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Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2019, às 09h00min, reuniram-se os conselheiros da 1 
Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM, na sede do CBH Rio das 2 
Velhas, Rua dos Carijós, n° 150, 10° andar - Centro, Belo Horizonte. Participaram os seguintes 3 
conselheiros (as): Edinilson dos Santos – Prefeitura de Contagem; Abner Jivago – VALE; Andrea 4 
de Brito – COPASA; Lilla Ayres – ARCA AMASERRA; P/ Caroline Matos – Adriania Teixeira – IGAM; 5 
P/ José de Castro Procópio – Francisca de Paula – ADAO.  Participaram também: Adriana 6 
Carvalho, Euclides Dayvid, Jeam Alcântara, Dimas Correa e Rafaela Maldonado - Equipe de 7 
Mobilização do CBH Rio das Velhas; Maria de Lúcia – Rotary Club Matozinhos; Marcus Vinícius 8 
Polignano – Presidente CBH Rio das Velhas. (I) Abertura, verificação de quórum e aprovação da 9 
minuta de ata da reunião do dia 03/06. A ata foi aprovada. (II) Retorno sobre os ofícios 10 
entregues à presidência do CBH Rio das Velhas: “Aquisição AR Sand Box” e “Informações 11 
Campanhas CBH Rio das Velhas”. O presidente da CTCOM, Edinilson dos Santos, inicia a 12 
discussão apresentando o conteúdo dos dois ofícios. Lilla Ayres diz que as campanhas que são 13 
realizadas pelo CBH Rio das Velhas deveriam passar por uma consulta prévia da CTECOM. 14 
Edinilson dos Santos diz que participou do processo de seleção da assessoria de comunicação do 15 
CBH Rio das Velhas e que, posteriormente à homologação do resultado, irá reler 16 
cuidadosamente a proposta de trabalho da empresa ganhadora. Segundo ele, essa releitura 17 
permitirá entender melhor todas as ações de comunicação que devem ser 18 
acompanhadas/avaliadas/aprovadas pela CTECOM. Edinilson dos Santos comenta que, no Plano 19 
de Trabalho da empresa de comunicação Tanto Expresso, há a proposta de prestação mensal de 20 
contas, em reuniões da CTECOM, das atividades realizadas pela empresa. Lilla Ayres diz que tem 21 
que ser verificada a questão de quem pode falar em meios de comunicação em nome do CBH Rio 22 
das Velhas. Edinilson dos Santos sugere que sejam reservados 30 minutos a cada reunião para 23 
apresentação das atividades mensais da assessoria de comunicação. Sobre a aquisição do 24 
equipamento AR Sand Box, Marcus Vinícius Polignano diz que o considera como um 25 
equipamento de difícil deslocamento, o que inviabilizaria o uso constante para atividades 26 
externas. A analista ambiental Adriana Carvalho argumenta que, caso haja a aquisição do 27 
equipamento, ele pode ser utilizado para aprimorar a funcionalidade da sala de situação do CBH 28 
Rio das Velhas, sendo peça-chave em ações de Educação Ambiental que podem ser realizadas na 29 
própria sede, mas que entende ser necessário adquirir um equipamento mais portátil. O analista 30 
ambiental Jeam Alcântara diz que a Fundação Gorceix já utiliza a caixa em atividades externas e 31 
que pode solicitar a eles uma apresentação sobre o equipamento em uma reunião da CTECOM. 32 
Edinilson dos Santos delibera que a aquisição ou não do equipamento seja decidida entre Marcus 33 
Vinícius Polignano e a equipe de mobilização. Marcus Vinícius Polignano solicita que conselheiros 34 
da CTECOM pensem em ações de Educação Ambiental na bacia do rio das Velhas que podem ser 35 
realizadas em estruturas que já existem. Do mesmo modo, Marcus Vinícius Polignano solicita que 36 
os conselheiros pensem em articulações que podem ser feitas, assim como um mapeamento de 37 
ações e atores para intercâmbios. É proposto ainda pelo presidente do CBH Rio das Velhas que 38 
os conselheiros da CTECOM criem uma política de Educação Ambiental para a instituição. Lilla 39 
Ayres reforça que a articulação proposta por Marcos Vinícius Polignano seja também efetivada 40 
com os SCBHs. Marcos Vinícius Polignano pontua que as ações de Educação Ambiental também 41 
não devem ser centralizadas apenas no CBH Rio das Velhas, mas explorar as potencialidades 42 
locais e afirma ainda que o sonho seria a CTECOM elaborar uma grande agenda anual de 43 
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atividades, permitindo que os SCBHs utilizem as ferramentas digitais que estão disponíveis no 44 
CBH Rio das Velhas como o site, Facebook, dentre outras. Edinilson dos Santos apresenta o 45 
conteúdo do ofício “Informações Campanhas CBH Rio das Velhas” e comenta que o objetivo 46 
desse documento é para que a CTECOM acompanhe todo o processo de desenvolvimento das 47 
campanhas, e que não tenham conhecimento delas apenas quando já estão prontas. Marcos 48 
Vinícius Polignano afirma que as Câmaras Técnicas foram criadas exatamente para auxiliar no 49 
poder de decisão, sendo assim cabe aos conselheiros da CTECOM cobrarem essa participação 50 
ativa. Marcos Vinícius Polignano comenta que a empresa Tanto Expresso tem facilidade de 51 
relação com a equipe de mobilização e demais setores e que acredita que houve avanços nas 52 
questões de mídias sociais, mas há carências como, por exemplo, a criação de um mailing (ex.: 53 
Newsletter), o que poderia ser cobrado pelos conselheiros. Sobre as melhores formas de 54 
comunicação com as localidades da bacia do rio das Velhas, a convidada Francisca de Paula diz 55 
que na região dos municípios de Pedro Leopoldo, Matozinhos e Capim Branco, um instrumento 56 
de comunicação de grande alcance é a rádio comunitária. Fica acordado que, à medida que a 57 
CTECOM for alinhando algumas questões com a nova assessoria de comunicação, Adriana 58 
Carvalho repassará para Marcos Vinícius Polignano para conhecimento. Assim que for 59 
homologado o resultado da escolha da nova assessoria de comunicação, Edinilson dos Santos 60 
convocará a empresa para uma reunião. Marcos Vinícius Polignano afirma que as campanhas 61 
anuais tem o intuito de trazer para o contexto daqueles que vivem na bacia um tema de 62 
interesse. Assim, a primeira campanha foi a da “Água como direito humano”, que tenta trazer o 63 
entendimento de que a água tem um valor maior do que apenas econômico, pois, é um bem 64 
difuso, coletivo e que todos tem que entender que isso tem um valor intrínseco para a vida. Em 65 
2017, o foco foi sobre a questão da revitalização e, juntamente com a campanha, foi feita uma 66 
expedição pelo Alto Rio das Velhas para reforçar a ideia que a revitalização tem que ser 67 
compartilhada. Em 2018, a campanha foi a “Ação pelas águas”, devido ao contingenciamento de 68 
recursos pelo governo que já duravam três anos e, ao final, conseguimos que o Estado assinasse 69 
um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) a ser pago em 10 parcelas. Já em 2019, por conta 70 
dos acontecimentos em Brumadinho, Marcus Vinícius Polignano diz que havia a necessidade de 71 
se chamar a sociedade para um debate: “Que rio que queremos?”, com o subtítulo “Cuidar é 72 
melhor que destruir”. Marcus Vinícius Polignano afirma a importância de políticas efetivas para 73 
que o setor produtivo e que também a sociedade em geral repense seus processos e entenda 74 
que a água é um valor essencial e não pode ser destruída. Marcos Vinícius Polignano relata a 75 
atual proposta do IGAM sobre a fusão de alguns SCBHs, com a qual não está de acordo e sugere 76 
que a CTECOM auxilie na disseminação/discussão dessa proposta, evidenciando os seus 77 
problemas. Para 2020, os conselheiros comentam que a campanha anual do CBH Rio das Velhas 78 
poderá ser discutida previamente com a assessoria de comunicação. Por fim, Edinilson dos 79 
Santos sugere a possibilidade da assessoria de comunicação fazer um balanço das campanhas 80 

