
  

 1 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
CÂMARA TÉCNICA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇAO - CTECOM 

ATA DA REUNIÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 
 

 
Aprovada na reunião em ____ / _____ / _____ 

 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2021, às 09h00min, reuniram-se os conselheiros 1 
da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM, por meio de 2 
videoconferência. Participaram os seguintes conselheiros (as): Sophia Nunes – 3 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD); 4 
Caroline Matos da Cruz Correia – Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM); 5 
Edinilson dos Santos – Prefeitura de Contagem; Humberto Martins Marques – Prefeitura 6 
de Belo Horizonte; Maíra Fares Leite – COPASA; Márcio Sampaio – VALE S.A.; José de 7 
Castro Procópio – Associação de Desenvolvimento de Artes e Ofícios (ADAO); Luiz 8 
Felippe Pedersoli Porto Maia - Associação Comunitária dos Moradores e Produtores da 9 
Agricultura Familiar de Campo Alegre, Capim Branco, Serragem, Boquinha, Recanto, 10 
Varginha, Marmelada – Morro Da Garça. Participaram também: Dimas Correa – Equipe 11 
de Mobilização e Educação Ambiental do CBH Rio das Velhas; Luis Guilherme Ribeiro – 12 
Assessoria de Comunicação do CBH Rio das Velhas; Ohany Vasconcelos – Agência 13 
Peixe Vivo. (I) Abertura, verificação de quórum: Edinilson inicia a reunião agradecendo 14 
a presença de todos, faz a leitura da pauta e diz que o principal ponto de discussão é a 15 
avaliação dos resultados do webnário promovido pela CTECOM. Aprovação das atas 16 
das reuniões dos dias 16 e 30 de março de 2021. As duas atas são aprovadas com 17 
alterações propostas por Edinilson enviadas por e-mail. Humberto diz que teve problemas 18 
de frequência em função de conflitos de agenda e por isso pede desculpas. Avaliação do 19 
webnário “O município e as políticas ambientais: arborização urbana e 20 
fiscalização”, realizado nos dias 30 de junho e 1º de julho. Dimas contextualiza o 21 
webnário, que compôs a programação da Semana do Rio das Velhas, realizada pelo CBH 22 
Rio das Velhas todos os anos, em comemoração ao aniversário de criação do Comitê. 23 
Lembra que houve parceria com IGAM, por meio do Programa Integração dos Saberes 24 
para inscrição dos participantes, emissão de certificação e avaliação do evento utilizando 25 
o portal Trilhas do Saber, e com as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem que 26 
disponibilizaram os técnicos para as palestras. Apresenta o resultado da avaliação do 27 
webnário, respondido por 13 expectadores, a saber: Total de respostas: 13. Pergunta 01: 28 
A capacitação foi relevante e útil para o seu trabalho? Sim – 13 respostas. Pergunta 02: A 29 
capacitação propiciou a ampliação dos seus conhecimentos? Sim – 13 respostas. 30 
Pergunta 03: Como você avalia a qualidade das apresentações? Excelente – 11 31 
respostas. Bom – 02 respostas. Pergunta 04: Os temas abordados atenderam as suas 32 
expectativas? Sim – 12 respostas. Parcial – 01 resposta. Pergunta 05: Algum feedback 33 
geral sobre a capacitação? “Foi uma ótima palestra nada a acrescentar”; “Sugiro temas 34 
mais específicos sobre a fiscalização ambiental, aterros, resíduos, desmatamentos, 35 
poluição atmosférica, sonora, hídrica e visual, entre outras”. Pergunta 06: Você quer fazer 36 
outros comentários? “Quero parabenizar os palestrantes”. “Só quero agradecer foi muito 37 
bom “pro” meu desenvolvimento “obsorvi” o máximo possível de informações”. “Foram 38 
muito boas as apresentações, parabéns especial para o Edinilson, Eric, Eclair, e Mariana”. 39 
Luiz Ribeiro diz que o primeiro dia de webnário recebeu 241 visualizações no Youtube e o 40 
segundo dia 147. Chama atenção para a terminologia, se seria capacitação ou webnário. 41 
Diz que webnário geralmente é mais curto e tendo em vista a carga horária do evento, o 42 
número de acessos surpreendeu. Por meio de gráficos, mostra que houve participação 43 
constante do público ao vivo e no chat. Edinilson pergunta a opinião dos conselheiros a 44 
respeito do evento, formato, público-alvo, dentre outros. Diz que em sua percepção, não é 45 
possível dizer se o público-alvo, que eram técnicos da prefeitura, foi atingido. Luiz diz que 46 
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não é possível dizer, mas entende que deveria ter sido feito um trabalho mais direcionado 47 
para o público que se pretendia atingir. Sophia Nunes pergunta se em geral o Comitê 48 
