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APROVADA EM 12/04/2021 A ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 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 
cinco de março de 2021, às 10h, deu-se a reunião extraordinária da CTEM do 5 
CBH-BG por videoconferência com a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ata da 6 
RE CTEM 23/10/2020; 2. Indicação de membro para compor a Rede Fóruns 7 
da Juventude; 3. Andamento dos editais do Macroprograma Educação 8 
Ambiental - Custeio de projetos e Programa de Educação Ambiental; 4. 9 
Eleição de novo subcoordenador da CTEM; 5. Momento de Formação 10 
Continuada CTEM; 6. Dia Mundial da Água; 7. Semana Nacional do Meio 11 
Ambiente. 8. Aprovação da Síntese das atas da CTEM da gestão 12 
2018/2020.  A reunião teve início às 10h05 com a fala da coordenadora Maria 13 
Teresa Gouveia. 1. Aprovação da Ata da RE CTEM 23/10/2020: A 14 
coordenadora questionou se alguém possuía alguma contribuição e se 15 
poderiam dar a ata por aprovada. Os presentes concordaram. Alexandre Braga 16 
colocou que acredita que é importante considerar o saber popular quanto às 17 
contribuições que podem agregar ao tema da CT. Elane Carvalho concordou 18 
com a colocação, exemplificando que buscaram criar o GT de Pesca no 19 
subcomitê Maricá-Guarapina. Maria Teresa esclareceu que propôs que o 20 
trabalho fosse realizado com líderes na CTEM de acordo com a área, 21 
sugerindo que Alexandre e Elane sejam líderes deste tema no grupo. 22 
Alexandre manifestou gostar da ideia de construírem um time e que o objetivo 23 
não é passar por cima do saber científico, mas sim incentivar a aproximação 24 
com o saber popular. Elane concordou afirmando que não tem muita 25 
proximidade com os trabalhos por subcomitê, mas que achou fantástica a 26 
iniciativa de um grupo que ficou sabendo que criou um mapa social com os 27 
saberes das comunidades tradicionais. Foi decidido que o grupo irá 28 
desenvolver a ideia e construir materiais. Rejany questionou o que havia sido 29 
discutido na reunião até aquele momento, pois estava trabalhando e se atrasou 30 
um pouco, sendo feito um breve resumo pela coordenadora. Maria Teresa 31 
solicitou a criação de um grupo de whatsapp para que possam discutir o tema. 32 
2. Indicação de membro para compor a Rede Fóruns da Juventude: Maria 33 
Teresa questionou se poderia ser esclarecido o tema. Carolina Martins 34 
contextualizou que o pedido de pauta veio da Plenária e que havia sido um 35 
tema trazido por Marcos Sant’Anna. Rejany dos Santos esclareceu o 36 
surgimento dessa rede, pontuando que a pandemia interrompeu a continuidade 37 
dos trabalhos. Jacqueline Guerreiro colocou que é uma rede que apoia Fóruns 38 
de Juventudes pelas águas, não um fórum formado por jovens e que o fluxo já 39 
foi validado pela Plenária do CBH-BG. Jacqueline manifestou que gostaria de 40 
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participar do grupo, mas não tem certeza se seria possível, pois não poderá 41 
integrar a CTEM oficialmente por conta da resolução que restringe a 42 
participação de cada entidade a no máximo 2 CTs. Foi consenso que mesmo 43 
sem integrar a CTEM oficialmente, Jacqueline Guerreiro seria a indicada da 44 
instância para a Rede. 3.Andamento dos editais do Macroprograma 45 
Educação Ambiental - Custeio de projetos e Programa de Educação 46 
Ambiental: Leandro Guerra falou que isto se divide em duas áreas, uma sobre 47 
a linha de ação para contratar instituição especializada que irá elaborar o 48 
Programa de EA da RH-V que terá certame em 01/04. Quanto a outra linha, 49 
que será o Edital de chamamento para custear projetos de EA na RH-V, 50 
Leandro indicou que houve alguns contratempos por conta do texto 51 
apresentado por um dos subcomitês, o que acabou gerando um atraso, mas 52 
que o edital está na ultima etapa, que é a avaliação do documento pela 53 
assessoria jurídica, sendo publicado caso não haja nenhum problema. Sobre o 54 
edital de comunicação, Leandro falou que como houve a contratação do 55 
profissional de comunicação, ele poderá contribuir com sua experiência para 56 
