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ATA DA REUNIÃO DA CAMÂRATÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, realizada no dia 16 de 1 
fevereiro de 2006-Resende-RJ, Sede da Agevap. Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2006, na sede da 2 
Agevap, Resende-RJ, com a presença de 10 membros da C.T.E.A (conforme relação de presença no final  3 
desta Ata) e justificadas as ausências , conforme relação também apresentada no final da ata; teve início a 4 
reunião presidida pela Srª. Fátima de Lourdes Casarin – Coordenadora da C.T.E.A, com a seguinte pauta : 5 
1.Aprovação da Ata da ultima reunião conjunta das CT’s de Educação Ambiental e Câmara Técnica 6 
Institucional e de Planejamento e Investimento realizada em 15/09/05 e da Ata da última reunião da CT de 7 
Educação Ambiental realizada em 01/12/05; 2.Apresentação pela AGEVAP, do estado da arte da elaboração 8 
do Termo de referência para contratação das ações de gestão, de acordo com o Manual de Investimentos do 9 
CEIVAP de 2006; 3.Troca de experiências no desenvolvimento dos projetos de Ações de Gestão, 10 
financiados  com recursos da cobrança pelo uso da água, arrecadação 2004/2005; 4.Outros Assuntos.A Srª. 11 
Fátima de Lourdes Casarin deu inicio a reunião cumprimentando os membros presentes e justificando seu 12 
atraso; em seguida iniciou a pauta colocando para apreciação de todos o item 1. Aprovação da Ata da ultima 13 
reunião conjunta das CT’s de Educação Ambiental e Câmara Técnica Institucional e de Planejamento e 14 
Investimento realizada em 15/09/05 e da Ata da última reunião da CT de Educação Ambiental realizada em 15 
01/12/05,  após considerações dos membros presentes concluiu-se  que: na Ata do dia 15/09/05, linha 71 16 
onde se lê “... nacional de gestão recursos hídricos...”; leia-se: “...nacional de gerenciamento de recursos 17 
hídricos...”; nas linhas 72 e 73  onde se lê: “... A AGEVAP, juntamente com Grupo de Trabalho  do Ceivap, 18 
elaborará termo de referência para os  projetos relativos às ações de gestão de tomando por base o Plano da 19 
Bacia...”; leia-se: “... A AGEVAP, juntamente com Grupo de Trabalho  do Ceivap, elaborará termo de 20 
referência para os  projetos relativos às ações de gestão e que deverão ser submetidos à aprovação das 21 
CTs e CEIVAP , tomando por base o Plano da Bacia...”; na linha 90 onde se lê:” “...transposta; no Artigo 22 
1º, acrescentar que o valor definido para cobrança  pelo uso de águas capadas e...”; leia-se:”... transposta; no 23 
Artigo 1º, acrescentar que o valor definido para cobrança  pelo uso de águas captadas e...”. A Srª Vera  24 
Lúcia Teixeira (Nosso vale, Nossa Vida),  informou que  após muita luta, já está disponível  a ajuda de custo 25 
para reunião de CT’s e GT no valor de  R$100,00 ( cem reais), sendo necessário apenas preencher o 26 
formulário no Ceivap, a ajuda está disponível incluindo Ong’s e Sociedades Civis e outras entidades. A Srª 27 
Ninon Machado ( Instituto Ipanema-RJ) , solicitou que fosse registrado em ata  que parabeniza a Srª Virginia 28 
Arbex  pela redação da ata pois, está redigida de forma bem esclarecedora e com riqueza de detalhamentos 29 
para qualquer consulta eventual. A ata do dia 15/09/05 foi aprovada pelos membros presentes com as devidas 30 
alterações. A Srª Teresa Cristina Brasil de Paiva solicitou que fosse registrada sua presença na ata do dia 31 
15/09/05 quando substitui o  Sr. Flavio Teixeira da Silva. Dando prosseguimento a pauta passou-se a 32 
apreciação da ata do dia 01/12/2005; sendo solicitado a correção  na linha 81 onde se lê: “...destes 33 
professores com gestão da bacia do Paríba do Sul.”, leia-se :“...destes professores  com gestão da bacia do 34 
Paraíba do Sul. Com relação as recomendações citadas à partir da linha 99, a Srª Fátima de Lourdes Casarin 35 
fez uma leitura para apreciação e aprovação dos membros presentes. Após a leitura  os membros presentes 36 
aprovaram as recomendações. A Srª Ninon Machado solicitou que ao elaborar projetos de capacitação, 37 
difusão, comunicação e outros, deve-se atentar para o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que atua com  38 
planos de trabalho já atua com vários planos de trabalho inclusive na zona costeira , informou também que a 39 
Moção 35 de 2005 que serve para orientação permitindo a elaboração de projetos junto a Sociedade Civil e a 40 
reformulação das CT’s, sugere que o Conselho sugere o Plano Nacional de Recursos Hídricos e a Moção 35 41 
para diretrizes, marcos, estratégias para a capacitação de gestão integrada, recursos e fatores que influenciam 42 
no PPA. A Srª  Vera Lucia Teixeira  informou que a C. T de Cobrança em reunião com o Sr. Jorge Mauricio 43 
( ANA) disponibilizou junto com o MMA R$ 280.000,00 em investimento na Bacia e que deveria ser 44 
elaborado um projeto pela  Educação Ambiental. A Srª Georgina Maria de F. Mucci solicitou que fosse 45 
