se que é importante levantar mais informações junto ao 

DGRH e ao DCIG, da CRHi, a fim de se possa organizar o atendimento a essa demanda. 

3. Definição de Plano de trabalho e estratégias de diagnóstico para conhecimento dos 

trabalhos realizados no âmbito das câmaras técnicas de educação ambiental dos CBHs.  

3.1. Apresentação sobre levantamento de projetos de EA financiados pelo FEHIDRO (CEA). Com 

vistas a otimizar o tempo da reunião focando no debate sobre as ações do plano de trabalho, 

acordou-se que a apresentação será realizada durante a reunião da CEA com as Câmaras 

Técnicas de EA dos CBHs, a ocorrer no XIII Diálogo Interbacias. 

3.2. Sugestões dos membros da câmara para realização do diagnóstico (ideias, apresentação 

de experiências, etc). A discussão relativa ao tema convergiu para que a CTEA fomente a 

elaboração, pelas CT-EAs dos CBHs, de um diagnóstico sobre estratégias e ações de Educação 

Ambiental realizadas pelos CBHs. As orientações básicas para a elaboração, bem como prazo e 

orientações de envio para a CTEA deverão ser discutidos na reunião a ser realizada durante o 

Diálogo Interbacias. O Sr. John informou que foi elaborada planilha para o diagnóstico de 

ações de EA no âmbito da SABESP e que iria compartilhá-la com os membros. Em relação ao 

tema da definição de diretrizes para a EA voltada à gestão dos recursos hídricos, criou-se um 

Grupo de Trabalho (GT-Diretrizes) responsável por apresentar um primeiro documento sobre o 

assunto a ser discutido na reunião da CTEA de outubro. O GT será constituído pelos seguintes 

membros: Suraya (DAEE/SSRH), John (SABESP/SSRH), Rachel (CEA/SMA) e André (CRHi/SSRH). 

Acordou-se também que será proposta a realização do I Encontro das Câmaras Técnicas de 

Educação Ambiental, durante a primeira quinzena de dezembro, em data ainda a definir, no 



qual será apresentado o resultado da compilação dos diagnósticos elaborados pelas CT-EAs, 

bem como discutidas estratégias e diretrizes para a EA voltada à gestão dos recursos hídricos.  

4. Assuntos Gerais e Encerramento. A Srª. Suraya fez um breve informe sobre a programação 

do XIII Diálogo Interbacias, pontuando a importância de sua realização, neste ano, 

concomitante ao IV Encontro Formativo promovido pela CTEM/CNRH. Em relação à agenda da 

CEA e CTEA com as CT-EAs dos CBHs, definiu-se que ocorrerá em 02/09, devendo ser a reunião 

da CEA para tratar da atuação como agente técnico do FEHIDRO realizada entre 13h30 e 15h30 

e a reunião da CTEA, para qual também serão convidados os Coordenadores das CT-EAs, das 

15h30 às 17h30. Acordou-se que se discutirão, em uma próxima reunião da CTEA, estratégias 

para a descentralização das reuniões da câmara. A reunião de outubro da CTEA foi reagendada 

para o dia 15/10, em São Paulo. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador da CTEA deu por 

encerrada a reunião. A lista de presença e as justificativas de ausência enviadas seguem 

anexas. Eu, André Navarro, lavrei a presente ata. 

 

 


