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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação - 

CTEACOM” 

 
Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 56/2021, de 07 de junho de 2021 e 73/2021, de 

15 de junho de 2021 

Data: 22/06/2020      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Dalva Mansur (IPEDS); Eduardo Pimenta (UVA); Sueli Aparecida (Associação 

Raízes); Fabio Lima (IFF-CF); Yan Freitas (CAJ); Simony Dias (PROLAGOS); Paula 

Montenegro (Instituto Albatroz); Daiana Cabral (P.M. São Pedro da Aldeia); Bernardo Corty 

(P.M. Armação dos Búzios); Dulce Tupy (Col. Z-24/Saquarema). 

 

Convidados: Amanda Bulhões (PROLAGOS); Orlando Pacheco (NEA-BC); Alejandra 

Aguilar (NEA-BC); Emídio Fernandes (NEA-BC); Marianna Cavalcante (CILSJ); Luís 

Fernando Faulstich (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ).  

Pauta:  

 

1) Homologação da composição da CT; 

2) Eleição de coordenador (a);  

3) Solicitação de novos projetos; 

4) Projeto Executivo Gênero e Água; 

5) Proposta de vídeos para o projeto “Produção de vídeos educativos sobre os Recursos 

Hídricos e Unidades de Conservação da Região Hidrográfica Lagos São João”. 

6) Propostas de vídeos para o programa de capacitação; 

7) Assuntos Gerais. 

 

Resumo:  

A Sra. Dalva Mansur, do IPEDS, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Seguiu-se 

para o primeiro item de pauta, que tratava sobre a homologação da composição desta CT. O Sr. 

Luís Fernando, do CILSJ, explanou que a lista era constituída por entidades que compuseram a 

instância no biênio 2019-2021 e por entidades que enviaram o oficio para compor no biênio 

2021-2023. Em seguida, o Sr. Luís Fernando Faulstich citou as entidades a serem homologadas, 

questionando se havia alguma inclusão ou retificação a ser feita.  A Sra. Dalva Mansur atentou 

que a lista deveria conter apenas as entidades que enviaram o oficio para o biênio atual, visto 

que algumas instituições haviam indicado novos representantes. Não havendo mais 

considerações por parte dos presentes, a composição foi homologada. Passou-se, então, para a 

eleição do (a) Coordenador (a). A Sra. Dalva Mansur manifestou interesse em permanecer no 

cargo, pois dessa forma poderia dar continuidade ao plano de trabalho que estava em 

andamento. Não havendo mais manifestações de interesse por parte dos demais membros 

presentes, a Sra. Dalva Mansur foi eleita pela maioria dos votos. O Sr. Eduardo Pimenta 

parabenizou a Sra. Dalva Mansur pela conquista. Logo após, informou que o processo de 

contratação da Assessoria de Comunicação do CBH-LSJ já estava licitado e em fase de 

contratação da empresa, e que a mesma poderia auxiliar a CTEACOM na produção dos vídeos 
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em pauta. Informou, ainda, que UVA possui cursos que utilizavam o laboratório de audiovisual, 

e que os alunos destes cursos poderiam, também, ajudar na produção dos vídeos. Por fim, 

chamou atenção para a presença das representantes do Instituto Albatroz, frente ao Comitê, o 

qual estaria somando forças com a Universidade, na execução de projetos de pesquisas. A Sra. 

Dalva Mansur agradeceu a confiança depositada por todos. Dando prosseguimento, abordou-se 

o terceiro item de pauta, sobre a “Solicitação de novos projetos”. A Sra. Dalva Mansur 

contextualizou sobre os projetos que foram aprovados e estavam em fase de produção de 

material, como: o projeto de capacitação, que envolve uma série de seminários; o projeto de 

produção de vídeos; e o projeto sobre resíduos sólidos, em Tamoios, no município de Cabo 

Frio, que foi interrompido devido à pandemia, e precisava ser concluído. Acrescentou que havia 

proposto ao Sr. Mario Flavio, da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, que o encerramento do 

projeto de Tamoios fosse realizado no Parque Municipal do Mico-Leão-Dourado, sendo aceita 

pelo mesmo. Contudo, seria necessário o envio de uma carta à Prefeitura solicitando o 

agendamento de uma data para o evento e o aluguel de cadeiras, visto que se tratava de uma 

oficina com projeção de filmes. Por fim, sugeriu que o evento fosse agendado para depois do 

dia 15/08/2021. Posteriormente, externou que foi abordada pelo Sr. Orlando Pacheco, do NEA-

