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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.º 98 /2019 de 14 de Outubro de 2019 

Data: 29/10/2019 hora:10:00h Local: Horto Escola Artesanal. – São Pedro da Aldeia/RJ 

Presentes: Daiana Paula (P.M.S.P.A), Franciene Bartholomeu (P.M.C.F), Ana Maria Fernandes 

(Viva Lagoa), Dalva Rosa Mansur (IPEDS), Nathalia Bragança (CAJ),  Keila Ferreira  e 

Gabriela Negreiros (Prolagos), Luís Fernando e Fernanda Couto (CILSJ).  

Pauta: 

1. Aprovação da minuta da Sinopse de Reunião (07-10-2019); 

 2. Programa de Capacitação do CBHLSJ;  

3. Assuntos Gerais. 

Resumo: A reunião iniciou-se com a Sra. Dalva agradecendo a presença de todos os presentes. 

Em seguida, foi informado pelas membras representantes das concessionárias de água e esgoto 

que os ofícios de atualização de suas representações no CBHLSJ seriam atualizados, via e-mail. 

Passando para o item 1: Aprovação da minuta da Sinopse de Reunião (07-10-2019), a 

mesma foi aprovada pelos presentes, sem ressalvas. Dando continuidade, conforme o Item 2:  
Programa de Capacitação do CBHLSJ,  a Presidente Dalva Mansur apresentou o resumo do 

escopo preliminar do projeto de Capacitação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

CBHLJS/CTEACOM, minutado em reunião anterior (07/10/2019) para ser discutido entre os 

representantes. Segundo Dalva, a principal justificativa para o referido projeto foi devido à 

percepção sobre a falta de conhecimento da geografia regional, tanto física quanto econômica e, 

em especial, a não identificação dos esforços de saneamento regional e seus resultados, e o 

desconhecimento dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e da gestão e legislação 

ambiental por parte de membros do próprio Comitê e de outros atores regionais de importância 

social na RH-VI. Tendo como objetivo capacitar atores locais ligados às associações e 

movimentos, fornecendo informações e recursos acadêmicos, que venham a subsidiar suas 

potencialidades em função da preservação ambiental e dos recursos hídricos. Visando: 

reconhecer a Geografia regional, tanto física quanto econômica; identificar as unidades de 

conservação regionais e sua importância; identificar as obras de saneamento regional e seus 

resultados e avanços tecnológicos; identificar os instrumentos de gestão de recursos hídricos, 

sua aplicação, bem como o papel das instituições protagonistas envolvidas; compreender o 

processo de licenciamento e outorga, bem como o papel das instituições protagonistas 

envolvidas. Segundo o escopo apresentado, a população alvo a ser capacitada será composta 

pelos membros do CBHLSJ e do CILSJ, participantes de secretarias de ambiente, obras e 

saneamento dos municípios da região, os assessores das câmaras de vereadores e vereadores da 

região, professores municipais, estaduais e universitários da região e protagonistas de 

associações, organizações comerciais e sociais e conselhos municipais. No tocante à 

Metodologia, o programa deverá ser lançado em cerimônia em cada sub bacia do CBHLSJ, 

após o lançamento serão feitas as inscrições para os participantes do programa. Os certificados 

deverão ser expedidos após frequência em cada um dos módulos. A proposta será em trabalhar 

no sistema de seminários temáticos, envolvendo o público alvo, sempre constituídos de 

conteúdos teóricos e visitas técnicas. Cada módulo terá pelo menos 24 horas por aula. Segundo 

Dalva Mansur, a ideia é realizar a parte de conteúdo científico para o grupo total de 
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São Pedro da Aldeia, 07 de novembro de 2019 

 

 

DALVA MANSUR  

Presidente da CTEACOM 

CBHLSJ 

participantes, e realizar as visitas técnicas por grupos de interesse comum, e adequar o conteúdo 

à aplicação dos conhecimentos em suas atividades. Cada objetivo vai constituir um modulo de 

aprendizagem. A capacitação deverá ter um conteúdo redigido em mídia impressa. Deverá ter 

também visitas técnicas em pelo menos dois dias podendo ser divididos em grupos com 

afinidades. Deverá haver pelo menos uma atividade a cada três semanas, respeitadas as semanas 

com feriados longos. O programa deverá ser lançado no inicio do ano de 2020, logo após o 

carnaval, e ser iniciado após os feriados da Páscoa. Foi decidido, também, que a cobertura da 

mídia digital deverá estar presente em todos os fazes do programa. A coordenação será da 

CTEACOM, e os professores conferencistas serão convidados após análise curricular. O 

transporte para os participantes, segundo a presidente Dalva, será oferecido gratuitamente, 

tendo apenas o ônus do pagamento de combustível pelo CBHLSJ. Deste modo, foi decidido e 

aprovado pelos membros que o escopo preliminar apresentado será a base do Programa de 

Capacitação (conforme Rubrica da Educação Ambiental estabelecida no PAPI vigente) e que, 

ainda, seria detalhado nas próximas reuniões da CTEACOM. Passando para o último item 

Assuntos Gerais, foi sugerido, pelos membros, que fosse criado um Canal no YOUTUBE do 

CBHLSJ para combater notícias inverídicas disseminadas na região, que, segundo seus 

membros, são altamente prejudiciais à figura do CBHLSJ, por afetar indiretamente sua gestão. 

Por esse motivo, foi solicitado que a Secretaria Executiva enviasse cópia do contrato de 

comunicação e seu plano de trabalho para ser avaliada a possibilidade de criação/assessoria 

deste canal pelo assessor de comunicação contratado pelo Comitê. Foi decidido, também, que a 

próxima reunião, para dar continuidade à elaboração do escopo do projeto de capacitação, seria 

realizada em 11/11/2019 às 14:30h no Horto escola Artesanal, em São Pedro da Aldeia. Sem 

mais assuntos a ser abordado a reunião foi encerrada.  

Registro Fotográfico: 

                             

 

   
 

   

Relator: 

Luís Fernando Faulstich (Analista Técnico do CBHLSJ) 


