
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 1 
AMBIENTAL REALIZADA EM RESENDE, EM 20 DE JUNHO DE 2 006. Aos vinte dias do mês de 2 
junho do ano de 2006, na sede da AGEVAP, localizada na Estrada Resende-Riachuelo, 2535, na cidade de 3 
Resende/RJ, com a presença dos membros titulares da Câmara Técnica de Educação Ambiental e 4 
convidados, de acordo com lista de presença apresentada no final da ata, fazendo uso da palavra, a Sra. 5 
Fátima de Lourdes Casarin – Coordenadora da CT-EA, solicita a todos que se apresentem, informando seu 6 
papel dentro da referida reunião. O solicitado pela coordenadora é explanado por cada um detalhadamente, e, 7 
aproveitando o ensejo da palavra, todos ressaltaram a necessidade de ações relacionadas à “Educação 8 
Ambiental” na bacia do Paraíba do Sul. Em seguida, deu-se inicio aos trabalhos com a leitura da ata da 9 
reunião realizada no dia 16/02/2006 .A Sra. Fátima de Lourdes Casarin informa que a Sra. Georgina Maria 10 
de F. Mucci, representante das Organizações Civis e titular da FUNCEC, solicitou a justificação para as suas 11 
faltas na reuniões passadas, e afirmou que, apesar de varias tentativas de contatos com esta, não obteve 12 
nenhuma resposta oficial quanto às faltas. Em seguida fez-se a leitura da pauta da reunião atual: 1- 13 
Aprovação da Ata da Reunião realizada em 16/02/2006; 2- Troca de experiências na execução dos projetos 14 
de gestão aprovados no edital de 2005; 3 – Apresentação da estratégia de Campanha pelo Uso Racional da 15 
Água / Prog 04 por Cláudia Graber; 4 – Quarto Termo aditivo ao Contrato de Gestão; 5 – Ações de Gestão; 6 16 
– Assuntos Gerais. A Sra. Vera Lúcia Teixeira expõe um pouco de sua visão pessoal, dizendo estar muito 17 
preocupada com as decisões tomadas na ultima reunião da CT- Planejamento e Investimento quanto ao falta 18 
de importância dada pelos membros desta CT quanto as necessidades prementes de se investir em Ações de 19 
Gestão mais do que o aprovado já que o processo ainda carece de mobilização, informação e outras ações 20 
para seu real fortalecimento, afirmando que o plenária do CEIVAP muitas vezes não tem a discussão 21 
ampliada. A Sra. Fátima Casarin concorda com a colocação e afirma, ainda, que deveriam ser investidos 22 
mais recursos em gestão do que em obras, visto que os recursos são poucos e acabam sendo investidos em 23 
obras “picotadas” e de cunho muitas vezes político, não conseguindo, assim, trazer resultados expressivos. 24 
Defende então que se deveria efetivar um grupo de trabalho de gestão ou uma CT Gestão, o que até o 25 
momento não foi feito. Tomando a palavra, a Sra. Eliane Barbosa, Diretora da AGEVAP, afirma que apóia a 26 
discussão em torno da aplicação dos recursos em ações de gestão, ressaltando a importância da Câmara 27 
Técnica. Fala também sobre o evento comemorativo dos dez anos de criação da CEIVAP, solicitando o 28 
apoio da CT-EA para organização da festa, colocando-se à disposição para auxilio no que for necessário às 29 
atividades da CT. A Sra. Fátima de Lourdes Casarin comenta sobre a realização de reuniões que muitas 30 
vezes não conseguiram efetivar suas contribuições em ações concretas, defendendo que a CT tem que estar 31 
mais fortalecida para agir dentro da plenária, assumindo parte da culpa pelas falhas, pois não foram feitas 32 
exigências para dar continuidade às decisões tomadas, defendendo que, antes das reuniões da CT, deve haver 33 
uma conversa sobre os projetos e/ou temas que sejam objeto de aprovação pela CT. Comenta ainda que  o 34 
Termo de Referência para Mobilização, Comunicação e Educação Ambiental construido no âmbito da 35 
oficina realizada em dezembro de 2004 e que aponta diretrizes  não obteve os resultados esperados, havendo 36 
necessidade de criar diretrizes que tragam resultados mais específicos. Dando continuidade à pauta, com 37 
relação ao item 2, o Sr. Wilde Gontijo defende a construção de uma diretriz geral para a gestão dos projetos 38 
aprovados em 2005, e que as obras tem que dar visibilidade ao CEIVAP. Há necessidade de elaboração de 39 
cronogramas físicos de execução acoplados aos projetos de Educação Ambiental, de modo que o processo 40 
permita à sociedade tomar ciência desde as raízes até o projeto final, tendo como principal divulgador dos 41 
resultados o próprio CEIVAP. O item 04 da pauta foi considerado aprovado pelos presentes. Passando ao 42 
