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ATA – 2ª reunião do Comitê Gestor do Projeto Orla
Aos vinte seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 16h10, foi realizada a segunda
reunião do Comitê Gestor do Projeto Orla, na Associação de Pescadores Z-19, no Farol de São
Thomé. A reunião foi convocada por meio de e-mails e ligações e conduzida por Marcelo
Gama, subsecretário de Meio Ambiente e substituto do presidente do Comitê Gestor do Projeto
Orla e por Rachel Viana, assessora técnica. A pauta da reunião teve como objetivo a leitura da
ata da primeira reunião do comitê, formalizar a nomeação dos conselheiros e assuntos gerais.
Presentes os representantes do Comitê Gestor e acompanhantes que constam na lista de
presença em anexo. Os representantes da Associação dos Moradores do Xexé, da UFF e UFRRJ
justificaram as ausências. Iniciada a reunião, Marcelo Gama informou que a portaria de número
317/2015, com a designação do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Zacarias Albuquerque,
para Presidente do Comitê Gestor do Projeto Orla, foi publicada hoje no Diário Oficial do
Município. Disse ainda, que em breve sairá a portaria com a nomeação dos membros deste
Comitê. Marcelo justificou a ausência de Zacarias, pois este foi chamado para reunião com o
representante do Ministério Público do Estado. A partir dessa publicação será encaminhado, por
e-mail, a todos que compõe o Comitê, a minuta do regimento interno para que possa ser
analisado e feito sugestões. Dada a palavra a Daniella Torres, representante do Projeto Tamar,
esta fez referência ao local das reuniões, pois em reunião anterior foi mencionado por Zacarias
Albuquerque que estas seriam ora no Farol ora em Campos dos Goytacazes. Ela disse não
concordar, pois por ser assunto o Orla, as reuniões deveriam acontecer no Farol para maior
participação dos membros e também pelo fato de todos que têm suas sedes no Farol estarem no
horário de trabalho e que por isso ficaria difícil irem até a cidade. Foi dito por Marcelo Gama
que isso será discutido e definido no regimento interno e que todos representantes do comitê
poderão opinar até chegarem a melhor solução. Iniciada a leitura da ata da reunião anterior, esta
foi lida e aprovada pelos presentes. Dada a palavra a Jéssica Santana, representante da
Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, esta informou que com relação ao projeto
executivo do terminal pesqueiro, foi sugerido por Maria Rosa que fosse encaminhado, por este
Comitê, um ofício ao Ministério da Pesca solicitando que uma equipe viesse, apresentasse o
projeto e conversasse com os pescadores, afim de que eles pudessem opinar quanto a possíveis
alterações. César Romero disse que a responsabilidade do projeto executivo do terminal
pesqueiro está com a UFF e que esta não entregou à Prefeitura. Foi apresentado apenas um
projeto inicial no auditório da sede da Prefeitura, mas não foi encaminhado para a Secretaria de
Obras nem para o Gabinete da Prefeita. Após discussões ficou acordado que Jéssica Santana,
fará uma minuta de ofício solicitando informações sobre o projeto executivo do terminal
pesqueiro e encaminhará para os e-mails dos representantes do Comitê para análise. Marcelo
informou que a data e local da próxima reunião ainda será marcada e comunicada aos membros
deste Comitê. Nada mais havendo a tratar, às 17h foi encerrada a reunião e eu, Rachel Viana,
lavrei a presente ata, ao qual assim dou fé.
Campos dos Goytacazes, 29 de maio de 2015.

