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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 1 

AMBIENTAL DO CBH MPS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE DOIS, realizada no 2 

dia 12 de agosto de 2022, (sexta-feira) com o início às 14:00h e término às 3 

16:17h por videoconferência, com a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. 4 

Leitura do expediente (correspondências recebidas, justificações de 5 

ausências e síntese de propostas encaminhadas até o início da sessão); 3. 6 

Aprovação da ata da reunião do dia 10/06/2022; 4. Apresentação sobre o 7 

que é uma rede de educação ambiental de fato e seu funcionamento; 5. 8 

Discussão sobre ida de jovens do Comitê ao ECOB; 6. Comunicações e 9 

avisos; 7. Encerramento. Item 1. Abertura: O coordenador da CTEA André 10 

Luiz Moreira (UBM) deu boas-vindas a todos e prosseguiu com o andamento da 11 

reunião realizando a leitura da pauta. Foi incluído o seguinte item de pauta: 12 

“Discussão sobre ida de jovens do Comitê ao ECOB”. Em seguida, a pauta foi 13 

aprovada. Item 2. Leitura do expediente (correspondência recebida, 14 

justificações de ausências e síntese de propostas encaminhadas até o 15 

início da sessão); Tamires Moreira (AGEVAP) informou que não houve 16 

nenhuma correspondência ou justificativa de ausência recebida. Item 3. 17 

Aprovação da ata da reunião do dia 10/06/2022; Sem nenhuma manifestação, 18 

a ata foi aprovada. 4. Apresentação sobre o que é uma rede de educação 19 

ambiental de fato e seu funcionamento; Jacqueline Guerreiro (REARJ) iniciou 20 

a apresentação sobre o que é uma rede de educação ambiental e comentou que 21 

o documento da mesma está disponível para uso de todos. Seguindo, comentou 22 

sobre topologias de redes e alguns fundamentos e paradigmas de redes, onde 23 

informou que redes são encontros vivenciais. Posteriormente, também comentou 24 

sobre alguns pactos e padrões de redes. Logo depois, contextualizou sobre a 25 

história da rede de educação ambiental do Rio de Janeiro (REARJ), onde 26 

comentou que a rede foi criada em 1993, no contexto da Rio-92 e da criação da 27 

REBEA. Era uma rede de indivíduos. Hoje, se constitui em uma malha de redes 28 

autônomas, cada uma com sua própria história e suas especificidades, e que se 29 

integra à REARJ em diferentes momentos. Dando continuidade, mostrou 30 

algumas redes territoriais que fazem e fizeram parte da REARJ. Além disso, 31 

comentou que a rede temática da primeira infância está sendo reativada e que a 32 

rede de juventude está ativada. Seguindo, comentou que existem GT’s pró rede 33 

que querem fazer parte da rede. Ademais, comentou um pouco sobre o 34 
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planejamento estratégico da REARJ, como também dos observatórios. Por fim, 35 

agradeceu a todos e encerrou a apresentação. Após a apresentação, Markus S. 36 

W. Budzynkz (ADEFIMPA-RJ) comentou o quanto estranho foi de o mesmo não 37 

saber sobre essa apresentação antes, como também mostrou sua 38 

inconformidade com a falta de esclarecimento da apresentação, pois Jacqueline 39 

Guerreiro (REARJ) saiu da reunião logo depois que terminou a apresentação, 40 

onde a mesma teve que sair para um compromisso na escola em que estava. 41 

Sem mais nenhuma consideração, passou-se para o próximo ponto de pauta. 5. 42 

Discussão sobre ida de jovens do Comitê ao ECOB; Roberta Abreu 43 

(AGEVAP) contextualizou que o assunto de custear a ida de 15 jovens do Comitê 44 

ao ECOB na reunião Plenária foi uma proposta considerada boa, porém, 45 

comentaram que também estava um pouco inconsistente a proposta, pelo fato 46 

dos jovens poderem não estarem engajados na gestão de recursos hídricos, 47 

como também ter mais critérios de seleção para a seleção dos mesmos. A partir 48 

disso, Roberta Abreu (AGEVAP) informou que a Plenária pediu para a CTEA 49 

discutir mais em relação ao tema e formalizar uma proposta mais consistente. 50 

Seguindo, Markus S. W. Budzynkz (ADEFIMPA-RJ) sugeriu que fossem 51 

convidados 19 jovens, pois existem 19 municípios na região do médio paraíba 52 

do sul. Também comentou que a participação dos jovens fosse de apenas um 53 

dia no ECOB. Além disso, propôs que fosse realizado contribuições de critérios 54 

via e-mail para formalizar uma proposta mais elabora para a próxima Plenária do 55 

dia 12/09/2022. Em seguida, Flávia Pires (INB) sugeriu que fosse contratado um 56 

ônibus para levar esses jovens e custear o mesmo, em um dia, como também 57 

custear o almoço em um restaurante para os jovens, em vez de realizar de fato 58 

o custeamento todo para cada um. Posteriormente, Ive Santos Muzitano 59 

(FIPERJ) sugeriu que no dia do evento que os jovens fossem, que tivesse uma 60 

atividade de recursos hídricos voltada para os mesmos. A partir das sugestões, 61 

o Coordenador André Luiz Moreira (UBM) propôs que fossem pontuadas as 62 

sugestões de Flávia Pires (INB) no WhatsApp e que o restante dos membros 63 

contribuísse para se ter uma definição de proposta para ser levada a Plenária. 64 

Por fim, ficou encaminhado de elaborar uma proposta de levar jovens ao ECOB 65 

com as devidas contribuições de forma virtual e enviar para a Plenária até dia 66 

29/09/2022. 6. Comunicações e avisos; Não houveram comunicações e avisos 67 

na presente reunião. Item 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a 68 
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reunião foi encerrada pelo Coordenador André Luiz Moreira (UBM), tendo a 69 

presente ata sido lavrada por mim, Thiago Firmino, Estagiário Administrativo, e 70 

depois de aprovada, foi assinado pelo Coordenador.   71 

 72 

Volta Redonda, 12 de agosto de 2022 73 

 74 

André Luiz Moreira 75 

Coordenador. 76 

 77 

 78 

Encaminhamentos: 1) Elaborar proposta de levar jovens ao ECOB e 79 

encaminhar a todos. 80 

 81 

Lista de Presença: 82 

 83 

Membros representantes do Poder Públicos: Ive Santos Muzitano (FIPERJ). 84 

Membros representantes dos Usuários: Jane da Silva Faria Soares 85 

(SAAEVR), Flávia Pires (INB) e Thiago Guedes (AAN). 86 

Membros representantes da Sociedade Civil: André Luiz Moreira (UBM), Nilza 87 

Magalhães Macário (AEDB) e Markus S. W. Budzynkz (ADEFIMPA-RJ). 88 

Membros convidados: Jacqueline Guerreiro (REARJ). 89 

Ausência Justificada: - 90 

Lista de presença de convidados: - 91 

Lista de presença de equipe: Tamires Souza e Roberta Abreu. 92 


