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APROVAÇÃO 05/03/2021 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO - CTEM 2 

DO COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE 3 

MARICÁ E JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 4 

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

CBH-BG por videoconferência com a seguinte pauta: 1. Apreciação e 6 

deliberação sobre a ata da reunião anterior; 2. Situação quanto à 7 

formalização da representação da Ecocidade; 3. Momento de formação 8 

interna do CBH e produção de material didático correspondente; 4. 9 

Informes. A reunião teve início às 10h30. Jacqueline Guerreiro pediu a 10 

inclusão de alguns itens, esclarecendo que já havia realizado a solicitação, mas 11 

não obteve resposta. Carolina Martins pontuou que o pedido foi encaminhado à 12 

coordenadora da instância que aprovou a solicitação, mas infelizmente não 13 

houve tempo hábil para a retificação da pauta com a inclusão dos pontos. 14 

Markus Budzynkz recordou que as reuniões extraordinárias não podem conter 15 

inclusão de itens na pauta, mas entendeu que o pedido foi realizado com 16 

antecedência. O grupo concordou com a inclusão das sugestões de Jacqueline 17 

Guerreiro, sendo estas: a) Informe da Secretaria Executiva sobre: em que 18 

situação está o Levantamento do histórico de documentos oficiais da CTEM 19 

encaminhados pela anterior Coordenação às instâncias do Comitê para envio 20 

por email aos membros atuais; b) Informe da Secretaria Executiva sobre: em 21 

que situação está a Elaboração da síntese das Atas da gestão passada e se já 22 

foi encaminhada solicitação à Diretoria Colegiada de como se dará o 23 

procedimento de aprovação; c) Discussão ou cronograma de discussão entre 24 

os membros acerca das 3 sínteses dos TdRs 2 EA e 1 Comunicação; d) 25 

Informe se já foi encaminhada à CTIL solicitação de verificação da 26 

possibilidade de indicados da CTEM integrarem a comissão de julgamento das 27 

propostas para editais de Educação Ambiental Jacqueline Guerreiro; e) 28 

Cronograma para a Construção participativa, com dimensão formativa, das 29 

Diretrizes de EA da CTEM, incluindo indicadores, principalmente dos ODS.1. 30 

Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião anterior: Maria Teresa 31 

Gouveia questiona os participantes da reunião se desejam alguma alteração ou 32 

inclusão na ata da reunião anterior, dando início assim à leitura da ata da 33 

reunião anterior. Ágatha Tommasi pediu que sua apresentação fosse 34 

reformulada, pois algumas informações não ficaram claras o suficiente. 35 

Jaqueline Guerreiro solicitou a inclusão de alguns itens relativos às prioridades 36 

estabelecidas na reunião anterior. Marcos Lacerda sugeriu que fosse realizada 37 

a apresentação dos membros que não estavam presentes na atual reunião, 38 

para que todos pudessem se conhecer, havendo concordância entre os 39 

presentes de que isto seria pertinente para os trabalhos do grupo. Marcos 40 
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Lacerda realiza sua apresentação pontuando que é graduado em Arquitetura e 41 

Urbanismo pela Universidade Santa Úrsula, responsável pela criação do 42 

Instituto Terrazul, Organização Não-Governamental, fundada em 1997. 43 

Coordenou por meio do Instituto Terrazul projetos nas áreas de Gerenciamento 44 

de Resíduos Sólidos, de Coleta Seletiva, de Gestão de Recursos Hídricos, de 45 

Reflorestamento, de Educação Ambiental, de Eficiência Energética em 46 

Assentamentos de Baixa Renda, além de ter coordenado o Cadastro de 47 

Favelas da Cidade do Rio de Janeiro no antigo IPLANRIO, atual Instituto 48 

Pereira Passos. A partir de 2004 passou a focar suas ações na área de 49 

Recursos Hídricos. Como representações no ano de 2020, Marcos Lacerda cita 50 

que foi Presidente do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara - 51 

CBH BG (2018/2020); atualmente é Coordenador do Subcomitê do Sistema 52 

Lagunar de Jacarepaguá - CBH-BG (2020/2022), Membro do Conselho 53 

Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (CERHI) 54 

(2020/2023) e Coordenador do Grupo de Trabalho do Fundo Estadual de 55 

Recursos Hídricos - GT Fundrhi (2018/2020). Maria Teresa Gouveia solicitou 56 

correção em alguns pontos da ata para melhor clareza dos ocorridos. Após as 57 

adequações solicitadas pelos presentes, a ata foi aprovada. 2. Situação 58 

quanto à formalização da representação da Ecocidade: Foi informado que 59 

por motivos de força maior, o representante da Ecocidade não pôde 60 

comparecer à reunião. Carolina Martins pontuou que a informação recebida do 61 

subcomitê Oeste é que o coordenador entende que cabe à instância verificar a 62 

pertinência de ocupação de todas as vagas, ainda que na condição de 63 

suplentes. Foi debatido e acordado que deve ser realizado um comunicado às 64 

coordenações dos subcomitês sobre as vagas em aberto para suplência nesta 65 

instância, solicitando a indicação de novos membros caso haja interesse, 66 

saberes e experiências em educação ambiental. Maria Teresa Gouveia 67 

pontuou que acredita que os envolvidos devem minimamente dominar o tema 68 

de Educação Ambiental. Sobre a situação de Guilherme Preato, este deve 69 

encaminhar seu pleito ao subcomitê Oeste para formalizar a possibilidade de 70 

indicação. 3. Momento de formação interna do CBH e produção de material 71 

didático correspondente: Maria Teresa Gouveia relatou que é preciso uma 72 

formação interna do CBH-BG. Foi recordado por Jacqueline Guerreiro que o 73 

TDR para a contratação do programa de educação ambiental está sendo 74 

finalizado. Ela indaga a Carolina Martins qual o tempo de o edital sair e receber 75 

