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ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1 

DO CBH MPS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE UM, realizada no dia 08 de 2 

outubro de 2021, (sexta-feira) com o início às 14:00h e término às 16:30 h por 3 

videoconferência, com a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. Leitura do 4 

expediente (correspondências recebidas, justificações de ausências e 5 

síntese de propostas encaminhadas até o início da sessão3. Status e 6 

ações de educação ambiental (inclusão); 4. Aprovação da ata da reunião 7 

do dia 19/08/2021; 5. Elaboração do Plano de Educação Ambiental; 6. 8 

Comunicações e avisos; 7. Encerramento.1. Abertura; O Coordenador 9 

André Luiz Moreira (UBM) deu boas-vindas, agradeceu a presença de todos e 10 

deu prosseguimento com a leitura da pauta. 2. Leitura do expediente 11 

(correspondências recebidas, justificações de ausências e síntese de 12 

propostas encaminhadas até o início da sessão); André Luiz Moreira (UBM) 13 

pediu para Tamires Souza (AGEVAP) informar se houve alguma justificativa de 14 

ausência, ela disse não haver nenhuma justificativa. 3. Status e ações de 15 

Educação Ambiental (inclusão); Neste item de pauta o Sr. Leonardo Guedes 16 

(AGEVAP) apresentou o Relatório de Progresso CG INEA 01/2010, para então 17 

explanar o acompanhamento de ações desenvolvidas pelo comitê. Ele 18 

explanou os itens presentes no arquivo e inicialmente ressaltou sobre os 19 

Projetos de Educação Ambiental. Posteriormente, ele disse sobre status e 20 

andamento dos demais projetos desenvolvidos pelo comitê. Ao longo da 21 

projeção foi iniciada uma série de discussões entre os presentes na reunião e 22 

algumas dúvidas foram sanadas. Dentre as dúvidas, o Sr. André Luiz Moreira 23 

(UBM) questionou o porquê do CBH MPS, não custear a contratação de uma 24 

empresa responsável por elaborar o Plano de Educação Ambiental (EA) à ser 25 

desenvolvido. Em resposta, o Sr. Leonardo Guedes (AGEVAP) disse que ficou 26 

acordado que assim como outras câmeras técnicas do comitê elaboraram 27 

outros tipos de plano, a CTEA ficaria responsável pela elaboração Plano de 28 

EA, além disso há também a questão da inexistência de um recurso destinado 29 

para realização do mesmo. Posteriormente a Sra. Flávia Pires (INB), ressaltou 30 

sobre o Plano de Comunicação elaborado pela Câmara Técnica e disse que ao 31 

contrário do Plano de Comunicação, o Plano de EA, têm que ser algo 32 

participativo sendo de suma importância levar em consideração a contratação 33 

profissional para elaboração do mesmo. Em seguida o Sr. Leonardo Guedes 34 
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(AGEVAP) disse ser válida a sugestão realizada e que o comitê deveria pensar 35 

em estratégias para concretização da proposta. Ele continuou sua fala e 36 

ressaltou sobre as discussões realizadas pelo GT EA, onde era cogitado que 37 

após a criação da CTEA, os participantes da mesma deveriam estabelecer 38 

diretrizes para elaboração do Plano de EA, e realizar contratação de uma 39 

empresa especializada.  Leonardo Guedes (AGEVAP) ainda continuou sua fala 40 

e disse que o Plano de Bacia, possui uma alocação de recurso relacionada à 41 

Educação Ambiental, porém se trata de uma montante de valor pequeno, pois 42 

não estava previsto a contratação de uma empresa. Ele ainda ressaltou ser 43 

possível mudar entendimento previsto no Plano de Bacia, e realizar este tipo de 44 

contratação, porém haveria a diminuição de recurso para outras contratações 45 

previstas na vigência do Plano.  Em seguida, o Sr, André Luiz (UBM) disse o 46 

motivo pelo qual seria necessário a contratação da empresa, ressaltando sobre 47 

os compromissos pessoais e profissionais dos membros do CTEA, acarretando 48 

assim em uma agenda profissional cheia. Sendo assim a elaboração do Plano 49 

de EA, impactaria num maior quantitativo de reuniões e encontros. 50 

Posteriormente, a Sra. Jacqueline Guerreiro (REARJ) disse concordar com o 51 

Sr, André Luiz (UBM) e ressaltou que o Plano de EA se trata de algo extenso e 52 

complexo. Ela continuou sua fala, dizendo que inicialmente a CTEA após todas 53 

inserir no TDR explicitamente, que a CTEA seja um grupo de acompanhamento 54 

do processo. Ela também disse que a CTEA deveria se atentar na contratação 55 

da empresa uma vez que a mesma deve ser expert em Educação Ambiental e 56 

mencionou a Resolução nº160 do INEA, que ressalta sobre possibilidade de 57 

contratações de serviços com relação aos comitês de bacia para adequação de 58 

empresa especializada na EA. A Sra. Jacqueline Guerreiro (REARJ) disse 59 

ainda que na resolução, há um parágrafo específico que ressalta as 60 

possibilidades de contratação da empresa. Para complementação da fala da 61 

Sra. Jacqueline Guerreiro (REARJ), o Sr. Leonardo Guedes (AGEVAP) disse 62 

ainda que a resolução, elenca possibilidades de contratação de entidades 63 

delegatárias e que o Comitê Médio Paraíba do Sul, segue as recomendações 64 

solicitadas. A Sra. Flavia Pires (INB) ainda ressaltou sobre a complexidade da 65 

