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Aos 02 (dois) dias do mês de setembro 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; Caroline Matos - IGAM; José de Castro 5 
Procópio – ADAO. Participaram também: Adriana Carvalho e Euclides Dayvid - Equipe de 6 
Mobilização do CBH Rio das Velhas. (I) Abertura, verificação de quórum e aprovação da minuta 7 
de ata da reunião do dia 19/08/2019. A ata foi aprovada. (II) Elaboração de proposta de 8 
ação/atividade/discussão a ser realizada no Encontro de SCBHs 2019. Antes de iniciar a 9 
discussão dessa pauta, a conselheira Lilla Ayres reforça a necessidade de se fazer uma revisão do 10 
manual de procedimentos que orienta sobre a produção de peças de comunicação institucional, 11 
uma vez que não está de acordo com a forma como as logomarcas são colocadas nos materiais 12 
do CBH Rio das Velhas. A analista ambiental Adriana Carvalho pergunta ao presidente da 13 
CTECOM, Edinilson dos Santos, como será encaminhada a continuidade da divulgação do projeto 14 
hidroambiental “Fechos, eu cuido!”, tendo em vista a solicitação da conselheira do SCBH Águas 15 
da Moeda, Camila Althertum, para que a assessoria de comunicação do CBH Rio das Velhas desse 16 
prosseguimento à divulgação nas mídias digitais. Lilla Ayres diz que como o projeto já foi 17 
finalizado e tem o mesmo nome da ONG “Fechos, eu cuido!”, a continuidade da divulgação do 18 
projeto daria visibilidade apenas às ações da ONG, o que, segundo a conselheira, não é 19 
competência do CBH Rio das Velhas. Adriana Carvalho pondera que, por acompanhar as ações do 20 
SCBH Águas da Moeda, considera o projeto “Fechos, eu cuido!” como algo mais amplo, não 21 
restrito às ações da ONG de mesmo nome e que as divulgações poderiam contemplar, por 22 
exemplo, as ações referentes ao projeto que estão acontecendo na Assembleia Legislativa do 23 
Estado de Minas Gerais. O conselheiro Procópio de Castro argumenta que, se houver 24 
continuidade da divulgação pelo CBH Rio das Velhas, vê a possibilidade que um dia a ONG possa 25 
processar o CBH Rio das Velhas por veiculação de informações indevidas. Edinilson dos Santos 26 
pondera que uma dificuldade se refere ao fato que os projetos têm começo, meio e fim e solicita 27 
que Camila Althertum venha em uma reunião da CTECOM apresentar sua proposta de como a 28 
assessoria de divulgação do CBH Rio das Velhas pode manter a divulgação do referido projeto. Os 29 
conselheiros reportam que o processo de licitação para contratação da nova assessoria de 30 
comunicação do CBH Rio das Velhas foi contestado. Procópio explica que a campanha do projeto 31 
“Fechos, eu cuido!” é ótima e necessária, pois a região de Fechos serve para abastecimento da 32 
capital, entretanto o erro foi colocar o mesmo nome de um projeto que já existe. Com relação à 33 
proposta de ação/atividade/discussão, Adriana Carvalho diz que para o Encontro de SCBHs 2019, 34 
é necessário que os conselheiros pensem em uma ação mais pontual em sintonia com a 35 
campanha “Que rio queremos? Cuidar é melhor que destruir”, mas que a questão da Política de 36 
Educação Ambiental do CBH Rio das Velhas, também solicitada por Marcus Vinícius Polignano na 37 
última reunião, é algo mais amplo e que não se atêm apenas ao Encontro. A conselheira Andrea 38 
de Brito corrige a colocação de Adriana e diz que na reunião anterior Marcus Vinícius Polignano 39 
reiterou que os conselheiros da CTECOM deveriam pensar em algo mais amplo em relação à 40 
educação ambiental a ser proposta pelo CBH Rio das Velhas. Andrea de Brito informa que trouxe 41 
em um pendrive as propostas de educação ambiental que foram solicitadas para serem enviadas 42 
por e-mail. Andrea de Brito cita o exemplo do trabalho “Que morro queremos?”, realizado no 43 
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aglomerado Santa Lúcia e que envolveu seis escolas e o Projeto Manuelzão. Nesse projeto foi 44 
feito um concurso entre todas as escolas e todo o conteúdo foi trabalhado de forma 45 
