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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

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

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 103/2021 de 10 de agosto de 2021 

Data: 26/08/2021    

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes: Thais Lopes (Instituto Albatroz);  Jéssica Siqueira (NEA – BC); Caio Carvalho 

(P.M.S.P.A); Osni Guaiano (IEMAR); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ); 

Leonardo Nascimento (CILSJ). 

Pauta:  
 

1 – Proposta de criação de uma marca simples e objetiva, que gere curiosidade e 
atraia os jovens aos projetos sugeridos pelo GT; 
 

2 – Proposta de criação de um site, página do Facebook e do Instagram, com o 

objetivo de gerar engajamento, conversões e tráfego aos projetos sugeridos pelo 
GT; 
 

 3 – Proposta de ajuntar as secretaria de governo (secretaria da criança e do 
adolescente; CMDCA; sociedades civis de comunidades carentes, etc.) para 

trabalhar em rede e em prol da juventude na Região dos Lagos; 
 

4 – Proposta de projetos que unam a educação ambiental e sustentabilidade, o 

esporte, a saúde e o lazer com a gestão dos recursos hídricos, de modo a atrair a 

juventude aos programas do CBHLSJ;  
 

5 –  Assuntos Gerais. 
 

Resumo:  

 

A reunião iniciou-se com o Sr. Osni Guaiano abordando o primeiro ponto de pauta, sobre a 

proposta de criação de uma logo simples e objetiva para o Grupo de Trabalho Juventude que 

atraia os jovens, aproximando-os do Comitê. O Sr. Osni Guaiano questionou como seria o 

custeamento da criação da logomarca. A Sra. Jéssica Berbat elucidou que o GT não possuía a 

autonomia de definir a destinação do recurso para uma determinada ação, pois o mesmo visa 

discutir e elaborar uma proposta de projeto para submissão à Câmara Técnica responsável, a 

CTEACOM, para que a proposta de projeto e a destinação do recurso fossem discutidas e 

aprovadas nessa instância. Sendo assim, o Sr. Osni Guaiano se responsabilizou por levar tal 

proposta a desenhistas para o desenvolvimento da marca. Seguindo a reunião, o Sr. Osni 

Guaiano pontuou que em questão dos uniformes o mais coerente seria a criação da logo 

inicialmente, já que o uniforme teria que ter essa marca. Avançando para o segundo ponto de 
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pauta, deliberou-se sobre a criação de redes sociais voltadas para atrair a juventude, no 

Facebook e Instagram. O Sr. Osni Guaiano sugeriu que fosse criada uma página no site do 

comitê, assim como um Facebook e Instagram do GT, visto que, isso traria engajamento para os 

projetos. O Sr. Caio Carvalho questionou se o GT teria realmente o poder institucional de criar 

um site ou algo referente. O Sr. Osni Guaiano aclarou que tudo que fosse decidido, seria 

encaminhado para a CTEACOM para aprovação. A Sra. Jéssica Berbat ponderou sobre a 

administração das mídias sociais, pois não sabia informar se a assessoria de comunicação 

poderia realizar essa função. O Sr. Osni Guaiano sugeriu que, na condição de ser liberado o 

recurso, poderia ser contratada uma pessoa específica para essa função. O Sr. Caio Carvalho 

pediu que fosse considerado um “plano B”, caso o recurso não fosse concedido, no qual seria os 

próprios membros gerenciariam as redes sociais. O Sr. Leonardo Nascimento elucidou que o 

GT Juventude tem um período de duração determinado e pontuou que o comitê já possuía 

Instagram e Facebook, nos quais poderia ser feita a divulgação das ações do GT. O Sr. Osni 

Guaiano apoiou a proposta, desde que tivesse alguém empenhado a nutrir ambas páginas. A 

Sra. Samara Miranda aclarou que a assessoria de comunicação estava em processo de 

contratação e no contrato está previsto a administração das redes sociais do Comitê, sendo 

assim, caso optassem pela inclusão do GT Juventude, já teria uma previsão de administração. 

Sem nenhuma oposição a proposta foi aceita pelos presentes. Prosseguiu-se para o terceiro 

ponto de pauta, no qual o Sr. Osni Guaiano propôs um trabalho conjunto com as secretarias de 

governo e faculdades, para trabalhar em prol da juventude na região dos lagos, unindo forças 

para execução e divulgação dos projetos. Visto isso, a colocação do, Sr. Osni Guaiano foi 

aprovada pelos demais. Seguindo para o quarto ponto de pauta, O Sr. Osni Guaiano proferiu 

sobre a idealização de projetos que unam educação ambiental e sustentabilidade, o esporte, a 

saúde e o lazer com a gestão de recursos hídricos, de modo a atrair a juventude aos programas 

do CBHLSJ. Pontuou dois projetos já existentes que entrariam nessas condições, a “Colônia de 

Férias Sustentável” e o “Campões do Mar”, ambos projetos elaborados pelo Instituto Escola do 

Mar, tendo como alvo principal a juventude carente, e que o intuito era que esses dois projetos 

fossem incorporados pelo Comitê. Em seguida, o Sr. Osni Guaiano solicitou que fossem 

encaminhados os escopos dos devidos projetos para os presentes. A Sra. Thaís Lopez 

questionou se poderia trazer sugestões de outros projetos com os núcleos citados, voltados 

também a cultura da arte, para apresentar em uma próxima reunião. O Sr. Osni Guaiano 

respondeu que poderia, porém, solicitou que se o projeto pensado fosse encaminhado com a 
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maior brevidade possível, dada a burocracia necessária à aprovação do projeto e a realização do 

evento. A Sra. Thaís Lopes, a partir dessa colocação, informou que mandaria o projeto escrito 

para os membros nos próximos dias. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi 

encerrada.     
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