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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE 1 

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

realizada no dia 19 de agosto de 2021, (quinta-feira) com o início às 14:00h e 3 

término às 15:05h por videoconferência, com a seguinte ordem do dia: 1. 4 

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

justificações de ausências e síntese de propostas encaminhadas até o 6 

início da sessão); 3. Aprovação da pauta; 4. Aprovação da ata das 7 

reuniões do dia 15/07/2021 e 29/07/2021; 5. Apresentação das salas 8 

verdes; a) Sala Verde Tymburibá; b) Sala Verde Instituto Dagaz; 6. 9 

Comunicações e avisos; 7. Encerramento. Item 1. Abertura: O 10 

Coordenador André Luiz Moreira (UBM) deu boas vindas, agradeceu a 11 

presença de todos e deu prosseguimento com a leitura da pauta. Item 2. 12 

Leitura do expediente (correspondência recebida, justificações de 13 

ausências e síntese de propostas encaminhadas até o início da sessão); 14 

André Luiz Moreira (UBM) pediu para Roberta Abreu (AGEVAP) informar se 15 

houve alguma justificativa de ausência. Roberta Abreu (AGEVAP) informou que 16 

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

justificaram suas ausências. Em seguida, André Luiz Moreira (UBM) reforçou a 18 

importância de se ter todos presentes nas reuniões para a construção do Plano 19 

de Educação Ambiental. Item 3. Aprovação da pauta; André Luiz Moreira 20 

(UBM) realizou a leitura da pauta, colocou para a aprovação e a mesma foi 21 

aprovada. 4. Aprovação da ata das reuniões do dia 15/07/2021 e 22 

29/07/2021; Ive Santos Muzitano (FIPERJ) pediu para ser feito a correção do 23 

nome do laboratório “Noel Nutels” na ata do dia 29/07/2021. Sem mais 24 

nenhuma contribuição feita, André Luiz Moreira (UBM) colocou as atas para 25 

aprovação e as mesmas foram aprovadas. 5. Apresentação das salas 26 

verdes; a) Sala Verde Tymburibá; Nilza Magalhães Macário (AEDB) realizou 27 

a apresentação da Sala Verde Tymburibá, onde começou contextualizando a 28 

origem do nome da sala. Em seguida, disse que os projetos e visitas passam 29 

por essa sala verde. Além disso, comentou sobre o histórico e a criação, como 30 

também mostrou o público alvo em que eles trabalham. Nilza Magalhães 31 

Macário (AEDB) também comentou sobre a produção da sala verde, onde tem 32 

o seu regulamento, projeto político pedagógico e projetos em parceria. 33 

Seguindo essa linha, deu um enfoque maior nos projetos em parceria, onde 34 



 

apresentou o projeto “Projeto o parque nacional do Itatiaia vai à escola: um 35 

olhar sobre a transversalidade curricular” e “Projeto parcerias e cultura na 36 

praça”. Posteriormente, continuou apresentado outros projetos em parceria. 37 

Por fim, mostrou algumas fotos dos alunos elaborando o “meu recado”, onde 38 

escreveram suas experiências em um papel através dos projetos vivenciados 39 

por eles. Após isso, Nilza Magalhães Macário40 

e agradeceu a todos que participaram e colabor41 

Verde Tymburibá. Sem mais nenhuma consideração a ser feita, foi dada a 42 

continuidade na pauta. 43 

(AGEVAP) informou que os membros da Sala Verde Instituto Dagaz não 44 

estavam presentes na 45 

participação. Dessa forma, foi dada a continuidade na reunião. 46 

Comunicações e avisos;47 

Simpósio Água Boa, dissertando sobre o seu tema e data. Também convidou 48 

todos os membros da CTEA a participarem do evento. Roberta Abreu 49 

(AGEVAP) comentou que 50 

VASSOURAS) irá apresentar no evento, o estudo de caso da prefeitura de 51 

Vassouras. Ranyere do Nascimento de Souza52 

iria apresentar essa pauta na reunião de setembro da CTEA, porém, Roberta 53 

Abreu (AGEVAP) comentou que foi combinado que nessa reunião 54 

discutido a questão do Plano de Educação Ambiental. Em vista disso, a pauta 55 

será mudada. Sem mais nenhum aviso, o Coordenador 56 

(UBM) agradeceu a todos e encerrou a reunião. 57 

havendo a tratar, a reunião foi e58 

(UBM), tendo a presente ata sido lavrada por mim,59 

Administrativo, e depois de aprovada, foi assinad60 

61 
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 65 

Encaminhamentos: Não foi realizado encaminhamentos na presente reunião. 66 

 67 

Lista de Presença:  68 

 69 

Membros representantes do Poder Público: Ive Santos Muzitano (FIPERJ). 70 

Membros representantes dos Usuários: Jane da Silva Faria Soares 71 

(SAAEVR) e Thiago Guedes (Águas das Agulhas Negras S.A.). 72 

Membros representantes da Sociedade Civil: André Luiz Moreira (UBM) e 73 

Nilza Magalhães Macário (AEDB). 74 

Membros convidados: Flávia Pires (INB) e Markus Budzynkz (ADEFIMPA-75 

RJ). 76 

Ausência Justificada: Ranyere do Nascimento de Souza (P. M. 77 

VASSOURAS) e Jacqueline Guerreiro. 78 

Lista de presença de convidados: - 79 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu e Thiago Firmino.    80 