aprimoramento do edital. Teresa falou sobre a importância de se preparar 57 
enquanto membro do CBH-BG para participar dos editais. Haverá a 58 
participação ampliada no momento de formação para o acompanhamento do 59 
processo de instalação e desenvolvimento do macroprograma Educação 60 
Ambiental para membros da CTEM e membros de subcomitês, mesmo os que 61 
não tenham GTEAM. O encontro será em 19 de março, coordenado pelo 62 
GTEAM do subcomitê Oeste. 4. Eleição de novo subcoordenador da CTEM: 63 
Maria Teresa questionou se havia algum candidato para ocupar a vaga de 64 
subcoordenador, não havendo manifestação dos presentes. Foi decidido que o 65 
tema será debatido na próxima reunião. 5. Momento de Formação 66 
Continuada CTEM: Maria Teresa esclareceu que o tema já havia sido tratado 67 
anteriormente na CTEM e que conversou com os coordenadores das outras 68 
CTs, sendo considerado que será importante para o CBH-BG ampliar a 69 
participação e assim sugeriu que CTIL e CTIG também atuem, havendo 70 
concordância dos presentes. 6. Dia Mundial da Água: Maria Teresa 71 
esclareceu que, em comemoração à data, gostaria de realizar o lançamento do 72 
Atlas, mas que não será possível, sendo optado pelo lançamento dos 73 
Relatórios de Territorialidade e que a ação será importante para aproximação 74 
com os municípios, principalmente considerando o momento de início de nova 75 
gestão municipal. 8. Aprovação da Síntese das atas da CTEM da gestão 76 
2018/2020: Jacqueline realizou a contextualização do tema e solicitou a 77 
inclusão de algumas palavras para esclarecer que os indicadores não eram 78 
ambientais, mas sim indicadores de educação ambiental. Todos concordaram 79 
com a colocação e foi considerado que deve haver a publicação das atas. ; 7. 80 
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Semana Nacional do Meio Ambiente: Maria Teresa falou que deve ser 81 
pensado uma forma de mobilização social para a semana do meio ambiente, 82 
informando que Jacqueline, como coordenadora do GTEAM, tem uma proposta 83 
robusta para o tema. Alexandre Braga colocou que é importante considerar a 84 
pauta das mudanças climáticas, dada a urgência e relevância do tema. Teresa 85 
colocou que acredita que os temas serão convergentes, uma vez que a 86 
proposta de Jacqueline era sobre os ODS. Jacqueline acrescentou que a 87 
proposta também pensa o processo formativo continuado. Os presentes 88 
parabenizaram a coordenadora pela condução da reunião de forma objetiva. A 89 
reunião foi encerrada às 12h10. 90 
 91 
Encaminhamentos:  92 
 93 
1) Criar um grupo/time de whatsapp com Elane, Alexandre e Teresa para 94 
discussão da temática de inclusão de saberes de povos tradicionais. 95 
2) Jacqueline Guerreiro é indicada pela CTEM para a integrar a Rede de 96 
Fóruns da Juventude. 97 
3) Participação ampliada no momento de fomação para o acompanhamento do 98 
processo de instalação e desenvolvimento do macroprograma Educação 99 
Ambiental para membros da CTEM e membros de subcomitês, mesmo os que 100 
não tenham GTEAM. O encontro será em 19 de março, coordenado pelo 101 
GTEAM do subcomitê Oeste. 102 
4) O ponto de eleição de subcoordenador será definido na próxima reunião.  103 
5) O momento de formação continuada terá participação da CTIG e CTIL. 104 
6) Em comemoração ao dia mundial da água, será realizado o lançamento do 105 
Relatório de Territorialidades de forma virtual. 106 
7) Publicação da síntese das atas antigas da CTEM 107 
8) O tema da semana de meio ambiente será mudanças climáticas, tendo 108 
como estratégia pedagógica a utilização de temas de proximidade do cotidiano 109 
da população. As ações serão desenvolvidas nos territórios de todos os 110 
subcomitês. 111 
 112 
Participantes: 113 
  114 
OMA BRASIL – Jaqueline Guerreiro; Instituto Terrazul – Cynthia Souza; 115 
CRBRIO – Maria Teresa Gouveia; IFEC – Martha Christina Lopes; CCRON – 116 
Alexandre Braga; REDECCAP – Rejany dos Santos; IFF – Elane Farias. 117 
Secretaria Executiva: Carolina Martins e Leandro Guerra. 118 
 119 
 120 
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MARIA TERESA GOUVEIA 126 

Coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização 127 


