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

ATA DA REUNIÃO DE 06/05/2019 

 
Aprovada na reunião em ____ / _____ / _____ 

 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de maio 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 conselheiros 3 
(as): Lilla Ayres – ARCA AMASERRA; Abner Jivago – VALE; José de Castro Procópio – ADAO; 4 
Amanda Amorim – MACACA.  Participaram também: Adriana Carvalho e Euclides Dayvid - Equipe 5 
de Mobilização do CBH Rio das Velhas; Luiza Baggio – Assessoria Comunicação CBH Velhas. (I) 6 
Abertura, verificação de quórum e aprovação da minuta de ata da reunião do dia 01/04/2019. 7 
A ata não foi aprovada devido à falta de quórum. (II) Discussão final sobre o Plano de Ação do 8 
CBH Rio das Velhas. Os conselheiros fazem uma revisão final de todos os objetivos e ações do 9 
documento.  A conselheira Lilla Ayres explica que, em se tratando do manual de padronização de 10 
peças institucionais, é preciso rediscuti-lo, pois a assinatura do CBH Rio das Velhas é apresentada 11 
em menor tamanho que a das demais instituições. O conselheiro Procópio de Castro explica que 12 
o manual surgiu no primeiro contrato da assessoria de comunicação do CBH Rio das Velhas. Lilla 13 
Ayres explica ainda que o CBH Rio das Velhas deve ter a sua imagem própria, desvinculada do 14 
Projeto Manuelzão. Nesse sentido, deve-se trabalhar a independência de imagem, para que a 15 
marca e imagem do CBH Rio das Velhas sejam conhecidas. Com relação ao item 1.2.1 (Manter 16 
atualizado os Sistemas de Informações do CBH Rio das Velhas), os conselheiros modificam o 17 
texto de modo a explicitar que todas as informações geradas podem ser consultadas por pessoas 18 
interessadas e externas ao CBH. Assim, Procópio de Castro reforça que este Sistema de 19 
Informações é distinto da criação da Biblioteca Virtual do CBH Rio das Velhas. Referente à ação 20 
1.2.2 (Criar, implantar, manter e atualizar a Biblioteca Virtual do CBH Rio das Velhas), Procópio 21 
de Castro sugere a criação de um banco de dados bibliotecários do CBH Rio das Velhas e afirma 22 
ainda que a Biblioteca Virtual tem que ser um produto. Dessa forma, tudo que for entregue à 23 
Agência Peixe Vivo (diagnósticos, estudos, projetos ambientais, etc.) deve fazer parte desse 24 
banco de dados. Procópio de Castro sugere ainda que no quesito “Periodicidade” se escreva 25 
“Instalação e manutenção permanente” e como Indicador de Resultados se acrescente 26 
“Facilidade de acesso, número de acessos e quantificação do acesso”. Referente à ação 1.3.1 27 
(Elaborar plano de educação ambiental), foi inserida a proposta de traçar estratégias de 28 
divulgação da espécie de peixe Dourado (símbolo da bacia) como ferramenta lúdica em ações de 29 
Educação Ambiental.  O conselheiro Abner Jivago questiona como a Educação Ambiental foi 30 
inserida nas diretrizes do CBH Rio das Velhas, se foi uma exigência do presidente ou por força de 31 
alguma legislação. Procópio de Castro afirma que o CBH Rio das Velhas sempre trabalhou com 32 
educação ambiental, mesmo que não seja reconhecido nos parâmetros normais de educação 33 
ambiental. Procópio de Castro afirma ainda que a criação de subcomitês vinculados ao CBH Rio 34 
das Velhas é um processo e também resultado da educação ambiental na gestão da bacia 35 
hidrográfica. Procópio de Castro afirma que, entretanto, a ações de educação ambiental do CBH 36 
Rio das Velhas estão sem um foco, sendo necessária uma reflexão sobre isso. Para a ação 1.4.1 37 
(Capacitar conselheiros participantes do Comitê e dos Subcomitês e equipes de colaboradores de 38 
projetos hidroambientais), Procópio de Castro sugere que essa capacitação também seja 39 
destinada às equipes de colaboradores de projetos hidroambientais, tendo em vista o 40 
aprimoramento das atividades executadas no âmbito desses projetos. Dada a dificuldade de 41 
implementação da ação 1.5.2 (Identificar, articular e valorizar as manifestações culturais, hábitos 42 
e costumes da bacia relacionados à questão ambiental e hídrica), os conselheiros presentes 43 
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sugerem sua exclusão. Para decisão final acerca desse item, a analista ambiental Adriana 44 
Carvalho enviará por e-mail essa sugestão aos conselheiros que não puderam estar presentes 45 
nesta reunião. Esse procedimento será feito para agilizar a aprovação do Plano de Ações pela 46 
CTIL e consequente encaminhamento para a próxima plenária do CBH Rio das Velhas. O item 47 
1.5.3 (Viabilizar unidades móveis de educação, comunicação e mobilização) foi incorporado à 48 
ação de elaboração do plano de educação ambiental. (III) Informes – Planejamento da Semana 49 
do Rio das Velhas 2019, e nova data para a reunião da CTECOM. O analista ambiental Élio 50 
Domingos apresenta a programação da Semana do Rio das Velhas de 2019 (de 25 a 30 de junho), 51 
a qual se iniciará em Belo Horizonte com uma coletiva de imprensa do CBH Rio das Velhas e 52 
exposição sobre os projetos hidroambientais em local ainda a ser definido. Do dia 26 ao dia 30 de 53 
junho, os eventos da Semana acontecerão nos municípios de Lassance e Buenópolis – Baixo Rio 54 
das Velhas. Entre os eventos da Semana estão: vistoria de campo realizada pelo Instituto 55 
Estadual de Florestas (IEF) para identificar proprietários aptos a receber materiais de 56 
cercamento, exposição do ônibus Manuelzão e lançamento de uma exposição no Museu Carlos 57 
Chagas. Na sexta-feira da semana, ocorrerá a plenária do CBH Rio das Velhas em Curvelo. Os 58 
conselheiros presentes solicitam que a assessoria de comunicação apresente na próxima reunião 59 
da CTECOM a campanha “O rio que queremos”, a qual será lançada durante a Semana. Ainda 60 
que a campanha possa estar praticamente finalizada, a apresentação tem por objetivo permitir 61 
que os conselheiros deem orientações à assessoria de comunicação sobre o direcionamento da 62 
campanha. Procópio de Castro questiona como o Dourado, espécie símbolo da bacia do rio das 63 
Velhas, será trabalhado durante a semana e Adriana Carvalho diz que irá averiguar como será 64 
essa condução.  Devido à falta de quórum, não foi discutida a questão sobre mudança de data da 65 
reunião da CTECOM. Encerrados os itens de pauta, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a 66 
presente ata. 67 

                                                                     68 
Edinilson dos Santos 69 

Presidente da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM 70 


