
 

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

    GESTÃO 2018 -2022 

DIA 19 DE MAIO DE 2022 - VIDEOCONFERÊNCIA 

Aos dezenove dias do mês de maio 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/iyi-cdmy-cvr 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 como representante da Agência Peixe Vivo; 12 
Gabriel Rodrigues - da Tanto Comunicação.  Beatriz Alves, representante da UFSJ, dá as boas-13 
vindas, agradece a presença de todos e apresenta a pauta: Item 1 - Abertura e verificação de 14 
quórum. Item 2- Aprovação da Ata da Reunião do dia 17.03.2022. Item 3 – Planejamento de 15 
atividade em Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente – Tema: “Uma só Terra” com 16 
foco na "vida sustentável em harmonia com a natureza". Item 4 – encerramento - Após a 17 
verificação do quórum, Beatriz Alves dá início a reunião. Item 2- Aprovação da Ata da Reunião 18 
do dia 17.03.2022. A coordenadora da CTECOM, Beatriz Alves coloca a ata e votação e a 19 
mesma é aprovada. Item 3 – Planejamento de atividade em Comemoração do Dia Mundial do 20 
Meio Ambiente – Tema: “Uma só Terra” com foco na "vida sustentável em harmonia com a 21 
natureza". Na sequência, Beatriz Alves explica que a motivação da reunião é o planejamento 22 
de atividades em Comemoração do dia Mundial do Meio Ambiente, no que a CTECOM pode 23 
contribuir, seja nas atividades já articuladas ou em alguma atividade proposta pela CTECOM no 24 
intuito de atingir o máximo de pessoas dos municípios da bacia. Explica ainda que no 05 de 25 
junho a secretaria de Meio Ambiente de Divinopolis está tentando organizar um evento com 26 
atores locais para incentivar as ações de educação ambiental, com representantes das 27 
instituições de ensino e com iniciativas pontuais, com suporte do CODEMA, em um espaço 28 
público a ser definido. Na sequência Beatriz Alves, coordenadora da CTECOM, completa que 29 
foi solicitado à Secretaria de Educação que apontasse ideias para serem trabalhadas nas 30 
escolas, ações de Educação Ambiental, conscientização e informação durante a semana do 31 
Meio Ambiente, porém estamos aguardando retorno da Secretaria. Acrescenta ainda que a 32 
Agenda 21 tem articulado eventos no Município de Divinopolis durante toda a semana de 33 
Comemoração do Meio Ambiente e a partir daí pensar no que a CTECOM pode ajudar. Na 34 
sequência, Beatriz Alves, passa a palavra para Márcia Costa, representante da UEMG. Esta fala 35 
que a Agenda 21 está desenvolvendo atividades na semana do Meio Ambiente, inclusive 36 
propôs mudança na data na semana, uma das propostas é o trabalho conjunto da UEMG, UFSJ, 37 
Agenda 21 e Diretoria de Meio Ambiente. Acrescenta que o que se tem articulado até agora é 38 
que entre os dias 6 e 8 de junho acontecerá a 1ª semana de Direito Ambiental organizada pela 39 



 

OAB. Outra proposta articulada será a realização de uma mesa redonda com o tema proposto 40 
pela Agenda 21 sobre Preservação e proteção das Nascentes e Áreas permanentes do 41 
Município de Divinópolis, com data prevista para dia 07 de junho de 2022. E o CREA também 42 
propôs fazer uma palestra com um convidado, Felipe Gomes, engenheiro Florestal com data e 43 
tema e serem definidos. Márcia Costa, completa ainda que a Agenda 21 tem como proposta 44 
ainda trabalhar com meios de comunicação local com intuito de discutir, apresentar questões 45 
ambientais para a sociedade. Propõe que se todos os membros concordassem, que seja falado 46 
sobre a Expedição do CBH do Rio Pará. Com a palavra, José Augusto, representante da SEMAD, 47 
fala que no dia 14 de junho de 2022 terá uma reunião da unidade Regional Colegiada do 48 
COPAM e propõe que os membros avaliem a possibilidade de ter uma pauta na reunião. Após 49 
discussões e esclarecimentos, fica resolvido a seguinte proposta: possível participação da 50 
CTECOM na reunião do COPAM, verificar com o José Hermano, Presidente do CBH, sobre sua 51 
participação; a mesa redonda em formato hibrido, com o tema sobre nascentes e áreas 52 
permanentes, com local a ser definido, verificar a possibilidade de ter materiais sobre o comitê 53 
e a expedição para que possam ser distribuídos nos eventos presenciais e verificar a 54 
possibilidade do Leonardo Mitre da Engecorps sobre uma apresentação, com uma linguagem 55 
menos técnica, sobre Enquadramento. Após todos os membros concordarem com as 56 
propostas da semana do Meio Ambiente, Beatriz Alves, Coordenadora da CTECOM passa para 57 
o próximo ponto da pauta. Item 4. Encerramento. Não havendo mais assuntos a tratar, Beatriz 58 
Alves, coordenadora da CTECOM, agradece a presença de todos e encerra a reunião. 59 

 

 
 

 
 

Beatriz Alves Ferreira  
Coordenador da CTECOM 

 

 


