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Aprovada na reunião em ____ / _____ / _____ 

 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro 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; Márcio Lima – 4 

Prefeitura de Contagem; Sophia Lins – SEMAD; Amanda Amorim – MACACA; 5 

Márcio Sampaio – Vale S.A.; Humberto Martins – Prefeitura de Belo Horizonte; 6 

José de Castro Procópio – ADAO, Fernanda Wasner - SEMAD. Participaram 7 

também: Adriana Carvalho - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas; Ohany 8 

Vasconcelos – Agência Peixe Vivo; Luiza Baggio – Equipe de Comunicação CBH 9 

Rio das Velhas; Fred Burgos e Malu Follador – Yayá Comunicação. (I) Abertura, 10 

verificação de quórum e aprovação da minuta de ata da reunião do dia 11 

10/11/2020. A ata foi aprovada, com abstenção de Humberto Martins. (II) 12 

Apresentação da proposta de livro sobre CBH Rio das Velhas. O conselheiro 13 

Márcio Lima, que havia enviado e-mail há alguns dias reforçando a necessidade 14 

de que o livro abordasse a história dos SCBHs, inicia a reunião resgatando a 15 

origem desses grupos de trabalhos, os quais são um desdobramento dos Núcleos 16 

Manuelzão e que começaram a ser estabelecidos em 2006, com a criação, por 17 

exemplo, do SCBH Ribeirão do Onça. Márcio Lima aponta que esses conselhos, 18 

que são a base do trabalho do CBH Rio das Velhas e que mobilizam muitas 19 

pessoas de diversas localidades da bacia, não podem vir apenas citados no livro, 20 

mas deve se dedicar um capítulo para os mesmos. Fred Burgos questiona se é 21 

indicado que sejam realizadas entrevistas com pessoas-chave ligadas ao CBH Rio 22 

das Velhas e SCBHs. O conselheiro Procópio de Castro corrobora a fala de 23 

Márcio e diz que não necessariamente devem ser realizadas entrevistas, mas que 24 

deve ser apresentado o histórico do processo de criação dos SCBHs que 25 

perpassa, por exemplo, pelo surgimento dessa criação durante a gestão do ex-26 

presidente Apolo Heringer e a consolidação desse processo na gestão do ex-27 

presidente Rogério Sepúlveda. Ohany Vasconcelos comenta que a ideia do livro 28 

foi uma proposta de Rúbia Mansur da Agência Peixe Vivo, em sintonia com os 29 

livros que são periodicamente lançados pelo CBH Rio São Francisco. Na época, 30 

quando Marcus Vinícius Polignano ainda era presidente do CBH Rio das Velhas, 31 

ele concordou com a proposta e aprovou a minuta do Termo de Referência (TR). 32 

Quando da assinatura do contrato com a empresa executora, Poliana Valgas, já 33 

presidente do CBH, solicitou que a CTECOM acompanhasse a execução desse 34 

produto. Ohany Vasconcelos apresenta os capítulos do livro que foram definidos 35 

no TR e, com relação ao tema dos SCBHs, Ohany diz que pode ser incluído no 36 

capítulo 2 que tratará do CBH de uma maneira geral. O livro está focado no 37 

período de 2016 a 2020, mas Fred Burgos sinaliza que os dois primeiros capítulos, 38 

que são sobre a bacia hidrográfica e o CBH, são atemporais. Ohany questiona aos 39 

membros da CTECOM se, na parte que tratará dos SCBHs e em outros pontos do 40 

livro, deve haver menção explícita às pessoas entrevistadas/consultadas/indicadas 41 

ou se deve ser algo mais geral, apenas referenciando pessoas-chave ao longo da 42 
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existência desses grupos de trabalho. Edinilson dos Santos pontua que, como 43 

inicialmente a CTECOM não foi consultada para a elaboração do TR, torna-se 44 

difícil que a Câmara defina sobre a menção explícita ou não das pessoas 45 

entrevistadas/consultadas/indicadas. Edinilson dos Santos pergunta à Ohany 46 

quem definirá esse ponto e ela responde que remeterá essas decisões à Diretoria 47 

do CBH Rio das Velhas, especialmente na figura da presidenta. Malu Follador 48 

comenta que está sendo avaliada a possibilidade de apresentação dos membros 49 

da plenária do CBH e dos SCBHs ao longo dos anos. Adriana Carvalho pontua 50 

que é inviável fazer menção a todos os membros dos SCBHs, dada sua 51 

quantidade e mudança frequente de composição dos grupos. Assim, Malu Follador 52 

sugere que sejam apresentados apenas os coordenadores dos SCBHs para que a 53 

listagem não fique muito extensa. Ohany diz que Poliana Valgas sugeriu a 54 

definição de um ou dois pontos focais da CTECOM para acompanhar mais 55 

diretamente o desenvolvimento desse livro. Amanda Amorim diz que pode indicar 56 

pessoas-chave a serem contactadas e, pelo chat da reunião, Márcio Lima também 57 

ressalta que não há necessidade de entrevistas, mas sim a menção geral a 58 

pessoas que construíram a história do CBH e SCBHs. Fica acordado que os 59 

conselheiros enviarão para Adriana, até o dia 14/12, as indicações de pessoas 60 

que possam fornecer informações sobre o processo de criação e principais ações 61 

dos SCBHs, o que será repassado para Fred Burgos e Malu Follador. Adriana 62 

comenta que, caso a empresa necessite de alguma informação que está em 63 

posse da equipe de mobilização, que solicite o quanto antes, dada a entrada de 64 

férias de parte da equipe em janeiro e o prazo curto de execução deste produto 65 

(finalização março/21). Sobre o processo eleitoral das Câmaras Técnicas do CBH, 66 

Adriana esclarece que, diferentemente do que havia falado na reunião anterior, o 67 

prazo do mandato da atual presidência da CTECOM será de quatro anos e não 68 

apenas dois. Ohany explica que esse prazo acompanha a plenária do CBH Rio 69 

das Velhas e que somente a Diretoria do CBH muda a cada dois anos. Ohany 70 

comunica que participou de uma reunião da Diretoria do CBH Rio das Velhas, na 71 

qual o presidente da CTPC, Ronald Guerra, informou sobre a mudança da 72 

abrangência dos projetos hidroambientais a partir de 2021. Segundo Ohany, essa 73 

mudança, que ainda está sendo discutida pela CTPC, pode impactar o escopo do 74 

curso de formação de conselheiros, uma vez que seu principal objetivo é capacitar 75 

para a elaboração de projetos hidroambientais, com base no atual modelo de 76 

Chamamentos Públicos. Edinilson diz que, independente da mudança, acredita 77 

continuar pertinente o escopo do curso, uma vez que aprender sobre elaboração 78 

de projetos pode ser útil para diferentes demandas. Ohany diz que enviou a 79 

minuta do TR do curso de capacitação para análise da Diretoria do CBH e que 80 

solicitou prazo de retorno até hoje. Logo, caso a Diretoria sugira mudanças no 81 

objeto do TR, Ohany comunicará os conselheiros. Dado o período de férias da 82 

analista Adriana Carvalho e recesso de algumas das atividades das instâncias que 83 

compõem o CBH em janeiro, fica acordado que a próxima reunião da CTECOM 84 
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será realizada no dia 09/02/2021. Finalizado o ponto de pauta, encerrou-se essa 85 

reunião da qual se lavrou a presente ata.  86 

                                                                                   87 
Edinilson dos Santos 88 

Presidente da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM 89 


