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Aos trinta 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); Maíra Fares Leite – Companhia de Saneamento de 7 

Minas Gerais (COPASA); José de Castro Procópio – Associação Desenvolvimento 8 

Artes e Ofícios (ADAO); Luiz Felippe Pedersoli Porto Maia - Associação 9 

Comunitária dos Moradores e Produtores da Agricultura Familiar de Campo 10 

Alegre, Capim Branco, Serragem, Boquinha, Recanto, Varginha, Marmelada – 11 

Morro da Garça; Amanda Amorim Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de 12 

Caeté - MACACA. Participaram também: Dimas Correa - Equipe de Mobilização 13 

e Educação Ambiental CBH Rio das Velhas; Ohany Vasconcelos, Sâmela 14 

Bitencourt – Agência Peixe Vivo; Eric Machado – Prefeitura de Contagem; Marina 15 

Moura - Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG); Luiza Baggio – 16 

Assessoria de Comunicação CBH Rio das Velhas. (I) Abertura, verificação de 17 

quórum e aprovação da minuta de ata da reunião do dia 16 de março de 18 

2021. Edinilson inicia a reunião agradecendo a presença de todos. Dimas lembra 19 

que o motivo desta reunião é dar continuidade ao planejamento do webnário sobre 20 

licenciamento, fiscalização ambiental e arborização. Ação esta solicitada pela 21 

diretoria do CBH Rio das Velhas. Lembra também que houve remanejamento das 22 

atividades da Equipe de Mobilização do comitê, e com isto ele passa a atuar junto 23 

a esta e demais câmaras técnicas. Por fim, informa que Luiz Felippe Porto Maia foi 24 

formalmente indicado à CTECOM, conforme solicitação do mesmo e proposição 25 

de recomposição dos casos de vacância discutidos em momentos anteriores. Em 26 

seguida, a ata da reunião do dia 16 de março é colocada em votação, mas é 27 

retirada de pauta para avaliação de possíveis inconsistências. Discussão da 28 

proposta de webnário sobre arborização, licenciamento e fiscalização 29 

ambiental: Edinilson lembra que a proposta do evento surgiu durante visita 30 

realizada no município de Jequitibá, juntamente com Eric Machado. Considera ser 31 

importante identificar os problemas específicos de cada da cidade, mas destaca 32 

que muitos destes são semelhantes em municípios menores, que não têm 33 

infraestrutura. Lembra que a proposta é a realização de um seminário maior para 34 

todas as prefeituras da bacia em uma primeira etapa, e a segunda seria, dentro 35 

das possibilidades, visitar grupos de municípios e tratar das particularidades de 36 

cada um deles. O intuito é levar conceitos de arborização urbana e licenciamento 37 

às prefeituras da bacia, sendo estes o público-alvo. Trouxe como exemplo o 38 

Circuito Cemig de Arborização Urbana, que pode também ser um parceiro, 39 

representado nesta reunião por Marina Moura. Diz que a princípio não haverá 40 

gastos financeiros, sendo assim uma parceria institucional, uma vez que, o 41 

trabalho conjunto pode melhorar a oferta e a prestação dos serviços públicos, que 42 
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neste caso, é oferecer qualidade ambiental para a bacia do Rio das Velhas. 43 

Marina Moura disponibiliza a plataforma da Cemig, de modo a suportar a 44 

capacidade de público participante e transmissão no Youtube. Luiza Baggio diz 45 

que o Comitê possui plataforma própria para realizar eventos on-line, e a 46 

assessoria de comunicação do comitê pode ajudar no que for necessário. A 47 

respeito dos temas, Edinilson sugere tratar legislação urbanística, poda, avaliação 48 

de risco e inventário e diz que talvez seja necessário adaptar a abordagem dos 49 

temas à proposta do evento, pois cada um deles pode durar cerca de uma hora de 50 

apresentação. Finaliza falando que será preciso planejar as outras etapas, 51 

deixando ao final tempo para o debate e para captar demandas. José de Castro 52 

Procópio gosta da ideia, mas ressalta que é importante abordar a escolha de 53 

espécies de árvores urbanas, pois a utilização de espécies exóticas para 54 

arborização urbana pode trazer muitos problemas. Além disso, diz ser importante 55 

abordar a corresponsabilidade de se disseminar pragas biológicas. Edinilson 56 

concorda, e na sequência, sugere apresentação inicial com conceitos sobre o 57 

tema do webnário. Como material didático a ser distribuído, é sugerido o manual 58 

da Cemig, que é referência no país inteiro. É consenso que o objetivo do evento é 59 

que cada demandante possa fazer as melhores escolhas baseadas nos conceitos 60 

que estão ali, dentro das suas necessidades em particular. É sugerida que a 61 

segunda etapa seja a realização de eventos regionais. Amanda sugere realizar 62 

outros minicursos posteriormente. Eric diz que é necessário criar diretrizes gerais, 63 

pois poucos municípios possuem secretaria de meio ambiente ou corpo técnico 64 

qualificado para tal. Então, é importante fazer diagnóstico e pensar nessas 65 

particularidades. Quanto à fiscalização ambiental, fala que abordará também 66 

defesa animal e processos administrativos. Completa dizendo que tem como 67 

objetivo apresentar em 4 (quatro) horas conceitos de fiscalização e como montar 68 

um programa de fiscalização ambiental. Humberto lembra que esta é uma 69 

proposição do CBH Rio das Velhas aos municípios e que os convites devem ser 70 

feitos às prefeituras, que indicarão representantes. São apresentadas sugestões 71 

como: fazer recorte do público-alvo; convidar técnicos da Emater local; acionar 72 

regionais da Cemig; trazer experiências práticas; cursos permanentes, workshops, 73 

webnários; falas gravadas em vídeo, com pessoas que darão seus depoimentos a 74 

respeito do tema. Maíra lembra que a proposta é auxiliar as prefeituras municipais 75 

no trabalho de arborização urbana, fiscalização e licenciamento. Edinilson sugere 76 

4 (quatro) apresentações de 50 (cinquenta) minutos. Humberto sugere também 77 

tratar de autorização para supressão de árvores, e cita o trabalho do Instituto 78 

Estadual de Florestas (IEF) para realizar convênios com municípios para 79 

autorização de supressão. Ficam definidos que o nome do evento deve 80 

contemplar o comitê falando sobre seu território; a grade do evento será definida 81 

por Eric e Edinilson; a data de realização será a Semana do Rio das Velhas; serão 82 

dois dias de evento, no período vespertino, com 4 (quatro) apresentações de 50 83 

(cinquenta) minutos em cada dia; plataforma a ser utilizada será definida em 84 
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comum acordo entre as equipes de mobilização e comunicação. Não havendo 85 

mais nenhum assunto a tratar, a coordenação da CTECOM atesta que esta 86 

reunião ocorreu com a estrutura mínima necessária para possibilitar a participação 87 

de todos os conselheiros, e encerrou a mesma, da qual se lavrou a presente ata. 88 

Encaminhamentos: definir forma de inscrição, certificação e avaliação do evento; 89 

escrever roteiro do evento; próxima reunião a ser realizada em 13 de abril, se 90 

necessário.  91 

 92 

 93 

                                                                                  94 

Edinilson dos Santos 95 

Presidente da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM 96 


