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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

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

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 139/2021 de 21 de outubro de 2021 

Data: 05/11/2021    

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes: Thais Lopes (Instituto. Albatroz); Emídio Fernandes (convidado); Daniel Arrebola 

(Asso.Raízes);  Caio Carvalho (P.M.S.P.A); Osni Guaiano (IEMAR); Jéssica Berbat (CILSJ); 

Samara Miranda (CILSJ); Leonardo Nascimento (CILSJ). 

Pauta:  
 

1 – Proposta de projetos a serem enviados a CTEACOM; 

2 – Proposta de criação do Fórum da Juventude;  
3 – Assuntos Gerais. 
 

Resumo:  

 

O Sr. Osni Guaiano, Coordenador do Grupo de Trabalho, deu início a reunião agradecendo a 

presença de todos. Em seguida, abordou-se o primeiro ponto de pauta, sobre a proposta de 

projetos a serem enviados a CTEACOM. O Sr. Osni Guaiano comunicou que referente ao 

projeto “Colônia de Férias Sustentável” continuava no aguardo do posicionamento da 

CTEACOM. Prosseguiu-se para o segundo ponto de pauta, sobre a proposta de criação do 

“Fórum da Juventude”. O Sr. Daniel Arrebola memorou que na última reunião em que esteve 

presente, a Sra. Jéssica Berbat do CILSJ fez uma apresentação sobre tal assunto, onde foi 

deliberado ao Consórcio a realização do convite para os jovens de outros Comitês participarem 

da reunião do GT Juventude, com intuito de discutir as experiências desses jovens. O Sr. 

Emídio Fernandes solicitou o envio das Sinopses de reuniões anteriores.  O Sr. Osni Guaiano 

solicitou o envio do escopo do projeto “Fórum da Juventude”. A Sra. Jéssica Berbat informou 

que devido a alta demanda de reuniões e uma única pessoa realizando as confecções, teriam 

sinopses atrasadas, porém, tal problema viria a ser resolvido e logo seriam disponibilizadas aos 

membros.  A Sra. Jéssica Berbat elucidou que realmente foi feita a deliberação ao Consórcio, 

todavia, não foi agendada uma data para a reunião que sucederia a tal encontro, desse modo, 

não foi possível encaminhar esses convites aos jovens, e em vista disso, levantou que poderia 

ser decidida a data o quanto antes para o envio. A Sra. Jéssica Berbat comunicou que sobre a 

solicitação do escopo do projeto, estaria verificando com Coordenação de Projetos a 
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possibilidade da disponibilização do mesmo, memorando que fora enviado um convite ao GT 

Juventude do Fórum que aconteceria no Comitê de Bacia Hidrográfica Macaé e das Ostras. O 

Sr. Osni Guaiano solicitou o reenvio do mesmo. A Sra. Jéssica Berbat questionou se precisaria 

ser necessariamente os jovens, pois, quem participa da elaboração do evento geralmente não são 

os jovens. O Sr. Osni Guaiano aclarou que o importante seria que os convidados fossem pessoas 

que participaram da gestão de organização do projeto. A Sra. Thaís Lopes sugeriu fazer um 

levantamento de quais são as intuições que trabalham com os jovens na Região dos Lagos, para 

que se realize um Pré-Fórum propondo temáticas voltadas à juventude e, desse modo, se 

pensasse na programação do “Fórum da Juventude”. A Sra. Jéssica Berbat informou que o 

relatório do projeto elaborado pelo, Sr. Osni Guaiano, precisaria ser internamente aprovado pelo 

GT Juventude para, dessa forma, ser encaminhado a CTEACOM para aprovação. O Sr. Emídio 

Fernandes questionou se seria viável a Coordenação por parte do IEMAR, tendo em vista ser 

uma instituição que faz parte do Comitê, e ressaltou a importância da prorrogação do GT 

Juventude. O Sr. Leonardo Nascimento elucidou que a proposta de prorrogação já esta em 

andamento e que só precisaria do aval do Sr. Osni Guaiano. O Sr. Osni Guaiano permitiu que a 

prorrogação fosse feita, e em seguida propôs que os membros do GT Juventude fizessem 

reuniões  pelo menos uma vez na semana fora do âmbito do CBH, com o intuito de se organizar 

para as reuniões ordinárias do GT. Os membros corroboraram com tal proposta. O Sr. Leonardo 

Nascimento informou que teria como ser realizada uma reunião do GT Juventude no dia 

08/12/2021. Os demais membros entraram em acordo com a data. Todos aprovaram o 

encaminhamento das documentações dos projetos, para a CTEACOM. Não havendo mais 

assuntos a serem tratados, o Sr. Osni Guaiano agradeceu a participação de todos e finalizou a 

reunião. 

   

Registro Fotográfico   
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