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EXTRATO DE CONTRATO 

1 – CONTRATO Nº 034/2023.
2 – Fato gerador: Requisição de Contratação nº 225/2023 – Pregão 
Presencial nº 018/2023 – Processo nº 1064/2023 – SECPLA.
3 – Celebrado entre o Município de Quissamã e a empresa GRUPO 
SBV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
4 – Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de 
reforma de máscaras e serviços de cenografia e decoração para atender 
a programação do Carnaval 2023, conforme Termo de Referência que 
integra este Contrato.
5 – Prazo: No período de 08/02/2023 a 26/02/2023, conforme Cronograma de 
Execução.

6 – Forma de Pagamento: Em parcela única, conforme Cronograma de 
Desembolso.

7 – Valor Total: R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil 
reais).

Quissamã (RJ), 28 de fevereiro de 2023.

Kitiely Paula Nunes de Freitas
Secretária Municipal de Cultura,

Patrimônio Histórico e Lazer

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
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P O R T A R I A N° 23.235/2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE: Prorrogar o contrato temporário do senhor IGOR TAVARES 
RANGEL mat. 15851, PNS Medicina Ortopedia, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, por 12 (doze) meses – no período de 08.03.2023 a 
07.03.2024, de acordo com o Processo Seletivo – Edital nº 010/2021.

Gabinete da Prefeita, 24 de fevereiro de 2023.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

035/2023

                  Processo Administrativo nº 7232/2022

     ERRATA 

Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, a Prefeitura 

Municipal de Quissamã, através de seu Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, errata 

do Aviso de Edital de Pregão Presencial para Registro de preços 

nº 035/2023, que tem como objeto a contratação de empresa 

prestadora de serviços para realização de exames na especialidade 

de Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia em pacientes encaminhados 

pela Rede Municipal de Saúde de Quissamã.

ONDE SE LÊ: MENOR PREÇO POR ITEM

LEIA-SE: MENOR PREÇO GLOBAL 

Quissamã (RJ), 28 de Fevereiro de 2023

Donato Tavares de Souza
Pregoeiro

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023
Processo nº 428/2023

Homologo para que surta efeitos legais, a adjudicação feita pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente
ao processo licitatório supracitado que tem como objeto o Registro de Preços para contratação de
empresa especializada para prestação de serviço na organização e realização de Buffet (Coffee Break)
para atender eventos e formação continuada dos profissionais da educação durante ano letivo da
Secretaria Municipal de Educação, em favor da empresa:

- CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS EIRELI, CNPJ Nº 20.742.302/0001-42, no valor
de R$ 170.322,00 (Cento e setenta mil, trezentos e vinte e dois reais).

Outrossim, autorizo a emissão das notas de empenho correspondentes.

Quissamã (RJ), 28 de fevereiro de 2023.

Helena Lima da Costa
Secretária Municipal de Educação

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete

Geral: (22)2768-9300

P O R T A R I A Nº 23.238/2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE: Designar o Subsecretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo JOSÉ BORBA PESSANHA, mat. 
n° 157, para responder pelo expediente do Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo – ARNALDO 
GONÇALVES DA SILVA DE QUEIRÓS MATTOSO, mat. n° 7228, no 
período de 27 de fevereiro de 2023 a 06 de março de 2023.

Gabinete da Prefeita, 24 de fevereiro de 2023.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

P O R T A R I A Nº 23.237/2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE: Designar a servidora pública EDNA PAULA DE SOUZA 
FERREIRA, mat. 13087, para responder pelo expediente da 
Diretora do Departamento de Apoio Administrativo da Educação, 
Sra. DÉBORA RENATA MOREIRA DA SILVA, mat. 127, lotadas na 
Secretaria Municipal de Educação, no período de 1° a 30 de março 
de 2023, por motivo de férias.

