
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 1 

AMBIENTAL (CTEA) DO CBH – MÉDIO PARAÍBA DO SUL DO ANO DE 2020, 2 

realizada no dia 24/06/2021 (quinta-feira), de 14:00h às 16:40 através de 3 

videoconferência. A Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação 4 

Ambiental (CTEA) do CBH – MPS do dia 24/06/2021, foi iniciada por André 5 

Moreira (SOBEU-UBM) e contou com a presença dos membros: André Moreira 6 

Flávia Pires, Jacqueline Guerreiro, Markus Budzynkz, Ranyere Souza, Thiago 7 

Guedes, Ive Santos, Patrícia Duffles e Jane Soares, os convidados Aurealice 8 

Nogueira, Ana Carolina Callegario, Daniele Gonçalves Nunes, Lívia Puello de 9 

Barros Gil e, e a equipe: Roberta Abreu (AGEVAP), Tamires Souza (AGEVAP) 10 

e Angelo Mazza Pitasse (AGEVAP). Item 1. Abertura: A reunião foi iniciada por 11 

André Moreira, que deu as boas-vindas aos presentes, agradecendo a 12 

presença dos membros e deu seguimento na pauta. Item 2. Leitura do 13 

expediente (correspondência recebida, justificações de ausências e 14 

síntese de propostas encaminhadas até o início da sessão): A justificativa 15 

de ausência de Nilza Magalhães foi apresentada por Roberta Abreu, que deu 16 

seguimento na pauta. Item 3. Aprovação da Pauta; A presente pauta foi 17 

apresentada por André Moreira, e Roberta Abreu informou que houve 18 

solicitação de inclusão dos itens: Apresentação do Mascote e inclusão do 19 

mesmo nas redes sociais. Após leitura, a pauta foi aprovada com as inclusões 20 

propostas, através da aprovação dos demais pelo chat. Item 4. Aprovação da 21 

ata da 1ª Reunião ordinária da CTEA, realizada no dia 29/04/2021: Roberta 22 

Abreu iniciou o Item 4 dizendo que não recebeu nenhuma consideração da ata 23 

da 1ª Reunião Ordinária da CTEA, e dessa forma, a ata foi aprovada. Item 5. 24 

Apresentação das salas verdes: A pauta 5 foi iniciada com André Moreira 25 

solicitando a apresentação dos convidados que ficaram responsáveis pelas 26 

apresentações das salas verdes. Aurealice Nogueira, Ana Carolina 27 

Callegario, Daniele Gonçalves Nunes e Livia Puello de Barros Gil, como 28 

convidadas, falaram sobre suas formações, seus históricos profissionais e 29 

também citaram seus objetivos com a apresentação das salas verdes. Além 30 

disso, agradeceram a oportunidade de apresentação das salas verdes e quais 31 

seus objetivos com esse ato. Logo após a apresentação das convidadas, 32 

Roberta Abreu solicitou a apresentação nos novos membros da Câmara 33 

Técnica. Flávia Pires, Patricia Duffles, Jacqueline Guerreiro e Markus 34 



Budzynkz, respectivamente se apresentaram, falando um pouco sobre suas 35 

formações e objetivos profissionais. Logo em seguida, André Moreira solicitou 36 

o início das apresentações das Salas Verdes. Aurealice Nogueira deu início à 37 

apresentação do Projeto Sala Verde, projeto criado pelo PAG (Programa 38 

Ambiental Gaia), que faz parte do Colégio UBM. Ela iniciou a apresentação 39 

explicando a missão da instituição citada. Depois disso, Aurealice mostrou um 40 

pouco da história do Colégio UBM, relacionando sempre com o campo biológico 41 

e florestal, desde o início da UBM em 1949, até chegar na criação da Sala Verde, 42 

