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PAUTA  
 

1. Apresentação dos trabalhos realizados pela CTEA no último período (2018 –2019); 

2. Definição de novo Plano de Trabalho para o período 2020 – 2021. 

3. Assuntos gerais. 

 
RELATO  

 

Maria Fernanda Romanelli, coordenadora da CTEA-CRH, iniciou a reunião pedindo aos integrantes e 

presentes que se apresentassem. A reunião foi transmitida a distância, via Skype, e da mesma 

forma os integrantes participantes à distância também se apresentaram. 

Logo após, houve uma breve explanação sobre o funcionamento da CTEA e uma apresentação 

sobre os trabalhos realizados no último período (2018 –2019), inclusive apresentando os resultados 

obtidos como a Deliberação CRH Nº 231, de 20 de dezembro de 2019, produto do trabalho da CTEA 



do CRH em conjunto com as Câmaras Técnicas de Educação Ambiental dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas do Estado de São Paulo. Essa Deliberação “Estabelece diretrizes para a elaboração 

dos Programas de Educação Ambiental das Bacias Hidrográficas e para o desenvolvimento de 

Projetos e Ações de Educação Ambiental”. 

Foi apresentando um pouco do histórico de Encontros Estaduais das CTEAs realizados anualmente, 

com destaque para o último encontro (sexta edição), realizado durante o XVII Diálogo Interbacias 

de Educação Ambiental em Recursos Hídricos (agosto de 2019), onde foram colhidos subsídios, com 

a participação de todas as CTEAs, para consolidação de um Relatório sobre Comunicação Social e 

Difusão de Informações na Gestão de Recursos Hídricos, último produto previsto no Plano de 

Trabalho 2018-2019, que deverá ser apresentado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos assim 

que for finalizado. Como encaminhamento, foi acordado que na próxima reunião da CTEA serão 

apresentados os resultados das atividades do VI Encontro de CTEAs, com vistas à consolidação de 

um Relatório; discutir e verificar a pertinência de se construir uma Deliberação contendo “Diretrizes 

para a Comunicação Social e Difusão de Informações na Gestão de Recursos Hídricos”. 

A seguir e, considerando-se que todos os itens previstos no Plano de Trabalho da CTEA já foram 

trabalhados, os integrantes tiveram a oportunidade de sugerir novas atividades e pensar nos 

próximos passos da CTEA, que farão parte de um novo Plano de Trabalho. Foram sugeridos os 

seguintes itens: 

 enquete ou levantamento junto aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São 

Paulo sobre atividades realizadas em comemoração ao Dia Mundial da Água (o que fazem e 

o que já fizeram); 

 realização de ações conjuntas com os Comitês de Bacias Hidrográficas como padrão de 

trabalho; 

 ampla divulgação e orientação aos Comitês sobre a Deliberação CRH No 231/2019, como 

uma diretriz de trabalho a ser adotada no âmbito das Bacias Hidrográficas; 

 para cada instrumento de Gestão dos Recursos Hídricos, definir um público-alvo específico 

e ações específicas voltadas a esse público; 

 proposta de “adaptar” a linguagem dos Planos de Bacias e criar versão “facilitada” para a 

leitura e entendimento pela população em geral; 

 utilização da Agenda 2030 (ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) como uma 

ferramenta de comunicação, para auxiliar e aproximar a sociedade civil nesta discussão, 

além de auxiliar e agregar os trabalhos da CTEA.  



 proposta de ação conjunta dos CBHs abrangendo os instrumentos de Gestão de Recursos 

Hídricos e ODS; 

 quais ações já estão realizando pelos CBHs e que se enquadram nos ODS; 

 estratégias de comunicação para um diálogo mais “fluido” entre CBHs e população, 

utilizando-se temas específicos e com potencial de gerar debates como, por exemplo, a 

segurança alimentar e a sua relação com a segurança hídrica, considerando-se a transição 

agroecológica e o uso de agrotóxicos. 

 água como fio condutor das questões econômicas, sociais e ambientais; 

 realização de ações de estímulo à participação dos jovens nos CBHs pensando na 

implementação da Agenda 2030. 

O convidado Eduardo Fernandes, membro do CADES da Lapa, apresentou a situação da região 

sobre dois piscinões a serem construídos e procura parceria para realização de ações de educação 

ambiental para a população. Foi sugerida uma aproximação com o Comitê de Bacia Hidrográfica do 

Alto Tietê para questões locais e mais pontuais. 

Como encaminhamentos da reunião, foram definidos os seguintes itens: 

 Criação de um Google drive para inserir material e outros conteúdos de consulta da CTEA; 

 Contribuição de todos os integrantes no relato da reunião principalmente nas propostas do 

novo plano de trabalho; 

 Proposta para que cada integrante apresente seu trabalho em suas respectivas áreas para a 

CTEA. 

 Próxima Reunião da CTEA: prevista para dia 01/04/2020. 


