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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE 1 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH MPS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE UM, 2 

realizada no dia 29 de julho de 2021, (quinta-feira) com o início às 14:00h e 3 

término às 15:20h por videoconferência, com a seguinte ordem do dia: 1. 4 

Abertura; 2. Leitura do expediente (correspondência recebida, justificações 5 

de ausências e síntese de propostas encaminhadas até o início da sessão); 6 

3. Aprovação da pauta; 4. Plano de Comunicação; a) Elaboração de 7 

temas/roteiro para vídeos educativos; b) Definição de temas para spots e 8 

formas de gravar; 5. Comunicações e avisos; 6. Encerramento. Item 1. 9 

Abertura: André Luiz Moreira (UBM) deu boas vindas, agradeceu a presença de 10 

todos e deu prosseguimento com a leitura da pauta. Item 2. Leitura do 11 

expediente (correspondência recebida, justificações de ausências e 12 

síntese de propostas encaminhadas até o início da sessão); André Luiz 13 

Moreira (UBM) pediu para Roberta Abreu (AGEVAP) informar se houve alguma 14 

justificativa de ausência, como também pediu para explicar o procedimento da 15 

mesma. Roberta Abreu (AGEVAP) informou que Ive Santos Muzitano (FIPERJ), 16 

Ranyere do Nascimento de Souza (P. M. VASSOURAS) e Jacqueline Guerreiro 17 

justificaram suas ausências por e-mail. Em seguida, comentou que o 18 

procedimento da justificativa é sempre orientado a ser feito via e-mail. Item 3. 19 

Aprovação da pauta; André Luiz Moreira (UBM) realizou a leitura da pauta, 20 

colocou para a aprovação e a mesma foi aprovada. 4. Plano de Comunicação; 21 

a) Elaboração de temas/roteiro para vídeos educativos; Roberta Abreu 22 

(AGEVAP) contextualizou que está previsto no Plano de Comunicação do 23 

Comitê, viabilizar que as instituições façam vídeos educativos para postar no 24 

canal do Youtube do Comitê. Em seguida, comentou que a Diretoria decidiu 25 

contratar 12 vídeos educativos, sendo vídeos mais profissionais, e que foi pedido 26 

para trazer para a Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA) definir os 12 27 

temas para esses vídeos educativos. Após a contextualização, Roberta Abreu 28 

(AGEVAP) apresentou uma planilha, onde pediu sugestões de temas para os 29 

membros da CTEA. Com as sugestões dadas, os 12 temas definidos foram os 30 

seguintes, 1) O que é Comitê de Bacia? O CBH-MPS, o que faz? (fazer ligação 31 

com o SINGRHE). Falar sobre as instâncias do Comitê e focar na CTEA; 2) Plano 32 

de Bacia – MPS; 3) Queimadas; 4) Uso e ocupação do solo; 5) O que é uma 33 

Bacia hidrográfica - afluente do Paraíba do Sul e falar da bacia do Médio; 6) 34 
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Aspecto geológico estrutural da bacia do rio Paraíba do Sul; 7) RPPN - o que é 35 

e orientar a instituir uma; 8) Transição agroecológica; 9) Fauna e Flora na bacia 36 

do MPS; 10) Disponibilidade hídrica (aquíferos); 11) Unidades de Conservação 37 

na RH III - Médio Paraíba do Sul; 12) Enquadramento - falar da qualidade da 38 

água na região - como é realizado o tratamento - falar da possibilidade de 39 

parceria do comitê com os produtores para análise da água, em laboratório 40 

certificados. (Noel Nutels laboratório). Após a definição dos 12 temas, Roberta 41 

Abreu (AGEVAP) realizou uma releitura dos mesmos para confirmação e todos 42 

ficaram de acordo. Também comentou que esses temas serão passados para a 43 

Diretoria para se ter uma maior análise. Sem mais nenhuma consideração, 44 

passou-se para o próximo item da pauta. b) Definição de temas para spots e 45 

formas de gravar; Roberta Abreu (AGEVAP) contextualizou que está previsto 46 

no Plano de Comunicação do Comitê uma parceria para um programa que se 47 

chama um minuto pela água, onde essas parcerias seriam executadas com 48 

rádios na região Hidrográfica para que pudesse fazer diariamente veiculações 49 

do Comitê de “um minuto pela água”, e a cada dia teria um spot, com um áudio 50 

entre 30 segundos a 1 minuto, falando de temas relacionado à água. Em 51 

seguida, Roberta Abreu (AGEVAP) comentou que a Diretoria pediu para ser 52 

levado essa questão para a CTEA, com o intuito de se ter definido 10 temas para 53 

os spots. Após a contextualização, André Luiz Moreira (UBM) mostrou um site 54 

com spots prontos, com temas relacionados à água. Em seguida, comentou que 55 

teria que tirar apenas os últimos 2 segundos dos áudios, pelo o mesmo ter a fala 56 

de “Ministério Público de Goiás”. Posteriormente, Roberta Abreu (AGEVAP) 57 

disse que poderia entrar em contato com eles para viabilizar o uso dos áudios, 58 

mas que achava difícil eles autorizarem a retirada desses 2 segundos. Por fim, 59 

ficou encaminhado de levar para a Diretoria, a questão de uma parceria com o 60 

Ministério Público de Goiás, realizando uma ponte com o Ministério Público do 61 

Rio de Janeiro, para tentar facilitar o contato e conseguir o uso dos spots do site. 62 

Sem mais nenhuma consideração, passou-se para o próximo ponto de pauta. 5. 63 

Comunicações e avisos; Markus Budzynkz (ADEFIMPA-RJ) informou que foi 64 

criada uma nova rede no território e que o grupo em que o mesmo faz parte foi 65 

eleito ao Conselho Estadual de Economia Solidária. Também comentou que a 66 

rede está com a ideia de realizar um encontro, e que provavelmente será virtual, 67 

em virtude da Covid-19. Sem mais nenhum informe, André Luiz Moreira (UBM) 68 
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encerrou a reunião e agradeceu a todos. 6. Encerramento. Nada mais havendo 69 

a tratar, a reunião foi encerrada pelo Coordenador André Luiz Moreira (UBM), 70 

tendo a presente ata sido lavrada por mim, Thiago Firmino, Estagiário 71 

Administrativo, e depois de aprovada, foi assinado pelo Coordenador.   72 

 73 

Volta Redonda, 29 de julho de 2021 74 

 75 

 76 

André Luiz Moreira 77 

Coordenador 78 

 79 

Encaminhamentos: 1. Levar a Diretoria, a possibilidade de uma parceria com o 80 

Ministério Público de Goiás, realizando uma ponte com o Ministério Público do 81 

Rio de Janeiro, para tentar facilitar o contato e conseguir o uso dos spots do site.   82 

 83 

 84 

Lista de Presença:  85 

 86 

Membros representantes do Poder Público: - 87 

Membros representantes dos Usuários: Jane da Silva Faria Soares 88 

(SAAEVR) e Thiago Guedes (Águas das Agulhas Negras S.A.). 89 

Membros representantes da Sociedade Civil: André Luiz Moreira (UBM) e 90 

Nilza Magalhães Macário (AEDB). 91 

Membros convidados: Flávia Pires, Markus Budzynkz e Patrícia Duffles 92 

Ausência Justificada: Ive Santos Muzitano (FIPERJ), Ranyere do Nascimento 93 

de Souza (P. M. VASSOURAS) e Jacqueline Guerreiro. 94 

Lista de presença de convidados: - 95 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu e Thiago Firmino.    96 


