COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG

1

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GT EDUCAÇÃO AMBIENTAL E

2

COMUNICAÇÃO DO SUBCOMITÊ OESTE DA BAÍA DE GUANABARA – CBH-BG.

3

GRAVAÇÃO DISPONÍVEL. No dia 19 de fevereiro de 2021 em ambiente virtual, com

4

início marcado para as 14h00min, foi realizada esta reunião, com a seguinte pauta: 1-

5

Aprovação da pauta; 2- Aprovação da ata do dia 06/11/2020; 3- Continuidade das

6

discussões

sobre

editais

dos macroprogramas de

educação

ambiental

7

comunicação; 4- Propostas de ações do GT para 2021; 5- Definição das datas de

8

oficinas de nivelamento; 6- Definição do cronograma de reuniões; 7- Informes.

9

Iniciada a reunião às 14h19min. 1- O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta),

10

coordenador do GT, relembrou a pauta da reunião para todos os membros presentes.

11

Após isso perguntou aos mesmos se algum deles tinham opinião contrária de como

12

deveria ser a pauta, sem obter nenhuma resposta negativa de qualquer membro

13

presente, foi aprovado a pauta de reunião. 2- Dando continuidade para a reunião, o Sr.

14

Mauro Pereira (Defensores do Planeta) pediu ao Sr. Carlos Rogério (AGEVAP) para

15

que colocasse em tela a ata da reunião do dia 06/11/2020. Em seguida perguntou aos

16

membros se algum deles gostariam que fosse feita qualquer tipo de alteração na

17

mesma. Nada foi declarado por parte dos membros. Apenas fazendo seu pedido

18

próprio o Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) pediu para que fosse alterado o

19

nome da Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) nas linhas 31 e 35, pois o sobrenome

20

estava incorreto, após isso foi declarada a aprovação da ata. 3- Iniciado o terceiro item

21

da pauta o Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) esclareceu para os membros

22

novos que os editais são documentos muito importantes, contendo um conteúdo muito

23

rico em informações relacionado ao Programa de Educação Ambiental e o trabalho que

24

vem sendo feito por todos os membros. No entanto, como também relatou a Sra.

25

Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil), não estavam satisfeitos com o tempo que estava

26

sendo levado para o mesmo ser publicado. Frisaram que não sabiam em que parte do

27

processo estaria um dos editais relacionados ao Macroprograma de Educação

28

Ambiental e porque ainda o mesmo não teria sido publicado. O Sr. Lucas Pacheco

29

(AGEVAP) comunicou aos membros que entraria em contato com o Sr. Leandro Guerra

30

(AGEVAP) para saber o andamento do Edital relacionado ao Programa de Educação

31

Ambiental. O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) disse que aguardaria a

32

resposta ainda na reunião e logo após pulou este item da pauta para dar mais tempo
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33

de obter uma resposta. 4- O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) explicitou que

34

tinha vontade de mudar o nome das oficinas de nivelamento para rodas de conversa,

35

que seria um nome mais adequado para o que é proposto nestes encontros. Relatou

36

que em conversa com a Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) a proposta é que

37

seriam cinco rodas de conversa do GT para o ano de 2021, começando a primeira em

38

março, duas outras rodas em abril e outras duas em maio. Pediu também o apoio da

39

AGEVAP para que verificasse as melhores datas em cada mês para o agendamento.

40

Explicitou a vontade de realizar uma ação no dia mundial do meio ambiente junto

41

a ONU Meio Ambiente, que deveria ser em junho, sugerindo que fosse feito um bate-

42

papo, um seminário ou uma ação em uma das atividades do GT, por meio virtual.