entrega certificado de seus webnários e lembra que as pessoas que assistem as 49 
capacitações realizadas pelo Estado só recebem o certificado se preencherem a 50 
avaliação do evento. Edinilson diz que a falta de procura pelo certificado pode ser 51 
causada pela falta de interesse dos participantes no documento. Em termos de público 52 
direcionado, talvez tenha faltado um trabalho mais específico junto às prefeituras da 53 
bacia. Diz que de forma comparativa, os números são satisfatórios, apesar de saber que 54 
os dados podem ser melhorados. Ohany Vasconcelos considerou o evento bom e 55 
bastante técnico. Em relação ao público, comenta de uma experiência do Comitê da Bacia 56 
Hidrográfica do Rio Pará que organizou um evento também direcionado para o poder 57 
público municipal que contou com convite e mobilização, inclusive com telefonemas, 58 
direcionado para cada prefeitura da bacia. Questiona a necessidade do cadastro para 59 
participação no evento, considerando que o participante pode perder o interesse em se 60 
inscrever caso o processo seja minimamente burocrático. Entende que isso pode também 61 
ser o motivo da baixa procura pelos certificados. José Procópio diz que assistiu aos dois 62 
dias. Ficou atento ao chat e percebeu muitos representantes de prefeituras no primeiro 63 
dia e de muitas pessoas que não conhecia. No segundo dia essa representação caiu um 64 
pouco, até porque um palestrante estava com áudio ruim. Lembra que houve uma queda 65 
em seu sinal, e quando voltou os links com os formulários não estavam mais disponíveis. 66 
Entende que é necessário melhorar a interação neste sentido. A respeito das 67 
visualizações, em seu entendimento estão ligadas diretamente ao tema das palestras e 68 
também a uma política de recomendações. A respeito da carga horária, 4 horas na parte 69 
da tarde, foi um período bastante longo e poderia ter se pensado em dividir este tempo 70 
em mais dias. Lembra que a participação das prefeituras no CBH Rio das Velhas por 71 
algum tempo foi muito baixa e houve uma política interna do Comitê de visitar cada uma 72 
destas e até mesmo realizar um encontro de municípios, o que trouxe a confiança e o 73 
conhecimento dos representantes dos municípios, ampliando assim a presença destes 74 
nas ações do Comitê. Sugere dar sequência ao tema de fiscalização ambiental, buscando 75 
um ponto de vista mais técnico, com procedimentos e regulamentação. Edinilson lembra 76 
que se estivesse lidando com fiscais a linguagem seria mais técnica, mas para um público 77 
geral a abordagem foi mais generalista. Isso também foi feito em relação à arborização 78 
urbana. Sophia entende que para cursos ou capacitações a plataforma Trilhas do Saber 79 
pode ser mais proveitosa. No caso de webnários entende que não há necessidade de 80 
inscrição prévia. Caroline Correia diz que não assistiu ao evento, mas levará todos os 81 
questionamentos para o IGAM, visando melhorias. Sugere uma aproximação maior entre 82 
a assessoria do IGAM e a do Comitê para a manutenção dessa parceria em momentos 83 
específicos. Edinilson entende que não se deve abrir mão da parceria, que foi muito boa. 84 
O que deve ser feito é dimensionar o tamanho dos eventos, para dar o direcionamento 85 
adequado. Lembra que essa capacitação deveria ter uma parte presencial, mais 86 
direcionada à especificidade de cada município. Humberto Martins entende que ao início 87 
do planejamento havia uma expectativa de restrição aos subcomitês e aos 51 municípios 88 
da bacia. Mas estando on-line, entende que a divulgação deve ser expansiva até mesmo 89 
para todo o Estado de Minas Gerais. Diz que representa a prefeitura junto a Associação 90 
Mineira de Municípios em que discussões acerca do tema são recorrentes. Edinilson 91 
lembra que a proposta surgiu a partir de uma conversa com Poliana Valgas que relatou 92 
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problemas relacionados à arborização urbana e à fiscalização ambiental no município em 93 
que reside e em vários outros. Sugere fazer uma matriz de temas possíveis, temas 94 
sugeridos pelo Comitê e temas demandados pelas prefeituras. Status acerca da 95 
elaboração do Livro do CBH Rio das Velhas. Ohany informa que o livro do CBH Rio 96 
das Velhas ficou pronto e está sendo impresso, devendo chegar à sede da Agência Peixe 97 
Vivo nos próximos dias. Diz que o livro foi uma demanda da diretoria anterior do Comitê, 98 
mas em função dos processos de licitação, o processo só foi concluído e a empresa 99 
