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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro e Usos Múltiplos – CT 

Gerenciamento Costeiro” 

 
Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 99/2021, de 27 de julho de 2021; e n° 101/2021, de 

03 de agosto de 2021 

Data: 11/08/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Paloma Arias Ordiales (Instituto Escola do Mar); Eduardo Pimenta (UVA); Keila 

Ferreira (Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo); Yan Freitas (Concessionária Águas de 

Juturnaíba); Felipe Liberato (PROLAGOS); Mariana Botelho (FIPERJ); Mário Flávio Moreira 

(Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia). 

 

Convidados: Monique Abrantes (Prefeitura Municipal de Rio das Ostras); Bernardo Corty 

(Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios); Adriana Saad (CILSJ); Marianna Cavalcante 

(CILSJ); Leonardo Nascimento (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

1. Aprovação da minuta de Sinopse de reunião anterior (23/09/2020 e 10/05/2021); 

2. Proposta de monitoramento das bitucas de cigarros e do microplástico para a região 

costeira; 

3. Minuta do Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia Hidrográfica 

Lagos São João (Resolução CBHLSJ n°127/220) para licitação; 

4. Unificação do orçamento da CTGC e Usos Múltiplos com o orçamento da Revisão e 

Complementação do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João; 

5. Assuntos Gerais. 
 

Resumo:  

A Coordenadora da Câmara Técnica - CT, Sra. Paloma Arias Ordiales, iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos. Prosseguiu-se, então, para a aprovação das minutas de Sinopses 

das reuniões realizadas em 23/09/2020 e 10/05/2021. Com exceção da Sra. Keila Ferreira, da 

Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, que se absteve com a justificativa de não ter recebido, 

previamente, as minutas de sinopse para apreciação, nenhum outro membro presente se 

manifestou contrário à aprovação. Sendo assim, ambas foram aprovadas, sem ressalvas. Foi 

informado que as minutas seriam disponibilizadas posteriormente para a mesma. Antes de abordar 

o segundo item de pauta, a Sra. Marianna Cavalcante, Coordenadora de Projetos do CILSJ, 

comunicou a saída do Sr. Luís Fernando Faulstich, sendo o Sr. Leonardo Nascimento, através do 

Edital de Seleção Pública de Pessoal CILSJ n° 01/2021, selecionado para desempenhar as 

atividades como Analista Técnico em atendimento ao Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São 

João – CBHLSJ. Em seguida, o Sr. Leonardo Nascimento se apresentou. Avançou-se para o 

segundo item de pauta, sobre a “Proposta de monitoramento das bitucas de cigarros e do 

microplástico para a região costeira”. A Sra. Paloma Ordiales elucidou que o projeto estava 

fundamentado numa colaboração internacional entre os países latino-americanos, já estando em 

execução na Praia do Peró, em Cabo Frio, pelo Instituto Escola do Mar - IEMAR, com o apoio da 
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Universidade Veiga de Almeida - UVA, do Projeto Albatroz e do Projeto Imersão, da 

PROLAGOS. Diante disso, a proposta era replicar o projeto aos demais municípios costeiros. A 

metodologia do projeto foi baseada na metodologia aplicada por uma Universidade da Colômbia, e 

consiste na coleta do material para ser estudado em laboratório. O objetivo era, ao final do projeto, 

realizar campanhas de conscientização sobre os impactos da presença desses materiais nas praias. 

A Sra. Keila Ferreira, da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, questionou o que era preciso 

para implantar o projeto no município. A Sra. Paloma Ordiales informou que seria enviado uma 

ficha de inscrição às Prefeituras que manifestassem interesse na implantação do projeto no 

município. Contudo, isso seria mais bem esclarecido no escopo do projeto que seria 

posteriormente disponibilizado aos membros. A Sra. Keila Ferreira manifestou interesse em 

implantar o projeto no município de Arraial do Cabo, e externou que aguardaria o envio do escopo 

para dar prosseguimento na inscrição. Seguiu-se para o terceiro item de pauta, sobre a “Minuta do 

Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia Hidrográfica Lagos São João 

(Resolução CBHLSJ n°127/220) para licitação”. O Sr. Eduardo Pimenta explicou que Instituto 

Estadual do Ambiente – INEA definiu que até o final do ano de 2021, todos os comitês de bacias 

hidrográficas deveriam desembolsar, no mínimo, 70% (setenta por cento) de todo o recurso 

repassado pelo órgão. Acrescentou que, atualmente, havia uma série de projetos aprovados pelo 

