
Ata 004/Setembro/2015/CTEA-CRH 

Aos dois dias do mês de setembro, conforme convocação prévia, foi realizada no Salão 

Magistral A do Hotel Fonte Colina Verde, em São Pedro-SP, a 4ª reunião de trabalho da 

CTEA/CRH em 2015. A reunião, incluída na programação do XIII Diálogo Interbacias de 

Educação Ambiental em Recursos Hídricos, foi iniciada pelo Coordenador, Sr. Gilson Ferreira, 

que cumprimentou a todos e solicitou a apresentação dos membros e convidados presentes. 

Dentre os convidados ressalta-se a presença dos Coordenadores das Câmaras Técnicas de 

Educação Ambiental dos CBHs paulistas e demais convidados. Na sequência, passou ao 

cumprimento da pauta da reunião. 

1. Abertura e aprovação da ata da reunião anterior. O Sr. Gilson passou a palavra ao Sr. 
André, que informou que não foi possível finalizar a redação da mesma até a presente data. 
Acordou-se que a mesma será aprovada na próxima reunião da CTEA. 

2. Apresentação do documento “Retrato da Educação Ambiental no Estado de São Paulo: 
Projetos FEHIDRO 1995-2010”. Mediante acordo entre os presentes, e em razão do tempo 
exíguo, decidiu-se por apresentar o documento em outra oportunidade, com vistas a permitir 
a intensificação do debate em torno dos outros assuntos previstos na pauta. 

3. Realização de diagnóstico de ações voltadas à promoção da Educação Ambiental no 
âmbito dos CBHs paulistas. O Sr. Gilson apresentou aos convidados, em especial aos 
Coordenadores das CTs-EAs, a demanda levantada no âmbito da CTEA/CRH da realização de 
um diagnóstico sobre as ações em EA realizadas pelos CBHs paulistas. Esclareceu que a ideia 
principal é que as CTs indiquem no processo de elaboração do documento iniciativas e ações 
realizadas mediante intervenção ou fomento diretos do CBH e suas CTs-EAs, tendo as mesmas 
sido gestadas e desenvolvidas no âmbito das instâncias participativas do CBH. Após debate e 
outros esclarecimentos sobre o tema, acordou-se que a metodologia para a coleta das 
informações será aprofundada pela CTEA/CRH, com vistas à apresentação de resultados já no 
Encontro Estadual de Câmaras Técnicas de Educação Ambiental, tema do próximo item de 
pauta.   

4. Encontro Estadual de Câmaras Técnicas de Educação Ambiental. O Sr. Gilson e a Srª. Rachel 
informaram os convidados sobre a iniciativa da CTEA em reunir as CTs-EAs em um encontro de 
caráter estadual para discussão de temas afetos e compartilhamento de experiências. Após 
discussão definiu-se que o evento será realizado em São Paulo, provavelmente na primeira 
quinzena de dezembro. Verificar-se-á a viabilidade de sua realização na EFAP/SEE. Acordou-se 
que haverá espaços para o debate dos seguintes temas específicos “Como fomentar projetos 
de qualidade em EA?” e “Papel das CTs-EAs”. Paralelamente, serão discutidos temas como 
“banco de projetos de EA”, “projetos de EA associados a obras no FEHIDRO” e “valorização da 
sociedade civil”, entre outros.  

5. Assuntos Gerais e Encerramento. O O Sr. André informou que será necessária a aprovação 
pelos membros da CTEA, na próxima reunião, de documento relativo ao acompanhamento da 
execução dos compromissos da CT no âmbito do PERH 2012-2015. O Sr. Antônio Vitor, da CT-
EA/CBH-PARDO, propôs que fosse verificada pelo Sr. Coordenador a possibilidade da 
CTEA/CRH ser ouvida no processo de reformulação do FEHIDRO, de modo a inserir na 
discussão questões importantes para a consolidação da EA no SIGRH. O Sr. Gilson informou 
que serão avaliadas as possibilidades de intervenção. O Sr. Elias apontou a necessidade de que 
as CTs-EAs provoquem seus CBHs a discutirem o assunto e se posicionarem. Nada mais 
havendo a tratar, o deu-se por encerrada a reunião. A lista de presença e as justificativas de 
ausência enviadas seguem anexas. Eu, André Navarro, lavrei a presente ata. 


