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Rua Silésio de Lima, 75. Eldorado – Pará de Minas – MG – 35661-414 1

 

Aos seis dias do mês de agosto de 2021, das 14h às 16h, reuniram-se ordinariamente os membros da Câmara Técnica de 1 

Educação, Comunicação e Mobilização – CTECOM do Comitê de bacia Hidrográfica do Rio Pará - Comitê do Rio Pará, 2 

através de videoconferência na plataforma Meet, (Link: https://meet.google.com/mxd-vtyb-cgi). Participaram os 3 

seguintes conselheiros: Márcia Helena Batista Corrêa da Costa - Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG; Lucas 4 

Marques Pessoa - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de 5 

Minas Gerais – ARSAE – MG; Beatriz Alves Ferreira - Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ; Adriano Guimarães 6 

Parreira – Grupo Educação Ética e Cidadania – GEEC; André de Lima Rufino - Prefeitura Municipal de Pará de Minas; 7 

Raissa Resende de Moraes - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD  e Marcelo 8 

da Fonseca – Sindicato dos Produtores Rurais de Cláudio. Participaram também: Túlio Pereira de Sá - Federação das 9 

Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, Ohany Vasconcelos e Kelly Antônia como representantes da Agência Peixe 10 

Vivo. Kelly Antônia dá as boas-vindas, agradece a presença de todos e em seguida apresenta a pauta. Item 1 - Abertura e 11 

verificação de quórum. Item 2 - Aprovação da minuta da ata de reunião do dia 06.08.2021. Item 3 - Organização dos 12 

encontros on-line. Item 4- Assuntos Gerais e Encerramento. Kelly Antônia da Agência Peixe Vivo, agradece a presença de 13 

todos, explica a ausência momentânea do coordenador Lucas Marques, que está finalizando outra reunião.  Item 2 - 14 

Aprovação da minuta da ata de reunião do dia 06.08.2021. Em seguida, após a verificação do quórum Kelly Antônia 15 

coloca a ata para aprovação, que é aprovada por unanimidade.  Kelly Antônia passa a palavra para os membros da 16 

CTECOM discutirem sobre a metodologia que será usada nos encontros propostos pela CTECOM. Márcia Helena explica o 17 

grupo avançou na proposta em conversa pelo whatsapp e que no primeiro momento seriam três dias de eventos, 18 

considerando que os municípios seriam divididos em três grupos. O tema proposto para abordagem é “Estratégias para 19 

redução do consumo de água e energia elétrica” com duração de 30 minutos e mais 10 minutos para perguntas. Túlio de 20 

Sá pede pergunta sobre a expectativa da participação da FIEMG no evento e após esclarecimentos, ele se dispõe a 21 

verificar internamente quem é o mais indicado a se apresentar no evento. Percebeu-se que nem todos os conselheiros 22 

da CTECOM estavam no grupo do whatsapp e foi encaminhado que a APV irá auxiliar na inclusão. Kelly Antônia 23 

apresenta um esboço do convite dos eventos. Fica encaminhado que o convite será enviado para contribuições dos 24 

conselheiros e a APV fará o compilado das propostas. Após discussões, os membros propuseram um novo modelo para o 25 

evento. Lucas Marques explica que o Encontro começará às 14 horas com previsão de término às 16 horas, no dia 23 de 26 

setembro de 2021 de forma online. O tema do encontro continua o mesmo “Estratégias para redução do consumo de 27 

água e energia elétrica”, em forma de mini palestras com representantes do IGAM – Marcelo da Fonseca que terá o foco 28 

Recursos Hídricos; FIEMG – Tulio de Sá que terá o foco Estratégias para as indústrias e um representante do 29 

Agronegócio, a ser definido. Discutiu-se a possibilidade de dividir o grupo em salas temáticas, para tornar a participação 30 

de todos mais abrangente. Em cada sala temática terá um membro da CTECOM para mediar e fomentar as discussões. 31 

Não houve definição de quais membros da CTECOM irão apoiar as salas temáticas. A ideia é ter como produto um 32 

documento com estratégias delineadas pelos municípios. O encerramento será a apresentação dos documentos 33 

construídos nas salas temáticas. Ohany Ferreira informa que a Agência Peixe Vivo contratou a plataforma Google Meet e 34 

que é possível utilizar o recurso de dividir os participantes do evento em grupos. Ressalta que ainda não testou o recurso, 35 

mas que será feito e dará retorno para a CT. Após a definição do esboço do evento, Lucas propõe uma nova reunião para 36 

definir os detalhes finais. A reunião fica agendada para dia 26 de agosto das 14 horas às 16 horas.  Encaminhamentos: 37 

Adicionar os membros da CTECOM no grupo de WhatsApp; enviar o modelo de convite por e-mail para os membros 38 

enviarem as contribuições; Realizar testes no recurso de dividir os participantes da reunião em salas temáticas no Google 39 

Meet. Encerramento: Não havendo mais assunto a tratar, o coordenador da CTECOM encerra a reunião da qual se lavrou 40 

a presente ata.  41 
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