CBHLSJ e que precisavam ser licitados, como, por exemplo, o Plano citado, para o qual foi 

disponibilizado o montante de R$ 394.877,26 (trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e 

setenta e sete reais e vinte e seis centavos), através da Resolução CBHLSJ n° 127/2020. Situou 

que, por enquanto, a minuta do escopo poderia ser disponibilizada aos membros da CT, mas a 

partir do momento que ela fosse consolidada pelo CILSJ, não seria mais possível acessá-la, para 

não privilegiar uma ou outra empresa e inviabilizar o processo. Visto isso, passou-se o quarto item 

de pauta, que tratava da unificação do orçamento do Plano de Abordagem Ecossistêmica na 

Gestão Costeira da Bacia Hidrográfica Lagos São João com o orçamento da Revisão e 

Complementação do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Lagos São João. O Sr. 

Eduardo Pimenta expôs que o orçamento atual para a revisão do plano de bacia estava abaixo do 

valor praticado no mercado. Sendo assim, a Diretoria Colegiada e Secretaria Executiva do CILSJ, 

através da Sra. Adriana Saad, chegaram ao consenso que a melhor opção era unir os dois 

montantes para dar um valor exequível. Além disso, entendia-se que o plano de abordagem 

ecossistêmica complementaria, de uma forma inovadora, o plano de bacia, contemplando desde a 

nascente da bacia até as regiões estuarinas. A Sra. Keila Ferreira questionou se o Plano de 

Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira abordaria as questões de impacto de cada 

município, atendendo as necessidades dos mesmos para elaboração dos planos municipais de 

gestão costeira. Acrescentou que a Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo estava na iminência de 

contratar o seu plano municipal de gestão costeira, porém, caso o Plano contemplasse esse ponto, 

iria aguardar a elaboração do mesmo. O Sr. Eduardo Pimenta afirmou que contemplaria, sugerindo 

que aguardasse a elaboração do mesmo. A Sra. Mônica Abrantes, da Prefeitura Municipal de Rio 

das Ostras, manifestou, via chat, que estava sendo finalizado o Plano Municipal de Gerenciamento 

Costeiro do município, que teve uma abordagem em todo o território, considerando a divisão em 5 

(cinco) setores, que envolviam desde a área rural até a marítima. O Sr. Eduardo Pimenta exprimiu 

que acompanhou e participou, indiretamente, na elaboração de tal plano, parabenizando a 

Prefeitura pela forma como foi construído. Solicitou que o documento fosse disponibilizado aos 

membros da CT, assim que possível. Posteriormente, foi colocada em votação a aprovação da 

proposta apresentada, sendo aprovada pela maioria dos membros presentes. O Sr. Eduardo 

Pimenta aludiu que, após aprovado, a minuta de resolução que homologaria a unificação dos 

planos seria incluída na pauta da próxima reunião da Câmara Técnica Institucional Legal - CTIL. 

Logo após, explanou sobre o afastamento do Sr. Luiz Teixeira frente à coordenação do GT Plano 

de Bacia, sendo necessária a eleição de um novo coordenador. A Sra. Mônica Abrantes comunicou 
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que a Prefeitura de Rio das Ostras tinha interesse em compor a CT Gerenciamento Costeiro, 

questionando como poderia efetuar a inscrição. A Sra. Jéssica Berbat respondeu que era necessário 

o envio de um ofício formalizando a manifestação de interesse em compor a instância, com o 

nome, número de telefone e e-mail das pessoas indicadas como representante titular e suplente da 

instituição. A Sra. Adriana Saad informou que, após aprovado na CTIL, e, posteriormente na 

Plenária, a Entidade Delegatária dará a maior celeridade possível ao processo para tentar licitar 

ainda em 2021. Ao final da reunião, o Sr. Bernardo Corty, da Prefeitura Municipal de Armação 

dos Búzios, também manifestou interesse em implantar o projeto apresentado pela Sra. Paloma 

Ordiales no âmbito do município de Armação dos Búzios, e externou que aguardaria o envio do 

escopo para dar prosseguimento na inscrição. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Sra. 

Paloma Ordiales agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.  

Registro Fotográfico: 

   
       

Relator (a): Samara Miranda, revisada por Jéssica Berbat (CILSJ). 
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PALOMA ARIAS ORDIALES  

Coordenadora da Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro 
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