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Ata 005/Outubro/2015/CTEA-CRH 

Aos quinze dias do mês de outubro, conforme convocação prévia, foi realizada na sede da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), em São Paulo-SP, a 5ª reunião da CTEA/CRH de 

2015. A reunião foi iniciada pela Srª Rachel que, representando o Coordenador, Sr. Gilson 

Ferreira, cumprimentou a todos, em especial os novos membros, e deu início à discussão da 

pauta proposta. 

1. Abertura e aprovação das atas das reuniões anteriores. A Srª. Rachel perguntou aos 
membros presentes se havia manifestações relativas às minutas das atas das reuniões 
realizadas nos dia 18/08 e 02/09. Feitos os ajustes necessários, as atas foram aprovadas  

2. Apreciação sobre o acompanhamento da execução dos compromissos da CTEA junto ao 
Plano Estadual de Recursos Hídricos 2012-2015. A Srª Rachel apresentou o documento no 
qual foi relatada a execução de ações, em 2015, relativas ao cumprimento dos compromissos 
de CTEA no PERH 2012-2015. Acordou-se que nas próximas atividades de planejamento dessa 
natureza será necessário dimensionar de maneira mais detalhada os custos das ações. Após 
debate entre os presentes, aprovou-se o documento com algumas alterações. Quanto ao 
acompanhamento das ações realizadas em 2014, acordou-se, em função de não ter havido 
reuniões da Câmara neste ano, por manter as descrições de 2013. Os documentos finais 
seguem anexos a esta ata. 

3. Avaliação da reunião da CTEA no XIII Diálogos Interbacias. A Srª Rachel fez um breve relato 
sobre a reunião, de modo a recordar os presentes e contextualizar os que não puderam 
participar, e passou a palavra aos membros. De maneira geral, a reunião foi considerada muito 
produtiva pelos membros que estiveram presentes. Alguns aspectos relacionados aos temas 
debatidos em setembro foram pontuados: (i) a necessidade de continuidade das políticas 
ambientais e de Educação Ambiental (EA); (ii) a necessidade de aproximação da Academia para 
viabilizar ações de EA de qualidade; (iii) a importância da criação de normas para orientar o 
processo de planejamento de ações de EA no âmbito dos CBHs / CT-EAs; (iv) a importância de 
se valorizar a potencialidade de um processo sério de elaboração de Planos Regionais de 
Educação Ambiental na execução de ações EA de qualidade nas UGRHIs.    

4. Diagnóstico de ações de Educação Ambiental nos Comitês de Bacia Hidrográfica e 
Encontro Estadual de Câmaras Técnicas de Educação Ambiental. O Sr. Gilson iniciou o debate 
sobre o assunto, retomando as deliberações realizadas na reunião anterior em conjunto com 
os representantes das CT-EAs. Os principais apontamentos e decisões sobre a organização do 
evento seguem sistematizadas abaixo: 
 

 
TEMA PRINCIPAL: “COMO FOMENTAR PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE QUALIDADE?” 
Questão importante: “QUAL O PAPEL DAS CTEAs NO FOMENTO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 
QUALIDADE?” 
 
QUAL(IS) PRODUTO(S) SE ESPERA(M) OBTER DESSE ENCONTRO? 
- Diagnósticos regionais/setoriais das necessidades de Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável 
Integrado; 
- Diagnóstico visando o fortalecimento das CTEAs; 
- Plano de Ação. 
 
METODOLOGIA DO ENCONTRO: (a ser encaminhada previamente a todos os CBHs/CTEAs) 
- Início às 8h30 (credenciamento) e término às 17h00. 
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Momentos: 
1) Discussão prévia no âmbito de cada CTEA sobre “Qual o papel da CTEA no fomento a projetos de Educação 
Ambiental de qualidade?” (encaminhamento das considerações ao GT da consolidação dessa discussão prévia 
até 15/11); 
2) Word Café: discussão – 5 relatorias (definir detalhes da metodologia no GT); 
3) Plenária: consolidação das questões apresentadas; 
4) Plano de ação (a ser encaminhado aos CBHs). 
 
Obs.1: prever momento para identificação dos pares (GT). 
 
Grupo de Trabalho: CEA, Secretaria de Educação, PM Guarujá/Santos, ABES, SABESP, PM Piquete/Cruzeiro 
(trabalho preferencialmente online). Tarefas: 
- Definir quantos representantes de cada CTEA. 
- Definir metodologia para a coleta das informações desejadas junto às CTs. 
- Avaliar a inserção de convidado para tratar do tema “qualidade em projetos de EA”. 
 
Prazos: Até 31/10 fechado o evento para divulgação. Convite às CTs até 1ª semana de Novembro. 
 
OUTRAS QUESTÕES LEVANTADAS EM RELAÇÃO AO DIAGNÓSTICO DE AÇÕES 
 “Qual o estado da arte no seu CBH?”, “Projetos e ações estão pautados em quais problemáticas?”, “Quais as 
áreas prioritárias para intervenção?”, “Projetos são isolados ou integrados?”, “Quais as metodologias?” 
 

 
Foi criado um GT para pensar no detalhamento das ações do Encontro. [Email com 
encaminhamentos, com membros do GT.] 
 
5. Diretrizes para a Educação Ambiental na Gestão de Recursos Hídricos. Em função do 
horário já adiantado, decidiu-se que a avaliação de uma minuta a ser elaborada pelo Grupo de 
Trabalho responsável será realizada na próxima reunião da CTEA. 
 
6. Assuntos Gerais e Encerramento. Decidiu-se que a próxima reunião será realizada no dia 
12/11/2015, às 9:00 novamente na SMA, ao invés do dia 13/11/2015 definido inicialmente na 
agenda da Câmara Técnica. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Gilson Ferreira agradeceu a 
presença de todos e encerrou a reunião. A lista de presença e as justificativas de ausência 
enviadas seguem anexas. Eu, André Navarro, lavrei a presente ata. 

 

 


