
 
 
 
REGISTRO DE REUNIÃO CTEA 
DATA: 14 de novembro 2017, das 10h às 13horas. 
LOCAL: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos – SSRH (Av. São Luís, 99 – 7º andar – 
Sala dos Conselhos – São Paulo/SP) 
 
Presentes: 
Integrantes CTEA: Estado: Rachel Marmo Azzari – SMA; John Emílio Tatton – SABESP; Márcia 
Chaves – SSRH; Escolástica Ramos de Freitas – Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 
Municípios: Elias Adriano – Santo Antonio do Pinhal; Tatiana Nascimento Soares – 
Caraguatatuba; Nilson Cerazza Ferreira – Francisco Morato. Sociedade Civil: Ana Lúcia Floriano 
Rosa Vieira – ASSEMAE; Francisca Adalgisa da Silva - APU. 
Convidados: Flávia Braga – DCIG/CRHi; Flávia Elias Batista – SMA/CEA. 
 
PAUTA:  

1. Aprovação ATA de 25 da reunião de 25 de setembro; 
2. Avaliação e encaminhamentos do IV Encontro de CTEA dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas do Estado de São Paulo; 
3. Elaboração da minuta de deliberação sobre Programas Regionais de Educação 
Ambiental; 
4. Deliberação CRH 206/2017 (Capacitação – Progestão); 
5. Informes e outros Assuntos; 
6. Encerramento. 

 
BREVE RELATO: 
 
A coordenadora da Câmara, Sra. Rachel, deu as boas vindas a todos e início aos trabalhos. 
Abaixo breve relato das apresentações e discussões: 
 

• Ata da reunião de 25 de setembro aprovada uma vez informado que já haviam sido 
atendidas as solicitações de alterações feitas por e-mail. 

• Com relação ao constante na Deliberação CRH 206/2017, foram apresentadas as 
linhas gerais da proposta de trabalho, elaborada por técnicas da SSRH, para o processo 
de construção de Programa de Capacitação para o Fortalecimento da Gestão e 
Atuação do SIGRH. Esclarecido que a proposta tem como Base Técnica a Norma 
Técnica NBR 10.015/2001 e o Projeto DesenvolveRH desenvolvida pela ANA. Foi 
definido que a SSRH encaminhará a íntegra da proposta para análise dos integrantes 
da CTEA para comentários, correções, adequações, etc. O prazo para o envio das 
contribuições é dia 01 de dezembro, de forma a garantir que se possa organizar o 
material para apresentar e discutir na reunião da Câmara Técnica que será realizada 
em dezembro. O CORHI, que também é responsável pela construção do Programa de 
Capacitação, será convidado a participar da reunião. 

• Informado que no IV Encontro de CTEAS, quando estavam representados 18 CBH, foi 
definido que a minuta de deliberação para os trabalhos de educação ambiental no 
âmbito das UGRHis devem orientar para a construção de “Programas” Regionais de 
Educação Ambiental, para além da questão semântica a orientação obedece a uma 
lógica (política, planos, programas, projetos) e facilita as distintas leituras. Atualmente 
nas regiões temos ações propostas em documentos intitulados como Plano Diretor de 
Educação Ambiental, Planos Regionais de Educação Ambiental, entre outras. A 



proposta será construída com base na Deliberação que contém o roteiro para 
construção dos Planos das Bacias Hidrográficas e em programas elaborados em 
algumas UGRHis (no estado apenas 6 CBHs têm programas instituídos), contendo com 
base para o conteúdo o resultado dos encontros anteriores de CTEAS (I, II e III). Para 
a elaboração da Deliberação foi composto Grupo de Trabalhos com a seguinte 
composição: Sandro, Rachel, John, Ana Lúcia, Francisca, Flávia. 

• Considerando a dificuldade apontada por alguns participantes para acesso ao centro 
de São Paulo e o preço dos estacionamentos, foi cogitado que, se possível, os próximos 
convites para as reuniões contenham dicas para facilitar. 

• Será verificada a possibilidade das reuniões on-line. 

• Próxima reunião ficou agendada para 12 de dezembro. Como no dia 11 terá o CRH, os 
que vêm de outros municípios para a reunião aproveitam a oportunidade. 

• Ana Lúcia, representante da ASSEMAE, disponibilizou para reuniões espaço para até 80 
pessoas em Campinas. 

 

 