Gabinete da Prefeita, 24 de fevereiro de 2023.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita
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P O R T A R I A Nº 23.236/2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE: Designar a servidora pública NATHALIA TAVARES 
PINHO CARVALHO, mat. 8228, para responder pelo expediente da 
Coordenadora de Gestão de Pessoal da Educação, Sra. JAQUELINE 
LONGUI DE AZEREDO, mat. 2111, lotadas na Secretaria Municipal 
de Educação, no período de 1° a 15 de março de 2023, por motivo 
de férias.

Gabinete da Prefeita, 24 de fevereiro de 2023.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

P O R T A R I A Nº 23.239/2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE: Designar o Subsecretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo JOSÉ BORBA PESSANHA, mat. 
n° 157, para responder como Gestor do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, em substituição ao servidor público 
ARNALDO GONÇALVES DA SILVA DE QUEIRÓS MATTOSO, mat. 
n° 7228, no período de 27 de fevereiro de 2023 a 06 de março de 
2023.

Gabinete da Prefeita, 24 de fevereiro de 2023.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

P O R T A R I A Nº 23.242/2023

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE: Conceder Licença Maternidade à servidora pública 
CAMILA OLIVEIRA ABREU, Professor I, mat. n° 8567, no período 
de 01.02.2022 a 31.05.2023, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, conforme art. 109 da Lei Complementar nº 006/2019, 
de acordo com o processo n° 2069/2023.

Gabinete da Prefeita, 24 de fevereiro de 2023.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ 
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 560 
Alto Alegre- Quissamã – RJ - CEP: 28.735.000 

 Tel: (22) 2768-7247 
e-mail: cmsquissama.2017@gmail.com 

 
 

RESOLUÇÃO CMSQ Nº 06/2023 

 

O Colegiado Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Quissamã, no uso de suas 
atribuições legais, conferidos pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei 8.142, 
de 28 de dezembro de 1990 e por dispositivos oriundos da Lei Municipal nº 2129 de 17 de 
novembro de 2021, 
 
 
RESOLVE 
 
 Tornar publico nominalmente os membros da Comissão Organizadora da Plenária 
Ampliada do Conselho Municipal de Saúde Quissamã, com o tema “Garantir Direitos e De-
fender o SUS, a Vida e a Democracia – amanhã vai ser outro dia”. 
 A Plenária Ampliada do Conselho Municipal de Saúde será realizada no dia 09 de 
março de 2023, às 08h30 - no Instituto Federal Fluminense – IFF, Campus Quissamã. 
 
 
I. Segmento Usuário – Coordenadora: Luciana da Silva Ribeiro 
II. Segmento Usuário – Subcoordenadora: Meire Paiva de Carvalho Moreira 
III.  Segmento Trabalhador da Saúde - Relatora geral:  Mislene Paiva de Carvalho 
IV. Segmento Governo – Apoiadora: Sabrine Santos Pereira 
 
 
Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
         
         
 
        Quissamã, 28 de fevereiro de 2023 
 

 
 

Luisa Luz Rodrigues 
Vice-Presidente do CMSQ – Biênio 2022-2023 
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CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - COMADES 

Rua Manoel Gomes dos Santos, 150 – Alto Alegre CEP 28.735-000 – Quissamã. 
 

 

Ata da Terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – COMADES – Quarta Gestão 

Ao décimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, 

iniciou-se a terceira reunião ordinária da quarta gestão do Conselho Municipal de Meio Ambiente e De-

senvolvimento Sustentável – COMADES, na rua Manoel Gomes dos Santos, 150 Alto Alegre, sede do 

Sistema Municipal de Unidades de Conservação - SMUC – com a presença do Sr Luiz Carlos F. Lopes, 

representando o presidente do Conselho o Sr Marcelo de Souza Batista, a pedido do mesmo, assim 

como os demais conselheiros: Sr Carlos Eduardo F. Maia, Sr José Borba Pessanha, Sra Janaína Isidoro 

