
  
Ata 008/Janeiro/2016/CTEA-CRH  
 
Membros presentes1: John Tatton (SSRH), Gilson Ferreira (SMA), Rachel Azzari (SMA), 
Escolástica Freitas (SAA), Andréia Cardoso (SEE), Suraya Modaelli (DAEE), Gilmar Ogawa 
(FAESP), Marco Antônio Oliveira (FAESP), Ana Lúcia Floriano (ASSEMAE). Convidados: Adriano 
Abdalla (SMA), Cecília Sacutti (SMA), Caroline Gruber (SMA).  
 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro, conforme convocação prévia, foi realizada na sede da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), em São Paulo-SP, a 1ª reunião da CTEA/CRH de 
2016. A reunião foi iniciada pelo Sr. Gilson Ferreira, que cumprimentou a todos e deu início à 
discussão da pauta proposta.  
 
1. Abertura e aprovação de atas anteriores: O Sr. Gilmar sugeriu que se passasse a identificar 
os membros presentes no início das atas. A sugestão foi acatada pelos membros. A Sra Suraya 
sugeriu que isso fosse acatado a partir desta reunião, e que a ata em discussão, após a inclusão 
dos nomes, poderia ser aprovada em outra reunião para focar nas discussões sobre a 
preparação do II Encontro. 
 
2. Avaliação do I Encontro Estadual de Câmaras Técnicas de Educação Ambiental: A Sra. Suraya 
iniciou falando que, com relação ao I Encontro, teve uma preocupação com o número de 
inscritos, inclusive sugerindo mudar a data, mas que o Encontro foi muito bom; destacou a 
dificuldade dos participantes em entenderem o funcionamento do SIGRH e a necessidade de 
maior articulação com as Secretarias Executivas dos CBH para apoiarem a participação e o 
funcionamento das Câmaras Técnicas de EA. O Sr Gilson falou da importância de qualificar a 
participação para que as manifestações sejam mais propositivas, e relatou que teve a sensação 
de que os presentes pareciam aguardar que apresentássemos caminhos, enquanto 
esperávamos que as soluções fossem propostas por eles. O Sr. John ressaltou a importância da 
representatividade dos três segmentos, pois os problemas variam com cada setor. Ficou 
definido que seria elaborado um questionário on line  para avaliação do Encontro e enviado para 
os participantes, abordando as seguintes questões: Quais os principais avanços e dificuldades 
na realização do I Encontro? Quais as potencialidades e desafios identificados? Houve 
desdobramentos na sua CTEA ou no seu CBH após o Encontro? Você teria sugestões para o II 
Encontro? O Sr. Marco Antonio apresentou uma reflexão: Por que fazer o II Encontro? O que 
aconteceu do I Encontro?; e que seria importante realizar um levantamento das expectativas. A 
Sra Suraya esclareceu que é importante compreender tudo o que está envolvido na realização 
dos Encontros – promover esclarecimento sobre o papel das CTEA do SIGRH e compreender 
melhor o próprio Sistema, o que contribui para qualificar a participação, além de compreender 
melhor o que é Educação Ambiental na gestão de recursos hídricos, e fortalecê-la.  
 
3. Planejamento do II Encontro Estadual de Câmaras Técnicas de Educação Ambiental, a ser 
realizado em Março/2016; Devido à necessidade diagnosticada no I Encontro, de melhor 
compreensão do SIGRH, ficou definido que o Encontro ocorreria em 2 momentos – 1º 
Capacitação de meio período sobre o SIGRH, 2º Encontro presencial com duração de um dia. A 
Sra Escolástica sugeriu a realização no CETATE de Campinas, e que precisaria de um Ofício do 
Coordenador da Câmara solicitando a utilização do local, que será providenciado. Devido à 
dificuldade de deslocamento e pernoite de alguns representantes, foi sugerido pela Sra Andreia 
que a capacitação fosse feita por videoconferência, ao que, aprovado pelos demais membros, 
já foi confirmada a data para realização. O II Encontro de CTEA será realizado em 28/03 
(capacitação por videoconferência à tarde), e 29/03 (encontro presencial em Campinas), 

                                                           
1 Lista de presença de janeiro. 



fechando as comemorações do mês da água. Para os participantes do I Encontro, será enviado 
o questionário de avaliação do I Encontro, orientações para priorização em cada CTEA das 
questões apontadas no I Encontro. O Sr André entrará em contato com a CRHi para convidá-los 
a fazerem as falas sobre o SIGRH. Na próxima reunião, será realizada em 26/02 das 9h00-12h00 
na sala do Consema- SMA, e a pauta será a definição das questões a serem discutidas no II 
Encontro a partir da avaliação dos participantes e priorização pelas CTEA. 
 
4. Outros pontos da pauta: Como as questões sobre o II Encontro precisaram de um tempo 
maior para debate, ficou definido que os outros pontos da pauta seriam tratados 
oportunamente em outra reunião. As discussões sobre Diretrizes de EA na Gestão de Recursos 
Hídricos seriam priorizadas a partir de Abril, após a realização do II Encontro. A Sra Suraya 
sugeriu que a Coordenação da Câmara propusesse uma minuta de atualização do Plano de 
Trabalho da CTEA e encaminhasse para os membros para avaliação. 
 
5. Encerramento. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Gilson agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a reunião. 


