
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO – CTECOM 

    GESTÃO 2018 -2022 

DIA 17 DE MARÇO DE 2022 - VIDEOCONFERÊNCIA 

Aos dezessete dias do mês de março de 2022, das 14h às 16h, reuniram-se ordinariamente os 1 
membros da Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM do Comitê 2 
de bacia Hidrográfica do Rio Pará - Comitê do Rio Pará, através de videoconferência na 3 
plataforma Google Met. link: https://meet.google.com/sxi-cfcc-ycs Participaram os seguintes 4 
conselheiros: Beatriz Alves Ferreira - Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ; Adriano 5 
Guimarães Parreira - Grupo Educação Ética e Cidadania – GEEC; Márcia Helena Batista Corrêa 6 
da Costa - Universidade do  Estado de Minas Gerais – UEMG; Luciane Lince dos Santos - 7 
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado 8 
de Minas Gerais – ARSAE –MG; Marcelo da Fonseca - Sindicato dos Produtores Rurais de 9 
Cláudio; José Augusto Dutra Bueno - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 10 
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. Participaram também: Rúbia Mansur, Kelly Antônia 11 
como representantes da Agência Peixe Vivo; Mariana Martins da Tanto Comunicação e 12 
Leonardo Mitre da Engecorps.  Beatriz Alves, representante da UFSJ, dá as boas-vindas, 13 
agradece a presença de todos e em seguida passa a palavra para Rúbia Mansur, Gerente de 14 
integração da Agência Peixe Vivo, que também dá boas vindas a todos e apresenta a pauta: 15 
Item 1 - Abertura e verificação de quórum. Item 2- Aprovação da Ata da Reunião do dia 16 
17.12.2021. Item 3 – Apresentação do TdR de Educação Ambiental – Apresentação: Rúbia 17 
Mansur. Item 4 –Projetos Expedição Bacia do Rio Pará – “Esse Rio é Meu.” Apresentação: José 18 
Hermano. Item 5. Apresentação sobre o projeto de enquadramento – Apresentação: Leonardo 19 
Mitre – Engecorps. Item 6.  Assuntos Gerais e encerramento - Após a verificação do quórum, 20 
José Hermano dá início a reunião. Item 2- Aprovação da Ata da Reunião do dia 17.12.2021. A 21 
coordenadora da CTECOM, Beatriz Alves coloca a ata e votação e a mesma é aprovada. Item 3 22 
– Apresentação do TdR de Educação Ambiental. Na sequência, Beatriz passa a palavra para 23 
Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, que explica a proposta do TdR de 24 
Educação Ambiental está estabelecido no Plano Diretor do CBH do Rio Pará e com o 25 
recebimento dos recursos da cobrança podemos desenvolver os projetos. Explica ainda que o 26 
Plano continuado de Mobilização e educação Ambiental traça questões voltadas para 27 
capacitação e educação. E que no primeiro momento a ideia do plano é levantar as demandas 28 
relacionadas ao CBH, a melhor forma de trabalhar a educação ambiental, em seguida as 29 
demandas serão apresentadas à diretoria, CTECOM e APV. Na sequência serão apresentadas 30 
as diretrizes a serem seguidas para a futura execução dos projetos. Completa que a ideia é 31 
elabora o Plano em 2022, desenvolver em 2023 para em 2024 realizar as ações. Com a palavra, 32 
Beatriz Alves que pergunta se em 2022, não teria expectativa de ações sobre Educação 33 
Ambiental. Com a palavra Rúbia Mansur, responde que a ideia é ter um plano para vincular as 34 
ações e os investimentos em termo de educação ambiental. Porém a CTECOM pode 35 
desenvolver ações que poderão ser avaliadas pela APV e Diretoria para possível execução.  36 
Após esclarecimentos e sugestões, Rúbia passa para o próximo item da pauta. Item 5. 37 
Apresentação sobre o projeto de enquadramento, que fala que a elaboração do projeto do 38 
enquadramento está sendo desenvolvido juntamente com outras duas sub bacias, Paraopeba 39 



 

(SF3) e Entorno da Represa de Três Marias (SF4), por meio de contratação feita pelo comitê de 40 
bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que visa a importância do estímulo nesse instrumento 41 
de gestão de recursos hídricos que é o enquadramento. Ela afirma também que o projeto é 42 
muito importante para regular as atividades desenvolvidas na bacia que podem afetar as 43 
águas sem que haja o impedimento do desenvolvimento econômico da região.  Com a palavra 44 
Leonardo Mitre da ENGECORPS explica o conceito de enquadramento, sendo este um 45 
instrumento fundamental para a bacia e o mais complexo de entendimento. Ele explica que é 46 
um instrumento de planejamento, mas tem um segmento diferente do plano de recursos 47 
hídricos e que o ideal é que sejam desenvolvidos juntos já que várias etapas no início do 48 
processo são complementares. Explica ainda que o ponto fundamental é assegurar as águas 49 
qualidade compatível como usos mais exigentes a que forem destinadas. Após a apresentação, 50 
considerações e discussões, Leonardo Mitre esclarece dúvidas. Na sequência, Kelly Antônia, 51 
explica que José Hermano teve um imprevisto profissional e não pode participar da reunião. 52 
Item 6. Assuntos Gerais e encerramento. Com a palavra Márcia Costa, representante da 53 
UEMG, que faz um convite para a ação educativa que será realizada em Divinópolis, relativo ao 54 
Dia Mundial da Água no dia 23 de março e estão todos convidados à participar.   55 
Encerramento. Não havendo mais assuntos a tratar, Samela Bitencourt, Analista da Gerência 56 
de Integração da Agência Peixe Vivo, agradece a presença de todos e encerra a reunião. 57 

 

 
 
 
 

Beatriz Alves Ferreira  
Coordenador da CTECOM 

 

 


