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APROVAÇÃO 04/10/2021 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO COMITÊ DA REGIÃO HI-2 

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

E JACAREPAGUÁ –GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 25 de agosto de 2021, quarta-feira 4 

às 15h por videoconferência, reuniu-se a CTEM do CBH-BG com a seguinte pauta: Apre-5 

ciação e deliberação sobre a ata do dia 12/04/2021; 2. Indicação para o GT OGA; 3. 6 

Formatos de editais; 4. Indicação de subcoordenador; 5. Relatos sobre as oficinas do 7 

Plano Nacional de Recursos Hídricos e do Plano Estadual de Recursos Hídricos: A 8 

reunião se inicia às 15h05. 1. Apreciação e deliberação sobre a ata do dia 12/04/2021: 9 

A coordenadora Maria Teresa Gouveia questiona se algum dos presentes gostaria de rea-10 

lizar alguma contribuição para a ata. Os membros aprovam a ata. 2. Indicação para o GT 11 

OGA: Maria Teresa de Jesus Gouveia resume os acontecimentos da última reunião de Di-12 

retoria Ampliada e comenta que solicitou que cada instancia fosse representada por duas 13 

pessoas. Propõe que Elane Faria a acompanhe no GT OGA. Segue recordando que sugeriu 14 

a construção de um glossário coletivo considerando a diversidade de agentes sociais. Jac-15 

queline Guerreiro fala sobre o processo de criação do OGA e informa que houve a adesão 16 

de diversos comitês. Martha Christina pontua que a oficina foi muito “corrida”. Jacqueline 17 

esclarece que a primeira fase durou mais de um ano e explica cada uma das outras etapas. 18 

3. Formatos de editais: Maria Teresa resume os desdobramentos do edital anterior e a 19 

formalização entre CBH-BG, INEA e Agevap em relação a outras formas de contratação de 20 

serviços para o CBH-BG, citando os formatos: Celebração de instrumentos de parceria; 21 

Editais específicos para atender determinados prestadores de serviços técnicos; contrata-22 

ção de profissionais. Diz que as instâncias do CBH-BG devem escolher qual modelo de 23 

contratação, sendo encaminhado à Diretoria após a escolha, e, por último, à Agevap. Jac-24 

queline diz que a resolução já existia e não havia conhecimento desta pelo Grupo de Acom-25 

panhamento. Informa também que há uma conjuntura institucional favorável no INEA, 26 

sendo a demanda do comitê entendida pelo coordenador. Diz também que há meios para 27 

alterar a conjuntura. Sugere à CTEM acelerar o processo para um termo de referência para 28 

o Plano de Educação Ambiental. 4. Indicação de subcoordenador: Não é definido a sub-29 

coordenação e a pauta será novamente debatida em uma próxima reunião. 5. Relatos so-30 

bre as oficinas do Plano Nacional de Recursos Hídricos e do Plano Estadual de Re-31 

cursos Hídricos: Jacqueline compartilha, resumidamente, as falas e contribuições da par-32 

ticipação durante a oficina do Plano de Recursos Hídricos no Componente de Educação 33 

Ambiental e Mobilização. Maria Teresa relata acontecimentos na oficina de Revisão do 34 

Plano de Recursos Hídricos e suas sugestões na Oficina. Comenta também da reunião 35 

extraordinária no subcomitê Oeste para avaliação das sugestões. Reforça a importância da 36 

leitura dos documentos, especialmente o 6o Encontro Formativo da ANA. Jacqueline, refe-37 

rente às falas de Maria Teresa , comenta a respeito da pontuação do ICMS Ecológico dada 38 

aos municípios do Rio de Janeiro com Programas de educação ambiental e que a SEAS 39 

procurou Rede de Educação Ambiental do RJ e a UERJ para auxiliar os municípios a ela-40 

borarem os programas municipais de educação ambiental de maneira participativa. Ainda 41 

referente a fala, diz que o INEA está focado no processo formativo com base em como criar 42 
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um projeto de educação ambiental e indicadores. Elane pergunta a respeito dos multiplica-43 

dores. Jacqueline explica que houve o pedido às prefeituras de indicação de duas pessoas 44 

da gestão pública para realizarem o processo formativo que tenham perfis de multiplicado-45 

res. Jacqueline lembra que o comitê de Guandu aportou recursos para realizar o plano de 46 

Educação Ambiental e apoiar a elaboração dos programas municipais de educação ambi-47 

ental dos municípios abrangentes do comitê Guandu. A reunião chega ao fim às 16h45.  48 

 49 

Maria Teresa Gouveia 50 

Coordenadora da Câmara Técnica Educação Ambiental e Mobilização 51 

 52 

Encaminhamentos: 53 

1) Publicação da ata de 12/04/2021; 54 

2) Indicações da CTEM para o GT OGA: Maria Teresa e Elane. 55 

3) Renovar a solicitação de análise da resolução 160 do INEA para uma discussão 56 

específica em uma reunião extraordinária para definição do formato desejado e do 57 

conteúdo. 58 

4) O ponto de pauta de indicação para subcoordenador será incluído na próxima reu-59 

nião. 60 

 61 

Lista de presença: Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência – 62 

IFEC – Martha Christina Lopes; Conselho Regional de Biologia - CRBio-02 - Maria Teresa 63 

de Jesus Gouveia; Instituto Federal Fluminense – IFF – Elane Maria Farias; Rede de Em-64 

preendedores Sociais para o Desenvolvimento Socialmente Justo, Democrático e Susten-65 

tável – Rejany Ferreira dos Santos; Associação Organização da Sociedade Civil de Inte-66 

resse Público Mobilidade e Ambiental Brasil – OMA Brasil – Jacqueline Guerreiro. Secreta-67 

ria Executiva (Agevap): Ana Costa, Carolina Martins e Lucas Pacheco. 68 


