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PAUTA 
 

1. Formas de apoio da CTEA na elaboração dos Planos de Comunicação dos CBHs paulistas; 

2. Discussão sobre novos temas a serem trabalhados pela CTEA, propostos pelos membros;  

3. Encaminhamentos;  

4. Informes Gerais. 

 

RELATO  
 

Maria Fernanda Romanelli, coordenadora da CTEA-CRH, iniciou a reunião, que ocorreu de forma 

virtual, utilizando-se a ferramenta “Google Meet”, e solicitou aos membros e convidados presentes 

que se apresentassem. Foi realizada uma explanação sobre o Programa “Pró-Comitês” da ANA -

Agência Nacional de Águas – em especial sobre o seu componente - III. Comunicação para 

promover o reconhecimento dos colegiados pela sociedade, onde a elaboração e a implementação 

do Plano de Comunicação voltado às necessidades dos CBHs são atividades que devem ser 

realizadas para o atendimento de metas do Programa e posterior repasse de recursos financeiros. 



Algumas estratégias de apoio da CTEA-CRH para auxiliar as CTEAs dos CBHs na elaboração e/ou 

revisão do Plano de Comunicação foram apontadas e discutidas. Definiu-se, para tanto, que a CTEA-

CRH irá se dedicar à elaboração de um Relatório Consolidado para divulgação no SIGRH e 

apresentação ao CRH, contendo “Diretrizes e Recomendações para Comunicação Social e Difusão 

de Informações na gestão Integrada de Recursos Hídricos”, a partir de demandas apresentadas 

pelas CTEAs no VI Encontro Estadual de CTEAs dos CBHs, realizado presencialmente durante o XVII 

Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, em agosto de 2019. 

Foi apontada a importância dos CBHs realizarem uma comunicação mais ampla com a sociedade, 

para que se tornem conhecidos e para que possam contribuir com a construção de um olhar para 

além dos recursos hídricos. Nesse sentido, foi sugerido pela Araci Kamimaya que a CTEA-CRH 

trabalhe futuramente na temática da “Produção Sustentável”, sendo uma oportunidade para se 

discutir com a sociedade sobre suas escolhas, padrões de consumo, consumo consciente, hábitos 

alimentares, alimentação saudável, mudanças climáticas, segurança hídrica e a questão do uso dos 

agrotóxicos, dentre outros. Ainda como possíveis temas para futuros trabalhos, Elias dos Santos 

reforça a importância de se trabalhar a Resolução CRH No 231/2019 junto aos CBHs, a fim de ela 

possa ser colocada em prática.  

Como encaminhamento para as próximas reuniões, foi definida a dedicação da CTEA-CRH na 

elaboração do relatório consolidado contendo “Diretrizes e Recomendações para Comunicação 

Social e Difusão de Informações na gestão Integrada de Recursos Hídricos”, a fim de contribuir com 

os trabalhos dos CBHs e suas CTEAS na elaboração e/ou revisão de seus Planos de Comunicação.  

 


