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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião do Grupo de trabalho para inclusão do Jovem (GT Juventude)” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 263/2020 de 04 de dezembro de 2020 

Data: 15/12/2020      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Jéssica Siqueira (NEA-BC); Francisco Guimarães (APAAPP). 

 

Convidados: Daniel Arrebola (Assoc. Raízes); Eduardo Pimenta (UVA); Amanda Bulhões 

(PROLAGOS); Eloah Soares (P.M. Iguaba Grande); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda 

(CILSJ). 

Pauta:  

 

1 – Aprovação da minuta de sinopse de reunião (24/11/2020); 

2 – Discussão sobre a inclusão do jovem no âmbito do VIII ECOB; 

3 – Assuntos gerais. 

 

Resumo:  
A reunião teve início com a leitura da minuta de Sinopse de Reunião do dia 24/11/2020, feita pela Sra. 

Jéssica Berbat, do CILSJ, conforme solicitado pelos membros presentes. A mesma foi aprovada, sem 

ressalvas. Avançando para o segundo item de pauta, abordou-se sobre a inclusão do jovem no âmbito do 

VIII ECOB. O Sr. Daniel Arrebola, da Associação Raízes, relatou sobre o que observou no evento, 

expressando sua opinião. Logo após, citou a REDE Nacional de Fóruns das Juventudes em Recursos 

Hídricos, e questionou se os Comitês de Bacias Hidrográficas poderiam ingressar na mesma ou somente 

as entidades individuais. Externou que seria interessante que o CBH-Lagos São João fizesse parte. A 

Sra. Jéssica, do CILSJ, apresentou as entidades signatárias que compõem, atualmente, a REDE, 

informando que os comitês poderiam ingressar na mesma. O Sr. Daniel Arrebola colocou que foi 

mencionado no VIII ECOB que as entidades que quisessem compor esta REDE deveriam, 

simplesmente, encaminhar um e-mail manifestando interesse. Diante disso, a Sra. Jéssica Berbat sugeriu 

levar a proposta de entrada na REDE à Plenária. A sugestão foi aceita pelos membros presentes. A Sra. 

Jéssica Berbat exprimiu que, aqueles que tivesse interesse, poderiam assistir a gravação dos webinars 

realizados no ECOB, acessando o link que encontrava-se disponível no site da REDE Nacional de FJRH, 

na aba “notícias”. O Sr. Daniel Arrebola ressaltou que a proposição da última reunião, foi fazer uma 

avaliação da webinar do ECOB que tratava sobre a inclusão da juventude, e a partir daí, seria pensado 

em um modelo de fórum para o CBH-LSJ. Contudo, se não fosse a partir da webinar, deveria partir de 

algum outro ponto. O Sr. Eduardo Pimenta, da UVA, sugeriu que o Sr. Daniel Arrebola idealizasse uma 



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

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

2 
 

proposta que serviria de base para a construção deste. O Sr. Daniel Arrebola exprimiu que, para isso, era 

necessário definir antes a data da realização do evento e o formato, presencial ou via videoconferência, 

pois, esses fatores iriam interferir na estrutura. O Sr. Eduardo Pimenta comentou que a proposta deveria 

estar alicerçada no formato presencial, mas com a possibilidade de realização de forma online, devido à 

pandemia. O Sr. Daniel Arrebola relembrou que foi proposto, também, trazer representantes de outros 

CBH’s, que estivessem envolvidos em atividades de mobilização da juventude, para proporcionar uma 

troca de experiências e, com isso, subsidiar as decisões do grupo, no que tange a estrutura do fórum. 

Sugeriu, então, convida-los para a próxima reunião. Além disso, sugeriu utilizar como exemplo o 

formato do fórum do CBH Macaé. O Sr. Francisco Guimarães, da APAAPP, ratificou a fala do Sr. 

Daniel Arrebola, e sugeriu, também, fazer uma oficina, voltado para a juventude da região, com o 

objetivo de filtrar os jovens que formariam o grupo que ficaria responsável pela organização dos 

eventos. Logo depois, esse grupo seria capacitado, a fim de qualifica-los frente às discussões. A Sra. 