em 2018. Depois disso, a convidada apresentou os valores e objetivos da Sala 43 

Verde, e mostrou que a principal vertente do projeto é tentar alinhar o 44 

desenvolvimento econômico à preservação ambiental e à justiça social. Ela 45 

também mostrou os Aspectos Legais do PAG, no âmbito federal, institucional e 46 

internacional. A convidada apresentou algumas das missões e metas do projeto, 47 

assim como alguns trabalhos de pesquisa e ações sociais com foco no meio 48 

ambiente que são desenvolvidas na Sala Verde. Ela mostrou o projeto de 49 

reflorestamento “Semeando com as Mãos”, que tem parceria com a Light, e 50 

busca realizar plantios com alunos de escolas públicas, servindo como uma 51 

educação ambiental. A convidada também mostrou cursos de extensão 52 

oferecidos para a população. Por fim, Aurealice Nogueira terminou sua 53 

apresentação apresentando o site do Programa Gaia e suas funcionalidades e 54 

informações contidas. André Moreira agradeceu a apresentação de Aurealice 55 

Nogueira. Roberta Abreu solicitou uma troca de ordem de apresentações, visto 56 

que a convidada Ana Carolina Callegario alegou compromisso e não poderia 57 

ficar até o final da reunião. Com a aprovação das outras convidadas, a alteração 58 

da ordem de apresentação foi aprovada. Ana Carolina Callegario, dessa forma, 59 

inicia sua apresentação sobre a Sala Verde Paraíba do Sul contando um pouco 60 

sobre a história da criação do projeto e sua relação pessoal com a Sala. Explicou 61 

brevemente o conceito básico do projeto e como funciona uma Sala Verde. A 62 

convidada apresentou alguns projetos sociais desenvolvidas pela Sala Verde: 63 

projeto de reflorestamento com quilombos e catadores da região, comandadas. 64 

Também mostrou a criação de um projeto térmico para uma Creche de Pinheiral, 65 

assim como o projeto de uma armadilha para mosquitos em Volta Redonda. Ela 66 

também apresentou brevemente outras iniciativas. A convidada mostrou que a 67 

Sala Verde tem uma ação educadora em escolas e instituições, como n APAE e 68 



em maternais, além de capacitação de alunos de mestrado, como foi feito na 69 

UniFOA. Ana Carolina finalizou sua apresentação destacando a importância da 70 

preservação do ambiente, como prerrogativa essencial para a convivência 71 

social. André Moreira agradeceu a apresentação de Ana Carolina. Roberta 72 

Abreu solicitou que os participantes abrissem as câmeras para que pudesse 73 

fazer uma captura de tela. Feito isso, André Moreira solicitou o início da 3ª 74 

apresentação, feita pelas convidadas Daniele Gonçalves e Lívia Puello. 75 

Daniele Gonçalves iniciou sua fala parabenizando as apresentações anteriores, 76 

ressaltando a importância da existência das Salas Verdes na região. Após isso, 77 

a convidada começou a apresentação da Sala Verde Sagui, explicando 78 

primeiramente a escolha do mascote e do nome, relacionando-os com o tema. 79 

Também falou sobre o início do projeto, sua criação e idealização, assim como 80 

a organização do acervo intelectual. Ela explicitou o público-alvo do projeto e 81 

também mostrou o número de estagiários que já passaram por lá. Depois disso, 82 

Daniele explicou as ações, os programas e projetos desenvolvidos pela Sala 83 

Verde Sagui, e também foram mostrados projetos sociais promovidos pela Sala, 84 

como ações de reflorestamento, cursos de práticas ambientais, prevenção do 85 

uso de drogas, dentre outros. Dessa forma, Daniele Gonçalves encerrou sua 86 

parte na apresentação e passou a palavra para sua parceira de projeto Lívia 87 

Puello, que deu continuidade na apresentação. Lívia começou sua 88 

apresentação falando sobre seu início na Sala Verde Sagui. Ela destacou 89 

projetos de educação ambiental integrados com instituições escolares em 90 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Pinheiral. Nessas escolas 91 