as propostas e receber as contratações. Carolina Martins informa que não 76 

possui estas informações, mas que acredita que Leandro Guerra possa 77 

esclarecer as dúvidas sobre o assunto. Ele informa que a síntese do TdR foi 78 

validada pelos subcomitê e, desta forma, foi solicitada autorização à diretoria 79 

do CBH-BG para prosseguimento aos trâmites necessários à publicação do ato 80 
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convocatório. Maria Teresa Gouveia pontua que é essencial que se chegue a 81 

todos os membros do CBH o conhecimento de todos os documentos de 82 

regulamentação. Jacqueline Guerreiro corrobora com a Teresa acrescentando 83 

que não sabe como seria o procedimento, porque a ideia seria a capacitação 84 

para todo o comitê. 4. Informes: Jacqueline Guerreiro solicitou informações 85 

sobre os pontos incluídos. Sobre o envio do material anterior, Carolina Martins 86 

informou que isto já foi feito. Alguns membros solicitaram o reenvio do material. 87 

Sobre o andamento da síntese das atas, Carolina Martins esclareceu que está 88 

em processo de elaboração, mas por conta das demandas, acaba levando 89 

algum tempo. Quanto ao andamento do cronograma, Leandro Guerra informou 90 

que os editais de educação ambiental já foram validados, enquanto o de 91 

Comunicação ainda está passando por alguns ajustes. Em relação à 92 

participação nas comissões de julgamento de propostas, a CTEM considerou 93 

ser integrar a análise das propostas oriundas dos editais que tratem de 94 

questões afetas ao macroprograma de Educação Ambiental, Mobilização, 95 

Capacitação, Comunicação e Fortalecimento Institucional. Maria Teresa 96 

Gouveia pontuou que, conforme Markus Budzynkz já pontuou, não cabem 97 

informes na reunião extraordinária. A coordenadora solicitou que fosse criado 98 

um grupo no whatsapp e que nele fosse discutida a data da próxima reunião. 99 

Carolina Martins pontuou que pelo excesso de demandas, não há como 100 

acompanhar os grupos criados no whatsapp, solicitando que os consensos 101 

sobre as decisões sejam encaminhados por email. Jacqueline Guerreiro 102 

sugeriu que os coordenadores sejam adicionados como administradores do 103 

grupo, havendo concordância de todos sobre isso. A reunião foi encerrada às 104 

14h10. 105 

 106 

 107 

Encaminhamentos:  108 

 109 

1) Publicação da ata aprovada. 110 

 111 

2) Solicitar a Guilherme Preato que encaminhe seu pleito ao subcomitê Oeste 112 

para formalizar a possibilidade de indicação. 113 

 114 

3) Informar a Diretoria do CBH-BG o encaminhamento adotado na CTEM para 115 

preenchimento das vagas de suplência nas instâncias do CBH-BG. 116 

 117 

4) A CTEM aprovou a adoção de providências para realização de momentos de 118 

formação quanto a dois temas e duas instâncias: Dirigidos ao corpo do CBH-119 

BG sobre documentos norteadores de gestão; Dirigidos aos representantes da 120 
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CTEM, documentos norteadores da EA, resgatando reflexões e entendimentos 121 

ocorridos nas gestões anteriores da CTEM, hoje trazidos por uma das 122 

integrantes da atual composição da CTEM. 123 

 124 

5) A CTEM considera a importante poder participar da análise das propostas 125 

oriundas dos editais que tratem de questões afetas ao Macroprograma de 126 

Educação Ambiental, Mobilização, Capacitação, Comunicação e 127 

Fortalecimento Institucional. 128 

 129 

6) Criação de um grupo no whatsapp com a participação dos coordenadores 130 

como administradores do grupo. Os consensos devem ser enviados por e-mail 131 

para a secretaria executiva. 132 

 133 

 134 

Participantes: 135 

  136 

ACAMPAR-RJ - Adilson Gonçalves; SEAS – Agatha Tommasi; – OMA BRASIL 137 

– Jaqueline Guerreiro; Instituto Terrazul – Marcos Sant’anna Lacerda; CRBRIO 138 

– Maria Teresa Gouveia; APEDEMA/RJ – Markus S.W. Budzynkz; IFEC – 139 

Martha Christina Lopes. Secretaria Executiva: Carolina Martins e Leandro 140 

Guerra. 141 

 142 

 143 

 144 

 145 

 146 

 147 

 148 

MARIA TERESA GOUVEIA 149 

COORDENADORA DA CTEM 150 