A. de Souza, Sra Alexandra Moreira C. Gomes, Sr Rubens da Rosa Garcia, Sr Fábio O. Siqueira, Sr 

José Luiz de Souza, Sra Marilda Regina do E. S. Gonçalves e Sr Geneci Terra Filho e da equipe técnica 

da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca e secretaria-executiva: Sra Michelly Fer-

reira, Sra. Alessandra de Oliveira, Sra. Ana Paula Costa, Sra Fernanda Quevedo, Sra. Manon Perdomo, 

Sr. Ney Aleixo, Sra. Sabrina de Almeida, Sr Luiz Antônio F. dos Santos, Sr Erb M. Nunes e Sr Erialdo 

Nogueira Monteiro, e convidados Sr Rafael M. da Silva, Sra Letícia R. dos Santos, Sra Jéssica C. De 

Souza A., Sra Carolayne dos Santos, Sr José Fábio dos S. Silva, Sra Marília L. da Rocha, Sr Eduardo 

D. B., Sra Tamires L. Santos e Sra Luciana da S. Pessanha. A reunião foi iniciada pelo Sr Luiz Carlos F. 

Lopes cumprimentando a todos, agradecendo a presença e participação dos presentes. Em seguida a 

Sra Michelly apresentou a pauta da reunião, a saber: 1- Apresentação e esclarecimento sobre a implan-

tação da Usina Termoelétrica Barra do Furado pela empresa Alupar; 2 – Assuntos gerais e encerramento. 

Após, o Sr Ney cumprimentou a todos os presentes, enalteceu a importância dessa reunião para o es-

clarecimento sobre a implantação da UTE Barra do Furado para quem não pôde ir a audiência pública, 

assim como, para aqueles que foram e ainda possuíssem dúvidas, informou também como se daria a 

metodologia de inscrição para perguntas. O Sr Luiz Carlos agradeceu a participação da empresa Alupar, 

onde enfatizou a importância da reunião para maior esclarecimento, pois é sabido que o empreendimento 

causará grande impacto no município nas questões socioeconômicas e socioambientais. O Sr Eduardo 

fez a apresentação dos demais membros da equipe e após apresentou a empresa Alupar e o seu funci-

onamento, enfatizando que o empreendimento está em processo de licenciamento junto ao IBAMA. Fa-

lou que a usina está localizada na divisa de Campos dos Goytacazes com Quissamã, próximo a locali-

dade de Barra do Furado; que será a gás natural com potência de 1.200MW, com linha de transmissão 

de 500KV e com 36,19 Km de extensão que ligará a UTE à Subestação de Campos II; que o gasoduto 

terrestre terá 43,7 KM de Extensão; que a adutora para captação de água terá 3.150 m3/h de água do 

mar, com extensão de 2,46 km dos quais 680 metros serão submersos no mar; que os dutos para des-

carte de efluentes tratados terão vazão estimada de 1.910 m3/h ao mar com extensão de 2,78 km, dos 

quais 800 metros serão submersos no mar. A Sra Tamires fez um breve resumo do que foi falado na 

audiência pública, em que foi abordado como seria a geração, transmissão e distribuição da eletricidade 

produzida pela UTE Barra do Furado, como também os aspectos e os impactos positivos e negativos, 

especificamente sobre Barra do Furado. Também salien  
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tou os pontos positivos do empreendimento, como a movimentação da economia local, a geração de 

empregos e a melhoria da confiabilidade do sistema elétrico. O tempo de implantação da Termoelétrica 

estaria estimado em até quatro anos, a partir do momento que o leilão de energia fosse ganho pela 

empresa, nesse momento se articulariam com a prefeitura de Quissamã a fim de junto ao sistema Firjan 

promoverem cursos de capacitação da mão de obra local, viabilizando a demanda de dois mil e quinhen-

tos empregos gerados no pico da obra. Relatou as ações de sustentabilidade que a empresa aplicou em 

outros municípios enfatizando que foi voltado para a melhoria e desenvolvimento dos munícipes de 

acordo com a necessidade. Em seguida o Sr Ney informou o interesse dos inscritos para iniciar as per-

guntas. O Sr Luiz Antônio questionou se havia sido considerado a lista de impactos negativos que pode-

riam ser causadas no estuário, no abrigo das tartarugas e também a importância das medidas compen-

satórias previstas, onde poderiam ser revertidas para o município. O Sr Eduardo relatou que pra cada 

impacto existiam medidas mitigadoras que foram relatadas minuciosamente no EIA-RIMA, apresentado 

na audiência pública e que também estariam disponibilizados em modelo impresso e no site da empresa. 