interdisciplinar. Andrea de Brito diz que as ações de educação ambiental que são feitas na 46 
COPASA envolvem a comunidade e podem ser adaptadas e utilizadas pelo CBH Rio das Velhas.  47 
Procópio de Castro pergunta se vamos ou não assumir o símbolo e data do rio das Velhas e 48 
explica ainda que em 2015 haveria uma campanha que seria focada na educação ambiental, 49 
símbolo e data comemorativa do rio das velhas. Entretanto, essa campanha foi cancelada, devido 50 
ao lançamento da campanha “Revitaliza Rio das Velhas”. Procópio de Castro diz que a campanha 51 
deste ano explora a emoção, mas, como algo mais concreto, sugere que no Encontro de 52 
Subcomitês seja realizada uma análise estrutural da qualidade de água da bacia, considerando as 53 
23 Unidades Territoriais Estratégicas (UTEs). Lilla Ayres sugere também uma análise do Plano 54 
Diretor da Bacia e que seja realizada no Encontro uma discussão sobre a Política de Educação 55 
Ambiental do CBH Rio das Velhas. (III) Discussão sobre ações de Educação Ambiental a serem 56 

desenvolvidas pelo CBH Rio das Velhas. Sobre este ponto de pauta, Edinilson dos Santos diz que 57 
seria interessante a realização de um inventário sobre as ações de educação ambiental que 58 
ocorrem na bacia e que tal proposta deveria ser apresentada a Agência Peixe Vivo para 59 
execução. Os conselheiros sugerem ainda que no Encontro de Subcomitês 2019 seja reservado 60 
um momento para que a nova assessoria de comunicação do CBH Rio das Velhas apresente sua 61 
proposta de trabalho e seja feita uma discussão sobre a expectativa dos conselheiros sobre a 62 
atuação da assessoria. Procópio de Castro reforça que nas campanhas anuais ainda não são 63 
trabalhadas nas escolas. Procópio de Castro relembra ainda que os últimos Encontros de 64 
Subcomitês não tiveram uma repercussão mais ampla na bacia. Sobre a proposta da análise 65 
estrutural da qualidade de água da bacia, Lilla Ayres coloca que é uma boa oportunidade para os 66 
coordenadores dos SCBHs conhecerem os dados obtidos em campo e terem informações mais 67 
gerais sobre as UTEs. Edinilson dos Santos pondera que não vê problemas das pessoas terem 68 
mais conhecimento apenas seu contorno imediato. Sobre as ações de educação ambiental 69 
realizadas na bacia, Edinilson dos Santos sugere que a Agência Peixe Vivo faça um inventário, 70 
entretanto, Procópio de Castro pondera essa colocação e diz que o inventário deve entrar no 71 
Plano Plurianual. Adriana Carvalho diz que o Plano de Ações revisado pela CTECOM será em 72 
breve avaliado pela Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL). Procópio solicita que seja feito 73 
um ofício urgente para que isso seja avaliado pela CTIL. Adriana Carvalho informa que irá 74 
verificar com o mobilizador responsável pela CTIL, e caso seja necessário, irá fazer o ofício e que 75 
trará um retorno para a CTECOM. Procópio esclarece que acha de suma importância uma 76 
reunião da equipe de comunicação atual com a expectativa dos Subcomitês, com a apresentação 77 
do que foi proposto no TdR e receber as contrapartidas. Sobre a questão das pessoas que podem 78 
falar em nome do CBH Rio das Velhas, Lilla Ayres diz que isso deve ser avaliado cuidadosamente, 79 
pois nem todos devem, nem podem fazer isso. Procópio de Castro diz que deve ser feito um 80 
levantamento dos materiais e atividades de educação ambiental que já foram desenvolvidos pelo 81 
CBH Rio das Velhas e reforça que há uma diferença entre programa e política de educação 82 
ambiental, além da importância do envolvimento do público escolar. (IV) Assuntos gerais e 83 
encaminhamentos. Encerrados os itens de pauta, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a 84 
presente ata. 85 
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                                                                       86 
Edinilson dos Santos 87 

Presidente da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM 88 


