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ATA – 1ª reunião do Comitê Gestor do Projeto Orla
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 15h30, foi realizada a 1ª reunião do
Comitê Gestor do Projeto Orla, na Colônia de Férias da Terceira Idade, no Farol de São Thomé.
A reunião foi convocada por meio de ligações. A reunião foi conduzida por Zacarias
Albuquerque, presidente do Comitê Gestor do Projeto Orla e por Maria Rosa Esteves,
coordenadora do Projeto Orla na Superintendência do Patrimônio da União. A pauta da reunião
teve como objetivo discutir sobre a audiência pública de homologação do PGI e os
compromissos do Comitê. Presentes os representantes do Comitê Gestor e acompanhantes que
constam na lista de presença em anexo. Os representantes da UFF (Universidade Federal
Fluminense), Associação dos Moradores do Xexé e do projeto TAMAR justificaram suas
ausências. Iniciada a reunião, Maria Rosa falou sobre o papel do Comitê Gestor e a importância
de ser integrante dele. O direcionamento da reunião foi feito dessa forma: 1. Apresentação dos
presentes, abordando o nome, os organismos os quais representam e as expectativas quanto ao
futuro do projeto e a orla campista. 2. Compromisso de participação da Coordenação Estadual
do projeto Orla (representados pela SPU e INEA) em, ao menos, três reuniões ordinárias
durante o ano. 3. Discussão sobre a busca de recursos e parcerias após a adesão ao Projeto Orla.
4. Dinâmica de grupo sobre a visão que os componentes do comitê têm em relação ao projeto
após sua homologação. A reunião teve encerramento com a marcação da segunda reunião do
Comitê, a ser realizada no dia vinte e seis do mês de maio, às 16h00, quando serão discutidas as
primeiras ações, de acordo com regimento interno. Eu, Rachel Viana, lavrei a presente ata.

Campos dos Goytacazes, 16 de maio de 2015.

