
  

 1 

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

CTECOM 
ATA DA REUNIÃO DE 09/02/2021 

 

 
Aprovada na reunião em ____ / _____ / _____ 

 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2021, 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; Humberto 4 

Martins – Prefeitura de Belo Horizonte; José de Castro Procópio – ADAO; Caroline 5 

Matos – IGAM, Tereza Bernardes - COPASA. Participaram também: Adriana 6 

Carvalho e Clarice Flores - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas; Ohany 7 

Vasconcelos – Agência Peixe Vivo; Luiz Ribeiro – Equipe de Comunicação CBH 8 

Rio das Velhas. (I) Abertura, verificação de quórum e aprovação da minuta de 9 

ata da reunião do dia 10/12/2020. A ata foi aprovada, com abstenção de Caroline 10 

Matos e Tereza Bernardes. (II) Calendário de reuniões. Ohany Vasconcelos 11 

explica que o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão da Agência Peixe Vivo 12 

exige a determinação de um calendário anual, que aborde os eventos e reuniões a 13 

serem realizadas ao longo do ano, por todas as instâncias do CBH Rio das 14 

Velhas. Ohany apresenta as datas previstas para as futuras reuniões da 15 

CTECOM, para que os conselheiros se programem com antecedência para as 16 

reuniões do ano. Adriana Carvalho diz que como ainda não se tem previsão para o 17 

fim do isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, o calendário foi 18 

elaborado considerando reuniões virtuais. (III) Curso de formação de 19 

conselheiros. Ohany Vasconcelos informa que Edinilson dos Santos e Ronald 20 

Guerra, conselheiro coordenador da CTPC, participaram de uma reunião com a 21 

Diretoria do CBH Rio das Velhas, na qual se debateu a respeito de possíveis 22 

dificuldades em relação à aprovação da ementa do Curso de Formação de 23 

Conselheiros, tendo em vista que o CBH Rio das Velhas passará a subsidiar 24 

apenas projetos hidroambientais mais amplos, um dos focos principais do curso 25 

de formação. Ohany diz que, ao final da citada reunião, chegou-se a conclusão de 26 

que o Curso de Formação de Conselheiros também capacitaria os conselheiros 27 

para escrever projetos, concorrer a editais externos e a captar recursos, para além 28 

do recurso da Cobrança pelo Uso da Água. Tendo isso em vista, o TR do Curso 29 

de Formação de Conselheiros foi aprovado pela Diretoria Ampliada do CBH Rio 30 

das Velhas. Ainda, segundo Ohany, o próximo passo é a abertura da licitação, que 31 

demora de dois a três meses para ser concluída. Assim que a empresa vencedora 32 

da licitação for definida, a mesma será apresentada à CTECOM. Adriana lembra a 33 

importância de o curso ser presencial, o que exige que a pandemia acabe para 34 

que o projeto seja aprovado. (IV) Apresentação do plano de trabalho da equipe 35 

de mobilização e educação ambiental do CBH rio das Velhas para 2021. 36 

Adriana Carvalho inicia a apresentação esclarecendo que a equipe de mobilização 37 

presta serviços de mobilização social e educação ambiental ao CBH Rio Velhas, 38 

sendo contratada pela Agência Peixe Vivo, através da Fundação de 39 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP). O contrato da equipe tem duração de 1 40 

ano, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo (até o limite de 5 anos de 41 

execução, ou seja, pode ser prorrogado até 2023). De forma geral, o escopo do 42 
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trabalho da equipe de mobilização abrange as 23 UTEs da bacia do rio das Velha, 43 

prevendo o acompanhamento dos 18 Subcomitês de Bacia, das Reuniões 44 

Plenárias e das Câmaras Técnicas. Adriana também apresenta a estruturação da 45 

equipe, que é composta por um coordenador, sete analistas, um analista de 46 

geoprocessamento, cargo que está atualmente vago, e três estagiários. Adriana 47 

também apresenta as instâncias do CBH Rio das Velhas para as quais a equipe 48 

presta apoio: Plenário, Diretoria, Diretoria Ampliada, Câmaras Técnicas e Grupos 49 

de Trabalho e os 18 SCBHs. Adriana explica que o Plano de Trabalho é, 50 

basicamente, dividido em linhas de ação, sendo elas: Organização, apoio e 51 

acompanhamento das ações de mobilização e educação ambiental, por 52 

Subcomitês, que se baseia no suporte às reuniões ordinárias, extraordinárias e 53 

dos GTs dos SCBHs, na organização de visitas de campo, organização de 54 

webnários, seminários e workshops, além de auxiliar nos processos eleitorais e 55 

estimular a proposição dos projetos hidroambientais e ações de educação 56 

ambiental. A linha de ação “Auxílio nas ações de mobilização para Câmaras 57 

Técnicas e Grupos de Trabalho” envolve suporte na mobilização para realização 58 

das reuniões, visitas de campo, elaboração de documentos e apresentações 59 

demandadas pelas CTs. A linha de ação “Auxílio nas ações de mobilização para 60 

Diretoria e Plenário do CBH Rio das Velhas” envolve suporte na mobilização para 61 

