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

ATA DA REUNIÃO DE 02/12/2019 

 
Aprovada na reunião em ____ / _____ / _____ 

 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2019, 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; Humberto Martins – Prefeitura 4 

de Belo Horizonte; Adriania Teixeira – IGAM; Andrea de Brito – COPASA; Lilla Ayres – ARCA 5 

AMASERRA. Participaram também: Adriana Carvalho, Clarice Flores e Danielli Tolentino - Equipe 6 

de Mobilização do CBH Rio das Velhas; Luiz Guilherme – Comunicação CBH Rio das Velhas. (I) 7 

Abertura, verificação de quórum e aprovação das minutas de atas das reuniões dos dias 02/09 e 8 

04/11/2019. As atas foram aprovadas. (II) Apresentação das ações realizadas pela Assessoria de 9 

Comunicação do CBH Rio das Velhas desde o início do contrato. Ao início da reunião, Edinilson 10 

dos Santos estabelece que Luiz Guilherme terá 30 minutos de apresentação e todos os 11 

comentários a serem feitos pelos conselheiros devem ser após esse tempo e se restringir a 20 12 

minutos. Caso haja algum tema que exija mais discussão, ele será pautado em uma próxima 13 

reunião da CTECOM. Luiz Guilherme faz a apresentação das atividades realizadas pela assessoria 14 

de Comunicação do CBH Rio das Velhas entre os dias 26 de outubro e 25 de novembro de 2019. Ao 15 

decorrer de apresentação, Luiz expõe que foram publicadas 19 matérias no site, sendo que este 16 

recebeu 3.987 visitas no período. Luiz apresenta também dados como os números de visitas, 17 

postagens, curtidas e seguidores das demais redes sociais do CBH Rio das Velhas, como Instagram, 18 

Twitter e Facebook.  Segundo Luiz, o post de maior alcance do período, que contou com mais de 19 

5.000 visualizações, foi o que contava com o conteúdo do Podcast, novo produto desenvolvido 20 

pela equipe de comunicação. A equipe de comunicação também se empenhou em visibilizar para 21 

o público externo, assuntos como crise hídrica, a proposta de remodelagem da gestão atual de 22 

recursos hídricos e a mortandade de peixes no Médio Rio das Velhas, além de trabalhar em 23 

articulação e parceria com o Observatório Lei.A. Luiz mostra também a produção do último 24 

Boletim Informativo Trimestral, além da newsletter que teve três publicações no período, tendo 25 

sido cada publicação enviada para mais de seis mil leitores. Por fim, Luiz apresenta as artes e 26 

layouts criados para diversos produtos, como a identidade visual do Encontro de Subcomitês, das 27 

revistas e postagens das redes sociais. Edinilson dos Santos comenta que a COPASA, com apoio da 28 

NMC, está realizando a identificação de factíveis na região da Pampulha e em Contagem. Com 29 

relação a essa ação, haverá um evento para o qual Edinilson solicita cobertura pela assessoria de 30 

comunicação do CBH Rio das Velhas. Luiz Guilherme esclarece que a assessoria de comunicação 31 

pode dar um apoio à divulgação do evento, entretanto, especificamente para a questão de 32 

cobertura de imprensa, esse serviço somente é possível para ações diretamente ligadas ao CBH 33 

Rio das Velhas. Adriana Carvalho sugere que o apoio da assessoria de comunicação considere que 34 

essa pode ser uma ação vinculada ao programa “Revitaliza Rio das Velhas”, o que possibilitaria 35 

fazer um resgate das iniciativas que estão sendo realizadas pelos parceiros (CBH Rio das Velhas, 36 

COPASA, FIEMG e Instituto Espinhaço) e signatários (municípios da bacia do rio das Velhas) do 37 

programa assinado em 2017. Esse resgate contemplaria, inclusive, uma solicitação da CTECOM 38 
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entregue na forma de ofício ao presidente do CBH Rio das Velhas, Marcus Vinícius Polignano, 39 

sobre os desdobramentos das campanhas do CBH de anos anteriores, como Revitaliza Rio das 40 