43

Seguindo com a apresentação das propostas para o GT o Sr. Mauro Pereira

44

(Defensores do Planeta) disse que em outubro poderia ser marcado um encontro

45

presencial, se possível, para todos os membros trocarem conhecimento sobre como é

46

a atuação de cada um em seu território em relação à Educação Ambiental. O Sr. Carlos

47

Rogério (AGEVAP) disse que tem o calendário disponível e que se fosse da vontade de

48

todos, já poderiam marcar as datas das rodas de conversa de 2021. O Sr. Mauro

49

Pereira (Defensores do Planeta) disse que estava preocupado em marcar as datas,

50

pois tinham alguns membros ausentes da reunião. A Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA

51

Brasil) sugeriu que fosse marcado a roda de conversa do mês de março, pois daria

52

tempo de todos ficarem cientes e sugeriu posteriormente conversarem sobre as datas

53

das próximas rodas de conversa. O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) achou

54

válido e sugeriu o dia 19 de março, consultando os membros presentes se alguém

55

tinha uma opinião contrária. O Sr. Lucas Pacheco (AGEVAP) avisou que o Sr. Leandro

56

Guerra (AGEVAP) o comunicou sobre os editais de Educação Ambiental, disse que o

57

Edital relacionado aos Projetos de Educação Ambiental atrasou por dois meses, por

58

conta do texto da Lagoa Rodrigo De Freitas que precisou ser revisto, mas que já estava

59

tudo certo e sendo avaliado pelo controle interno da AGEVAP. No caso do Edital

60

relacionado ao Programa de Educação Ambiental, já teria passado pelo controle

61

interno da AGEVAP e está no processo de elaboração do ato convocatório, devendo

62

ser publicado nas próximas semanas. A Sra. Maria Teresa (CRBio) disse aos membros

63

que trabalhou bastante para revisar a consolidação da Síntese de Ações do Programa

64

de Educação Ambiental e que ficou triste por saber que ele ainda não estava publicado.
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65

Disse também que para ela a oficina deveria ser de nivelamento, por causa dos

66

membros novos e continuou dizendo que gostaria de saber o que está “segurando”

67

este edital na AGEVAP. Em relação aos primeiros encontros futuros, a mesma não vê

68

como uma roda de saberes, pois os membros novos não teriam conhecimento da

69

síntese dos editais, o que dificultaria a troca de saberes. Concluiu dizendo que achava

70

pertinente que os membros recém-chegados tivessem ciência da síntese dos editais. A

71

Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) relembrou que na reunião em novembro de

72

2020 foi feito um encaminhamento para que as sínteses finais dos editais de Educação

73

Ambiental fossem enviadas a todos os membros que estavam entrando para o

74

GTEAM. A reunião prosseguiu com o Sr. Carlos Rogério (AGEVAP) perguntando a

75

todos os membros se poderia ser marcada a primeira roda de conversa ou saberes ou

76

fazeres do dia 19/3/2021 às 14:00 horas, após alguns debates em relação ao dia e o

77

mês, todos ficaram de acordo e foi marcado, porém com o nome de “Oficina de

78

Empoderamento Social no Processo de Contratação e Acompanhamento do Programa

79

de Educação Ambiental – GTEAM OESTE”. A Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil)

80

sugeriu que fosse feito um formulário para consulta aos membros em relação as datas

81

e temas para os encontros a partir de abril. A mesma disse que seria feito e mandado

82

para os responsáveis da AGEVAP para operacionalização e encaminhamento ao resto

83

dos membros do GT. A Sra. Maria Teresa (CRBio) perguntou ao Sr. Carlos Rogério

84

(AGEVAP) quando o edital do Programa de Educação Ambiental seria publicado, o Sr.

85

Lucas Pacheco (AGEVAP) respondeu dizendo que seria publicado nas próximas

86

semanas. O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) pediu ao Sr. Carlos Rogério

87

(AGEVAP) para que fosse marcado dia 07 de junho, a oficina WED 2021 – DIA

88

MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE DO CBH BG, ideia que também será levada à CTEM.

89

O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Brasil) seguiu a reunião dizendo que gostaria de

90

marcar um encontro para troca de experiências, a intenção é que fosse realizado no

91

mês de setembro ou outubro, acrescentou que gostaria de apresentar a agenda 2030

92

nesta mesma situação, em acordo com todos os membros presentes foi marcado a

93

reunião no dia 21 de setembro com o nome de ‘'Diálogo de Fazeres Oeste – Agenda

94

2030’’. 5- O Sr. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) começou esclarecendo todas

95

as datas das oficinas de nivelamento que foram marcadas e os temas sugeridos a

96

serem abordados. A primeira seria em março referente a metodologia participativa no
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97

acompanhamento dos editais, a segunda em abril seria sobre políticas estruturantes de

