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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

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

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 89/2021 de 22 de Julho de 2021 

Data: 05/08/2021 

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  
 

Membros: Osni Guaiano (IEMAR); Irene Mello (ALA); Simony Dias (PROLAGOS); Thais 

Lopes (Instituto Albatroz); Caio Carvalho (P.M.S.P.A.). 

 

Convidados: Daniel Arrebola (Assoc. Raízes); Bernardo Corty (P.M.A.B.); Jéssica Berbat 

(CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

1 – Homologação de Composição; 

2 – Eleição do (a) Coordenador (a); 

3 – Contextualização das discussões sobre o evento da juventude; 

4 – Assuntos Gerais 

 

Resumo:  

 

A Sra. Jéssica Berbat, do CILSJ, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 

abordando o primeiro ponto de pauta, sobre a homologação da composição da instância. Após a 

leitura das instituições e representantes que compõem a instância, o Sr. Caio Carvalho informou 

que houve uma substituição de representantes da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Desse 

modo, estaria somente aguardando o encaminhamento do ofício para formalização da 

substituição. A Sra. Irene Mello questionou a não inclusão da ALA à composição. A Sra. 

Jéssica Berbat comunicou que seria feita a inclusão da Instituição. Sem mais considerações, foi 

considerada homologada a composição. Seguiu-se então, para o segundo item de pauta, a 

eleição do coordenador deste Grupo de Trabalho. O Sr. Osni Guaiano manifestou interesse em 

preencher esta vaga. Não havendo manifestações contrárias, a indicação foi aceita pela maioria 

dos membros presentes. Prosseguiu-se então, para o terceiro item da pauta, onde, a Sra. Jéssica 

Berbat contextualizou as discussões do GT Juventude. Mencionou que, em reuniões anteriores, 

foi definida a intenção de realizar eventos que visem à integração da juventude ao comitê. 

Realizou, então, uma breve apresentação, visando informar os novos integrantes da instância, 

dos exemplos de experiências de outros Comitês com eventos envolvendo a juventude, no 
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estado do Rio de Janeiro. Destacou o Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das 

Ostras (CBHMO), que realiza anualmente o evento “Fórum Água e Juventude”, além deste, 

possui também o projeto “Águas para o Futuro” e a atualmente integra a REDE Nacional de 

Fóruns das Juventudes em Recursos Hídricos. Em relação aos eventos expostos, A Sra. Jéssica 

Berbat elucidou que a apresentação visava subsidiar as discussões dos membros deste GT. 

Informou que, na última reunião realizada, havia sido combinado convidar alguns 

representantes dessas unidades que tem projetos voltados para os jovens, para relatar suas 

experiências. Indagou se os novos membros desejavam manter tal proposta. O Sr. Osni Guaiano 

apoiou a proposta e solicitou que a Sra. Jéssica Berbat enviasse o material apresentado para que 

pudesse ser estudado pelo mesmo. A Sra. Jéssica Berbat expôs que, para que fosse feito o ofício 

de convite, precisaria de uma data estipulada para realização do encontro.  O Sr. Osni Guaiano 

comunicou que no momento não teria uma data estipulada para próxima reunião, mas que logo 

retornaria com essa informação. Avançando para “Assuntos Gerais”, A Sra. Irene Mello 

prontificou-se a prestar toda ajuda que for necessária ao GT. O Sr. Osni Guaiano solicitou que o 

contato da Sra. Irene Mello fosse encaminhado para o próprio. Não havendo mais assuntos a 

serem tratados, a reunião foi encerrada.  
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 OSNI GUAIANO 

Coordenador do GT Juventude 

CBHLSJ 


