
Ata 010/Março/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).  
 
Aos vinte e nove dias do mês de março, conforme convocação prévia, foi realizada no 
CETATE/CATI, em Campinas-SP, a 3ª 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. II Encontro Estadual das Câmaras Técnicas de Educação Ambiental: o Encontro foi realizado 
previamente à reunião, tendo os membros da CTEA/CRH participado da programação do evento. 
A reunião da CTEA iniciou-se às 16h00.  
 
2. Avaliação prévia do II Encontro Estadual das Câmaras Técnicas de Educação Ambiental: O 
Sr. Gilson abriu a reunião convidando os presentes a avaliarem o II Encontro. De maneira geral, 
as impressões dos membros foram muito positivas, aludindo a comentários realizados pelos 
próprios participantes durante o evento, de que o foco na troca de experiências sobre 
estratégias e soluções foi muito importante para todos. A Srª. Andreia informou, em relação à 
videoconferência do dia anterior, que houve 189 pessoas presentes nas salas das Diretorias de 
Ensino e 68 pessoas acessando via streaming. Com o objetivo de apresentar os resultados 
alcançados, avaliar os avanços e dificuldades e construir coletivamente novos 
encaminhamentos, os participantes consideraram relevante a realização de um III Encontro de 
CTEA dos CBH ainda em 2016 para possibilitar esse acompanhamento. 
 
 
3. Plano de Trabalho da CTEA/CRH para 2016: O Sr. Gilson informou aos membros que a revisão 
das ações e metas do Plano de Trabalho da CTEA foi solicitada pela SE/CRH, com a finalidade de 
sua aprovação na próxima reunião do CRH, a ser realizada em maio. Informou ainda que 
participou de reunião com os Coordenadores de outras CTs do CRH, na qual o Secretário 
Executivo do conselho, Sr. Rui Brasil, comentou que se necessário as ações ainda não concluídas 
poderiam ser mantidas, sendo suas metas, no entanto, atualizadas. Passou a palavra aos 
membros que, após discussão sobre o assunto, aprovaram o Plano de Trabalho presente no 
Anexo I desta ata.  
Em relação à ação que objetiva subsidiar a aprovação pelo CRH de “diretrizes para a Educação 
Ambiental na Gestão de Recursos Hídricos”, o Sr. Gilmar apontou que o material produzido 
durante o II Encontro pelos participantes poderá auxiliar no cumprimento da tarefa. Discutiu-se 
a pertinência da adoção de prioridades temáticas, como por exemplo o “uso racional da água”, 
as quais poderiam ser regionalizadas com base nas criticidades enfrentadas nas diversas bacias 
do Estado de São Paulo. Acordou-se que na próxima reunião tratar-se-á exclusivamente sobre 
esse tema.  
 
4. Encerramento: Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Gilson agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a reunião. 