as reuniões ordinárias e extraordinárias do Plenário do CBH Rio das Velhas e 62 

Diretoria. A linha de ação “Auxílio na implantação, mobilização, divulgação das 63 

informações e estudos do Plano Diretor de Recursos Hídricos e do Programa 64 

Revitaliza Rio das Velhas” se baseia em dar suporte para a implantação e 65 

divulgação do PDRH, apoiar a manutenção das ações do Programa Revitaliza Rio 66 

das Velhas e realizar seminários. A linha de ação “Auxílio na capacitação 67 

continuada para os membros do CBH Rio das Velhas” tem a previsão de 18 68 

capacitações para 2021, que podem envolver aspectos históricos, institucionais, 69 

legais e instrumentos de gestão do CBH, aspectos socioambientais da bacia, 70 

dentre outros. Tal linha de ação é desenvolvida em conjunto, com a CTECOM e 71 

Diretoria Ampliada. Por fim, a linha de ação “Organização de eventos” evolve dois 72 

principais eventos planejados e organizados anualmente, a Semana do Rio das 73 

Velhas e o Encontro de Subcomitês. Adriana segue apresentando o cronograma 74 

de trabalho da equipe de mobilização, sendo que cada analista acompanha em 75 

média quatro instâncias (entre SCBHs, CTs, Plenário, Diretoria e GTs). Como 76 

forma de materializar o trabalho, a equipe de mobilização entrega relatórios 77 

mensais à Agência Peixe Vivo, contendo os indicadores exigidos, atas e memórias 78 

de reunião, além do Plano de Trabalho. Ohany Vasconcelos comenta que o Termo 79 

de Referência que embasou o contrato é de 2017 e pode ser melhorado. Chegou 80 

a ser considerada a possibilidade fazer um novo TR e abrir uma nova licitação, 81 

mas isso foi desconsiderado, pois os problemas identificados são pontuais e a 82 

equipe de mobilização atual vem prestando os serviços de forma satisfatória. 83 

Ohany esclarece que os aspectos quantitativos presentes no plano são exigências 84 
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do TR e, que devido à pandemia, é possível que a quantidade de reuniões 85 

exigidas não seja cumprida. Segundo Ohany, por dificuldades de conexão, alguns 86 

SCBHs não realizaram nenhuma reunião ao longo de 2020, sendo necessário que 87 

em 2021 se pense estratégias de mobilização específicas para eles. Em relação à 88 

capacitação continuada dos conselheiros, Ohany comenta que a equipe de 89 

mobilização também vem se articulando para alinhar as eleições dos SCBHs para 90 

a mesma data. Nesse sentido haveria facilidade em capacitar novos conselheiros 91 

de forma conjunta. A respeito da equipe, Ohany diz que a proposta é Izabel 92 

Nogueira, que atualmente é analista ambiental, ocupe a vaga de analista de 93 

Geoprocessamento, e um novo contratado assuma o antigo cargo de Izabel. Essa 94 

contratação será feita o mais rápido possível. Ohany diz que o Plano de Trabalho 95 

ficou interessante e bem elaborado, tendo sido elaborado por toda equipe de 96 

mobilização. José Procópio comenta que a equipe de mobilização realiza um 97 

trabalho muito importante ao CBH Rio das Velhas mas, ao mesmo tempo, é criada 98 

uma espécie de dependência que não permite que as reuniões dos SCBHs 99 

aconteçam por responsabilidade apenas dos conselheiros. Procópio também diz 100 

que as convocações para as reuniões de Câmaras Técnicas e SCBHs são muito 101 

formais e voltadas apenas para conselheiros, não aproximando pessoas de fora, 102 

como moradores das comunidades, ribeirinhos, etc. Adriana esclarece que há uma 103 

lista de todas as pessoas que já participaram das reuniões anteriores e atores da 104 

bacia e que as convocações são enviadas para todos. Ohany comenta que 105 

concorda que ações podem ser feitas para que os SCBHs sejam mais autônomos 106 

em relação à equipe de mobilização, como por exemplo, a realização de reuniões 107 

de GTs sem a presença do analista e com repasse a todos nas reuniões 108 

ordinárias. Ohany diz que tal questão vem sendo trazida à equipe de mobilização 109 

e que essa maior autonomia dos SCBHs se desenvolverá com o tempo, podendo 110 

inclusive ser, de alguma forma, introduzida no próximo Termo de Referência da 111 

equipe de mobilização. José Procópio relembra o tempo que o CBH Velhas ficou 112 

sem contrato para a equipe de mobilização e que, devido a isso, as atividades de 113 