contratada para execução dos trabalhos na gestão atual. Relatou alguns problemas 100 
durante a execução dos trabalhos que atrasaram a entrega do produto. Contudo, esses 101 
problemas foram resolvidos e o livro deve chegar em 16 de agosto. Procópio lembra que 102 
este livro deveria ter sido em lançado em comemoração aos 20 anos do comitê, em 2018. 103 
Informes gerais. Ohany informa que a CTECOM precisa definir se a capacitação 104 
presencial em projetos proposta pela CT será realizada ainda em 2021, em função das 105 
restrições sanitárias em combate à pandemia da COVID-19 e das eleições dos 106 
subcomitês. Edinilson entende que, em função de todo o exposto, e lembrando que essa 107 
capacitação precisa ser presencial, o ideal é realizá-la em 2022. A proposta é aprovada 108 
por unanimidade. Ohany informa que a sede do CBH Rio das Velhas está mudando de 109 
endereço. Diz que o proprietário, que no caso é a CODEVASF, órgão do governo federal, 110 
solicitou rescisão do contrato e consequente devolução da sala. Os trâmites 111 
administrativos e de logística para mudança de endereço estão sendo tomados. Dimas 112 
informa que entre os meses de agosto e outubro de 2021 ocorrerão eleições gerais em 113 
todos os 18 subcomitês, em caráter híbrido, levando em consideração a realidade de 114 
cada UTE. Esse processo já está sendo divulgado, e até o dia 11 de agosto um 115 
chamamento público a ser direcionado a cada interessado será publicado. Em seguida, 116 
informa que em 16 de junho foi lançado o Programa de Conservação e Produção de 117 
Água. Explica como funciona o programa, e informa que hoje se encerra o prazo para que 118 
os subcomitês enviem as indicações de sub-bacias a serem contempladas. Informa que 119 
no dia 12 de agosto ocorrerá Reunião Plenária Extraordinária do CBH Rio das Velhas, de 120 
forma virtual. Por fim, informa que entre os dias 12 e 13 de agosto ocorrerá o 3º Seminário 121 
Nacional ETE’s Sustentáveis, promovido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 122 
em ETEs Sustentáveis (INCT ETEs Sustentáveis) em conjunto com a Associação 123 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), que são parceiros do Comitê na 124 
proposição de soluções principalmente para o saneamento rural na bacia, que vem sendo 125 
discutidas na Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC). Edinilson 126 
informa que recebeu de Rogério Sepúlveda, coordenador do segmento usuários no 127 
Subcomitê do Ribeirão Onça, uma proposta de elaborar uma matéria "tratando das 128 
experiências de algumas comunidades de córregos das bacias dos Ribeirões Onça e 129 
Arrudas em que há parcerias estabelecidas com instituições de ensino e pesquisa visando 130 
à discussão e à elaboração de projetos de revitalização de fundos de vale com soluções 131 
que fortaleçam o pertencimento dessas comunidades aos cursos d'agua de bacias onde 132 
estão inseridas". Procópio diz ser favorável, considera ser importante divulgar essas 133 
experiências para que elas se multipliquem. Luiz pede que esse pedido seja enviado 134 
diretamente para ele, que irá alinhar essas informações com Rogério Sepúlveda. A 135 
próxima edição da revista já foi finalizada, mas é uma pauta muito boa que poderá ser 136 
atendida posteriormente. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, a coordenação da 137 
CTECOM atesta que esta reunião ocorreu com a estrutura mínima necessária para possibilitar 138 



  

 4 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
CÂMARA TÉCNICA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇAO - CTECOM 

ATA DA REUNIÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 
 

 
Aprovada na reunião em ____ / _____ / _____ 

 

 

a participação de todos os conselheiros, e encerrou a mesma, da qual se lavrou a presente 139 
ata. Encaminhamentos: apresentação da COPASA sobre o Pró-Mananciais e sobre o 140 
Encontro Chuá Virtual em Ouro Preto/Sto. Antônio do Leite; realizar a capacitação sobre 141 
projetos elaboração de projetos hidroambientais em 2022; elaborar matéria sobre 142 
parcerias entre comunidades e instituições de ensino e pesquisa visando à discussão e à 143 
elaboração de projetos de revitalização de fundos de vale com soluções que fortaleçam o 144 
pertencimento dessas comunidades aos cursos d'agua de bacias onde estão inseridas.  145 
                                                                                   

 
 
 
 

Edinilson dos Santos 
Coordenador da Câmara Técnica Educação, Comunicação e Mobilização – CTECOM 

 
 

 

 


