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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 10:00 h 

DATA: 21/09/2020 

 

Pauta da Reunião: 

 

1- Divulgação da audiência pública da UTE Norte Fluminense II; 

2- Divulgação da experiência jovem no Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das 

Ostras no fórum de rede e juventude; 

3- Avaliação do Pré-Fórum Água e Juventude. 

 

Membros Presentes:  

 

Virgínia Sá Rego, representante da Associação de Moradores e Amigos de São Pedro da Serra 

(AMASPS); Leideane Freire, representante da Associação de Moradores e Amigos de Lumiar 

(AMA Lumiar); Eduardo Bini da Silva, representante do Centro de Estudos e Conservação da 

Natureza; André Luis, representante da AMA Lumiar. Ouvinte: Guilherme Mendes (CILSJ); 

Vanessa Rangel (CILSJ); Tomás Baggio (CILSJ); Hiego Felipe Oliveira (CILSJ); Adriana Saad 

(CILSJ); Marianna Cavalcante (CILSJ); Thiago Cardoso (CILSJ); Gabriel Lessa, representante da 

Associação Raízes; Gisely Mendes representante da Associação Raízes; Evelyn Raposo, 

representante da Prefeitura Municipal de Macaé (PMM); Glaidson Magalhães, representante da 

PETROBRÁS, Cabiúnas; Fabio Borges, representante da PETROBRÁS Imbetiba; Rodolfo 

Coimbra, representante da PMM; Saulo Costa, representante da Associação Raízes; Juliana 

Gomes, representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras; Francisco 

Martins, representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ- Campus Macaé). 
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Reunião:  

O Sr. Guilherme deu início à reunião fazendo a leitura da pauta. E informou que a Sra. 

Virgínia havia solicitado a inclusão de dois pontos de pauta, e o Sr. Gabriel havia solicitado a 

inclusão de um ponto de pauta também, e passou a palavra para a Sra. Leidiane.  

A Sra. Leideane iniciou sua fala informando que devido ao fato da CTIL ter estendido o 

seu horário de reunião, foi acordado entre os membros da CTEACOM que haveria uma reunião 

extraordinária que seria no dia 24 de setembro de 2020 às 14 horas, para tratar de alguns pontos de 

pauta que não seriam discutidos na presente reunião, como os preparativos para o Fórum Água e 

Juventude. A mesma passou a palavra para a Sra. Virgínia, que solicitou que as pautas que havia 

sugerido fossem tratadas na reunião do dia 24 de setembro de 2020, a saber: Projeto comitê nas 

escolas e manual de agroecologia. 

 O Sr. Rodolfo pontuou que comunicou a Sra. Leideane sobre um e-mail da UTE-NF, 

informando sobre uma audiência pública e a câmara técnica deveria deliberar sobre este tema, 

sendo então acrescentado como ponto de pauta. 

Iniciou-se a discussão sobre o primeiro ponto de pauta e todos concordaram que a 

audiência pública da UTE Norte Fluminense II seja divulgada pelas mídias sociais do CBHMO, e, 

sobre a divulgação de outras audiências públicas que viriam a acontecer futuramente, foi 

deliberado que seja discutido posteriormente na reunião do dia 24 de setembro de 2020. Desta 

forma, deu-se por encerrado o primeiro ponto de pauta. 

Iniciou-se o debate sobre o segundo ponto de pauta, com a palavra do Sr. Gabriel que 

pontuou que somos signatários da Rede Fórum e Juventude do Estado, mas que se engloba em 

todo país, e foi feita a provocativa ao comitê para que se falasse sobre os projetos que foram feitos 

pelo CBH Macaé com foco na juventude, e que os mesmos seriam publicados no site deles. Todos 

concordaram de fazer um resumo do material já disponibilizado sobre os projetos Fórum Água e 

Juventude e o projeto Águas para o Futuro, e o Sr. Tomás sugeriu que houvesse conversas entre 

ele, o Sr. Gabriel e a Sra. Virgínia para montar esses textos para serem enviados à Rede Fórum e 

Juventude. Todos concordaram. Dando-se por encerrado o ponto de pauta, seguiu-se para o 

próximo. 

O Sr. Gabriel iniciou o terceiro ponto de pauta pontuando que o Pré Fórum foi feito de 

forma online, devido aos problemas enfrentados pela pandemia, parabenizou ao Comitê e a 

CTEACOM por ter atendido essa demanda, e pontuou que os assuntos relacionados ao meio 

ambiente não param e devem ser discutidos e tratados com a juventude. Foi reunida uma grande 
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quantidade de jovens de diferentes espaços para se pensar em estratégias para o FAJ. O Sr. Gabriel 

complementou finalizando sua fala com elogios a plataforma, e que a mesma funcionou bem, 

atendendo as demandas do evento. A Sra. Virgínia perguntou se havia algum modo de obter 

informações sobre a localidade de cada participante, instituição e idade dos mesmos. O Sr. 

Guilherme informou que os gráficos seriam compartilhados e seria enviado um compilado de 

informações dos inscritos e dos credenciados. O Sr. Guilherme ainda pontuou que os participantes 

deram muitos feedbacks positivos em relação ao evento. Sem mais a acrescentar, deu-se por 

encerrado o ponto de pauta. 

O Sr. Gabriel informou que ele como representante da Associação Raízes gostaria de ser 

efetivado como membro da CTEACOM, pois até o presente momento ele estava apenas 

auxiliando e perguntou se deveria ser enviado algum ofício, sendo respondido pelo Sr. Thiago, 

que informou que deveria ser enviado um ofício de solicitação ao consórcio e o mesmo seria 

encaminhado para a coordenação e posterior aprovação da câmara técnica. Sem mais a 

acrescentar, foi finalizada a reunião. 

 

Relatório aprovado em: 21⁄11⁄2020. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

LEIDEANE FREIRE 

 

 


