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 SINOPSE DE REUNIÃO  

Conclusões:  

Deste modo, foi aprovado pelos os membros da CT Zoneamento de Usos Múltiplos, submeter à Plenária 

do CBHLSJ aprovação para a contratação de empresa para elaborar o referido Termo de Referência. 

Registro fotográfico: 

“Câmara Técnica Permanente de 

Zoneamento de Usos Múltiplos de Corpos Hídricos”  

Resolução CBHLSJ N.° 025/2009 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 12 de 07 de fevereiro 2019 

Data: 20/02/2019     hora: 14h Local: Horto Escola Artesanal. – São Pedro da Aldeia/RJ 

Presentes:  

Ana Paula Rodrigues (P.M.A); Gabriela Negreiros (CAJ); Keila Ferreira (Prolagos); Carlos Eduardo 

Marchon (INEA); Julio Wasserman (UFF); Amabile Ferreira e Luís Fernando Faulstich (CILSJ). 

Pauta:  

1) Apresentação do projeto de lei do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (Prof. Dr. Julio 

Wasserman);  

 

2) Definição do plano de ação da Câmara Técnica de Gestão e Ordenamento de Usos Múltiplos para o 

ano de 2019. 

Resumo:  

O Professor Dr. Julio Wasserman apresentou o projeto de lei, submetido à ALERJ, em 2009, o qual ele 

deu respaldo técnico, intitulado Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC). Segundo o 

Professor, os planos de gerenciamento costeiro têm, geralmente, caráter restritivo, o que acaba 

dificultando sua aprovação e execução; realidade ainda existente no estado Fluminense.  Como um plano 

estadual de gerenciamento costeiro ainda não foi aprovado, as prefeituras não tem obrigação de fazer 

seus ordenamentos locais. Ainda assim, segundo o Prof. Julio, podem ser elaboradas leis especificas 

para ordenamento de uso múltiplos da lagoa de Araruama, por exemplo.  

Pelo motivo exposto, a volta das atividades desta Câmara Técnica, no âmbito do CBHLSJ, tem como 

objetivo subsidiar estudo para dar diretrizes ao ordenamento de usos múltiplos da Lagoa de Araruama, 

visando o engajamento das cinco prefeituras circunvizinhas. Vale destacar que esta CT entende que não 

compete ao CBH falar em gerenciamento de toda área costeira da região, mas sim da Laguna de 

Araruama. Além do mais, o estudo proposto pode servir para complementar projetos de lei (estadual ou 

municipais). 

Deste modo, os membros desta CT decidiram submeter, para aprovação à Plenária, a utilização de 

recursos financeiros do CBHLSJ para contratação de empresa especializada para a elaboração de Termo 

de Referencia que terá como objeto a contratação de estudo que vise dar subsídios para a implementação 

de um plano de ordenamento dos usos múltiplos da lagoa de Araruama. Esta CT também recomenda que 

este estudo seja executado com recursos do mesmo Comitê. 
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Relator: Luís Fernando Faulstich – Analista Técnico do CILSJ 

 

 

São Pedro da Aldeia, 21 de fevereiro de 2019. 

                                                 

Ana Paula Rodrigues 

Coordenadora da Câmara Técnica de Zoneamento de Usos Múltiplos de Corpos Hídricos 

CBHLSJ 