BC, onde o mesmo explanou sobre o projeto da Casa da Cultura, voltado para a pesca, na Praia 

do Siqueira, em Cabo Frio. Na ocasião, solicitou que o mesmo apresentasse a proposta para os 

membros da CTEACOM, visando pleitear o apoio do Comitê. O Sr. Eduardo Pimenta exprimiu 

que teve acesso ao projeto, através da UVA, e prontificou-se disponibilizá-lo para replicação 

aos membros. Além disso, manifestou-se a favor do projeto, devido sua relevância. Em seguida, 

a Sra. Dalva Mansur questionou se algum membro gostaria de colocar alguma proposta de 

projeto. O Sr. Eduardo Pimenta sugeriu estipular um prazo para que os membros pudessem 

encaminhar suas propostas, caso tivessem. Não houve pronunciamento por parte dos demais 

presentes. Sendo assim, prosseguiu-se para o quarto item de pauta, que tratava sobre o 

Planejamento Executivo do Projeto Gênero e Água. A Sra. Dalva Mansur contextualizou que a 

proposta foi aprovada, porém se fazia necessário o encaminhamento do projeto executivo, por 

parte da AMEAS, para a sua execução. Reforçou que era fundamental, também, a autorização 

por escrito do Sr. Ziraldo, responsável pelos direitos autorais dos materiais, para o Comitê 

poder reproduzir. A Sra. Dulce Tupy, da Colônia Z-24/Saquarema, destacou que o Sr. Ziraldo 

liberou os direitos autorais, automaticamente, para todas as ONG’s ambientais. A Sra. Dalva 

Mansur elucidou que este caso não se aplicava ao Comitê, pois o mesmo não se enquadrava na 

categoria de ONG, e sim uma instância de governo de gestão das águas. A Sra. Dulce Tupy 

informou que o Sr. Ziraldo cedeu os direitos autorais à Gender and Water Alliance. Sendo 

assim, ficou deliberado o envio de um ofício endereçado à AMEAS, requisitando a 

apresentação do projeto executivo à CTEACOM e a autorização da Gender and Water Alliance 

liberando a reprodução do projeto pelo CBHLSJ. Logo após, foi questionado se havia um prazo 

para o envio de propostas de novos projetos. A Sra. Dalva Mansur respondeu que o prazo de 

envio seria até a próxima reunião desta CT, que poderia ser marcada para o próximo mês 

(julho). Atentou que, antes de apresentar uma proposta, deveria ser verificada a disponibilidade 

do recurso, conforme especificado na tabela de investimentos constante na Resolução CBHLSJ 

n° 102/2019, que apresenta o Plano Plurianual de Investimentos do CBHLSJ. Dando 

prosseguimento, a Sra. Dalva Mansur explicou que havia recurso aprovado pelo Comitê para a 

produção de vídeos educativos sobre os Recursos Hídricos e Unidades de Conservação da 

Região Hidrográfica Lagos São João, através da Resolução CBHLSJ n° 133/2020, e para o 

curso de capacitação, através da Resolução CBHLSJ n° 98/2019. Com isso, solicitou aos 

membros presentes sugestões de temas para tais vídeos. Ficou deliberado, então, as seguintes 

temáticas: um vídeo sobre Gênero e Água, conforme sugestão da Sra. Dulce Tupy; um vídeo 

sobre resíduos sólidos, conforme sugestão da Sra. Sueli Aparecida, da Associação Raízes; um 
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vídeo sobre o resgate histórico e mapeamento dos rios ocultos por Sub-bacia da Região 

Hidrográfica VI (RH-VI), conforme sugestão do Sr. Emídio Fernandes, do NEA-BC; e um 

vídeo sobre o ciclo da água na RH-VI, desde a captação até chegar às casas e de como, após o 

uso doméstico, acontece seu descarte ou reaproveitamento, conforme sugestão do Sr. Fabio 

Lima, do IFF-CF. Avançando-se para “Assuntos Gerais”, a Sra. Dalva Mansur propôs agendar 

uma reunião da CTEACOM para o dia 23/07/2021, às 10h, para discutir a construção dos 

vídeos. Completou que os representantes que sugeriram os temas dos vídeos poderiam propor 

seus respectivos roteiros e que, para aqueles já estivessem em posse de um, solicitou o envio do 

mesmo para análise. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Sra. Dalva Mansur 

agradeceu a participação de todos e finalizou a reunião.  
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