
REGISTRO DE REUNIÃO (CTEA) 
DATA: 12 de dezembro 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; Andréia Cristina Barroso Cardoso – Educação. Municípios: Nilson Cerazza 
Ferreira – Francisco Morato. 
Convidados: Alexandre Liazi – DAEE; César Louvison – DGRH/CRHi; Flávia Braga – DCIG/CRHi; 
Flávia Elias Batista – SMA/CEA; Sandro Selmo – CBH PP/DAEE; Tânia M. T. Gasi – CETESB/ETG. 
 
Ausências justificadas: Elias Adriano – Prefeitura de Santo Antonio do Pinhal, Ronaldo Sérgio 
Vasquez –FIESP, Valéria Rusticci – Prefeitura de Itu. 
 
PAUTA:  
1. Aprovação da Ata da reunião de 14 de novembro de 2017; 
2. Construção do Programa de Capacitação do SIGRH;  
3. Elaboração da minuta de deliberação sobre Programas Regionais de Educação Ambiental; 
4. Planejamento de atividades para 2018; 
5. Informes e outros Assuntos; 
6. Encerramento. 

 
BREVE RELATO: 
 
A coordenadora da CTEA, Sra. Rachel, deu as boas vindas a todos e informou que apesar de 
não contarmos com a presença de representante do segmento da Sociedade Civil, o diálogo e 
amadurecimento especialmente com relação à questão da construção do Programa de 
Capacitação para o SIGRH seria de grande importância, uma vez que a Deliberação 206/2017 
estipula o prazo de 120 dias para apresentação do referido Programa. 
 
Desta forma, considerando a presença de integrantes da CTEA e de convidados (inclusive de 
representantes indicados pelo CORHi - Sr. Alexandre Liazi e Sra. Tânia Gasi), foi exposto por 
técnica da SSRH a proposta (já encaminhada para conhecimento e análise do CORHI e da CTEA) 
de metodologia para a construção do Programa de Capacitação para o Fortalecimento da 
Gestão e Atuação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH. O 
objetivo é o envolvimento de representantes do SIGRH para a construção e validação da 
proposta, de forma a garantir a participação em todo o processo de elaboração do Programa. 
Desta forma após análise do CORHI e CTEA propõe-se apresentar a proposta de metodologia, 
bem como os conceitos e bases técnicas que permeiam a proposta, para análise e colaboração 
dos CBH. Foram destacadas e detalhadas as etapas do Plano de Trabalho:  
 

1) atividades preparatórias (avaliação CORHI, CTEA e CBH);  
2) coleta de subsídios junto ao SIGRH (aplicação de questionário on-line);  
3) definição das competências e das necessidades de capacitação do SIGRH;  
4) elaboração de plano de ação e das estratégias de viabilização do programa;  
5) aprovação do programa junto ao CRH (plataforma para os órgãos gestores, colegiados 

e sociedade em geral);  
6) operacionalização (disponibilização de cursos, orientação para trilhas formativas, etc). 

 
Foram pontuados pelos presentes os seguintes itens: 



• O questionário será aplicado tanto aos que têm muita experiência e conhecimento do 
SIGRH quanto aos que iniciam no Sistema. Na análise de dados será possível 
desmembrar as demandas de acordo com o perfil do público. 

• A Sra Tânia (CETESB) informou que apesar de demandar muito tempo, foram resolvidas 
as dificuldades administrativas (alterações em edital, realização de Pregão, etc) que 
impediam o início do curso de capacitação, no formato de Ensino a Distância (EaD), que 
tem como objetivo embasar e aprofundar temáticas necessárias para a participação 
qualificada no contexto do SIGRH (Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a 
CETESB e a SSRH, Empreendimento 2014-CORHI-155, Contrato FEHIDRO 229/2015). 
Comentou que a Escola Superior da CETESB tem viabilizado eventos em formato de web 
conferências, salienta que o ideal é trabalhar com várias ferramentas. 

• Sugerido que a participação em curso seja critério para o ingresso no SIGRH. 
• Salientada a importância de conhecimento das questões que permeiam a Educação 

Ambiental nas variadas escalas (global/regional/local). 
• Comentado que a capacitação deve ser suportada financeiramente pelo FEHIDRO, é 

importante que se coloque em pauta a questão. 

Proposta de encaminhamentos: 

1) Final de janeiro/início de fevereiro - reunião conjunta CTEA/CORHi (aprovação da 
proposta de trabalho); 

2) Fevereiro – relatar ao CRH os encaminhamentos e o cronograma de atividades; 
3) Março – realizar oficina com os CBH. 

 
Obs.: Conforme solicitado em diversas ocasiões por integrantes da CTEA, foi disponibilizado 
um ponto de Skype para teste de possível participação também por esta plataforma mas, 
considerando o não envio de endereços para conexão, a ferramenta não foi necessária. 
 