Jéssica Berbat ressaltou sobre os cursos de capacitação oferecidos, gratuitamente, pela Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico (ANA), e que poderiam ser utilizados na capacitação destes jovens. O 

Sr. Daniel Arrebola completou que qualquer tipo de capacitação deveria partir dos próprios jovens, para 

mostrar que a juventude tem capacidade de formar outros jovens, sendo corroborado pela Sra. Jéssica 

Siqueira, do NEA-BC. O Sr. Francisco Guimarães reafirmou que deveria haver um nivelamento antes. O 

Sr. Eduardo Pimenta informou que era possível encontrar jovens capacitados dentro do colegiado do 

CBH-LSJ. Complementou que a construção desse nivelamento deveria ser feito com o jovem à frente da 

coordenação, dessa forma valorizaria o projeto, sendo um fator motivacional para o ingresso de novos 

jovens. A Sra. Jéssica Siqueira manifestou que deveria ser pensado em um nivelamento a partir do que 

fosse colocado pelo jovem, desse modo conseguiria fazer um panorama e planejar melhor o nivelamento 

para os demais jovens. O Sr. Francisco Guimarães explicou que a sua fala foi no sentido de trazer e 

capacitar jovens que não possuíam vínculo com comitê, uma vez que os jovens que integram este já 

estavam alinhados sobre o assunto. Posteriormente, o Sr. Daniel Arrebola pontuou sobre a presença das 

representantes da PROLAGOS e da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, questionando se as mesmas 

gostariam de compor o GT Juventude e se teriam algo a contribuir nas discussões. A Sra. Amanda 

Bulhões, da PROLAGOS, manifestou que tinha interesse em participar do mesmo e questionou como 

poderia proceder. A Sra. Jéssica Berbat solicitou que encaminhasse um ofício da instituição direcionado 

ao presidente do Comitê, indicando os seus representantes junto à instância, a fim de formalizar a 

solicitação. A Sra. Amanda Bulhões comentou que iria assistir as webinars citadas, do ECOB, para 

poder discutir com mais propriedade na próxima reunião. A Sra. Eloah Soares, da Prefeitura Municipal 

de Iguaba Grande, expressou que também tinha interesse em compor o grupo e encaminharia o ofício 

com a indicação. Em seguida, questionou qual era o perfil deste jovem. O Sr. Daniel Arrebola externou 

que, no âmbito da composição do GT Juventude, não teria, necessariamente, um perfil determinado, 



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

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

3 
 

 

 

 

sendo aberto para qualquer representante de entidades, jovem ou não, que quisesse colaborar com a 

temática. E destacou que quanto mais entidades colaborando neste processo, melhor seria. O Sr. 

Eduardo Pimenta questionou se a Universidade Veiga de Almeida poderia ser representada por alunos 

da instituição. A Sra. Jéssica Berbat elucidou que uma instituição poderia indicar diferentes prepostos 

para representa-la nas instâncias do comitê, desde que estes tivessem vínculo com a mesma e fosse feito 

por meio de ofício. Visto isso, o Sr. Eduardo Pimenta afirmou que encaminharia um ofício com as 

indicações dos representantes que iriam compor este grupo de trabalho. A Sra. Jéssica Berbat reforçou 

que era possível trazer convidados para participar das reuniões do comitê, caso alguma instituição 

julgasse interessante, entretanto, os mesmos não poderiam participar das decisões, pois tal competência 

cabia, apenas, aos membros da Plenária. Em seguida, informou que foi feito um levantamento de 

integrantes de outros CBH’s com experiência no assunto, destacando o Sr. Marcos Sant’Anna Lacerda, 

representante do Instituto Terra Azul junto ao CBH Baía da Guanabara. Acrescentou que tal entidade 

tinha muita experiência na estruturação de fóruns e que, inclusive, no seu site informava que poderia 

auxiliar os demais comitês nessa questão.  Sendo assim, os membros deliberaram que fossem 

encaminhados ofícios endereçados às pessoas citadas no levantamento, convidando-as para participar da 

próxima reunião, com previsão de ser realizada no dia 23/03/2021. Não havendo mais assuntos a serem 

tratados, a reunião foi encerrada. 
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Coordenador do Grupo de Trabalho para inclusão do Jovem 
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