elaboração do Plano de EA à ser elaborado e disse ser necessário pensar em 66 

formas de apoio para elaboração do mesmo. Uma vez que é necessário um 67 

estudo profundo, acompanhamento das oficinas e encontros à serem 68 
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realizados. 4. Aprovação da ata da reunião do dia 19/08/2021; Neste item de 69 

pauta, não houve nenhuma objeção quanto à ata da reunião, sendo assim, a 70 

mesma foi aprovada por todos. 5. Elaboração do Plano de Educação 71 

Ambiental; O assunto discutido neste item de pauta foi de encontro ao assunto 72 

abordado no Item 3. Inicialmente uma série de discussões foram iniciadas à 73 

respeito das ações à serem adotadas pelo CTEA, como formas de elaboração 74 

de projeto do plano, estruturação, realização de diagnóstico dentre outros. A 75 

Sr. Flavia Pires (INB) ainda ressaltou que a CTEA, deveria aproveitar o 76 

momento oportuno e sinergia dos municípios na elaboração do PRONEA, uma 77 

vez que os mesmos se encontram mobilizados e engajados por conta da 78 

pontuação à ser adquirida no ICMS Verde. Em seguida, os membros da CTEA, 79 

solicitaram que o comitê incluísse a proposta, como item de pauta da próxima 80 

reunião de diretoria, com a participação do coordenador André Luiz Moreira 81 

(UBM). Os membros da CTEA também definiram marcar uma reunião 82 

extraordinária para discussão detalhada do assunto, após definida a data de 83 

participação da reunião da diretoria. Em seguida a Sra. Ive Santos Muzitano 84 

(FIPERJ), esclareceu algumas dúvidas quanto à elaboração do TDR (Termo de 85 

Referência). Posteriormente uma série de discussões foram iniciadas à 86 

respeito do papel da CTEA na elaboração do Plano de EA, como por exemplo 87 

a participação ativa na contratação da empresa responsável pela elaboração 88 

do plano, o papel da CTEA no acompanhamento da elaboração do Plano de 89 

EA, dentre outros.  6. Comunicações e avisos; Neste item de pauta, o Sr. 90 

Markus Budzynkz (ADEFIMPA-RJ) havia proposto abordar sobre a realização 91 

do VII ENCONTRO DE EA DA REAMPS Rede de Educadores Ambientais do 92 

Médio Paraíba do Sul no dia 11/12/21 na UBM em Barra Mansa-RJ, de forma 93 

híbrida. Onde tal encontro, contaria com o apoio desta CTEA e do CBH-MPS e 94 

demais Parceiros da Região. Porém por problemas de conexão, o Sr. Markus 95 

Budzynkz (ADEFIMPA-RJ) se ausentou da reunião e então o Sr. André Luiz 96 

Moreira (UBM), questionou se algum membro da CTEA conhecia algo à 97 

respeito do assunto. Em seguida a Sra. Jacqueline Guerreiro (REARJ) disse ter 98 

conhecimento da REAMPS e falou um pouco sobre o contexto histórico de 99 

criação da rede e ressaltou que a mesma ainda é mencionada no Diagnóstico 100 

RX de EA, realizado pelo GT EA. A Sra. Patrícia Duffles (DCMA / UFRRJ), 101 

também teve seu momento de fala e ressaltou que o evento trata-se de um 102 
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apoio de extensão universitária, cujo objetivo é levar conhecimento ao público 103 

em geral à respeito das ações de pesquisas realizadas. Posteriormente os 104 

membros da CTEA decidiram que deveria antes haver aprovação por parte da 105 

diretoria, para a participação da CTEA e CBH MPS. Em seguida a Sra. Flavia 106 

Pires (INB) informou sobre o evento à ser realizado pela fábrica de combustível 107 

nuclear nos dias 18, 19, 20 e 21 de outubro, convidando todos à participarem. 108 

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo 109 

Coordenador André Luiz Moreira (UBM), tendo a presente ata sido lavrada por 110 

mim, Sabrina Arantes, Estagiário de Escritório de Projetos, e depois de 111 

aprovada, foi assinado pelo Coordenador.   112 

 113 

Volta Redonda, 08 de outubro de 2021 114 

 115 

 116 

André Luiz Moreira 117 

Coordenador 118 

 119 

Encaminhamentos: 1. CBH MPS, criar drive CTEA e inserir planilha de 120 

acompanhamento de ações do comitê; 2. CBH MPS incluir como item de pauta 121 

na reunião da diretoria o assunto discutido quanto à Elaboração do Plano de 122 

Educação Ambiental pela CTEA; 3. CTEA agendar reunião extraordinária antes 123 

da reunião de diretoria; 4. Incluir como item de pauta na reunião da diretoria, 124 

VII ENCONTRO DE EA DA REAMPS Rede de Educadores Ambientais do 125 

Médio Paraíba do Sul no dia 11/12/21. 126 

 127 

Lista de Presença:  128 

 129 

Membros representantes do Poder Público: Ive Santos Muzitano (FIPERJ). 130 

Membros representantes dos Usuários: Jane da Silva Faria Soares 131 

(SAAEVR). 132 
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Membros representantes da Sociedade Civil: André Luiz Moreira (UBM) e 133 

Nilza Magalhães Macário (AEDB); Jacqueline Guerreiro (REARJ); Patrícia 134 

Duffles (DCMA / UFRRJ). 135 

Membros convidados: Flávia Pires (INB) e Markus Budzynkz (ADEFIMPA-136 

RJ). 137 

Ausência Justificada:  138 

Lista de presença de convidados: - 139 

Lista de presença de equipe: Tamires Moreira, Leonardo Guedes e Sabrina 140 

Arantes. 141 

 142 