98

Educação Ambiental e água, a terceira seria matriz de indicadores de Educação

99

Ambiental, a quarta seria metas indicadores dos ODS e a quinta seria comunicação

100

nas perspectivas da Educomunicação. 6- Sobre o cronograma o Sr. Mauro Pereira

101

(Defensores do Planeta) disse que a intenção seria ter uma reunião a cada penúltima

102

semana do mês e que por seus compromissos o melhor dia da semana a ser marcado

103

seria as sextas-feiras. Todos os membros presentes concordaram, e ele então

104

prosseguiu solicitando para o Sr. Carlos Rogério (AGEVAP) marcar uma reunião no dia

105

30 de abril, já que na penúltima semana do mês a sexta-feira irá cair no dia 23 que é

106

feriado. Também foi pedido para o mesmo que fosse marcado bimestralmente uma

107

reunião na penúltima sexta-feira do mês, caso não fosse possível, o agendamento

108

seria para a última sexta-feira do mês. 7- Continuando a reunião a Sra. Maria Teresa

109

(CRBio) pediu para oficializar em ata o seu informe de que foi enviado por ela a todos

110

os subcomitês que possuem Grupos de Trabalho do Macroprograma de Educação

111

Ambiental a proposta do “Curso de Nivelamento em Elementos Estruturantes de

112

Governança do CBH” e a mesma não obteve respostas. Falou sobre a falta de

113

interesse de alguns membros do CBH-BG para se apropriar dos documentos

114

importantes para a governança das águas, tais como os Relatórios de Territorialidade e

115

o Atlas da RH-V, e que, por conta disso, não contribuem para a construção desses

116

documentos. Externalizou que é preciso preparar a sociedade para ocupar esses

117

espaços (como os CBHs) com qualificação, mas não uma qualificação de saberes, pois

118

todos os membros já têm saberes qualificados, mas sim uma capacitação sobre a

119

participação e o controle social, resumida na frase “Eu sei do meu poder”. Uma

120

capacitação com informações sobre os documentos importantes para a gestão, o papel

121

da AGEVAP, qual a participação do INEA, o que é o PAP, etc. Disse que trouxe a

122

proposta para a CTEM e elaborou uma proposta de encaminhamento, mas,

123

infelizmente, não obteve respostas. Disse que em paralelo, o Sr. José Paulo (OMA

124

Brasil) sugeriu uma ação nesse mesmo sentido em parceria com a CTIG e a CTIL. Ela

125

resumiu o informe dizendo que a ideia da capacitação cresceu e agora vai englobar

126

uma ação conjunta das câmaras técnicas para os membros do CBH-BG. Encerrada a

127

reunião às 16:30hrs sem mais nada a acrescentar. Eu, Renan Pinto Assis da Silva,

128

transcrevi a ata e dou fé.
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Rio de Janeiro, 19 de Fevereiro de 2021

Mauro Pereira
Coordenador GTEAM Oeste

Encaminhamentos:
1. Corrigir linhas 31 e 35 da ata de reunião do dia 06/11/2020 que constam o
nome de forma incorreta da Sra. Jacqueline Guerreiro
2. Enviar para conhecimento dos novos membros do GTEAM Oeste a Síntese
de Ações do Programa de Educação Ambiental e a Síntese de Ações da
Seleção pública para custear a execução de projetos de Educação Ambiental
3. Agendar para o dia 19/03/2021 o Diálogo de Fazeres Oeste – Programa de
Educação Ambiental
4. Incluir como ponto de pauta da próxima reunião do GTEAM Oeste:
Apresentação das ações em Educação Ambiental pelos membros e
instituições que compõem o GT
5. Esboço de formulário com sugestões de datas e temas para as próximas
reuniões será enviado pelo GTEAM para que os membros do Escritório de
Projetos operacionalizem a consulta aos membros

LISTA DE PRESENÇA:
Mauro Pereira (Defensores do Planeta)
Maria Teresa Gouveia (CRBio)
Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil)
Breno Herrera (ICMBIO)
Patrícia de Almeida Gianinni (SEAPPA)
João Paulo Coimbra (AGEVAP)
Lucas Charles (AGEVAP)
Carlos Rogério (AGEVAP)
Renan Silva (AGEVAP)
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