
 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
DIRETORIA 

Ata da reunião realizada em 05/03/2021 
 

Ao quinto dia do mês de março de 2021, às 10h, os membros da Diretoria do Comitê da 1 
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Rio das Velhas reuniram-se virtualmente pela 2 
plataforma Zoom. Participaram os seguintes conselheiros: Poliana Aparecida Valgas de 3 
Carvalho – Prefeitura Municipal de Jequitibá; Marcus Vinícius Polignano – Instituto Guaicuy; 4 
Ênio Resende de Souza – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 5 
Minas Gerais (EMATER); Participaram também: Ohany Vasconcelos Ferreira como 6 
representante da Agência Peixe Vivo; Francisco Rubió, Thais Alves e Luciana Gomes da 7 
Equipe de Mobilização e Educação Ambiental do CBH Rio das Velhas; Luiz Ribeiro e Rodrigo 8 
Rezende de Angelis da Equipe de Comunicação do CBH Rio das Velhas/Tanto Expresso. A 9 
Presidente do CBH rio das Velhas, Poliana Valgas, abriu a reunião agradecendo a presença de 10 
todos e apresentou os seguintes pontos de pauta: Item 1. Abertura e verificação de quórum; 11 
Item 2: Aprovação da ata da reunião realizada em 04/02/2021; Item 3. Planejamento de 12 
ações para o Dia da Água 2021; Item 4. Assuntos gerais e encerramento. Ohany Vasconcelos 13 
alertou sobre o Item 1 da pauta refere-se sobre aprovação da ata da Reunião Ampliada e 14 
não da diretoria, por isso seria pertinente desconsiderar esse ponto de pauta e pautá-la na 15 
próxima reunião da diretoria ampliada. Item 2 – Poliana Valgas destaca que o objetivo 16 
principal da reunião é alinhar as proposições para os eventos em comemoração da Semana 17 
da Água e avaliar as propostas que já estão sendo estruturadas pela equipe de mobilização, 18 
principalmente pela analista Luciana Gomes. A ideia que os eventos impulsionem o 19 
sentimento de pertencimento aos territórios da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e 20 
paralelamente trabalhar outros temas em webinários. Um dos webinários propostos traz o 21 
tema: Gênero e água. Marcus Vinícius Polignano avaliou que o tema proposto pela equipe 22 
de mobilização é um tema importante. Sugeriu utilizar imagens das pessoas cuidando dos 23 
rios e imagens que possam potencializar as belezas naturais com o objetivo de mostrar que o 24 
rio está vivo. Sugeriu o lema: “esse é o rio que eu cuido.” Sugeriu também a elaboração de 25 
um texto enfatizando o direito à água e a luta pela preservação das águas. O texto poderia 26 
ser lançado no dia da água. Ênio Resende sugeriu que os temas propostos possam fazer uma 27 
conexão entre água e os demais recursos naturais, demonstrando a relação de 28 
interdependência e a abordagem sistêmica que é necessária no contexto da bacia 29 
hidrográfica. Rodrigo de Angelis sugeriu que aproveitar a Semana da Água para lançar a 30 
campanha anual do Comitê alicerçada nos seguintes temas: valorização das pessoas que 31 
cuidam dos rios e valorização dos subcomitês. Seriam coletados 23 depoimentos, uma para 32 
cada UTE do CBH Rio das Velhas. Definiu-se que a equipe de mobilização ficará responsável 33 
por indicar um representante de cada UTE para gravação de um vídeo. A Equipe de 34 
Comunicação entrará em contato com cada representante para orientá-los sobre a gravação 35 
e envio do vídeo. Ao final será produzido um vídeo contendo os 23 depoimentos com o tema 36 
central: “esse é o rio que eu cuido”. Os depoimentos serão veiculados através das redes 37 
sociais do comitê durante todo o período da campanha. Além disso, o vídeo será exibido 38 
durante um webinário que acontecerá no dia 23 de março, com a presença de todos os 39 
integrantes da diretoria. No dia 22 de março será lançada uma carta aberta. Além disso, há 40 
possibilidade da realização de uma entrevista coletiva para divulgação nas mídias externas 41 



 

 

(TV, rádio e jornais). Em seguida Lucina Gomes apresentou a proposta do webinário Água e 42 
Gênero e trouxe uma contextualização sobre o tema nas discussões da ONU e ANA. 43 
Apresentou as justificativas pela escolha do tema, os convidados sugeridos e a programação 44 
do evento. Pretende-se ainda convidar uma representante de cada macrorregião da bacia 45 
para representar, valorizar e dar visibilidade às ações desenvolvidas pelas mulheres no 46 
Comitê. O evento está previsto para o dia 31 de março. Item 7- Não havendo mais assunto a 47 
tratar, a Presidente do CBH Rio das Velhas encerra a reunião, da qual se lavrou a presente 48 
ata. A Diretoria atesta que a reunião foi realizada com a estrutura mínima necessária para 49 
possibilitar a participação de todos os conselheiros. 50 
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Poliana Aparecida Valgas de Carvalho 54 
Presidente do CBH rio das Velhas 55 


