
Reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental, Capacitação, Mobilização Social 

e Informações em Recursos Hídricos – CTEA 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH 

Data: 11/02/2021  

Horário: 09h30 às 11h30 

Local: Sala Virtual (meet.google.com/sye-gmbj-wkv) 

 

LISTA DE PRESENÇA 

MEMBROS 

Nome Instituição 

Maria Fernanda Romanelli Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de 
SP/CPLA 

Elias Adriano dos Santos Prefeitura Municipal de Santa Isabel 

Araci Kamiyama Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo - CDRS 

Sandra Di Croce Casa Civil 

Sonia Nogueira Sonia Nogueira 

Jair Kaczinski FAESP FAESP 

André Navarro Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de 
SP/CRHI 

Carlos Reys Vukomanovic Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo - CDRS 

Karina Sousa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Tatuí 

Andreia Cristina de Oliveira Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de 
SP/CEA 

CONVIDADOS 

Nome Instituição 

Cassiano Leite  Prefeitura de Marilia 

Adriana S. Marcantonio Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado e São 
Paulo- SAA/APTA Pindamonhangaba/CBH-PS 

  

 
 

PAUTA 
 

1. Aprovação das Atas das reuniões da CTEA realizadas em 2020; 
2. Definição do Plano de Trabalho da CTEA para 2021;  
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”. Realizou um balanço da atuação da CTEA no ano de 

2020, onde aconteceram duas reuniões presenciais e sete reuniões virtuais. Relatou que as atividades 



do Plano de Trabalho 2018-2019 foram todas concluídas, e que as atividades foram estendidas até 

2020. Informou sobre o material do “Relatório de Comunicação” que ainda não houve devolutiva do 

CRH. Referente às contribuições da CTEA ao Plano Estadual de Recursos Hídricos, informou que houve 

devolutiva, enviada por e-mail, e que todas as contribuições enviadas foram incorporadas ao texto 

final do Plano.  

Então, abriu para o momento de aprovação das atas das reuniões anteriores que foram encaminhadas 

via e-mail aos membros. Sônia comentou sobre o tema “Segurança Alimentar”, referente a quantidade 

de agrotóxico presente nos alimentos, informou que enviou um material sobre este assunto. Em 

seguida, a Araci comentou sobre a importância deste assunto e que é muito importante ter apoio. 

Sônia informou que os Comitês PCJ estão elaborando um plano de saneamento dos municípios e que 

foi incluída a questão dos agrotóxicos e a relação com os agricultores. Jair informou que o curso mais 

demandando atualmente da FAESP/SENAR é sobre o uso correto e seguro de agrotóxicos. Então, Sônia 

solicitou incluir na Ata sobre este assunto. Logo após houve a aprovação das atas das reuniões 

anteriores por todos os presentes. 

Maria Fernanda informou que a Flávia (responsável pela comunicação do SIGRH) solicitou que os 

materiais relevantes fossem encaminhados para publicação no Portal, assim como as atas das 

reuniões. Também foi informado que as atas e materiais ficam disponíveis no drive virtual; Maria 

Fernanda encaminhará o link de acesso via e-mail aos membros.  

Foi informado sobre a última reunião do CRH, que no momento as Câmaras Técnicas trabalharão na 

definição do Plano de Trabalho 2021-2022 e posteriormente haverá nova reunião para Deliberação. 

Começaram então as discussões para os itens propostos para o Plano de Trabalho da CTEA. Maria 

Fernanda comentou que na última reunião do CRH foi colocado sobre a importância das Câmaras 

Técnicas trabalharem com a questão da Segurança Hídrica. Foi relembrado que os itens para o novo 

Plano de Trabalho foram propostos nas reuniões anteriores da CTEA e agora cabe entender se faz 

sentido que todos sejam mantidos. Foi colocado também pela Coordenadora o pedido da Secretaria 

Executiva do CRH de ter um “olhar” para o item “Lacunas de conhecimento” do PERH na elaboração 

do Plano de Trabalho. 

