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Aos oito dias do mês de julho 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, (https://meet.google.com/wib-mqfw-riw). Participaram os seguintes 3 

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

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

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

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

Fonseca – Sindicato dos Produtores Rurais de Cláudio. Participaram também: Rúbia Mansur, Ohany Vasconcelos e Kelly 8 

Antônia como representantes da Agência Peixe Vivo. Rúbia Mansur dá as boas-vindas, agradece a presença de todos e 9 

em seguida apresenta a pauta. Item 1 - Abertura e verificação de quórum. Item 2 - Aprovação das minutas das atas de 10 

reuniões dos dias 17.10.2019 e 22.01.2021. Item 3 - Informe: Plano de comunicação. Item 4. Apresentação dos novos 11 

conselheiros/composição da CTECOM. Item 5 – Estratégias para redução do consumo de água e energia elétrica.  Item 6 12 

– Contribuições da CTECOM para o Programa de Conservação e Produção de água. Item 7- Assuntos Gerais e 13 

Encerramento. Lucas Marques, coordenador da CTECOM, agradece a presença e pede para que todos se apresentem. 14 

Item 2 - Aprovação das minutas das atas de reuniões dos dias 17.10.2019 e 22.01.2021. Em seguida, Lucas Marques faz a 15 

leitura das minutas das atas e as coloca em votação, sendo as mesmas aprovadas com abstenção de Adriano Guimarães, 16 

André Rufino, Beatriz Alves e Marcelo Fonseca, que não estavam presentes nas reuniões anteriores. Item 3 - Informe: 17 

Plano de comunicação. Com a palavra Rúbia Mansur fala que o processo de licitação está em andamento e que a 18 

previsão é que daqui 2 ou 3 meses teremos uma empresa contratada. Explica também que para dar maior transparência 19 

e segurança no processo de licitação o Comitê precisa indicar duas pessoas para participar e analisar juntamente com a 20 

Agência Peixe Vivo a proposta técnica das empresas concorrentes. Marcelo da Fonseca fala que é importante que o 21 

Comitê trabalhe educação Ambiental. Rúbia Mansur explica que a empresa de comunicação vai atuar no site, nas mídias 22 

sociais, produzir revistas e que o CBH juntamente com a CTECOM poderão indicar os assuntos mais relevantes. Completa 23 

que a ideia é fazer futuramente um Termo de Referência direcionado para a Educação Ambiental, como consta no PPA. A 24 

CTECOM vai participar da elaboração do TDR de educação ambiental. Item 4. Apresentação dos novos 25 

conselheiros/composição da CTECOM. Com a palavra Ohany Vasconcelos fala que na última plenária, foi discutida a 26 

necessidade de recomposição das Câmaras técnicas, e que houve um grande interesse dos conselheiros em participar da 27 

CTECOM. Apresenta, em seguida, a composição da CT, destacando os novos conselheiros e explica que observando a 28 

necessidade de composição paritária entre os segmentos, foi preciso que alguns conselheiros do segmento Sociedade 29 

Civil se tornassem suplentes. Item 5 – Estratégias para redução do consumo de água e energia elétrica. Em seguida, Lucas 30 

Marques sugere utilizar o Instagram do Comitê para divulgar estratégias para redução do consumo de água e energia. 31 

Rúbia Mansur explica que no momento a Agência Peixe Vivo não conta com profissional específico da área de 32 

comunicação. Diz que Kelly, funcionária do escritório regional de Pará de Minas se ofereceu para fazer as postagens, mas 33 

não tem experiência com criação de artes. A ideia seria a CTECOM desenvolver algo simplificado e enviar para Kelly fazer 34 

as postagens. Beatriz Alves diz que está participando de um projeto na universidade e que estão desenvolvendo 35 

conteúdo para mídias sociais com o tema de segurança hídrica e uso racional da água e propõe, com o consentimento da 36 

CTECOM, de disponibilizar esse material para o CBH postar em suas redes sociais. A proposta é aceita por todos. Item 6 – 37 

Contribuições da CTECOM para o Programa de Conservação e Produção de água. Flávia Mendes realiza uma 38 

apresentação simplificada sobre o Programa e suas etapas. Começa explicando que o objetivo do programa é maximizar 39 

o potencial de água, com ações focadas na natureza e em seguida apresenta as 4 etapas de sua implantação. Explica 40 

também que foi enviado um ofício para todas as prefeituras, com detalhes de como seria feito a manifestação de 41 

interesse, além de dos os dados, ficha de inscrição e manual constarem no site do Comitê. Foi feita também uma oficina 42 

de apresentação do Programa, depois mais três oficinas de apresentação das microbacias e oficinas para a escolha dos 43 

critérios a serem observados na escolha das microbacias prioritárias para conservação. Dúvidas levantadas foram 44 

esclarecidas. Como contribuição ao programa, Lucas marques sugere noticiar o programa no site e no Instagram do 45 

Comitê. Márcia Helena pergunta se os critérios do programa podem sobrepor o questionário da CTECOM feito no ano de 46 

2019 em que foram elaborados encontros nas cidades que compõe a Bacia do Rio Pará. Márcia Helena explica que os 47 

encontros foram paralisados devido à pandemia e que poderiam juntar os critérios do Programa para elaboração de um 48 

novo questionário. Lucas Marques explica para os novos conselheiros sobre o questionário de diagnóstico que tinha 49 

como objetivo promover os encontros em todos os municípios, apresentando o Comitê e fazendo palestras de acordo 50 

com o que foi respondido nos questionários. Ele pontua que seria uma boa hora para retomar esses encontros de forma 51 

virtual. Menciona que é necessário explicar para as prefeituras, durante a mobilização, a importância de responder o 52 

questionário. Márcia Helena propõe nesse primeiro momento, usarmos os mesmos grupos do Programa de Microbacias. 53 

Lucas diz propõe que o questionário seja feito no Google. Foi definido que os encontros serão feitos às quinta-feira, no 54 
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turno da tarde (Grupo B 19.08.2021; Grupo A 23.09.2021; Grupo C 21.10.2021) e a reunião da CTECOM para organização 55 

dos encontros será dia 05.08.2021 às 14 horas. Encaminhamentos: Enviar para os conselheiros da CTECOM o 56 

questionário para ser avaliado e cada um mandar sugestões. Reativar o Whatsapp da CTECOM para facilitar a 57 

comunicação.  Encerramento: Não havendo mais assunto a tratar, o coordenador da CTECOM encerra a reunião da qual 58 

se lavrou a presente ata.  59 

 
 
 
 

  
Lucas Marques Pessoa 

Coordenador da CTECOM 
 


