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Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos 

Rios São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

Sinopse de Reunião 

“Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º029/2019 de 18 de abril de 2019 

Data: 06/05/2019     hora: 9h Local: Horto Escola Artesanal. – São Pedro da Aldeia/RJ 

Presentes:  

Letícia Hitomi Nogami (FIPERJ), Daiana Paula da Silva Cabral (P.M.S.P.A), Katia Regina Martins de 

Souza Lima (MOMIG), Ana Maria Fernandes Muniz Vicente Jardim (Associação Viva Lagoa), Michele 

Maria de Souza (AMEAS), Dalva Rosa Mansur (IPEDS), Manildo Marcião de Oliveira (IFF), Gabriela 

Negreiros Coutinho (CAJ), Dulce Tupy (Z-24-Saquarema), Renan Ventura (CILSJ), Fernanda Couto 

(CILSJ), Luís Fernando Faulstich (CILSJ), Alexandre Cunha (Assessoria de Comunicação) 

Pauta:  

 1. Aprovação da minuta da Ata (reunião de 27/11/2018); 

 2. Escolha do Novo Coordenador desta CT;  

 3. Aprovação do calendário de reuniões 2019; 

 4. Assuntos Gerais. 

Resumo:  

A Sra. Dalva Mansur iniciou a reunião saldando e agradecendo a presença dos participantes. Passando 

para o item de pauta 1. Aprovação da minuta da Ata (reunião de 27/11/2018), todos os participantes 

aprovaram a ATA sem nenhuma observação a ser feita. Dando continuidade no item 2. Escolha do 

Novo Coordenador da câmara técnica, e ficou decidido que a Sra. Dalva Mansur continuará como 

Coordenadora da CTEACOM. 3. Aprovação do calendário de reuniões 2019 ficou acordada nas 

seguintes datas para as próximas reuniões 25/06/2019 e 13/08/2019. Em continuidade, passando para 

o item de pauta 4. Assuntos Gerais, A Sra. Gabriela Coutinho atualizou a situação que se encontra o 

projeto Revivendo Águas Claras, informou que em breve sairá o 1º relatório do acompanhamento do 

projeto e que posteriormente encaminhara ao CBHLSJ, informou também que no dia 21 de setembro 

haverá um evento de reflorestamento da CAJ e que todos serão convidados. A Sra. Dulce Tupy 

atentou sobre a comunicação no comitê, pois as informações tem que ser circuladas de uma maneira 

mais acessível, e sugeriu que cadastrassem a Sra. Michele Souza (AMEAS) no CBHLSJ para que as 

informações possam passar em outras mídias e chegar a todas as Prefeituras. A Sra. Dalva Informou 

que a CTEACOM possui R$ 5.000,00 para investir em vídeos de 30 segundos que haviam sido 

aprovadas em reuniões anteriores. Sendo assim foi sugerida a criação de um Grupo de Trabalho 

contendo de 3 a 5 pessoas para elaboração desse material, as pessoas que se voluntariaram para esse 

grupo foram a Sra. Dulce Tupi, Sra. Michele Maria de Souza, Sr. Manildo Marcião de Oliveira e a 

Sra. Leticia Hitomi. Prosseguindo à reunião, a Sra. Dalva pediu a palavra e manifestou o 

descontentamento com o CILSJ em relação aos municípios, pontuando que o Consórcio tem se 

envolvido em política, e que isso não pode ser aceito, e que o Consórcio precisa ser neutro junto às 13 
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São Pedro da Aldeia, 03 de junho de 2019 

prefeituras signatárias, “não dando preferência nem a prefeitas A,  B ou C ”. Tendo em vista a 

melhoria dessa relação, a Sra. Dalva solicitou à delegatária que fizesse uma relação com o nome dos 

Secretários de Educação dessas prefeituras, para fazer uma visita e oferecer ajuda dentro da temática 

(educação ambiental), perguntando se eles teriam alguma necessidade que a CTEACOM/CBHLSJ 

pudesse contribuir. Dando continuidade, a Sra. Dulce questionou sobre o projeto Gênero Água e 

Saneamento, feito pelo Instituto Ipanema, que não foi publicado e não houve continuidade. A Sra. 

Dalva informou que este projeto não havia chegado ao CBHLSJ devido a problemas com documentos 

e sugeriu então que fosse apresentado novamente para que ele possa ser publicado. Solicitando a 

palavra, o Sr. Luís Fernando sugeriu que um dos vídeos de 30segundos abordasse o tema de Gênero, 

Água e Saneamento, contemplando o projeto que não havia sido publicado em 2013. Não Havendo 

mais nenhum assunto a ser tratado a reunião foi encerrada. 

Registro Fotográfico: 

                         

  

Relator: Renan Ventura (estagiário CILSJ) 



3 
 

 

DALVA MANSUR  

Coordenadora da CTEACOM 

CBHLSJ 


