MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO DA CTEA
CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
GESTÃO 2021-2023
DATA: 09/06/2021
HORÁRIO: 14h
LOCAL: Plataforma Teams
LISTA DE PRESENÇA – CTEA
Entidade

Nome

PM de Suzano

Allan Santos

PM de Ferraz de Vasconcelos

Moacyr Alves de Souza

PM de Taboão da Serra

Deyse Brumatti

SOS Mata Atlântica

Gustavo Veronesi

SEAE

Adriana Abelhão

USCS

André Dionizio

APU

Francisca Adalgisa (coordenadora)

Instituto ECOAR

Miriam Duailibi (relatora)

Instituto SIADES

Mary Lobas
CONVIDADOS

Entidade

Nome

FABHAT

Hélio Suleiman – Diretor Presidente da FABHAT

FABHAT/ Secretaria Executiva

Larissa Cristina Silva

FABHAT

Beatriz Vilera

FABHAT

Mayara Aboud Trivinho

ASSUNTOS TRATADOS:
1. Abertura
Larissa Silva (FABHAT) iniciou a reunião as 14h00, agradeceu a presença de todos e informou
que a pauta seria:
•

Aprovação da memória da reunião anterior;

•

Plano de Trabalho da CTEA;

•

Finalização do Plano de Comunicação do CBH-AT, para aprovação em próxima
reunião Plenária do Comitê.

2. Aprovação da memória da reunião anterior
Larissa Silva projetou a memória da 1ª Reunião da CTEA, que logo foi aprovada pelo grupo.
3. Elaboração do Plano de Trabalho
Larissa Silva compartilhou sua tela, mostrando o modelo de plano de trabalho utilizado em todas
as câmaras técnicas e explicou brevemente o que deveria constar no mesmo.
Beatriz Vilera (FABHAT) explicou que o plano de trabalho precisa ser aprovado no início de cada
biênio e que, em 2021, será aprovado na plenária a ser realizada em agosto. Também citou que

o compromisso da Câmara é acompanhar a implementação das ações previstas nos planos de
comunicação e capacitação.
Allan Santos (PM de Suzano) comentou que a Semírames (coordenadora do FUNDEA), que
ajudou na revisão de uma plataforma de indicadores de políticas públicas de educação
ambiental, acompanhará o andamento do Plano de Capacitação e Francisca Adalgisa (SABESP)
comentou que é necessário enviar um convite para que ela apresente a plataforma, assim como
acompanhar as reuniões da CTEA.
Hélio Suleiman (FABHAT) comentou sobre um curso da SOS Mata Atlântica e pediu que Gustavo
Veronesi (SOS Mata Atlântica) tentasse trazer para o CBH-AT.
Larissa Silva disse que iria colocar as ações principais relacionadas às atribuições da CTEA e
enviaria a todos para apreciação e complementação.
4. Finalização do Plano de Comunicação do CBH-AT
Beatriz Vilera apresentou o documento e comentou sobre cada capítulo. Explicou a necessidade
de contratar uma assessoria de comunicação no CBH-AT, já que hoje os meios de comunicação
do Alto Tietê são alimentados pelos funcionários da FABHAT, que não possuem formação na
área de comunicação.
Após as complementações e sugestões do grupo, ficou acordado que o documento completo
seria enviado aos membros da câmara técnica posteriormente.

A reunião encerrou as 15h30.

