
REGISTRO DE REUNIÃO (CTEA) 
 
DATA: 03 de maio 2018 às 10h 
LOCAL: Av. Professor Frederico Hermann Jr, 345 - Alto de Pinheiros, São Paulo- SP - 
Prédio 6 - térreo, Sala 3. 
 
Presentes: 
 
Integrantes CTEA: Estado: John Emílio Tatton – SABESP; Márcia Chaves – SSRH; Maria 
Fernanda Romanelli e Flávia Elias Batista – SMA/CEA; Sérgio Razzera – Secretária da Educação. 
Municípios: Nilson Cerazza Ferreira – Francisco Morato; Elias Adriano – Santo Antonio do 
Pinhal. Sociedade Civil: Thaisa Helena Serpa – AFCRC; Marco Antonio de Oliveira – FAESP; 
Francisca Adalgisa da Silva – APU; Ana Lúcia Floriano Rosa Vieira – ASSEMAE. 
 
PAUTA:  
 

1. Aprovação da Ata de 08/03/2018; 
2. Análise e discussão sobre a minuta de Deliberação CRH que dispõe sobre o 

Programa de Capacitação para o Fortalecimento da Gestão e Atuação do 
Sistema Integrado de Recursos Hídricos – Capacita-SIGRH, em atendimento à 
meta do PROGESTÃO que versa sobre capacitação e à Deliberação CRH 
206/2017; 

3. Deliberação sobre Programas Regionais de Educação Ambiental; 
4. Cronograma 2018; 
5. Informes e outros Assuntos; 
6. Encerramento. 

 
BREVE RELATO: 
 

1. Ata aprovada sem alterações. 

2. Efetuada leitura da minuta de Deliberação sobre o Programa de Capacitação, foram 
discutidos pontos e feitas alterações no documento. Esclarecido que a minuta apresentada 
para discussão foi resultado de reuniões com a CTEA, CORHI e Grupo de Trabalho específico 
para trabalhar o referido material, constituído por representante da CTEA (então 
coordenadora Raquel), DAEE, CETESB, SSRH, CORHI e SMA. Informado ainda que o material 
seria ainda apresentado ao CORHI em 07 de maio. 

3. Definido que a deliberação sobre Programas Regionais de Educação Ambiental será 
encaminhada aos integrantes da CTEA para contribuições on-line num primeiro momento e 
posterior discussão em reunião presencial. O produto deverá ser apresentado na próxima 
reunião da CTEA. 

4. Ratificada a proposta de calendário surgida na última reunião (Abril – Finalização da 
Deliberação sobre o Programa de Capacitação; Julho/Agosto – Finalização da proposta de 
deliberação sobre os Programas Regionais; Outubro/Novembro – Realização do 5º 
Encontro da CTEA e Câmaras Técnicas de Educação Ambiental dos CBHs). Sugerido marcar 
reunião para planejamento do encontro.  

 



5. Proposto que a composição da CTEA, além de coordenador e relator, conte com um 
coordenador adjunto e um secretário, foi definido que o assunto seja pautado na próxima 
reunião da Câmara (quando teremos novos integrantes na CTEA e deverão ser eleitos ou 
reconduzidos o coordenador e o relator). 

6. Informada a realização de reunião de coordenadores e relatores das Câmaras Técnicas do 
CRH, no dia 04/05, onde será pautada a deliberação CRH 182/2016, último documento que 
versa sobre o Plano de Trabalho das Câmaras Técnicas. Os dois produtos de trabalho 
definidos para a CTEA foram lidos, a saber: 

• Subsídio à Deliberação de aprovação de diretrizes para a educação ambiental na 
Gestão de Recursos Hídricos; 

• Subsídio à Deliberação de aprovação de ações e definição de responsabilidades 
relativas a: (i) Comunicação social e difusão de informações em temas afetos à GR; e 
(ii) Programa de Capacitação em âmbito estadual em temas afetos à GRH. 

Definido que a Câmara não tem indicação de acréscimo nos tópicos de trabalho para o 
próximo Plano de Trabalho. Pontuado que o primeiro item (diretrizes para educação 
ambiental) está ainda sendo encaminhado e que o segundo terá parte de seu atendimento 
na minuta de deliberação sobre o Programa de Capacitação a ser apresentada ao CRH, 
devendo ter o acompanhamento dos trabalhos também pela CTEA.  

7. Como já comentado em alguns encontros, foi solicitado por alguns membros, que as 
reuniões da Câmara sejam itinerantes, possibilitando maior participação. 

 

Encaminhamentos: 

1. Pontos de pauta para a próxima reunião: eleição/recondução para coordenador e 
relator da CTEA/CRH; formato da coordenação e trabalhos da CTEA; calendário de 
reuniões do ano; minuta de deliberação sobre as diretrizes para educação ambiental; 
proposta de data para a reunião de planejamento do encontro das Câmaras Técnicas. 

2. Encaminhar por e-mail a minuta de deliberação dos princípios e diretrizes para o 
desenvolvimento de projetos e programas de educação ambiental para colaboração 
dos membros – prazo para contribuições: 20 dias. 

3. Agendar reunião para finalização da minuta de minuta de deliberação dos princípios e 
diretrizes para o desenvolvimento de projetos e programas de educação ambiental. 

4. Próxima reunião da CTEA: 14 de junho das 09:30 às 13:00 – Local: a definir. 


