
 

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

    GESTÃO 2018 -2022 

DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 - VIDEOCONFERÊNCIA 

Ao primeiro dia do mês de setembro 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 Meet link: https://meet.google.com/mgp-bfmr-hrk Participaram os 4 
seguintes conselheiros: Beatriz Alves Ferreira - Universidade Federal de São João Del Rei – 5 
UFSJ; Adriano Guimarães Parreira - Grupo Educação Ética e Cidadania – GEEC; Márcia Helena 6 
Batista Corrêa da Costa - Universidade do  Estado de Minas Gerais – UEMG; Luciane Lince dos 7 
Santos - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 8 
do Estado de Minas Gerais – ARSAE –MG; Marcelo da Fonseca - Sindicato dos Produtores 9 
Rurais de Cláudio; José Augusto Dutra Bueno - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 10 
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD; André de Lima Rufino - Prefeitura Municipal de Pará 11 
de Minas. Participaram também: Kelly Antônia e Rúbia Mansur como representantes da 12 
Agência Peixe Vivo; Gabriel Rodrigues - da Tanto Comunicação e Giuliane Almeida - IGAM.  13 
Beatriz Alves, representante da UFSJ, dá as boas-vindas, agradece a presença de todos e 14 
apresenta a pauta: Item 1 - Abertura e verificação de quórum. Item 2- Aprovação da Ata da 15 
Reunião do dia 19.05.2022. Item 3 – Informe sobre a contratação do PEA Pará. Item 4 – 16 
Planejamento de atividades e eventos do CBH do Rio Pará. Item 5. Encerramento - Após a 17 
verificação do quórum, Beatriz Alves dá início a reunião. Item 2- Aprovação da Ata da Reunião 18 
do dia 19.05.2022. A coordenadora da CTECOM, Beatriz Alves coloca a ata e votação e a 19 
mesma é aprovada. Item 3 – Informe sobre a contratação do PEA Pará. Na sequência, Rúbia 20 
Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, explica que a licitação do PEA – 21 
Programa de Educação Ambiental foi finalizado e que a Empresa selecionada foi a ENVEX, uma 22 
empresa da cidade Porto Alegre, que já teve outros contratos com a APV. Completa que no 23 
primeiro momento a empresa já entrou em contato com o pessoal da APV para apresentar a 24 
que vai trabalhar na construção do PEA. Complementa ainda que a ENVEX já enviou o 25 
cronograma de trabalho que tem a previsão de término para março de 2023 e é formada por 5 26 
produtos. São eles: Plano de trabalho, Diagnóstico, Prognóstico, Plano de Educação Ambiental 27 
Consolidado e Resumo executivo e a ideia é apresentar todos e os produtos para a CTECOM 28 
para que possam contribuir na construção. Após esclarecimentos de dúvidas e contribuições 29 
dos membros, Beatriz Alves passa para o próximo ponto da pauta. Com a palavra, Rúbia 30 
Mansur, explica que na última plenária do CBH do Rio Pará no ano de 2022, foi deliberado o 31 
Calendário de Eventos do CBH do Rio Pará para o ano de 2022 e que nesse calendário está 32 
previsto 3 eventos ou oficinas a serem realizadas. Até o momento não foram realizadas 33 
nenhuma e a ideia é realizar uma ainda esse ano. Fata também que devido ao período 34 
eleitoral, alguns eventos só poderão acontecer após as eleições e por esse motivo propõe que 35 
esse evento seja realizado em novembro. Rúbia Mansur, gerente de integração da APV 36 
esclarece ainda que o CBH do Rio Pará pode arcar com certas despesas, desde que tenha 37 
tempo hábil para contratação. Após discussões e esclarecimentos, fica resolvido a seguinte 38 
proposta: inicialmente será realizado no dia 24 de novembro de 2022, de 8 horas as 12 horas 39 



 

com local, formato e tema a serem decididos na próxima reunião. A princípio a ideia seria 40 
estudar o tema da Agenda 2030, porém será alinhado na próxima reunião. Foram sugeridos 41 
alguns locais para realização como, FIEMG, CEFET.  Encaminhamentos: Possibilidade de 42 
disponibilizar no Drive o PEA para que os membros da CTECOM possam fazer as contribuições. 43 
E que para a próxima reunião todos tenham em mãos sugestões de temas, formatos para o 44 
evento do dia 24 de novembro. Item 4. Encerramento. Não havendo mais assuntos a tratar, 45 
Beatriz Alves, coordenadora da CTECOM, agradece a presença de todos e encerra a reunião. 46 

 

 
 

 
 

Beatriz Alves Ferreira  
Coordenador da CTECOM 

 

 