item 6 (assuntos gerais), o Sr. Ângelo José Rodrigues Lima, representante da WWF-Brasil expôs que a 43 
Oficina da CT-EA não obteve posição integradora, e que as pessoas ligadas ao projeto o abandonaram, não 44 
dando a importância devida. Segundo colocação pessoal, ele acha que a CT-EA não estava num momento 45 
adequado para seu crescimento, e acrescenta que precisa unir forças com novas instituições para crescer. Sra. 46 
Fátima de Lourdes Casarin explica que a oficina  foi divulgado, mas  não com a força necessária que o 47 
evento merecia, e que, com isso, o mesmo não conseguiu atingir os objetivos finais. Sr. Lázaro questiona se 48 
o houve reunião pautada nos resultados da Oficina e se a mesma foi para plenária. Sra. Fátima de Lourdes 49 
Casarin informa que os resultados foram encaminhados ao CEIVAP, mas que não conseguiram ser 50 
absorvidos pelo Comitê. Sr. Lázaro questiona onde se pode encontrar as conclusões da oficina em questão, 51 
lhe sendo informado que no site do CEIVAP. Caso não seja encontrado, que seja solicitado à AGEVAP, que 52 
o mesmo será resgatado e divulgado. Sra. Fátima de Lourdes Casarin propõe que serão sejam revisadas as 53 
linhas de atuação da CT, a elaboração  de minutas de deliberações e que as mesmas sejam aprovadas em 54 
plenário do CEIVAP. Sra. Ana Cláudia E.A. Zamboti informa que o encontro de que ela participou em 55 
Friburgo (Oficina de Integração dos Organismos da Bacia do Rio Paraíba do Sul) foi de grande valia, em se 56 
tratando de troca de experiências. Ela questiona se todos têm conhecimento das legislações, de qual o papel 57 
da Agevap e o que ela realiza. Acredita que é preciso uma melhor uniformidade das informações. Sra. 58 
Fátima de Lourdes Casarin pergunta qual o prazo para o PROG 06/2006, relativo ao item 5 da pauta, ser 59 



aprovado. Sr.Flávio Simões, Coordenador Técnico da AGEVAP, responde que o prazo final é 20/08/2006 60 
podendo ser prorrogado para a plenária de setembro pois a plenária de agosto vai tratar somente da nova 61 
deliberação de cobrança. Sra. Fátima de Lourdes Casarin, de comum acordo com os outros membros, marca 62 
uma reunião para os dias 12 e 13/07, onde serão discutidos os itens do Prog 06/2006, e também sugestões de 63 
projetos que serão apresentados no dia 17/07, no evento comemorativo dos 10 anos do CEIVAP. Informa 64 
ainda que, para agilizar a realização desta reunião e os preparativos para os 10 anos do CEIVAP, serão 65 
necessários alguns sacrifícios dos membros da CTEA. Sr. José Fernando Greco – Org. Renov. Ambiental, 66 
propõe parceria do Rotary com a CEIVAP, explica que o Rotary tem projetos em parceria com a Petrobrás, 67 
envolvendo escolas, de nome “DE OLHO NA ÁGUA” e a “OAB VAI A ESCOLA”, que ficou de ser melhor 68 
esclarecido na reunião de 12 e 13/07/06. Decidiu-se marcar uma reunião conjunta Sociedade Civil/Poder 69 
Público (uma vez que o setor usuário já se reuniu para discutir a questão) sobre a cobrança, propondo que 70 
seja marcada no Estado do RJ, uma vez que em Minas Gerais a reunião será feita no dia 07/07/06, e ainda 71 
que sejam elaboradas estratégias, criando-se normas e diretrizes para o fortalecimento da CT-EA. O item 72 
Ações de Gestão não foi discutido nesta reunião, sendo pauta para a próxima reunião do dia 12 e 13/07. Nada 73 
mais havendo a tratar, a Sra. Fátima de Lourdes Casarin agradeceu a presença de todos e declarou encerrada 74 
a reunião. 75 
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Resende, 20 de junho de 2006 83 
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Relação de Presentes 85 
 86 
Senhores e Senhoras: Fátima Casarin (Consórcio BNG2),Tereza Cristina Brasil de Paiva (Ex-Faenquil, atual 87 
USP), José Fernando Greco (Org. Renov. Ambiental), Ana Cláudia E.A. Zamboti (P.M. V. Redonda), 88 
Guilherme B. Liao Eiras (P.M. Pinheiral), Maria Luiza da Silva (SAAETRI), , Roberto Raulino Lamego 89 
(Salveaserra), Ninon Machado (Dir. Executiva/Instituto Ipanema), representada por Vera Lúcia Teixeira, 90 
Hamilton Zanola (Votorantim), representado por José Tadeu Guimarães. 91 
 92 
Convidados: Wilde Gontijo (ANA), Eliane Barbosa (AGEVAP), Flavio Simões (AGEVAP), Maria 93 
Aparecida Vargas (CEIVAP) 94 
 95 
Faltas justificadas: Maria Regina de Aquino Silva (FVE-UNIVAP), Georgina Maria de F. Mucci 96 
(FUNCEC), Lucia Helena F. Baldanza (UNIPAC), Alexandre Penteado Félix (SMA) 97 
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