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

ATA DA REUNIÃO DE 01/04/2019 

 
Aprovada na reunião em ____ / _____ / _____ 

 

 

Aos 01 (um) dia do mês de abril de 2019, às 09h00min, reuniram-se os conselheiros da Câmara 1 
Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM, na sede do CBH Rio das Velhas, Rua 2 
dos Carijós, n° 150, 10° andar - Centro, Belo Horizonte. Participaram os seguintes 3 
conselheiros(as): Caroline Matos da Cruz – IGAM; Edinilson dos Santos – Prefeitura de 4 
Contagem;  Lilla Ayres – ARCA AMASERRA; Andrea Brito - COPASA.  Participaram também: 5 
Adriana Carvalho - Equipe de Mobilização do CBH Rio das Velhas; Sophia Nunes – 6 
SEMAD/ASSEA; Luiza Baggio – Assessoria Comunicação CBH Velhas. (I) Abertura, verificação de 7 
quórum e aprovação das minutas de atas das reuniões dos dias 04/02 e 11/03/2019. As atas 8 
foram aprovadas. (II) Discussão sobre o Plano de Ação do CBH Rio das Velhas. A discussão é 9 
retomada no item 1.3 - Definir princípios/diretrizes para ações de Educação Ambiental do CBH 10 
Rio das Velhas. A conselheira Lilla Ayres pontua que é bastante audacioso fazer um plano de 11 
educação ambiental para toda a bacia do rio das Velhas. A conselheira Andrea Brito pondera 12 
que o plano pode ser para toda a bacia, mas que seu escopo deve conter especificidades 13 
relativas ao público-alvo e particularidades de cada região da bacia. Para contribuir na 14 
discussão, a convidada Sophia Nunes apresenta o programa de educação ambiental do Estado, 15 
suas diretrizes e objetivos. É esclarecido que não são os membros da CTECOM que elaborarão 16 
um plano de educação ambiental, mas é prevista a contratação de uma equipe especializada 17 
para essa função. Lilla Ayres pondera que tem que haver recurso para contratação de serviços 18 
de educação ambiental. O presidente Edinilson Santos propõe que a CTECOM demande a 19 
contratação de um projeto de educação ambiental. A analista ambiental Adriana Carvalho 20 
relembra a importância do diálogo entre a CTECOM e outras CTs, em especial com a CTPC, para 21 
fazer a proposta de contratação da equipe especializada para execução de ações de educação 22 
ambiental. Para este item, os conselheiros decidem que a execução dos trabalhos de educação 23 
ambiental ficará a cargo de uma equipe especializada. No tocante à periodicidade das ações de 24 
educação ambiental, fica decidido que acontecerá sempre que realizado novo projeto 25 
hidroambiental ou atualizado o Plano Diretor da Bacia. Lilla Ayres pontua a importância da 26 
formação de mailing e utilização de mídias locais para divulgação das ações dos projetos. 27 
Andrea Brito fala das atividades de educação ambiental da COPASA nas escolas, mas Lilla diz 28 
que há dificuldades de compatibilidade com as tarefas que já devem ser desempenhadas pelas 29 
escolas. Sobre o item 1.4 - Fortalecer a gestão participativa e descentralizada da bacia, Andrea 30 
Brito fala da necessidade de todos os membros do CBH Rio das Velhas conhecerem os 31 
instrumentos de gestão, o qual ficaria como responsabilidade da equipe de Mobilização e/ou 32 
especialistas em gestão de recursos hídricos. Edinilson Santos reforça a importância desse tipo 33 
de capacitação. Para a ação 1.4.2 - Identificar, fortalecer e envolver associações e organizações 34 
na gestão da bacia, a única modificação significativa feita é relativa aos indicadores de 35 
processo, uma vez que os conselheiros consideram que é difícil avaliar o reconhecimento por 36 
parte da comunidade local. Com relação ao item 1.5 - Ampliar o conhecimento e fortalecer a 37 
noção de pertencimento à bacia hidrográfica do Rio das Velhas trabalhando o imaginário de 38 
maneira técnico-científica, lúdica, participativa e artística, Lilla Ayres pontua a dificuldade de se 39 
trabalhar o pertencimento à bacia. Neste último item, são retirados os exemplos de tipos de 40 
atividades que podem ser feitas. Para a ação 1.5.3 - Viabilizar unidades móveis de educação, 41 
comunicação e mobilização, é decidido que pode ser competência também da equipe de 42 
mobilização e que a periodicidade será de acordo com as demandas. Do mesmo modo, para 43 
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este item são realizadas modificações para os indicadores de processo e de resultados. A ação 44 
sobre “equipes itinerantes de apoio à mobilização, educação e comunicação” é excluída do 45 
Plano de Ação. Edinilson questiona se esse Plano de Ação se configura como uma proposta de 46 
deliberação que será relatada na plenária do CBH Rio das Velhas. Adriana diz que, para 47 
aprovação, possivelmente esse Plano de Ações será apresentado de forma mais esquemática 48 
na Plenária e que, após sua finalização, deve ser averiguado quando poderá ser essa 49 
apresentação.  Andrea Brito solicita que a data fixa da reunião da CTECOM (1ª segunda-feira de 50 
cada mês) seja mudada por compromissos na COPASA que geralmente tem nesses dias. 51 
Adriana enviará e-mail para os conselheiros para avaliar melhor data para reunião, a partir da 52 
agenda já existente das ações do CBH Rio das Velhas. Fica acordado que Adriana Carvalho 53 
limpará o arquivo do Plano de Ações e enviará para apreciação final dos conselheiros. (III) 54 
Outros assuntos. Encerrados os itens de pauta, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a 55 
presente ata. 56 
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Edinilson dos Santos 58 

Presidente da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM 59 


