
Reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental, Capacitação, Mobilização Social 
e Informações em Recursos Hídricos – CTEA 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH 

Data: 21/02/2022  
Horário: 09h30 às 11h30 
Local: Sala Virtual (https://cutt.ly/kPofhJp) 
 

Pauta: 
 

• Aprovação da Ata da Reunião de 06/12/2021;  
• Planejamento das Atividades para 2022 (Encaminhamentos do VII Encontro de CTEAs e 

GT Programa de Comunicação); 
• Informes Gerais.   

 
 

LISTA DE PRESENÇA  
 

 MEMBROS  
 Nome  Instituição  

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

 Olavo Mário Coelho Neto   Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo 
 Felipe Augusto Gasparotto   DAE Santa Bárbara d´Oeste 
 Eliane Queiroz  Prefeitura Municipal de Praia Grande  
 Ana Lúcia Floriano R. Vieira  Prefeitura Municipal de Campinas - ASSEMAE  
 Francisca Adalgisa  Associação dos Funcionários da SABESP – APU 
 CONVIDADOS  
 Nome  Instituição  

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

 Elias Adriano dos Santos   Prefeitura Municipal de Santa Isabel  
 John Emilio Garcia Tatton  Associação Guardiã da Água 
 AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 
 Nome  Instituição 
 Elaine Cristina das Chagas  ABCON 
 Erika Bicalho Buchignani   Prefeitura Municipal de Garça 
 

RELATO  

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

forma virtual, utilizando-se a ferramenta “TEAMS”, apresentando a proposta de pauta.  

Informou que foi feito um convite para que as autoras Maria Luiza Palmiere e Natália 

Daneluzzi apresentem o trabalho “Análises de Pesquisas sobre Práticas de Educação Ambiental 

https://cutt.ly/kPofhJp


em Recursos Hídricos” para a CTEA. A apresentação será realizada no dia 14/03, das 09h30 às 

11h00, em formato virtual (via Plataforma TEAMS) e o convite será enviado posteriormente a 

todos os membros. 

A Ata da Reunião de 06/12/2021 foi apresentada e aprovada sem alterações. 

Passando-se para o segundo item da Pauta, que trata sobre o Planejamento das Atividades da 

CTEA para o ano de 2022, foram apresentados os encaminhamentos apontados a partir do VII 

Encontro de CTEAs, realizado pela Câmara em 09/11/2021, a saber: 

 Realização de um novo Encontro de CTEAs para apresentação de experiências sobre 

a elaboração e implementação do Programa Regional de Educação Ambiental 

(primeiro semestre de 2022): realizar levantamento sobre quais CBHs já tem seu 

Programa Regional de Educação Ambiental elaborado e consultá-los sobre 

disponibilidade para compartilhamento da experiência em um novo Encontro de 

CTEAs (previsto inicialmente para o primeiro semestre de 2022); 

 Desenvolvimento de estratégias de acompanhamento pela CTEA do CRH dos 

processos de elaboração e implementação dos Programas Regionais de Educação 

Ambiental (por meio de formulários/relatos dos CBHs/participação nas reuniões das 

CTEAs dos CBHs, etc), visando subsidiar a formulação de estratégias de apoio da CTEA 

do CRH; 

 Elaboração de um modelo de Termo de Referência para a contratação do Programa 

Regional de Educação Ambiental, com base no conteúdo mínimo da Deliberação CRH 

Nº 231/2019 e nos Termos de Referência já elaborados pelas CTEAs dos CBHs;  

 Elaboração de Relato sobre o VII Encontro de CTEAs: Maria Fernanda ficou 

responsável pela elaboração do Relato, a ser compartilhado entre os membros para 

contribuições, antes do envio para apreciação do CRH. 

Foi aberta a palavra aos membros para suas contribuições aos itens apresentados. Elias 

Adriano ressaltou que o GTEAMC do CEIVAP elaborou um Termo de Referência para 

contratação do Programa Regional de Educação Ambiental, que está em fase de elaboração, e 

ressaltou que alguns outros CBHs também já possuem iniciativas nesse sentido. Ana Lúcia 

informou sobre a elaboração de Termo de Referência para Programas de Educação Ambiental 

a serem desenvolvidos em Áreas Protegidas, que será lançado pelos Comitês PCJ; reforçou a 

importância de consultarmos a possibilidade de compartilhamento desta experiência. Como 

encaminhamentos para este item da pauta, foi sugerida a elaboração de formulário para a 



realização do levantamento sobre quais CBHs já tem seu Programa Regional de Educação 

Ambiental elaborado, se existe um Termo de Referência para a contratação elaborado e se há 

interesse em compartilhar essas experiências com os demais CBHs. Maria Fernanda se 

comprometeu a elaborar o formulário e compartilhar com todos os membros para 

contribuições. 

