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Ata 009/Fevereiro/2016/CTEA-CRH 

Membros presentes: John Tatton (SSRH), André Navarro (SSRH), Gilson Ferreira (SMA), Rachel 

Azzari (SMA), Escolástica Freitas (SAA), Andréia Cardoso (SEE), Nilva Campina (P.M. Santos), 

Elias Adriano (P.M. Cruzeiro), Gilmar Ogawa (FAESP), Marco Antônio Oliveira (FAESP), Ana 

Lucia Brasil (ABES), Ana Lúcia Floriano (ASSEMAE). Convidados: Adriano Abdalla (SMA), Cecília 

Sacutti (SMA), Caroline Gruber (SMA). 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro, conforme convocação prévia, foi realizada na sede 

da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA), em São Paulo-SP, a 2ª 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. Gilson consultou os membros sobre a 
possibilidade de se realizar a análise e aprovação em bloco das atas referentes às reuniões de 
janeiro e fevereiro de 2016 na próxima reunião da CTEA. O Sr. Gilmar sugeriu que se passasse a 
identificar os membros presentes no início das atas. As sugestões foram acatadas pelos 
membros. 

2. Planejamento do II Encontro Estadual de Câmaras Técnicas de Educação Ambiental: O Sr. 
Gilson recordou os membros sobre os pontos já definidos na reunião do dia 28/01 – II 
Encontro com dois dias de duração em Campinas (CETATE/CATI) – e passou a palavra à Srª. 
Rachel, que iniciou a apresentação das respostas dos participantes do I Encontro ao formulário 
de avaliação encaminhado em meio digital. A partir das referidas respostas foi iniciado debate 
sobre o conteúdo do Encontro, restando acordados o seguinte formato e programação 
preliminar: 

- encontro presencial de um dia (29/03), no CETATE/CATI, em Campinas; 

- realização, na tarde do dia anterior (28/03) de videoconferência utilizando a Rede do Saber, 
técnicos da CRHi e membros da CTEA/CRH para nivelamento sobre princípios da Política 
Estadual de Recursos Hídricos; o funcionamento das instâncias colegiadas (CRH, CORHI, 
COFEHIDRO e CBHs) e do FEHIDRO; o papel da CEA enquanto agente técnico do FEHIDRO; o 
papel das CTEAs dos CBHs; 

- serão disponibilizadas às CTEAs para acompanhar a videoconferência as Diretorias de Ensino 
e link para acesso online;  

- dinâmica para integração entre os participantes; 

- espaço para a troca de experiências dos representantes das CTEAs sobre estratégias adotadas 
em relação aos temas “capacitação”, “participação” e “fortalecimento institucional”; 

- espaço para discutir experiências sobre a elaboração e implementação de instrumentos de 
planejamento relacionados à Educação Ambiental nos CBHs (planos diretores, programas e 
políticas). 

Acordou-se que o Sr. André verificaria a viabilidade de custeio do café de recepção e almoço 
na CATI pela SE/CRH, bem como da participação dos técnicos da CRHi na videoconferência. A 
Srª. Analu informou que irá verificar a viabilidade de cessão de brindes com entidades dos 
Comitês PCJ. Acordou-se a data de 04/03 para fechar a programação final e divulgar aos CBHs, 
solicitando-se novamente a inscrição de pelo menos três representantes, sendo um de cada 
segmento, se possível. 
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3. Plano de Trabalho da CTEA/CRH para 2016: em razão do tempo exíguo, o Sr. Gilson sugeriu 
que fosse discutido o assunto na próxima reunião, apontando que a reorganização do Plano de 
Trabalho trata-se de demanda da SE/CRH. O Sr. André sugeriu que em próximas reuniões 
fossem apresentadas as iniciativas em curso no âmbito da SSRH e CRHi relacionadas à 
capacitação dos membros do sistema, assuntos correlacionados à ação da CTEA que envolve o 
programa PROGESTÃO. 

4. Assuntos Gerais: Não houve outros assuntos tratados na reunião. 

5. Encerramento. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Gilson agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a reunião. 