Velhas, Água como direito humano, entre outras. Os conselheiros presentes corroboram que a 41 

ação relatada por Edinilson dos Santos está dentro do escopo do programa Revitaliza Rio das 42 

Velhas. (III) Compartilhamento dos encaminhamentos do Encontro de SCBHs 2019 e 43 

implementação de proposta(s) do Plano de Ações da CTECOM. Danielli Tolentino faz uma 44 

apresentação sobre a avaliação dos conselheiros sobre o Encontro de SCBHs 2019, 45 

contextualizando, inicialmente, o evento: o lugar, a programação seguida, o funcionamento das 46 

dinâmicas CRISE x CRIE e a proposta do InTRIcâmbio, elaboradas pela equipe de mobilização do 47 

CBH Rio das Velhas. Danielli apresenta diversos gráficos construídos a partir da avaliação dos 48 

conselheiros a respeito de aspectos como: efetividade das metodologias, qualidade da estadia e 49 

alimentação, relevância e aplicabilidade das informações compartilhadas, cumprimento de prazos 50 

programados e uma autoavaliação. De forma geral, as avaliações foram positivas, com notas 51 

variando de 07 a 10 e uma predominância significativa de notas 09 e 10. Edinilson dos Santos 52 

apresenta um panorama geral dos encaminhamentos do Encontro, sendo que, fazia parte da 53 

programação um momento de fala destinado a cada representante das Câmaras Técnicas para 54 

que, a partir dos debates realizados durante o evento, se determinasse quais seriam os 55 

encaminhamentos tirados para as mesmas. Edinilson explica que a primeira questão colocada para 56 

os representantes das Câmaras Técnicas foi qual o papel e as contribuições de cada Câmara. Lilla 57 

Ayres coloca seu incômodo com o fato da CTECOM não deliberar sobre os produtos apresentados 58 

pela equipe de comunicação. Clarice Fialho reforça o que foi discutido na última reunião da 59 

CTECOM, realizada no dia 04 de novembro de 2019, lembrando que o papel desta Câmara Técnica 60 

é determinar diretrizes, como Deliberações Normativas, para que a equipe de comunicação atue 61 

com base nas mesmas. Edinilson retoma a discussão apresentando as questões pontuadas no 62 

Encontro de Subcomitês, dentre elas, alinhar e articular os Subcomitês entre si e conselheiros para 63 

que os mesmos entendam seu papel e o papel dos Subcomitês e do Comitê, ou seja, aprimorar a 64 

comunicação interna. Nesse sentido, Edinilson dá o exemplo do Curso de Formação de 65 

Conselheiros feito pelo Subcomitê do Ribeirão Arrudas, ação que poderia ser replicada em outros 66 

Subcomitês. Luciana Gomes e Danielle, que acompanharam o processo de elaboração e aplicação 67 

do curso no Subcomitê do Ribeirão Arrudas, explicam o processo e as dificuldade de replicação. 68 

Adriana pontua que há o interesse de que a demanda por ações formativas e de educação 69 

ambiental entre no Plano Plurianual de Ações. Fica estabelecido que para a próxima reunião da 70 

CTECOM, a se realizar no dia 03/02/2020, serão convidados conselheiros do SCBH do Ribeirão 71 

Arrudas para falarem sobre a Formação de Conselheiros e algum representante da Agência Peixe 72 

Vivo para esclarecer questões do Plano Plurianual de Ações e como pode ser viabilizado um curso 73 

de formação de conselheiros em 2020. Adriana Carvalho diz que está faltando um representante 74 

do Poder Público Estadual para garantir paridade entre os segmentos da Câmara Técnica e solicita 75 

indicações de conselheiros. Adriania Teixeira indica representante de uma nova diretoria da 76 
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SEMAD que trata, entre outros assuntos, de questões de educação ambiental, o que poderia 77 

enriquecer os debates da CTECOM. Adriana Carvalho fará o contato com as pessoas indicadas 78 

apresentando a Câmara Técnica e convidando para participação. Encerrados os itens de pauta, foi 79 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata.  80 

                                                                      81 
Edinilson dos Santos 82 

Presidente da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM 83 