Elias Adriano reforçou a importância de se submeter o Programa Regional de Educação 

Ambiental à Plenária do Comitê, uma vez que todos os Projetos de Educação Ambiental a 

serem financiados pelo FEHIDRO no âmbito da Bacia Hidrográfica, devem estar de acordo com 

os princípios, diretrizes e prioridades apontada neste Programa. John ressaltou  a importância 

da comunicação continuada entre a CTEA do CRH e as CTEAs dos CBHs. 

Ainda em relação ao planejamento das atividades da CTEA para o ano de 2022, foi abordada a 

elaboração do Programa de Comunicação para a Segurança Hídrica e Usos Múltiplos da Água. 

Foram apresentadas as principais atividades já realizadas pelo GT Programa de Comunicação, 

vem se reunindo desde outubro de 2021, a saber: 

  Articulação com equipe do FUNBEA (18/10/21) e Setores de Comunicação da 

SIMA/CRHi/SIGRH (20/02/22); 

 Porposta de pesquisa junto aos CBHs quanto à elaboração dos Planos de Comunicação 

(status): a ser realizado conjuntamente com CRHi; 

 Participe! - Portal de Educação Ambiental da CEA/SIMA: verificação da disponibilidade 

de datas para 2022, temas a serem abordados/especialistas que poderão contribuir 

(tanto sobre a Crise Hídrica quanto sobre aspectos importantes da Comunicação). 

Nomes de especialistas sugeridos: André Trigueiro, Carlos Nobrega, Prof. Saldiva, 

Murilo (Gerente de Comunicação do Consórcio PCJ); verificação de possibilidade de 

produção de PodCast da CTEA do CRH. 

Eliane falou sobre a experiência exitosa do CBH-BS com o Plano de Comunicação realizado pelo 

FUNBEA, cujos materiais estão disponíveis no site do próprio CBH. Falou também sobre o 

Observatório da Água, uma iniciativa da Universidade Católica de Santos – UNISANTOS, e 

também da Rede de Recursos Hídricos criada também pela UNISANTOS, formada por 

professores, pesquisadores e demais interessados, cujo objetivo é abordar a Segurança Hídrica 

e os Usos Múltiplos da Água. Maria Fernanda ressaltou que iniciativa pode contribuir com a 

diretriz da formação de comunicadores sobre a gestão de recursos hídricos, já apontada em 

diversas oportunidades pela CTEA do CRH. Elias Adriano lembrou do Prof. Água, Programa de 



Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, que é um exemplo de 

aproximação da academia com a formação de profissionais com olhar para a gestão de 

recursos hídricos. 

Outras frentes de atuação apontadas pelos membros foram: a verificação da possibilidade de 

financiamento/existência de recurso do CRH para contratação de “produtos de comunicação”; 

elaboração de Projeto de todos os CBHs (a exemplo de como é feito no Diálogo Interbacias); 

elaboração de Termo de Referência “padrão” para a contratação individual de cada CBH. 

Foi agendada uma próxima reunião do GT Comunicação para o dia 28/03. 

Por fim, foi efatizada a necessidade de se ter maior clareza sobre o que seria esse Programa de 

Comunicação para a Segurança Hídrica e Usos Múltiplos da Água e qual seria o papel da CTEA 

do CRH. A possibilidade mais provável apontada pelo mebros foi a de seguir o que foi feito 

para os Programas Regionais de Educação Ambiental, na linha de termos diretrizes e 

orientações para os CBHs, a serem publicadas em Deliberação do CRH. Francisca Aldalgisa 

sugeriu uma conversa com a Secretaria da Educação, a fim de se verificar possibilidades sobre 

a inclusão da pauta “Segurança Hídrica” na grade curricular do Estado. 

Como informes, Maria Fernanda relembrou que estão abertas as inscrições para os cursos 

“Excel Báscio” e “Comunicação Assertiva”, no âmbito do Capacita SIGRH, ressaltando que se 

trata de uma oportunidade de aperfeiçoamento para a atuação profissional dos membros do 

SIGRH. Foram mencionados alguns eventos para o Dia Mundial da Água e os membros ficaram 

de enviar a programação para ser compartilhada com todos. 

A data da próxima reunião da CTEA ficou agendada para dia 18/04/2022. 


