MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CTEA - GESTÃO 2019-2021
DATA: 10/09/2020

HORÁRIO: 15h

LOCAL: Online

LISTA DE PRESENÇA – CTEA (10/03/2020)
Entidade

Nome

SIMA

Andréia Cristina de Oliveira

PM de Salesópolis

Solange Wuo Franco

PM de Suzano

Allan Santos de Oliveira

PM de Caieiras

Reginaldo Pereira Lima

PM de Barueri

Geovane Bassan

PM de Mairiporã

Cátia Regina Macagnan

PM de Santo André

Edilene Vieira Fazza

APU

Francisca Adalgisa

Instituto Ecoar para Cidadania

Miriam Duailibi
CONVIDADOS

Entidade

Nome

FABHAT

Hélio Suleiman

FABHAT/Secretaria Executiva

Larissa Cristina

ASSUNTOS TRATADOS:
1. Abertura
Solange Wuo Franco (Coordenadora da CTEA e representante pelo município de
Salesópolis) iniciou a reunião às 15h30 e agradeceu a presença de todos. Explicou que a
pauta seria o planejamento para a elaboração do Plano de Comunicação do CBH-AT.
Larissa Cristina (Secretaria Executiva) apresentou a minuta do plano, com destaques do
que precisa ser atualizado pela CTEA, utilizando como base o Plano de Comunicação do
Paranapanema.
Solange destacou que o prazo para elaboração do plano é curto, tendo em vista que
deve ser aprovado na reunião Plenária de dezembro.
Foi verificado que na elaboração do Plano do Paranapanema, realizou-se um
levantamento prévio. Trazendo para a realidade do CBH-AT, a aplicação da pesquisa foi
repensada.
Francisca Adalgisa (APU) disse que considerando o curto prazo para a escrita do
documento, sugeriu colocar como uma das ações do Plano a aplicação de uma pesquisa
bem elaborada, e levantou a ideia da realização de um worshopp para coletar ideias de
forma participativa e entender os anseios do CBH-AT de maneira mais didática.

Hélio Suleiman (FABHAT) concordou com a ideia, e disse que poderia contar com um
moderador para a realização do evento e coletar as informações necessárias. Informou
também que pediu para Suraia o questionário aplicado para elaboração do Plano do
Paranapanema.
Andreia Cristina (SIMA) disse que a pesquisa precisa ser realizada previamente às ações
para se conhecer o que é necessário no CBH-AT, ou se caso não for possível, deixar as
ações de forma genérica.
Miriam destacou sobre a importância em trabalhar em dois eixos (interno e externo). E
concordou com a proposta da Francisca em se trabalhar com workshop, pois é uma
técnica motivadora, prática e é mais simples de trabalhar com os dados gerados. Porém,
isso não seria possível realizar em tão pouco tempo. Portanto, sugeriu aplicar uma
pesquisa interna mais simples e genérica, e reforçou a importância de estruturar o de
maneira a atender os 3 segmentos (Estado, Município e Sociedade Civil).
Solange sugeriu realizar um compilado das questões aplicadas para realização do Plano
de Comunicação do Paranapanema e estruturá-las para a aplicação no CBH-AT,
considerando o que o comitê já realiza. Todos concordaram.
2. Encaminhamentos
✓ A Secretaria Executiva irá encaminhar aos representantes da CTEA o
questionário aplicado do Paranapanema para análise.
✓ Próxima reunião será agendada para fechamento do assunto e encaminhamento
na elaboração do Plano.