justificadas a sua ausência nas reuniões do dia 15/09/2005 e 01/12/2005. A Srª Julieta ( M.M. A  Petrópolis) 46 
solicitou que o site do Ceivap fosse melhorado, pois, até mesmo o Comitê do Piabanha ainda não aparece no 47 
site. A Srª Ninon  solicitou que constasse em ata ,  que o Plano de Bacias também não pode ser consultado no 48 
site, sugeriu ainda que fosse criado um CD  contendo o Plano de Bacias, informou que o Plano Nacional de 49 
Recursos Hídricos ( Secretaria do Desenvolvimento Sustentável) já é encontrado até mesmo em DVD, tendo 50 
tudo sobre  o Paraíba do Sul. Sugere também que o site deva passar uma revisão e atualização. Disse ainda 51 
que a equipe do Ceivap, Sr. Cláudio Serrichio, Srª Virginia , Sr. Ângelo, apesar de terem ficado sem receber 52 
salários dedicaram-se na elaboração do site e que na transição do escritório técnico para Agevap, foi 53 
desagradável o desrespeito e a decisão do plenário e como representante da Sociedade Civil gostaria de 54 
registrar o fato, pois, acredita que a ANA deve existir para ajudar. O Sr. Flávio Simões –Coordenador da 55 
AGEVAP, informou que já está sendo implantado o novo site com maiores informações e que toda e 56 
qualquer solicitação, crítica deve ser enviada através de e-mail. Com relação ao Plano de Bacias a 57 
COPPE/UFRJ está fazendo a revisão do mesmo. A Srª Ninon pediu para que  fosse registrado em ata seu 58 
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protesto, por não ter sido feita a licitação para  contratação do COPPE/UFRJ, respeita a empresa, mas acha 59 
que deveriam ser oferecidas  oportunidades a outras entidades, no que foi apoiado pela maioria dos membros 60 
presentes. A Srª Ninon sugere ainda que a COPPE/UFRJ associe-se a universidades, entidades por bacia de 61 
acordo com a especialização. Após considerações a Ata do dia 01/12/2005 foi aprovada pelos membros 62 
presentes. Dando continuidade a pauta passou-se a apreciação do item 2. Apresentação pela AGEVAP, do 63 
estado da arte da elaboração do Termo de Referência para contratação das ações de gestão, de acordo com o 64 
Manual de Investimentos do CEIVAP de 2006. Após vária falas e considerações o item 2 da pauta foi 65 
aprovado pelos membros presentes, e a sugestão de se visitar também Portugal, também foi sugerido po 66 
Ninon Machado que o item: “ 4. Visita de estudos França e Alemanha “ fosse mudado para Intercâmbio 67 
Tecnológico e Científico de Projetos  de Estudos França e Alemanha”.  A Srª Andréa-Assessora Jurídica- 68 
AGEVAP, fez uma pequena explanação com relação às exigências do cumprimento a  Prestação de Contas e 69 
a  866, informou que qualquer dúvida deve ser consultada a assessoria jurídica. A Srª Julieta questionou se as 70 
Notas Fiscais deveriam ser enviadas para a AGEVAP, na Prestação de Contas e a Srª Andréa afirmou que 71 
não podendo ser enviado somente o balanço do contador; que as notas fiscais só deveriam ser enviadas se for 72 
solicitado pela ANA. A Srª Julieta pediu que fosse registrada  essa informação em ata. Dando continuidade a 73 
pauta passou-se ao item 3. Troca de experiências no desenvolvimento dos projetos de Ações de Gestão, 74 
financiados  com recursos da cobrança pelo uso da água, arrecadação 2004/2005; a Srª Letícia – AMPAS 75 
informou sobre o Projeto  Formação e Informação, onde 10 municípios do Vale do Paraíba já estão sendo 76 
favorecidos com o diagnóstico ambiental e que existem outros projetos com esse objetivo, convidando à CT - 77 
EA para participar.  A Srª Fátima sugeriu que fosse marcada uma reunião onde  a CT-EA possa ampliar as 78 
informações e  com o GT trocaria mais informações e elaboraria novos Projetos.Nada mais tendo a ser 79 
discutido a Srª Fátima de Lourdes Casarin agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, 80 
tendo a presente Ata sido lavrada por mim, Sidméia Dores Pinto Tavares secretária  e assinada pela 81 
Coordenadora da  Câmara Técnica de Educação Ambiental,  Srª.Fátima de Lourdes Casarin, que a presidiu.                   82 
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Resende 16 de fevereiro de 2006. 93 
 94 
LISTA DOS PRESENTES:  95 
 96 
Câmara Técnica de Educação Ambiental –Hamilton Fernando  Zanola ( Votorantin-SP),  Maria Regina de 97 
Aquino Silva (FVE-UNIVAP-SP), Teresa Cristina Brazil de Paiva ( FAENQUIL-SP), Ana Claudia E.A . 98 
Zamboti(P.M Volta Redonda-RJ), Maria Luiza da Silva ( SAAETRI-RJ), Ninon  Machado –Instituto 99 
Ipanema – RJ), Roberto Raulino Lamego ( Salveaserra), Georgina Maria de F. Mucci ( FUNCEC), Lucia 100 
Helena F. Baldanza ( UNIPAC), Srª  Vera Lucia Teixeira ( Nosso Vale, Nossa Vida-RJ). 101 
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AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  105 
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 109 
Convidados _  Isabel Cristina R. Silva ( SAAE-VR), Ailton Mota Carvalho ( Universidade /estadual Norte 110 
Fluminense, Sheila Marques da Silva ( Sórvelign ) 111 


