
 
 
REGISTRO DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CAPACITAÇÃO, MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL E INFORMAÇÕES EM RECURSOS HÍDRICOS – CTEA 
 
DATA: 17 de outubro de 2018, das 9h30 às 13 horas 
Reunião realizada com possibilidade de participação presencial ou on-line 
LOCAL DAS PARTICIPAÇÕES PRESENCIAIS: Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA - Av. Professor 
Frederico Hermann Júnior, 345 – São Paulo, SP - Prédio 06 - Sala nº 211/212 
 
Presentes: 
Integrantes CTEA: Estado: Suraya Damas O. Modaelli* – SSRH; John Emílio Tatton – SABESP; Márcia Chaves – 
SSRH; Maria Fernanda Romanelli; Escolástica Ramos de Freitas – Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
Sérgio Luiz Damiati – SEE. Municípios: Valéria Rusticci* – Itu; Nilson Cerazza Ferreira – Francisco Morato; 
Elias Adriano – Santo Antonio do Pinhal; Eliana D’Arce Ropelli Junqueira* – Presidente Prudente. Sociedade 
Civil: Jair Kaczinski – FAESP; Francisca Adalgisa da Silva* – Planeta Verde; Patrícia Mistura* – ABCON; Sonia 
Maria Nogueira e Silva – AESABESP; Ana Lúcia Floriano Rosa Viera - ASSEMAE. 
Convidados: Ana Ardito* – DCIG/CRHi; Sandro Roberto Selmo* – Secretário Executivo do CBH/PP; Murilo 
Gonçalves Cavalheiro* – CBH/PP; Milene – CBH/PP. 
(*presenças on-line) 
 
Pauta:  
1) Deliberação sobre Programas Regionais de Educação Ambiental; 
2) Aprovação da Ata de 09/08/2018; 
3) V Encontro de CTEAs (realizado conjuntamente ao “Diálogo Interbacias”); 
4) Formação da CIEA – Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de São 

Paulo; 
5) Programa Permanente de Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos - Capacita-SIGRH; 
6) GT Comunicação; 
7) Informes; 
8) Encerramento. 
 
BREVE RELATO: 

Inicialmente a Coordenadora da CTEA, Maria Fernanda Romanelli, deu as boas vindas a todos e 
informou que um dos objetivos da reunião era testar o sistema de participação on-line. A iniciativa 
busca viabilizar a ampliação das participações, uma vez que muitos integrantes da CTEA estão 
situados em municípios distantes, tendo sua participação prejudicada em vista da necessidade de 
grandes deslocamentos. Passou-se aos pontos da pauta: 

1) Quanto a Deliberação de aprovação de diretrizes de EA na Gestão de Recursos Hídricos foram 
apresentadas e discutidas as sugestões de alterações e complementos advindas do V Encontro de 
CTEAs, evento realizado conjuntamento ao Diálogo Interbacias, contando com a representação de 
16 CBHs. Informado pelo coordenação da CTEA que o texto foi enviado aos representantes das 
Câmaras Técnicas de Educação Ambiental dos CBHs que estavam presentes no Encontro, para que 
os mesmos articulem e discutam nos respectivos colegiados e retornem os comentários até o dia 31 
de outubro. 



 
 
2) Ata da reunião de 09/08/2018 aprovada na íntegra. 

3) Informado pela coordenação da CTEA que, além da abordagem da pauta principal do V Encontro 
de CTEAs (Deliberação de aprovação de Diretrizes de Educação Ambiental, Desenvolvimento de 
Capacidades, Mobilização Social e Comunicação de Informações na Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos), na oportunidade foi muito frisada pelos participantes a necessidade de maior 
comunicação e articulação entre as CTEAs, como forma de troca de experiências e fortalecimento 
das ações. O relato e a metodologia das atividades desenvolvidas no V Encontro, bem como os 
resultados e encaminhamentos seguem anexos. 

4) Tendo em vista que uma das mesas do Diálogo Interbacias teve como tema a apresentação da 
regulamentação da Política Estadual de Educação Ambiental e a instituição da CIEA – Comissão 
Interinstitucional de Educação Ambiental, bem como sua composição e as vagas destinadas às 
Câmaras Técnicas de Educação Ambiental dos CBHs, a oportunidade foi aproveitada para que as 
Câmaras dos CBHs articulassem como ocorrerá a representação dos Comitês na Comissão. Para 
tanto foi realizada reunião onde se definiu a divisão de grupos dos CBHs para a organização. 
Pontuado que os representantes eleitos estarão representando um grupo de comitês e não 
somente o CBH que integra (relato da reunião anexo). 

5) Quanto ao Capacita-SIGRH foi informado que encerrada a etapa de respostas ao questionário on-
line para levantamento das demandas de capacitação do Sistema, foram contabilizados 431 
respondentes. A SSRH irá fazer a análise crítica do material e apresentará à CTEA assim que possível. 

6) Tendo em vista o tempo transcorrido nas discussões, a abordagem sobre o GT Comunicação ficou 
para a próxima reunião. 

7) Pontuado que, o Diálogo Interbacias é um evento que prima pela aproximação entre a Secretaria 
de Educação e a Gestão de Recursos Hídricos, mas nos momentos em que se têm mudanças de 
governo, como a que ocorrerá no início de 2019, perdem-se muitas referências. Importante se 
articular uma audiência para o início do próximo ano, com o Secretário de Educação, para expor a 
importância de articulação entre a Secretaria de Educação e as CTEAs. 

Uma vez colocado que existe grande dificuldade para realização de projetos conjuntos entre a SEE e 
projetos de Recursos Hídricos, foi esclarecido pelo representante da SEE que existem questões 
legais a serem consideradas. Para a realização de programas e projetos na educação é necessário 
que haja parecer pedagógico de especialistas e cada escola tem autonomia para definir sobre a 
viabilidade ou não das iniciativas. Quanto à articulação com o SIGRH, foi esclarecido que a SEE 
sempre tenta viabilizar um máximo de participação dos profissionais da educação – tanto no 
Diálogo Interbacias quanto nas ações que envolvem os dois entes – e que seria importante a 
articulação de uma reunião para o começo do próximo ano. 

 



 
 
ENCAMINHAMENTOS 

1) As alterações e sugestões dos CBHs relativas à minuta de Deliberação (item 1) serão 
analisadas pela coordenação da CTEA e, posteriormente, encaminhadas aos integrantes da 
Câmara para últimos comentários, de forma a viabilizar a finalização do texto na primeira 
semana de novembro, e encaminhar à Secretaria Executiva do CRH para a devida tramitação. 

2) Murilo encaminhará contribuições quanto às definições de Plano, Programas e Projetos e 
Sérgio contribuirá para uma nova redação dos artigos 7º e 8º. 

3) O representante da SEE, em conjunto com a CTEA, tentará viabilizar reunião com o 
Secretário de Educação no início do próximo ano. 

4) Suraya encaminhará à Coordenação da CTEA os nomes e contatos dos Coordenadores das 
CTEAs dos CBHS. 

5) Elias disponibilizará à CTEA documento do elaborado no CEIVAP que contêm o perfil dos 
segmentos que integram os CBHs. 