Araci se ofereceu para entrar em contato com responsáveis pelo programa “Cultivando Água Boa” para 

uma possível reunião com a CTEA de apresentação do programa, referente ao item 3 do Plano de 

Trabalho. Sônia também disse que irá verificar se possui algum material sobre o programa e, caso 

tenha, repassará para a CTEA. 



Em relação ao item 2 do Plano de Trabalho o membro André Navarro fez a sugestão de deixar apenas 

“Planos de Comunicação” (aberto) para revisão. Seria uma sugestão da CTEA como conteúdo para os 

Planos de Bacia, orientação para elaboração, revisão ou implementação dos Planos de Comunicação 

dos Comitês. E ainda como normatizar as orientações para o Plano de Comunicação. Como 

encaminhamento, André e Maria Fernanda descreverão a ação (item 2) e irão compartilhar para 

contribuições e validação na próxima reunião. 

Em relação ao item 3, Sônia, Araci e Maria Fernanda farão a sugestão da descrição também. Sônia 

comentou sobre o padrão de consumo de água, que é importante incluir nas discussões sobre 

Segurança Hídrica (Programa de Uso Racional da Água - PURA). 

Referente ao item 4 (Água e Saneamento) proposto no Plano de Trabalho, foi sugerido que esse tema 

não seja incluído neste momento do Plano de Trabalho e que seja trabalhado posteriormente pela 

CTEA. 

Como encaminhamento para próxima reunião, fazer a leitura das “lacunas de conhecimento” do PERH, 

para analisar se será incluído algo no Plano de Trabalho ou somente nas discussões da CTEA. 

Foi apresentado o calendário de reuniões da CTEA para 2021 e validado pelos membros.  

Informes finais: 

- Foi falado um resumo sobre a última reunião do CRH: envio das atas das reuniões para publicação, 

calendário das reuniões, Plano de Trabalho, prazos e produtos a serem entregues. Maria Fernanda irá 

verificar sobre a participação nas próximas reuniões do CRH, se é possível, pois foi falado pelos 

membros sobre a importância deste acompanhamento. Foi informada a pauta para a próxima reunião 

do CRH que ocorrerá em 18/02; 

- Foi informado que em maio de 2021 haverá renovação da CTEA quanto a coordenação, relatoria e 

membros/composição. 

- Foi sugerido trazer para uma próxima reunião da CTEA o Capacita SIGRH, André sugeriu que o DPG 

faça uma apresentação. 

- Foi apresentado o Manifesto enviado à CTEA pelo FUNBEA, que trata sobre o fortalecimento da 

Educação Ambiental nos CBHs, buscando apoio. Foi comentado pelos membros que alguns 

apontamentos do Manifesto convergem com o Relatório de Comunicação elaborado pela CTEA. André 

esclareceu que as CTs do CRH são consultivas e que, por esta razão, seria importante consultar o 

próprio CRH quanto ao possível apoio ao Manifesto. Foi falado que cada instituição dos membros pode 



apoiar o manifesto, caso tenham interesse. Ficou acordado que a Maria Fernanda irá encaminhar o 

manifesto via e-mail aos membros e a instituição que tiver interesse deve responder diretamente ao 

FUNBEA. 

- Foi informado pelo André sobre a revisão do MPO, onde sugestões para a revisão poderão ser 

discutidas no âmbito dos CBHs (assunto abordado no Manifesto); 

- Elias informou sobre a criação de uma nova área protegida legalmente no Estado de São Paulo – o 

Monumento Natural Estadual Mantiqueira Paulista, localizada entre os municípios de Cruzeiro e 

Piquete (Mantiqueira). Jair informou que a FAESP vai participar com o monitoramento e mapeamento 

por drones para preservar o acesso. 

- Foi decido que a próxima reunião da CTEA será dia 15/03, devido ao dia 22/03 ser o Dia Mundial da 

Água e alguns membros terão compromissos e eventos online. 

 

 

  

  

 

 

 


