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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA A3P

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 09:30h, na sala
de reunião no CEA – Centro de Educação Ambiental, da Prefeitura de Campos dos
Goytacazes, reuniram-se os membros do Comitê Gestor da Agenda Ambiental da
Administração Pública – A3P criada pelo Decreto n° 120/2014. Estiveram presentes a reunião
os representantes da Secretaria de Petróleo Sr. João Batista Pessanha, pela Secretaria de
Educação a Sra. Heloysa Helena Schwartz da Silva, pela Secretaria de Limpeza Púbica o Sr.
Dejair Teixeira Tavares e pela Secretaria de Meio Ambiente o Sr. Aislan de Souza Coelho.
Inicialmente foi esclarecido pelo Sr. Aislan de Souza Coelho que a data agendada para a
presente reunião foi prejudicada tendo em vista o envolvimento das Secretarias de Petróleo e
do Meio Ambiente em eventos fora e no Município e por não terem avançados os assuntos
tratados na última reunião. Diante da falta de quórum, foi observado o tempo de tolerância de
15 minutos e esclarecido aos presentes que diante da ausência dos demais membros, não
seria possível tratar os assuntos previstos na pauta que seriam: 1) Material para oficinas de
capacitação, 2) Análise da situação da Secretaria de Saúde para planejamento das oficinas e
3) Assuntos Gerais, foi ofertada a palavra aos presentes e nada mais havendo a tratar, restou
a ser agendada a próxima reunião e às 10h foi encerrada a reunião e eu Aislan de Souza
Coelho secretariei a mesma e lavrei a presente Ata, que será lida e aprovada na próxima
reunião pelos membros deste Comitê Gestor.

