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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE 1 

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

DOIS, realizada no dia 29 de abril de 2022, (sexta-feira) com o início às 14:00h 3 

e término às 17:05h por videoconferência, com a seguinte ordem do dia: 1. 4 

Abertura; 2. Leitura do expediente (correspondências recebidas, 5 

justificações de ausências e síntese de propostas encaminhadas até o 6 

início da sessão); 3. Aprovação da ata da quinta reunião ordinária do dia 7 

11/03/2022; 4. Apresentação do processo de elaboração do Plano de 8 

Educação Ambiental do CEIVAP; 5. Apresentação do histórico de 9 

recursos/projetos de Educação Ambiental do CBH-MPS; 6. Construção do 10 

cronograma de atividades da CTEA para 2022; 7. Análise das 11 

contribuições no drive e definição do perfil profissional para contratação 12 

temporária de auxílio na elaboração do Plano de Educação Ambiental do 13 

Comitê; 8. Comunicações e avisos; 9. Encerramento. Item 1. Abertura: O 14 

coordenador da CTEA André Luiz Moreira (UBM) deu boas vindas a todos e 15 

prosseguiu com o andamento da reunião. Item 2. Leitura do expediente 16 

(correspondência recebida, justificações de ausências e síntese de 17 

propostas encaminhadas até o início da sessão); Roberta Abreu (AGEVAP) 18 

informou que Ive Santos Muzitano (FIPERJ) justificou sua ausência via e-mail. 19 

Item 3. Aprovação da ata da quinta reunião ordinária do dia 11/03/2022; 20 

não houve a aprovação da ata, pois não teve quórum suficiente na primeira 21 

convocação, esta ficou para ser aprovada na próxima reunião. Item 4. 22 

Apresentação do processo de elaboração do Plano de Educação 23 

Ambiental do CEIVAP; Edmeri Fontes (AGEVAP) começou apresentando 24 

sobre o objetivo geral do plano de educação ambiental, que é consolidar a 25 

educação ambiental com vetor de transformação na Bacia e propiciar, através 26 

disso, a segurança hídrica com a recuperação da qualidade e quantidade de 27 

água. A origem desse trabalho teve início em abril de 2020, com uma 28 

notificação do MPF, delegando a obrigação de realizar o Programa de 29 

Educação Ambiental (PEA), de junho a outubro de 2020 foram realizadas 5 30 

reuniões (GTEAMC) para elaboração do plano. Em fevereiro de 2021 foi 31 

realizada a primeira reunião do GTEAMC, visando a apresentação final do TdR 32 

– Termo de Referência elaborado pela AGEVAP. Em agosto de 2021 houve a 33 

assinatura de contrato com a Invex. Foi realizado pelo grupo todo referencial 34 
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teórico que a empresa, deveria entregar, quais documentos e resoluções que a 35 

empresa deveria se basear durante o processo de execução do plano. Foi 36 

explanado pela apresentadora os destaques do TdR, dentro desse termo de 37 

referência do produto, dentro do plano existe 6 produtos essenciais. Item 5. 38 

Apresentação do histórico de recursos/projetos de Educação Ambiental 39 

do CBH-MPS; A Pauta não teve seguimento por conta do horário que não 40 

permitiu a extensão da mesma, ficou acordada a continuação na próxima 41 

reunião. Item 6. Construção do cronograma de atividades da CTEA para 42 

2022; A Pauta não teve seguimento por conta do horário que não permitiu a 43 

extensão da mesma, ficou acordada a continuação na próxima reunião. Item 7. 44 

Análise das contribuições no drive e definição do perfil profissional para 45 

contratação temporária de auxílio na elaboração do Plano de Educação 46 

Ambiental do Comitê; A Pauta não teve seguimento por conta do horário que 47 

não permitiu a extensão da mesma, ficou acordada a continuação na próxima 48 

reunião. Item 8. Comunicação e Avisos: Não houve comunicações e avisos 49 

citados nesta reunião. Item 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a 50 

reunião foi encerrada pelo Coordenador André Luiz Moreira (UBM), tendo a 51 

presente ata sido lavrada por mim, Gabrielle Clemente, Estagiária de Projetos, 52 

e depois de aprovada, foi assinado pelo Coordenador.   53 

 54 

Volta Redonda, 29 de abril de 2022 55 

 56 

André Luiz Moreira 57 

Coordenador 58 

 59 

Lista de Presença: 60 

 61 

Membros representantes do Poder Públicos: - 62 

Membros representantes dos Usuários: Jane da Silva Faria Soares 63 

(SAAEVR), Flávia Pires (INB) e Thiago Guedes (Águas das Agulhas Negras 64 

S.A.). 65 

Membros representantes da Sociedade Civil: André Luiz Moreira (UBM), 66 

Markus Budzynkz (ADEFIMPA-RJ) e Nilza Magalhães Macário (AEDB). 67 
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Membros convidados: Jacqueline Guerreiro (REARJ) 68 

Ausência Justificada: Ive Santos Muzitano (FIPERJ) 69 

Lista de presença de convidados: Eduardo Rodrigues (CEIVAP), Marina 70 

Mendonça (AGEVAP), Edmeri Fortes (AGEVAP) 71 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu e Tamires Souza. 72 


