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APROVAÇÃO 23/10/2020 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1 

CÂMARA TÉCNICA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO DO COMITÊ 2 

DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E 3 

JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 06 de 4 

outubro de 2020, às 10h, deu-se a reunião extraordinária da diretoria do CBH-5 

BG por videoconferência com a seguinte pauta: 1) Apresentação dos novos 6 

membros; 2) Resgate da produção da CTEM; 3) Eleição de Coordenador e 7 

Subcoordenador; 4) Levantamento das prioridades da instância; 5) 8 

Definição do Calendário. A reunião teve início às 10h30, sendo sugerido por 9 

Jacqueline Guerreiro que outros itens fossem adicionados à pauta para 10 

contextualização dos trabalhos que serão executados. A inclusão foi aprovada 11 

pela instância. Os itens Apresentação dos novos membros e Resgate da 12 

produção da CTEM foram incluídos na pauta. Apresentação dos novos 13 

membros: Jacqueline Guerreiro propôs como início de pauta, a apresentação 14 

dos novos membros.  Ágatha Tommasi deu início a apresentação, pontuando 15 

que é representante da SEAS, faz parte da equipe da Ângela Canal, na 16 

Superintendência de Sustentabilidade, tem formação em engenharia ambiental. 17 

Ágata Tommasi informou ainda que desde a época da graduação é ativista 18 

enquanto sociedade civil, já tendo trabalhado com educação ambiental informal 19 

e através de projetos e está na SEAS como ponto focal em Educação 20 

Ambiental. Adilson Gonçalves então passou a se apresentar e informou que 21 

participa do comitê desde a gestão anterior, substituindo o Sr. Carlos Eduardo 22 

Martins que fez parte por 6 anos. Adilson Gonçalves atua em comunidades 23 

carentes na Baixada Fluminense e Leste Fluminense. Guilherme Preato é 24 

representante da Associação Ecocidade, graduado em geografia na UFFRJ, 25 

pesquisa educação ambiental desde sua monografia em Unidades de 26 

Conservação, tendo realizado mestrado também em geografia, pesquisou 27 

educação ambiental na Unidade de Conservação Rebio Tinguá e atuou como 28 

voluntário no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Jacqueline Guerreiro 29 

informa então que tem uma ampla bagagem como educadora ambiental, 30 

integra espaços de cultura social, tendo sido facilitadora de redes no mesmo 31 

âmbito e nos últimos anos ela tem como foco políticas públicas na educação 32 

ambiental; trabalha no campo de indicadores, uma de suas participações foi na 33 

elaboração da matriz de indicadores do programa de reflorestamento na 34 

Prefeitura do Rio de Janeiro, tendo realizado o acompanhamento e avaliação 35 

de políticas públicas na ANPEVI, foi coordenadora da CTEM e integra o 36 

GTEAM. Maria Teresa Gouveia trabalha com educação ambiental desde 1981, 37 

já participou do GIEA do estado do Rio de Janeiro, é enredada das redes da 38 

REARJ, REACOMAR, facilitadora REAPOP junto a REBEA. Desde 2017 39 

atuando em projetos e ações de Educação Ambiental Marinha e assim 40 



 

 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / Celular (21) 97374-3674 / E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

representa o Instituto Coral Vivo nas Redes de projetos. Pertence a redes de 41 

projetos patrocinados pela Petrobrás, destacando-se a REDÁGUA e REDE 42 

BIOMAR. Markus Budzynkz é aposentado como engenheiro florestal, atua com 43 

agroecologia, é fundador de redes com apoio da REARGE, a Rede Rampa de 44 

Acesso trabalha principalmente com a inclusão de indivíduos portadores de 45 

necessidades especiais. Martha Cristina Lopes atua como Conselheira do 46 

PESET, desde 2016, atuando no CLIP desde 2018. Coordenava projeto de 47 

inclusão social que tinha um dos pontos Educação Ambiental, luta pelo direito à 48 

Cidadania e pelo Meio Ambiente, tem aprendido e estudado sobre o assunto 49 

para poder colaborar. Participa em várias ações para preservação. Mauro 50 

Pereira é biólogo, professor de idiomas e atualmente é o ponto focal da 51 

América Latina para estudo ambiental da agenda 2030 e diretor da ONG 52 

Defensores do Planeta. Tem como um dos trabalhos principais educação 53 

ambiental e mudanças climáticas. Faz parte da Câmara Técnica de Unidade 54 

Conservação e na própria Câmara Educação Ambiental do Rio de Janeiro. 55 

Trabalha junto com as Nações Unidas, participa do GT agenda 2030 com a 56 

temática da Unesco que é Desenvolvimento Sustentável. 2) Resgate da 57 

produção da CTEM: Jacqueline Guerreiro falou brevemente sobre o resgate, 58 

tendo sido relatado sobre a construção de estratégias para o futuro, a partir de 59 