eram realizadas ações de conscientização ambiental, dentro e fora da sala de 92 

aula. Também mostrou um projeto da implementação da coleta seletiva em 93 

parceria com o IFRJ Pinheiral, onde também foram entregues kits de 94 

conscientização do lixo aos moradores da cidade. Livia Puello encerra sua 95 

apresentação agradecendo a oportunidade de apresentação e abrindo a 96 

conversa para possíveis dúvidas. André Moreira agradeceu a apresentação. Ele 97 

disse seria interessante um alinhamento entre os projetos de Sala Verde, e 98 

dessa forma traçar estratégias de políticas públicas para alcance da população 99 

em geral. Logo em seguida, abriu a reunião para possíveis considerações gerais 100 

sobre as apresentações. Ranyere Souza solicitou o envio das apresentações 101 

em PDF para os membros presentes na reunião, via grupo de WhatsApp e e-102 



mails. Jacqueline Guerreiro parabenizou as apresentações das Salas Verde. 103 

Jacqueline disse que as Salas Verdes se iniciam como uma política pública do 104 

Ministério do Meio Ambiente em um momento mais portentoso da educação 105 

ambiental no órgão gestor, em que houveram muitas ações de enraizamento da 106 

educação ambiental. Segundo ela, essa política era pública e o conceito era 107 

muito bem definido, e dessa forma, se iniciaram as salas verdes, que se 108 

comunicavam na maioria das vezes com centros de educação ambiental, como 109 

uma forma de apoio do Ministério Público. Porém, os centros de educação 110 

ambiental deixaram de ser políticas públicas, e os que ainda restaram de gestões 111 

anteriores, resistem com poucos recursos e com dificuldades de se manter. 112 

Dessa forma, ela salientou a importância de se reestabelecer uma rede de 113 

comunicação e fortalecimento entre as salas verdes, que conseguiram construir 114 

um conceito de educação ambiental nos territórios, deixando de ser apenas um 115 

espaço para produções de materiais. Jacqueline, assim, disse que conseguiu 116 

perceber esse alinhamento e fortalecimento entre as Salas Verdes 117 

apresentadas. Ela salientou que esses projetos devem ser muito bem 118 

divulgados, para que as políticas públicas os vejam como um agente educador 119 

na área ambiental. Ela também sugeriu uma forma de ampliação dos discursos 120 

das salas verdes, para fortalecimento e divulgação. Ela finalizou sua fala 121 

informando que no 10º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental terá uma 122 

jornada de Centro de Educação Ambiental e Salas Verdes, algo que há um 123 

tempo não vinha ocorrendo e vai voltar a ser realizado. Com isso, ela aconselhou 124 

os membros da reunião a realizar um Pré-Fórum antes do 10º Fórum, no formato 125 

de uma roda de diálogo, para debater ideias antes do evento citado. André 126 

Moreira deu seguimento à reunião, finalizando o Item 5 e iniciando o Item 6. Item 127 

6. Plano de Comunicação: Roberta Abreu iniciou o item 6 falando sobre o 128 

Plano de Comunicação que está em vigor desde 2019, e que desde então, as 129 

ações previstas no plano estão sendo executadas conforme planejado. Ela disse 130 

que a Diretoria solicitou que fosse abordado nessa reunião a apresentação de 131 

dois temas do Plano de Comunicação para a discussão da Câmara Técnica. A 132 

primeira pauta abordada por Roberta foi a divulgação no YouTube de vídeos 133 

educativos ou demonstrativos de Educação Ambiental. Ela disse que o Comitê 134 

irá contratar um vídeo institucional previsto no Plano de Comunicação, e que no 135 

mesmo contrato vai inserir a elaboração de 12 vídeos educativos e que a 136 



Diretoria pediu para a CTEA definir doze temas para esses vídeos. A outra pauta 137 