grande parte dos SCBHs ficaram paradas. Ohany diz que, caso os conselheiros 114 

tenham ideais e sugestões de ações para fortalecer a autonomia dos SCBHs, as 115 

mesmas podem ser passadas à Agência Peixe Vivo ou à equipe de mobilização, 116 

para que essas ações sejam planejadas e incrementadas em um momento futuro. 117 

Humberto Martins diz que acredita que o trabalho dos analistas da equipe de 118 

mobilização é essencial e elogia o que vem sendo feito pelos profissionais. 119 

Edinilson concorda com a colocação de Procópio e que acredita que a origem do 120 

problema não seja na equipe de mobilização e de que uma proposta de mudança 121 

deveria vir da Diretoria. Edinilson questiona se um suposto número excedente de 122 

reuniões realizadas por um SCBH poderia compensar um suposto número faltoso 123 

de reuniões de outro SCBH. Edinilson dá como exemplo o SCBH Onça realizou 124 

reuniões semanais com os coordenadores ao longo de 2020, excedendo o número 125 

previsto de reuniões e os SCBHs, que como citado por Ohany, não realizaram 126 
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nenhuma reunião. O conselheiro complementa a pergunta para o caso do recurso 127 

destinado a visitas de campo poder ou não ser realocado, conforme a demanda 128 

entre os SCBHs. Ohany explica que essas compensações podem ser feitas e que 129 

o plano de trabalho da equipe de mobilização já prevê que o ano de trabalho será 130 

feito de forma remota, já alterando elementos exigidos no Termo de Referência. 131 

(V) Apresentação do projeto gráfico do livro do CBH rio das Velhas. Ohany 132 

diz que recebeu os primeiros capítulos do livro e que solicitou a ajuda de José 133 

Procópio, que acompanha o CBH Rio das Velhas desde sua criação, para leitura e 134 

correção. Ohany acredita que será necessário um aditivo de tempo ao contrato, 135 

estendendo o prazo de entrega do produto. Ohany apresenta o projeto gráfico 136 

enviado pela empresa e propõe alterações na capa da proposta. Humberto 137 

Martins sugere que o título da publicação passe de “História do Comitê” para 138 

“História do Comitê do Rio das Velhas”. Adriana comenta a respeito da imagem da 139 

capa, que traz uma foto de peixes dourados nadando em uma água azul e límpida. 140 

Adriana diz que concorda com a imagem do peixe dourado que é muito 141 

representativo para a bacia, mas que pela cor da água, a imagem não retrata o rio 142 

das Velhas que tem a água de tonalidade marrom. Caroline sugere que na ficha 143 

técnica a origem da foto seja esclarecida, caso seja de algum afluente do rio das 144 

Velhas. Nas páginas que marcam o início dos capítulos do livro, Caroline também 145 

sugere alterações de forma. Tereza Bernardes sugere abordar a campanha 146 

“Nadar, pescar e navegar no Rio das Velhas” que foi utilizado por volta dos anos 147 

2000, conectando a campanha aos avanços conquistados até 2021. Luiz Ribeiro 148 

diz que existe um manual de identidade visual, desenvolvido pela equipe de 149 

comunicação do CBH Rio das Velhas, que determina regras de utilização da logo 150 

e aspectos da identidade visual do CBH. Ohany diz que esse manual foi entregue 151 

à empresa contratada. Luiz concorda com as colocações feitas pelos conselheiros 152 

e diz que se deve pensar com mais cuidado a imagem da capa que será 153 

emblemática sobre a publicação e diz que em geral o material está bonito. Em 154 

relação ao conteúdo do livro, Adriana diz que foi correta a decisão de Ohany 155 

compartilhar com os membros mais antigos do CBH. (VI) Informes: Adriana 156 

Carvalho informa que a conselheira Lilla Ayres, representante da sociedade civil 157 

na CTECOM, decidiu deixar sua cadeira. Adriana explica que o lugar de Lilla pode 158 

ser ocupado por outro conselheiro do Plenário ou de alguém indicado pelos 159 

conselheiros. Também é possível que conselheiros suplentes passem a ser 160 

titulares. Tendo isso em vista, Adriana sugere que Amanda Amorim passe a ser 161 

também titular e que Procópio fique provisoriamente sem suplente. Edinilson 162 

sugere que o tema seja tratado com os conselheiros em questão, que não 163 

estavam presentes na reunião no momento da discussão. Humberto Martins 164 

questiona se tem suplente para sua cadeira e Adriana responde que a cadeira 165 

está vaga. Adriana e Humberto acordam em articular posteriormente um 166 

representante suplente para ocupar a vaga. Luiz Ribeiro informa que a equipe de 167 

comunicação está finalizando a produção da próxima revista Velhas, além de 168 
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prever também o lançamento de um vídeo institucional para o início de março. 169 

Finalizado o ponto de pauta, encerrou-se essa reunião da qual se lavrou a 170 

presente ata. A coordenação da Câmara Técnica atesta que a reunião foi 171 

realizada com a estrutura mínima necessária para possibilitar a participação de 172 

todos os conselheiros. 173 

                                                                                   174 
Edinilson dos Santos 175 

Presidente da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM 176 


