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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
CÂMARA TÉCNICA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇAO - CTECOM 

ATA DA REUNIÃO DE 11/02/2020 

 
Aprovada na reunião em ____ / _____ / _____ 

 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2020, às 09h00min, reuniram-se os conselheiros da 1 

Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM, na sede do CBH Rio das Velhas, 2 

Rua dos Carijós, n° 150, 10° andar - Centro, Belo Horizonte. Participaram os seguintes 3 

conselheiros (as): Edinilson dos Santos – Prefeitura de Contagem; Fernanda Wasner – SEMAD; 4 

José Castro Procópio - ADAO; Caroline da Cruz – IGAM. Participaram também: Adriana Carvalho e 5 

Clarice Flores - Equipe de Mobilização do CBH Rio das Velhas; Luiz Guilherme – Equipe de 6 

Comunicação CBH Rio das Velhas; Cristiano Serqueira – Conselheiro representante da COPASA no 7 

SCBH Ribeirão Arrudas; Thiago Campos – Agência Peixe Vivo. (I) Abertura, verificação de quórum 8 

e aprovação da minuta de ata da reunião do dia 02/12/2019. Por falta de quórum, a ata não foi 9 

votada. (II) Apresentação das ações realizadas pela Assessoria de Comunicação do CBH Rio das 10 

Velhas. Luiz Guilherme faz a apresentação das atividades realizadas pela assessoria de 11 

Comunicação do CBH Rio das Velhas entre os dias 26 de novembro de 2019 e 25 de janeiro de 12 

2020. Além do período em questão, Luiz inicia relatando o empenho da comunicação de fazer, em 13 

suas diversas plataformas, a cobertura das enchentes e inundações ocorridas com as chuvas 14 

históricas dos dias 24 a 30 de janeiro. Essas ações envolveram visitas técnicas, produção de 15 

imagens com drone e matérias específicas. Ao decorrer de apresentação, Luiz expõe que foram 16 

publicadas 26 matérias no site, sendo que este recebeu 6.252 visitas no período, das quais 1.312 17 

foram no dia 24 de janeiro, dia em que ocorreram as chuvas de maior impacto em Minas Gerais.  18 

Luiz também expõe os posts de maior alcance nas redes sociais, das quais a matéria referente à 19 

inundação da avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte, alcançou cerca de 13.200 pessoas. Luiz 20 

apresenta também dados gerais como os números de visitas, postagens, curtidas e seguidores das 21 

redes sociais do CBH Rio das Velhas, como Instagram, Twitter, Facebook e SoundCloud. Luiz explica 22 

que os podcasts produzidos são disponibilizados no SoundCloud e enviados a rádios e atores-chave 23 

dos SCBHs. A equipe de comunicação também se empenhou em visibilizar para o público externo, 24 

assuntos como segurança hídrica na Região Metropolitana de Belo Horizonte e as propostas de 25 

obras para contenção de cheias, principalmente na região Norte de BH. Tudo feito em parceria e 26 

articulação com meios de comunicação locais, como a Rádio Inconfidência, Jornal Norte Livre, 27 

Portal Uai, e Rádio Band News. Luiz apresenta os dois vídeos produzidos no período, um referente 28 

ao IX Encontro de Subcomitês, e outro feito para o ENCOB 2019, que contou com a participação do 29 

presidente do CBH Velhas, Marcus Vinícius Polignano. Luiz mostra também a produção do último 30 

Boletim Informativo Trimestral, com conteúdo relativo às enchentes e inundações e outras 31 

atualidades, além da newsletter que teve três publicações no período, tendo sido cada publicação 32 

enviada para mais de sete mil leitores. Adriana Carvalho chama atenção para a importância do 33 

CBH Velhas divulgar, por meio de suas mídias, as previsões de chuva e possíveis enchentes e 34 

inundações. Adriana também pontua que há aplicativos do CPRM e da ANA que têm essas 35 

informações. Luiz concorda com a importância de divulgar esse tipo de informação e diz que a 36 

comunicação do CBH Rio das Velhas pode ser uma forma de dar suporte e divulgar essas 37 
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informações, mesmo que produzidas por outros órgãos.  Por fim, Luiz apresenta as artes e layouts 38 

criados para diversos produtos, das revistas e postagens das redes sociais e as cartilhas 39 

informativas e manuais criados. Luiz informa que a nova identidade visual, apresentada 40 

anteriormente à CTECOM, foi aprovada pelo presidente do CBH Rio das Velhas e serão utilizadas a 41 

partir do próximo mês. (III) Discussão sobre proposta de curso de formação de conselheiros.  42 