anteriores. (III) Apresentação e discussão da proposta do Encontro de Subcomitês 2019. Jeam 81 
Alcântara comenta que a equipe de mobilização fez uma reunião prévia para discussão das 82 
propostas para o Encontro de SCBHs deste ano e chegou à conclusão que haveria mais 83 
viabilidade de ser realizado em Mocambeiro, distrito de Matozinhos. Sobre a programação do 84 
evento, Francisca de Paula sugere que termine no sábado e Marcos Vinícius Polignano diz ser 85 
difícil que as pessoas permanecerem após a manhã de sexta, além de mais um dia aumentar 86 
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bastante o valor total do evento. Entretanto, Marcos Vinícius Polignano diz que o convite para as 87 
pessoas participarem da programação cultural local no sábado pode ser feito e quem tiver 88 
interesse permanece por conta própria. Marcos Vinícius Polignano solicita aos conselheiros da 89 
CTECOM que apresentem uma proposta de Educação Ambiental para o Encontro de SCBHs. Lilla 90 
Ayres sugere que seja tratado o tema de saneamento e Francisca de Paula sugere que seja 91 
discutida a questão de destinação dos resíduos sólidos. Marcos Vinícius Polignano reforça que o 92 
tema do Encontro de SCBHs deve acompanhar a campanha deste ano “Que rio queremos? 93 
Cuidar é melhor que destruir”. Fica acordado que até a próxima semana os conselheiros enviarão 94 
para Adriana Carvalho suas contribuições para o Encontro de SCBHs, as quais serão compiladas e 95 
discutidas na próxima reunião da CTECOM. (IV) Assuntos gerais e encaminhamentos. 96 
Encerrados os itens de pauta, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata. 97 

                                                                       98 
Edinilson dos Santos 99 

Presidente da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM 100 


