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Aos dezesseis dias do mês de março 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; Caroline Matos – Instituto Mineiro de 5 

Gestão das Águas (IGAM), Tereza Bernardes – Companhia de Saneamento de 6 

Minas Gerais (COPASA); Márcio Sampaio – Vale S.A.; Amanda Amorim 7 

Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté - MACACA. Participaram 8 

também: Dimas Correa - Equipe de Mobilização e Educação Ambiental CBH Rio 9 

das Velhas; Ohany Vasconcelos – Agência Peixe Vivo; Luiz Felippe Pedersoli 10 

Porto Maia - Associação Comunitária dos Moradores e Produtores da Agricultura 11 

Familiar de Campo Alegre, Capim Branco, Serragem, Boquinha, Recanto, 12 

Varginha, Marmelada – Morro da Garça. (I) Abertura, verificação de quórum e 13 

aprovação da minuta de ata da reunião do dia 09 de fevereiro de 2021. 14 

Edinilson inicia a reunião agradecendo a presença de todos e explica que esta 15 

reunião não foi realizada na data prevista no calendário aprovado por não haver 16 

pauta para tal. Entretanto, houve uma demanda recente da Diretoria do CBH Rio 17 

das Velhas que provocou a presente reunião. Em seguida, informa sobre 18 

mudanças no trabalho da Equipe de Mobilização e Educação Ambiental do CBH 19 

Rio das Velhas, e com isso Dimas Correa é quem acompanhará os trabalhos da 20 

CTECOM. Edinilson dá as boas-vindas a Dimas e pede que se apresente e 21 

explique tais mudanças. Dimas Correa se apresenta e explica que foi necessário 22 

um remanejamento das atribuições dos analistas, uma vez que dois analistas se 23 

desligaram da FUNDEP, contratada para prestar os serviços de mobilização e 24 

educação ambiental. Completa dizendo esta é uma oportunidade de 25 

aprimoramento, pois tal movimento interno foi pensado de modo a aproveitar 26 

melhor o potencial de cada funcionário. Conclui exibindo o novo organograma da 27 

equipe. Ohany Vasconcelos – Agência Peixe Vivo lembra que essas mudanças 28 

não são permanentes, pois caso seja necessário, por interesse da Diretoria do 29 

Comitê, da Câmara Técnica, do Subcomitê ou do próprio analista, novas 30 

mudanças podem ser realizadas no futuro. Edinilson retoma a palavra para tratar 31 

da recomposição de membros da CTECOM. Lembra que esse tema foi debatido 32 

no último encontro, e que a reunião de hoje conta com a presença de Luiz Felippe 33 

Pedersoli Porto Maia que é coordenador do Subcomitê do Rio Bicudo e 34 

conselheiro titular do plenário do CBH Rio das Velhas, representando a sociedade 35 

civil. Edinilson diz que Luiz Felippe demonstrou interesse em ser conselheiro desta 36 

Câmara Técnica. Colocada em votação, a indicação de Luiz Felippe para a 37 

CTECOM, como suplente, é aprovada por todos os conselheiros. Finalmente, a 38 

ata da reunião do dia 09 de fevereiro de 2021 é posta em discussão e aprovada 39 

com revisões propostas por Edinilson nas linhas 23 e 83 e abstenção de Amanda 40 

Amorim, que não participou da última reunião. Discussão sobre a formação de 41 

um GT para realização de um webnário sobre arborização, licenciamento e 42 
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fiscalização ambiental. Edinilson diz que a iniciativa do webnário foi colocada 43 

pela presidente do CBH Rio das Velhas, Poliana Valgas. Lembra que a demanda 44 

surgiu após uma conversa entre ele, a presidente do Comitê e Eric Machado, 45 

coordenador do Subcomitê do Ribeirão Onça e representante da prefeitura de 46 

Contagem no plenário. A justificativa para realização do evento é a necessidade 47 

de capacitação a respeito da arborização, licenciamento e fiscalização ambiental, 48 

principalmente junto aos municípios menores, uma vez que, comumente, os 49 

mesmos não dispõem de mão de obra qualificada para tal. Como Edinilson e Eric 50 

têm experiência na área, o webnário foi proposto a eles. O público-alvo a ser 51 

mobilizado são os servidores das prefeituras dos 51 municípios da bacia do Rio 52 

das Velhas. Sugere inspiração no programa Circuito de Arborização Urbana, da 53 

Cemig, inclusive sendo esta uma possibilidade de parceria. O objetivo do trabalho 54 

é poder coletar e estudar as demandas de cada município e em algum momento 55 

posterior abarcá-las em um projeto maior. Edinilson diz que havia pensado 56 

inicialmente em criar um grupo de trabalho para a construção deste evento. Os 57 

conselheiros entendem não ser necessário, uma vez que o número de membros 58 

da Câmara Técnica é pequeno e a discussão pode ser realizada durante as 59 

reuniões ordinárias. Edinilson e Eric se responsabilizam por organizar os temas a 60 

serem abordados e os demais conselheiros da câmara organizam a didática, 61 

formato do evento, plataforma a ser utilizada e demais itens operacionais. É 62 

sugerido que o webnário seja dividido em 2 partes, sendo uma ainda no primeiro 63 

semestre de 2021, com uma apresentação virtual. A uma segunda etapa, poderia 64 

ser uma visita às instituições demandantes. As datas sugeridas para a primeira 65 

etapa são a Semana do Meio Ambiente, no início de junho, ou a Semana do Rio 66 

das Velhas, ao final do mesmo mês. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, 67 

a coordenação da CTECOM atesta que esta reunião ocorreu com a estrutura 68 

mínima necessária para possibilitar a participação de todos os conselheiros, e 69 

encerrou a mesma, da qual se lavrou a presente ata. Encaminhamentos: 70 

Próxima reunião em 30 de março de 2021 às 9h, para continuar o debate sobre o 71 

seminário.  72 

 73 

                                                                                   74 

Edinilson dos Santos 75 

Presidente da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM 76 