uma análise. Concluiu-se que precisaria de uma formação interna da CTEM do 60 

que seria educação ambiental para que fosse acompanhado. Foram 61 

construídas duas propostas, a primeira, indicadores de educação ambiental e a 62 

segunda foi inserir uma oficina de observatórios. Foi acordado que em uma 63 

próxima reunião seria preparado e elaborado uma apresentação ou enviado o 64 

material via e-mail. 3) Eleição de Coordenador e Subcoordenador : No 65 

decorrer da reunião houve manifestação de interesse para participação na 66 

coordenação da CTEM. Maria Teresa Gouveia e Markus Budzynkz 67 

manifestaram que gostariam de integrar a coordenação. Jacqueline Guerreiro 68 

levantou que, em decorrência de eventos passados na CTEM, acredita que 69 

seria interessante que houvesse uma renovação na coordenação, optando-se 70 

prioritariamente por membros que não integrassem à composição anterior da 71 

instância. Foi manifestado que os membros demonstraram interesse em que 72 

houvesse uma coordenação que não houvesse participado anteriormente. 73 

Markus Budzynkz pontuou que  abriria mão de participar da coordenação para 74 

dar oportunidade à renovação. Não houve manifestação de outros membros 75 

sobre interesse em compor a coordenação, concluindo-se que esta seria 76 

composta por Maria Teresa Gouveia, como coordenadora, e Markus Budzynkz 77 

como subcoordenador. 4) Levantamento das prioridades da instância: Foi 78 

sugerido solicitar uma atenção da coordenação atual da CTEM, do melhor 79 

procedimento, para que sejam convidados para uma reunião os membros ou 80 
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entidades que participavam da CTEM anteriormente, onde chegariam em um 81 

consenso em relação às atas para realizar a aprovação. O encaminhamento de 82 

aprovação das Atas não aprovadas na Gestão anterior seguirá os já aprovados 83 

em Plenária do Comitê ao final de 2019. Jacqueline Guerreiro relata que estará 84 

na rua o edital do TDR de contratação de empresa para fazer o plano de 85 

educação ambiental, planos de comunicação e apoio a projetos. Existe a 86 

síntese feita para o TDR, que foi validada pelos 6 subcomitês. Foi feito um 87 

encaminhamento há alguns dias atrás para todos do comitê solicitando o envio 88 

de sugestões. Ela colocou que acredita que o ideal seria que todos os 89 

membros da CTEM se apropriassem destas sínteses para discussão na 90 

instância. Foram definidas como prioridades da instância: 1. Atas; 2. 91 

apropriação das 3 sínteses dos TdRs, sendo 2 de Educação Ambiental e 1 de 92 

Comunicação, verificando a possibilidade de indicados da CTEM integrarem a 93 

comissão de julgamento das propostas para editais de Educação Ambiental; 3. 94 

Construção participativa, com dimensão formativa, das Diretrizes de EA da 95 

CTEM, incluindo indicadores, principalmente dos Objetivos de 96 

Desenvolvimento Sustentável. 5) Definição do Calendário: Após consenso de 97 

todos participantes, chegaram à conclusão de que o melhor dia e horário para 98 

a próxima reunião será dia 23/10 às 10h. 99 

  100 

Encaminhamentos:  101 

1) Levantamento do histórico de documentos e ações da CTEM e envio por 102 

email aos membros. 103 

2) Elaborar uma síntese das atas da gestão passada e realizar a aprovação de 104 

acordo com procedimentos estabelecidos entre coordenação da CTEM e 105 

diretoria colegiada do CBH-BG. 106 

3) Foram definidas como prioridades da instância: 1. Atas; 2. apropriação das 3 107 

sínteses dos TdRs 2 EA e 1 Comunicação. Verificar a possibilidade de 108 

indicados da CTEM integrarem a comissão de julgamento das propostas para 109 

editais de Educação Ambiental; 3. Construção participativa, com dimensão 110 

formativa, das Diretrizes de EA da CTEM, incluindo indicadores, principalmente 111 

dos ODS. 112 

4) Maria Teresa sugeriu que para o desenvolvimento de ações sob 113 

responsabilidade da CTEM,  seja instituído internamente a "figura" de "líder da 114 

ação". 115 

5) Foram eleitos para coordenação da instância Maria Teresa Gouveia, como 116 

coordenadora, e Markus Budzynkz como subcoordenador. 117 

6) Próxima Reunião: 23/10 (sexta) às 10h. 118 

 119 

Participantes: 120 



 

 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / Celular (21) 97374-3674 / E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 121 

Adilson Gonçalves – ACAMPAR-RJ; Agatha Tommasi – SEAS; Guilherme 122 

Preato – Associação Ecocidade; Jaqueline Guerreiro – OMA Brasil; Maria 123 

Teresa Gouveia – CRBIO; Markus S. W. Budzynkz – APEDEMA/RJ; Martha 124 

Christina Lopes Pinho dos Anjos – IFEC; Mauro Pereira – Defensores Do 125 

Planeta.  126 

 127 

MARIA TERESA GOUVEIA 128 

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 129 

MOBILIZAÇÃO 130 


