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PAUTA 
 

1. Aprovação da Ata da reunião da CTEA realizadas em 11/02/2021; 
2. Finalização e Aprovação 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”. Apresentou a pauta da reunião, sendo esta a 

segunda reunião do ano da CTEA. Informou que os membros André Navarro e Sônia Nogueira 

justificaram ausência. Sônia informou que ficará como suplente na CTEA. 

Em seguida foi feita a leitura dos encaminhamentos da última reunião na Ata, e houve aprovação da 

Ata da reunião do dia 11/02/2021. 



Maria Fernanda falou sobre a importância do trabalho da CTEA no Relatório de Comunicação que foi 

elaborado, para orientação aos CBHs, o qual já poderia estar sendo utilizado para auxiliar. Seria uma 

ideia, Plano de Comunicação do CRH para capilarizar as informações. 

Elias comentou da importância da comunicação externa dos CBHs para mobilização e participação da 

sociedade, renovação dos membros, participação dos jovens.  

Se inicia então, as discussões para finalização do Plano de Trabalho 2021/2022 da CTEA. Em relação ao 

item 1 (Deliberação 231/2019 de aprovação de diretrizes de EA na Gestão de Recursos Hídricos), foi 

concordado que o programa tem que estar de acordo com as prioridades do Plano de Bacias.  A 

necessidade de levar o conhecimento desta Deliberação aos CBHs, e pensar qual será o produto e o 

prazo. Ana sugeriu que o produto final seria um Encontro Estadual de CTEAs para fomentar posteriores 

encontros regionais. Maria Fernanda falou da importância da contribuição das CTEAs para entender a 

Deliberação e se apropriarem. Elias comentou que o Encontro fortalece o trabalho. Aracy comentou 

que o Encontro maior teria como objetivo também a “tradução” da Deliberação com exemplos práticos 

para melhor entendimento. Foi acordado que por hora o produto seria o “Encontro Estadual de CTEAs” 

e posteriormente faremos o detalhamento.  Aracy deu a ideia de realizar no formato do “Participe” da 

CEA. Foi comentado que, em virtude da pandemia da COVID-19, em 2020 não houve encontro de 

CTEAs e que seria importante realizar este ano, mesmo que de forma virtual. Maria Fernanda sugeriu 

manter a estrutura dos encontros, com 1 ou 2 participantes de cada CTEA. A sugestão é de que seria 

realizado ainda no 1º semestre, no mês de junho de 2021, como prioridade alta de execução. Maria 

Fernanda ressaltou que no próximo mês de maio haverá renovação dos membros da CTEA. Ana falou 

da importância em realizar a transição dos membros sem ter prejuízos dos trabalhos já encaminhados 

pela CTEA. Foi aprovado o item 1 do Plano de Trabalho. 

No item 2 (Planos de Comunicação do SIGRH), foi feito um resumo de como aconteceu a elaboração 

do Relatório, que já estava previsto no Plano de Trabalho anterior. Foi falado em não se limitar aos 

Planos de Comunicação dos CBHs, e sim geral do SIGRH. Foi falado também, em normatizar a 

orientação para SIGRH referente aos Planos de Comunicação, produto final seria Deliberação CRH. 

Ressaltando que ainda será detalhado o produto, que seria prioridade média com prazo para o mês de 

dezembro de 2021. Ana falou da importância de atrelar a Educação Ambiental à Comunicação. Elias 

concordou e comentou que é uma lacuna da comunicação, o entendimento de EA. Entender a 

comunicação como um instrumento de EA. Foi aprovado o item 2 do Plano de Trabalho. 

Começaram então as discussões do item 3 (Segurança Hídrica, Produção Sustentável e Segurança 

Alimentar). Foi feito um resumo de como se chegou a essa temática (apresentação Araci). Foi falado 

da Deliberação CRH N° 246/2021, que revisou os PDCs  e incluiu a questão da Agroecologia (PDC 4 - 



SubPDC 4.2), que existe a lacuna referente a capacitação de agricultores e produtores rurais. Foi falado 

que devemos entender qual é o papel da CTEA, olhando para o PERH, qual será nossa contribuição 

nesta pauta. Elias sugeriu uma maior interação entre a Secretaria de Agricultura do Estado, FAESP e 

Sindicato de produtores rurais, para alinhamento de questões de boas práticas. Araci comentou das 

lacunas que existem referente a diretrizes, de como se fazer e sugeriu um levantamento de iniciativas 

de boas práticas existentes nos CBHs, o que pode ser replicado e que, a partir deste ponto, pode surgir 

um material para futuras capacitações. Ela também sugeriu a criação de uma planilha para inserir as 

informações e fazer o acompanhamento. Foi definido como prioridade média, com prazo para 2022, 

mas a ideia é de já começar os trabalhos e discussões. Foi aprovado o item 3 do Plano de Trabalho. 

Foi falado então, da questão da importância dos indicadores qualitativos para o fortalecimento da 

Educação Ambiental, e de como desenvolver indicadores qualitativos.  

Maria Fernanda informou que irá inserir o arquivo do Plano de Trabalho no Drive para contribuições e 

aprimoramento da redação. 

Em seguida, foi feita a leitura (resumo) das “Lacunas de Conhecimento" - Plano Estadual de Recursos 

Hídricos, e discutir como a CTEA pode contribuir. Foi discutido e definido que Papel da CTEA seria 

articular junto às demais Câmaras Técnicas do CRH o debate sobre as lacunas de informações (incluir 

linha na normativa de Comunicação Social e Difusão de Informações). Justificativa: se há lacuna de 

informação, há falta de comunicação. Quem são os representantes do CRH de cada região(?); fomentar 

capilaridade de informações nos CBHs. 

Próxima reunião da CTEA, a ser realizada em 03/05/2021: trabalhar o detalhamento das ações 

previstas para o Plano de Trabalho 2021/2022, bem como trabalhar o cronograma de execução das 

atividades. 

Finalizando a reunião foram feitos os informes:  

Araci: participará no dia 22/03 (Dia Mundial da Água) de “Live” realizada pelo Instituto Brasil Orgânico; 

enfoque em Políticas Públicas, Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA. 

Ana Floriano:  participará de “Lives”  nos dias 18 e 22/03 – Educação Ambiental e Água. 

Elias: CBH-PS realizará reunião da CTEA no dia 25/03; renovação dos membros;  elaboração do Plano 

de Educação Ambiental do CEIVAP (voltado também para a segurança hídrica).  

 Ana Floriano: informa sobre a realização de Curso pela ANA, sobre funcionamento dos CBHs (acontece 

de forma continuada, aberto a todos). 


