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Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2020, às 09h00min, reuniram-se os 1 

conselheiros da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - 2 

CTECOM, por meio de videoconferência. Participaram os seguintes 3 

conselheiros (as): Edinilson dos Santos – Prefeitura de Contagem; Caroline 4 

Correia – IGAM; Tereza Bernardes – COPASA; Sophia Lins – SEMAD; Amanda 5 

Amorim – MACACA; Márcio Sampaio – Vale S.A.; Humberto Martins – Prefeitura 6 

de Belo Horizonte. Participaram também: Adriana Carvalho - Equipe de 7 

Mobilização CBH Rio das Velhas; Ohany Vasconcelos – Agência Peixe Vivo; Luiza 8 

Baggio – Equipe de Comunicação CBH Rio das Velhas. (I) Abertura, verificação 9 

de quórum e aprovação da minuta de ata da reunião do dia 26/05/2020. A ata 10 

foi aprovada com considerações feitas por Edinilson dos Santos. (II) 11 

Apresentação e aprovação da proposta final do curso de formação de 12 

conselheiros dos SCBHs. Como alguns conselheiros não tiveram acesso ao 13 

documento final, Edinilson dos Santos solicita que Ohany Vasconcelos faça a 14 

apresentação na íntegra. Inicialmente Ohany comenta que o formato final do 15 

Termo de Referência (TR) reflete as colocações das profissionais da Agência 16 

Peixe Vivo (Rubia e Ohany), as quais indicaram aos conselheiros algumas 17 

alternativas mais viáveis de realização do curso de capacitação de conselheiros. 18 

Este TR será abrangido por uma nova rubrica no Plano Plurianual de Aplicação, a 19 

qual será informada posteriormente. Ohany diz que se optou pela modalidade de, 20 

com esse TR, fazer um projeto piloto do curso e, após as duas primeiras versões, 21 

adaptar para ser estendido a outros SCBHs. A realização paulatina dos cursos 22 

será articulada por Adriana Carvalho com o auxílio de outros analistas do CBH Rio 23 

das Velhas, considerando a realidade e cronograma possível em cada SCBH. Nas 24 

duas primeiras versões do curso, uma será realizada em Belo Horizonte e a outra 25 

em uma cidade da bacia a ser definida. A partir dos itens necessários à execução 26 

do curso (infraestrutura, equipamentos, materiais, alimentos e bebidas, recursos 27 

humanos), Ohany esclarece que, nos contratos firmados pela Agência Peixe Vivo, 28 

é viável aumentar ou diminuir o valor dos mesmos em até 25%, sem prejuízos 29 

para a execução do trabalho. Sobre o escopo do curso, Ohany diz que, de acordo 30 

com as observações feitas por Rubia ao longo da elaboração do TR, essa parte 31 

teve grandes mudanças, uma vez que foi apresentado que as temáticas propostas 32 

inicialmente podem ser realizadas pelas equipes já existentes no CBH e Agência 33 

Peixe Vivo, podendo também ser convidada a equipe do IGAM. Dessa forma, 34 

optou-se, com aprovação dos conselheiros, que o foco do curso estivesse na 35 

elaboração de projetos hidroambientais, sendo que questões introdutórias sobre a 36 

estrutura de funcionamento do CBH serão apresentadas na primeira parte do 37 

curso. Ohany diz que as temáticas apontadas pelos conselheiros da CTECOM, 38 

como papel da equipe de mobilização e da Agência Peixe Vivo, entre outros, 39 

poderão ser tratadas nas reuniões ordinária dos SCBHs. Ohany esclarece que, 40 

para a execução deste curso, não podem ser contratados membros do CBH Rio 41 

das Velhas, mas, a princípio, não há impedimento para contratação de conselheiro 42 
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de SCBH. No entanto, Ohany diz que deve ser tomar cuidado com convite a 43 

conselheiros para ministrarem parte(s) do curso, uma vez que isso deve ser 44 

atribuição sobretudo do profissional a ser contratado. Com relação à avaliação a 45 

ser feita ao final do curso, Ohany relembra que ficou acordado com os 46 

conselheiros da ferramenta ser aplicada posteriormente nas reuniões 47 

subsequentes dos SCBHs, objetivando que os conselheiros tenham liberdade para 48 

avaliar o curso e profissionais envolvidos como quiserem. Ficou estabelecido que 49 

o material didático do curso, para economia de papel, será desenvolvido em 50 

formato digital. O prazo de vigência do contrato e execução dos serviços é de 6 51 

(seis) meses contados a partir da data da assinatura da Ordem de Serviços e as 52 

capacitações devem ocorrer entre o 3° e 6° mês. Após a aprovação do TR, o valor 53 

do curso será calculado com base em uma pesquisa de mercado. Caroline Correia 54 

questiona sobre a importância, para o público-alvo, da elaboração de projetos 55 

hidroambientais e Ohany responde que essa é uma dúvida recorrente dos 56 

conselheiros dos SCBHs. Caroline manifesta que não sabia que os conselheiros 57 

são responsáveis pela escrita inicial das demandas dos projetos hidroambientais. 58 

Adriana ressalta que o enfoque na elaboração dos projetos também permitirá que 59 

as demandas sejam genuinamente criadas a partir de necessidades gerais da 60 

UTE, sem necessariamente estarem mais relacionadas a um ou outro conselheiro. 61 

Edinilson acrescenta que aprender mais sobre a elaboração de projetos 62 

possibilitará, por exemplo, que os SCBHs busquem financiamento de projetos em 63 

outras entidades. Além disso, segundo Edinilson, aprimorar a elaboração de 64 

projetos pode minimizar os problemas relacionados à distância temporal entre a 65 

concepção da proposta e sua execução. Ohany aponta também que nos próximos 66 

anos é previsto que os projetos hidroambientais sejam maiores e com mais 67 

recursos investidos, facilitando o acompanhamento dos mesmos pela equipe da 68 

Agência, a qual não conta com muitos profissionais. Sophia Lins diz que, mesmo 69 

com a mudança no escopo original, está de acordo com a nova proposta de TR. 70 

Ohany esclarece que ainda que tenha havido mudanças, os temas apontados 71 

inicialmente pelos conselheiros da CTECOM poderão ser tratados nas reuniões 72 

ordinárias dos SCBHs. Amanda Amorim relembra que, por volta de 2015, foi 73 

oferecido aos conselheiros um curso de elaboração de projetos, mas que 74 

reconhece a necessidade periódica de discussão desse tema. Todos os 75 

conselheiros presentes se manifestam pela aprovação do presente TR, o qual 76 

será encaminhado à Diretoria do CBH Rio das Velhas para apreciação. Adriana 77 

comenta que, caso haja alguma pauta relativa ao TR ou outro tema, poderá ser 78 

feita mais uma reunião em dezembro. Do contrário, a CTECOM deve voltar a se 79 

reunir em fevereiro de 2021. Edinilson relembra que no início de 2021 haverá 80 

eleição de novos membros da CTECOM e Adriana diz que averiguará quando isso 81 

deve acontecer e repassará aos demais. Finalizado o ponto de pauta, encerrou-se 82 

essa reunião da qual se lavrou a presente ata.  83 
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                                                                                   84 
Edinilson dos Santos 85 

Presidente da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM 86 