Edinilson dos Santos introduz este ponto de pauta dizendo que a proposta de estruturar e 43 

implantar os cursos formativos são uma das prioridades desta Câmara para o ano de 2020. 44 

Edinilson explica que a proposta é replicar a metodologia elaborada pelo SCBH Ribeirão Arrudas 45 

do Curso de Formação de Conselheiros.  Edinilson diz que é uma possibilidade formar um Grupo 46 

de Trabalho com conselheiros da CTECOM para agilizar esse processo, para além dos momentos 47 

das reuniões ordinárias, para que a proposta do curso esteja fechada até o Encontro de 48 

Subcomitês, que acontecerá junto à Semana do Rio das Velhas, em junho de 2020. Cristiano 49 

Serqueira, conselheiro representante da COPASA no SCBH Ribeirão Arrudas, inicia sua 50 

apresentação relatando o processo de entendimento da necessidade de um curso com sentido 51 

formativo para os conselheiros desse SCBH, sobre a formação e funcionamento do CBH Rio das 52 

Velhas e os SCBHs, tal como sobre o papel e âmbito de atuação dos conselheiros. Segundo 53 

Cristiano, quando entendido como uma demanda pelo SCBH, o projeto do curso de formação de 54 

conselheiros foi inicialmente posto como proposta para ser realizada por meio de um projeto 55 

hidroambiental, porém este foi negado. Procópio esclarece que essa proposta de projeto, quando 56 

foi apresentada, foi negada por ser da alçada do Comitê desenvolver esse tipo de ação. Por isso, 57 

pretende-se replicar a ação em outros SCBHs via Câmara Técnica. Cristiano concorda que as ações 58 

formativas para os conselheiros deviam ser desenvolvidas pelo CBH Rio das Velhas, mas que elas 59 

devem ser pensadas visando as individualidades de cada SCBH. Cristiano relata que mesmo 60 

fazendo o curso via SCBH, foi possível atingir os principais objetivos pretendidos, como fazer um 61 

resgate histórico do SCBH e da UTE, tal como alinhar junto aos conselheiros papeis e formas de 62 

atuação, além de entender a estrutura do CBH Rio das Velhas e o papel da Agência Peixe Vivo. 63 

Porém, houve dificuldades logísticas, como a falta de registro do evento, por exemplo, e acredita-64 

se que houvesse uma estrutura mais consistente para a realização do evento, o mesmo poderia 65 

ser mais facilmente replicado em outro SCBHs. Caroline da Cruz diz que acredita ser crucial 66 

mesclar na formatação do curso elementos subjetivos, como os aspectos históricos e os relatos da 67 

relação afetiva dos moradores com o território com os elementos técnicos do entendimento do 68 

funcionamento de todos os âmbitos do CBH Rio das Velhas. Cristiano retoma a fala afirmando que, 69 

para facilitar a logística do curso, é possível que o mesmo seja aplicado de forma conjunta a SCBHs 70 

de proximidade territorial e que enfrentam conflitos parecidos, como SCBH Ribeirão Onça e 71 

Arrudas, por exemplo. Thiago Campos, representante da Agência Peixe Vivo, diz que é excelente a 72 

proposta do curso, sendo que essas ações de formação já são feitas em outros Comitês e esclarece 73 

que, enquanto Agência, fará o possível para contribuir para a efetivação da proposta. Além disso, 74 

diz que cursos de formação tem que ser feitos não só para os SCBHs mas também para os 75 
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conselheiros das Câmaras Técnicas e membros do Plenário do CBH Rio das Velhas. Adriana relata 76 

que Rúbia da Agência Peixe Vivo apresentou uma proposta de capacitação para membros de 77 

