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ATA DA 28ª REUNIÃO CONJUNTA DA DIRETORIA E DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E LEGAL DO COMITÊ DA 2 

BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL - CBH-MPS 3 

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE UM, realizada no dia 01 de fevereiro de 2021, 4 

(segunda-feira) com o início às 9:30h e término às 12:30h por videoconferência, 5 

com a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. Aprovação da pauta; 3. 6 

Aprovação da ata da 27ª Reunião Conjunta; 4. Avaliação do Relatório de 7 

Educação Ambiental; 5. Assuntos Gerais; 6. Encerramento. Item 1. 8 

Abertura; A coordenadora de Núcleo Interina – AGEVAP, Roberta Abreu, 9 

orientou para o início da reunião 30 minutos depois do previsto, devido ao atraso 10 

do Sr. José Arimathéa Oliveira e com o consenso dos outros membros 11 

presentes, saudando a presença de todos, Flávia Pires deu início à reunião. Item 12 

2. Aprovação da pauta; Após a leitura da pauta, a mesma foi aprovada pelos 13 

membros presente na reunião. Item 3. Aprovação da ata da 27ª Reunião 14 

Conjunta; Não havendo objeções na Ata, a mesma foi aprovada. 4. Avaliação 15 

do Relatório de Educação Ambiental; Leonardo começa a apresentação do 16 

documento fazendo uma breve contextualização de como foi feito, passando 17 

pela apresentação do Comitê inserido no relatório e pelo sumário, rapidamente. 18 

Dando seguimento, o intuito dessa avaliação do Relatório de Educação 19 

Ambiental era coletar contribuições dos membros, a-cerca do texto, e mostrar os 20 

resultados obtidos em torno dele. A partir disso, Carin Muhlen pediu para retirar 21 

parte do texto que abordava sobre indústria, como também deixar uma cor que 22 

tenha mais contraste nos gráficos; Flávia Pires solicitou inserir a educação 23 

ambiental informal em torno das classificações dos resultados. Além disso, 24 

Flávia e Carin pediram para aprimorar o texto do anexo 3, proposta de matriz de 25 

princípios, diretrizes e indicadores para o plano de Educação Ambiental, logo, 26 

essas foram as contribuições feitas em torno do texto. Carin expôs sua 27 

insatisfação pela UERJ não ter participado. Informou que estava afastada devido 28 

à uma cirurgia e que encaminhou ao comitê contato de duas pessoas na UERJ 29 

que deveriam receber o formulário para preenchimento. No entanto, ela disse, 30 

que as pessoas não receberam e por isso não informaram os projetos em 31 

Educação Ambiental da UERJ. Disse que acha muito prejudicial para o 32 

diagnóstico, instituições como UERJ e UBM não terem participado. Sr. André 33 

disse que no UBM o que aconteceu foi uma confusão interna na instituição e 34 
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consequentemente, perda de prazo de envio. A secretaria executiva informou 35 

que não sabia o que tinha acontecido. Após um amplo debate sobre a 36 

participação da UERJ e UBM no diagnóstico, exigida por Carin, e compreendida 37 

e explicada a situação pelos membros, os mesmos entraram em consenso com 38 

uma proposta da Sra. Flávia, de se criar um espaço no site para realização de 39 

cadastro de instituições que estejam envolvidas com Educação Ambiental, 40 

criando-se assim, uma rede de educação ambiental do CBH MPS, com o intuito 41 

de facilitar a interlocução com estas instituições e viabilizar a participação nas 42 

atividades e editais do comitê. Além disso, André sugeriu a criação de um selo. 43 

As instituições participantes da rede de educação ambiental do comitê 44 

receberiam pontuação diferenciada nos editais. Com a análise do relatório ainda 45 

sendo feita, teve-se a conclusão dos membros que tem que ser feito uma 46 

formalização do espaço formativo da Educação Ambiental, para levar uma 47 

comunicação melhor para o comitê e inserir a Educação ambiental dentro do 48 

mesmo. Além disso, foi realizada uma recomendação para se ter um 49 

levantamento de dados a cada 2 anos, com isso, tendo um trabalho mais amplo 50 

para se fazer um plano de Educação Ambiental dentro do Comitê. Depois disso, 51 

Leonardo apresentou e contextualizou os anexos para completar a 52 

apresentação. Por fim, após a análise do relatório, os membros decidiram pelos 53 

seguintes encaminhamentos: a) encaminhar as considerações ao GT EA; b) 54 

convidar a coordenadora do GT, Sra. Jaqueline, para fazer a apresentação final 55 

do Diagnóstico na Reunião Plenária do dia 22/02/2021; c) Propor a criação de 56 

uma CT permanente de Educação Ambiental; d) Sugerir ao comitê a criação da 57 

Rede de Educação Ambiental do CBH MPS. Em seguida, foi abordado os 58 

assuntos gerais na reunião. 5. Assuntos Gerais; a) Apresentação Projeto 59 

Hungria; Carin falou do projeto da Hungria, que a equipe quer apresentar ao 60 

Comitê o projeto. Esse assunto foi inserido na pauta da plenária; b) Reunião 61 

Plenária; Foi aprovada a pauta e discutido pelos membros o tempo de fala para 62 

essa reunião, a fim de não ficar muito extensa e exaustiva para os membros; c) 63 

Questionário da avaliação dos grupos de WhatsApp; Roberta Abreu pediu 64 

para reforçar o encaminhamento nos grupos para a obtenção de mais respostas; 65 

d) Processo Eleitoral; Arimathéa lembrou a todos do processo eleitoral aberto. 66 

6. Encerramento; Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo 67 

Presidente José Arimathéa Oliveira, tendo a presente ata sido lavrada por mim, 68 



3 
 

Thiago Henrique Lopes de Carvalho Firmino, Estagiário Administrativo e, depois 69 

de aprovada, foi assinada pelo Presidente.   70 

 71 

Volta Redonda, 01 de fevereiro de 2021 72 

 73 

José Arimathéa Oliveira 74 

Presidente 75 

 76 

Encaminhamentos: 1) encaminhar as considerações ao GT EA; 2) convidar a 77 

coordenadora do GT, Sra. Jaqueline, para fazer a apresentação final do 78 

Diagnóstico na Reunião Plenária do dia 22/02/2021; 3) Propor a criação de uma 79 

CT permanente de Educação Ambiental; 4) Sugerir ao comitê a criação da Rede 80 

de Educação Ambiental do CBH MPS. 81 

Lista de Presença: 82 

Membros representantes do Poder Públicos: Vinicius Azevedo (P.M. Barra 83 

Mansa) e Danilo Alves Pereira (Prefeitura Municipal de Vassouras) 84 

Membros representantes dos Usuários: Flávia Pires (INB) 85 

Membros representantes da Sociedade Civil: José Arimathéa Oliveira (IFRJ 86 

– Pinheiral), Carin Muhlen (UERJ) e André Luiz Moreira (UBM) 87 

Ausência Justificada: Thiago Guedes (Águas das Agulhas Negas) e Antônio 88 

Carlos Simões (CSN) 89 

Lista de presença de convidados: – 90 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu, Leonardo Guedes Barbosa, 91 

Tamires Souza, Sabrina Arantes e Thiago Henrique Lopes. 92 


