
 
 

V ENCONTRO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS 
COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA 

COORDENAÇÃO DA CTEA/CRH – CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
DATA: 24 de setembro de 2018, das 15h às 18h. 
LOCAL: Hotel Berro D'Água – Avaré (integrando a realização do XVI Diálogo Interbacias 
de Educação Ambiental em Recursos Hídricos). 
 
Participantes: Num total de 29 pessoas, estavam representados 16 Comitês de Bacia 
Hidrográfica, através de integrantes de suas Câmaras Técnicas de Educação Ambiental, e 
a CTEA do CRH (lista de presença anexa). 

 

Breve relato: 

Inicialmente a Coordenação da CTEA expôs o Plano de Trabalho da respectiva Câmara, 
aprovado pelo CRH em junho de 2018, contendo três ações a serem desenvolvidas: 

1) Avaliar e Promover a troca de experiências com vistas à consolidação de 
documento para orientação de ações no âmbito do SIGRH, enfatizando programas 
de interesse regional. 
Produto final: Deliberação de aprovação de diretrizes de EA na Gestão de Recursos 
Hídricos (Prazo: Set/2018) 
 

2) Acompanhar e apoiar a implementação do Programa no âmbito do SIGRH, em 
conjunto com o CORHI. 
Produto final: Relatório Anual das atividades desenvolvidas e apresentadas ao CRH 
no início de cada ano (Prazo: contínuo). 

 
3) Levantar, em âmbito estadual e na área de atuação dos CBHs, as iniciativas 

existentes, enfatizando as boas práticas que podem ser multiplicadas ou assumidas 
nas diversas instâncias do SIGRH. 
Produto final: Relatório consolidado para divulgação no SIGRH e apresentação ao 
CRH, com recomendações de padrões mínimos a serem adotados (Prazo: 
abril/2019). 

Foi apresentada aos participantes a minuta de Deliberação de aprovação de diretrizes de 
EA na Gestão de Recursos Hídricos a ser apresentada ao CRH, para discussões e 
colaborações. O documento apresentado foi elaborado com subsídios dos resultados dos 
Encontros de Câmaras Técnicas de Educação Ambiental realizados anteriormente, sendo 
a análise e discussão com os representantes do CBHs essencial para que o documento 
seja realmente um norteador das ações de educação ambiental em gestão de recursos 
hídricos do Estado de São Paulo. As discussões foram foi realizadas em grupos e cada um 
dos grupos apresentou o resultado das análises ao conjunto de participantes para novas 



 
 
discussões e esclarecimentos. Em anexo minuta contemplando as sugestões de alteração 
e ajustes. 

Foi explanado por participantes a deficiência de articulação e comunicação entre as 
Câmaras Técnicas de Educação Ambiental. A CTEA tem articulado um encontro anual, 
mas a lacuna entre os eventos faz com que demandas se percam. Para a implementação 
de ações com vistas à integração foi citada a possibilidade de encontros realizados via 
“Rede do Saber” da Secretaria da Educação. Importante a abordagem de temas de 
interesse comum, por exemplo, a quantificação e critérios de aplicação de recursos em 
educação ambiental, análises dos agentes técnicos, formas de facilitar o acesso às 
escolas, qual o papel das Câmara Técnicas de Educação Ambiental, entre outros desafios. 

A comunicação é importante enquanto base para a articulação e o planejamento, para 
tanto, viabilizar momentos de discussões e trabalhos conjuntos é necessário. Citada a 
importância de incremento do site do SIGRH, que poderia ter espaço para publicação de 
documentos das Câmaras Técnicas de Educação Ambiental dos CBHs contendo, inclusive, 
documentos ainda em elaboração.  

Proposto ainda que se articulem propostas (talvez moções dos CBHS) de alteração das 
deliberações do CRH que definem percentuais para os Planos de Duração Continuada – 
PDCs (Del. CRH 188) de forma a fixar porcentagem da aplicação de recursos em 
Educação Ambiental, e se analise a possibilidade de inserção na Deliberação CRH 146 de 
conteúdo mínimo específico dos Planos de Bacia quanto a Educação Ambiental. 

 

Encaminhamentos: 

• A coordenação da CTEA enviará às Câmaras Técnicas de Educação Ambiental dos 
CBHS a minuta de Deliberação com as alterações e ajustes pontuados (em anexo), 
no prazo de quinze dias a contar da semana subsequente à realização do “Diálogo 
Interbacias”. Os representantes das Câmaras farão as devidas análises nos CBHs e 
retornarão à CTEA, se possível, também em 15 dias. 

• A CTEA criará grupo de e-mails como início de uma rede de comunicação e 
viabilizará levantamento de dados das CTEAs para disponibilização de contatos, 
como forma de possibilitar integrações (segue anexa planilha para preenchimento 
de dados). 

• A CRHi verificará a possibilidade de link com espaço para publicação de 
documentos das CTEAS dos CBHs no site do SIGRH. 

 