Comitês atendidos pela Agência Peixe Vivo, que acontecerá em julho de 2020 e que, apesar da 78 

proposta do curso de formação de conselheiros aqui discutida tenha suas especificidades, o curso 79 

proposto pela Agência pode trazer grande enriquecimento para o processo. Cristiano continua a 80 

apresentação expondo que para o curso foram planejados dois momentos, um primeiro de caráter 81 

teórico, como já apresentado por ele, e um segundo de caráter prático, que consistia em visitas de 82 

campo para que os conselheiros conhecessem a bacia de forma mais aprofundada. Edinilson 83 

pontua que essas visitas de campo poderiam implicar em custo e, por isso, poderiam se tornar 84 

inviáveis. Procópio responde que os custos não seriam um problema, desde que se tenham 85 

resultados efetivos no funcionamento dos SCBHs. Fernanda Wasner sugere que sejam feitas as 86 

visitas de campo com atores do território e conselheiros estratégicos e que nesse processo sejam 87 

gravados vídeos de relatos sobre a visita, permitindo democratizar o conhecimento sobre a bacia. 88 

Cristiano sugere que sejam traçadas diretrizes básicas de formulação do curso, mas que a partir 89 

dessas diretrizes o SCBH tenha liberdade para propor o curso de formação de conselheiros de 90 

acordo com sua necessidade específica. Thiago diz que acredita que o investimento nessa 91 

categoria de projeto já é contemplado pelo Plano Plurianual de Ações (PPA) e que irá verificar o 92 

texto da rubrica referente às ações de capacitação e treinamento. O que deve ser discutido e 93 

aprimorado pela CTECOM, segundo Thiago, é como o curso será operacionalizado, se haverá a 94 

contratação de uma empresa terceirizada, qual será o tema, ementa, conteúdo, agenda desses 95 

treinamentos, etc. Adriana sugere que seja feito o “caminho contrário” no sentido da viabilização 96 

do curso, partindo do que é previsto pela rubrica, do entendimento de quanto há de recurso 97 

disponível para cada SCBH, e a partir daí se pensar na formulação do evento em termos de 98 

logística. Thiago pede a Adriana que se verifique nas Deliberações Normativas do CBH Rio das 99 

Velhas o que está escrito a respeito do recurso destinado a ações de formação e capacitação e é 100 

verificado que estão previstos R$ 300 mil para essas ações. Segundo Thiago, esse recurso ainda 101 

não foi utilizado, estando disponível para a efetivação dos cursos de formação. Thiago esclarece 102 

que qualquer investimento deve ser aprovado por meio de deliberação na Plenária do CBH Rio das 103 

Velhas ou pela Diretoria Ampliada. Thiago se compromete em levar a demanda para a presidência 104 

do CBH. Adriana questiona Thiago sobre prazos e ele responde que acredita não ser um processo 105 

demorado, mas que dependerá da complexidade da demanda. Thiago diz que o processo 106 

licitatório é o mais demorado, exigindo um prazo de pelo menos 90 dias. Adriana sugere que a 107 

discussão em torno do curso de formação seja pauta das próximas reuniões para que se formate 108 

um escopo do curso. Os conselheiros acatam a sugestão. (IV) Campanha CBH Velhas 2020. 109 

Adriana Carvalho solicita incluir este ponto de pauta na discussão da presente reunião, referente 110 

ao lançamento da nova campanha do CBH Rio das Velhas, para o ano de 2020. Adriana apresenta 111 

aos conselheiros um comunicado enviado por Marcus Vinícius Polignano, presidente do CBH Rio 112 

das Velhas, no qual o presidente solicita à CTECOM avaliação e aprovação da proposta de 113 
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campanha para 2020, na qual o tema central será “A Cidade e as Águas”, justificado pelos 114 

históricos e atuais conflitos relacionados às águas no espaço urbano. Luiz Guilherme diz que a 115 

questão já foi colocada para os comunicadores da empresa Tanto, na última reunião da Diretoria 116 

Ampliada do CBH Rio das Velhas. Edinilson concorda com a pertinência da campanha e solicita às 117 

equipes de mobilização e comunicação que seja enviado à CTECOM atualizações do processo de 118 

desenvolvimento da campanha. Adriana propõe um intercâmbio com outros Comitês de Bacia que 119 

enfrentam conflitos urbanos em outros estados brasileiros, como o CBH Rio Tietê de São Paulo, 120 

para troca de informações e experiências. Encerrados os itens de pauta, foi encerrada a reunião da 121 

qual se lavrou a presente ata. 122 

                                                                      123 
 Edinilson dos Santos  124 

Presidente da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM 125 