levantada por Roberta é a definição dos temas dos Spots que iriam ser 138 

reproduzidos na Rádio, como meta do Plano de Comunicação. Esses Spots 139 

fazem parte do programa Um Minuto Pela Água e deveriam ser formulados pela 140 

Câmara Técnica. Ela mostrou que os spots são atemporais, e dessa forma 141 

poderiam ser repetidos nas divulgações. André Moreira, dessa forma, solicitou 142 

uma Reunião Extraordinária com o objetivo de lidar especificamente com as duas 143 

tarefas passadas anteriormente por Roberta Abreu. Ele falou que iria definir a 144 

data para essa reunião de acordo com a disponibilidade de todos os membros, 145 

salientando a importância de realizar essas tarefas rapidamente. Flávia Pires 146 

questionou essa rapidez para a realização dessas tarefas, visto que os trabalhos 147 

estão sendo iniciados há pouco tempo e essa demanda necessitaria de uma 148 

articulação maior. André Moreira contrariou a ideia de Flávia, e mostrou que a 149 

reunião seria justamente para discutir essas ideias por ela apresentadas. 150 

Roberta Abreu complementou dizendo que essas duas tarefas têm que ser 151 

realizadas ainda esse ano, e é importante dar um andamento à essas demandas, 152 

o que ajudaria no planejamento e cumprimento do Plano de Comunicação. 153 

André Moreira perguntou aos membros da reunião se era melhor marcar a 154 

próxima reunião já ali ou se preferiam marcar posteriormente no grupo de 155 

WhatsApp. Ranyere Souza mostrou sua preferência pela marcação da reunião 156 

no grupo do WhatsApp, e André Moreira concordou com sua escolha. Como não 157 

houveram opiniões contrárias, assim ficou decidido. Livia Puello pediu a 158 

palavra, que foi concedida por André Moreira. Ela falou sobre um 159 

questionamento de Thiago no Chat durante sua apresentação da Sala Verde. 160 

Lívia respondeu uma questão técnica sobre a coloração das lixeiras recicláveis 161 

e sua representação. Thiago Guedes concordou com a afirmação de Livia 162 

Puello, mas ressaltou alguns pontos da fala de Livia em relação a coloração das 163 

lixeiras recicláveis, ressaltando a importância das cores por questões didáticas. 164 

Livia Puello dessa vez entendeu a questão de Thiago Guedes e concordou 165 

com sua afirmação, citando sua experiência com lixeiras recicláveis coloridas em 166 

escolas. Flávia Pires disse que o INEA tem as etiquetas exclusivas para lixos 167 

recicláveis, e que disponibilizam para o público. Item 7. Comunicações e 168 

Avisos: André Moreira iniciou o item 7 perguntando aos membros se haviam 169 

avisos ou comunicações. Markus Budzynkz disse que será realizado o 5º 170 



Encontro de Educadores Ambientais da Região do Médio Paraíba do Sul e que 171 

os membros da Câmara Técnica serão convidados a participarem, assim como 172 

os membros do CEIVAP, CBH-MPS e possíveis parceiros que possam somar no 173 

encontro. Roberta Abreu informou a previsão da data da realização do ECOB 174 

para que não haja incompatibilidade de datas, que seria de 30 de novembro a 2 175 

de dezembro. Também informou a data do ENCOB, que será de 4 a 7 de outubro. 176 

Item 8. Encerramento: André Moreira encerrou às 16:20h a reunião 177 

agradecendo a participação de todos e ressaltou a importância do alinhamento 178 

de ideias e metas no resultado final buscado. A presente ata foi lavrada por mim, 179 

Angelo Mazza Pitasse, Estagiário do CBH-MPS e, depois de aprovada, será 180 

assinada pelo Coordenador da Câmara Técnica.  181 

 182 

 183 

André Luiz Moreira da Silva 184 

Coordenador 185 

 186 

ENCAMINHAMENTOS: 187 

1) Enviar as apresentações em PDF para os membros presentes na reunião, via 188 

grupo de WhatsApp e e-mails. 2) Agendar reunião extraordinária para tratar das 189 

demandas apresentadas pela diretoria. 190 

 191 