Enfatizou também sobre as leis de compensação ambiental que são previstas em lei, onde 0,5% pode-

riam ser destinadas as Unidades de Conservação de uso restrito, municipal, estadual ou federal, devi-

damente cadastradas no CNUC  (Cadastro Nacional de Unidades de Conservação) através de uma 

aprovação da Câmara de Compensação do IBAMA. Informou que durante a audiência pública, ocorrida 

em 20/10/2022, foi protocolado o ofício SEMAG nº 082/2022 junto ao IBAMA, que dentre vários questio-

namentos foi reivindicado a compensação para as UC’s Municipais. A Sra Alexandra contestou o motivo 

que não tinha sido considerada a existência da comunidade Quilombola Fazenda Machadinha reconhe-

cida pela Fundação Palmares desde 2006 no EIA-RIMA, e relacionado à saúde pública, quais seriam as 

ações que a empresa possuía para mitigar o aumento da demanda na saúde pública do município, uma 

vez que teria um aumento significativo de trabalhadores. O Sr Eduardo respondeu que houve uma etapa 

que não tinha sido cumprida pela comunidade quilombola Fazenda Machadinha, onde a mesma não 

possuía relatório técnico de identificação (RTDI) e que por esse motivo não tinha sido incluída no EIA-

RIMA. Pertinente à saúde pública, o Sr Eduardo alegou que teria a existência de ambulatório dentro do 

local de trabalho, onde seria feito o pronto atendimento inicial e se houvesse a necessidade estaria sendo 

feito o deslocamento para uma unidade de saúde mais próxima. Além disso, poderiam existir medidas 

compensatórias com aporte financeiro maior sendo ofertado pela empresa à Secretaria de Saúde, devido 

ao aumento repentino de trabalhadores doentes. O Sr Benedito questionou que o aumento da população 

em Barra do Furado, certamente haverá maior demanda de poluição no rio Iguaçu, uma vez que o sis-

tema de esgoto da região ainda é feito por fossa séptica e a ETE ainda não está pronta, sugerindo que 

uma despoluição do rio como medida mitigatória de compensação ambiental. O mesmo também questi-

onou a temperatura de retorno da água para o mar, uma vez que poderia prejudicar a biota. Relacionado 

à despoluição do rio, o Sr Eduardo frisou que teria que averiguar em um estudo o problema inicial do rio 

e reunião com líderes de comunidades para estar se inteirando do real problema local para que possa 

ser feito os ajustes necessários como melhoria. O Sr Eduardo enfatizou que a temperatura da água, 

saindo da usina e retornando ao mar, seria em torno de dois graus centígrados maior que a ambiente e 

que devido ao sistema de dispersão, ao entrar em contato com o mar novamente a água já estaria em 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - COMADES 

Rua Manoel Gomes dos Santos, 150 – Alto Alegre CEP 28.735-000 – Quissamã. 
tou os pontos positivos do empreendimento, como a movimentação da economia local, a geração de 

empregos e a melhoria da confiabilidade do sistema elétrico. O tempo de implantação da Termoelétrica 

estaria estimado em até quatro anos, a partir do momento que o leilão de energia fosse ganho pela 

empresa, nesse momento se articulariam com a prefeitura de Quissamã a fim de junto ao sistema Firjan 

promoverem cursos de capacitação da mão de obra local, viabilizando a demanda de dois mil e quinhen-

tos empregos gerados no pico da obra. Relatou as ações de sustentabilidade que a empresa aplicou em 

outros municípios enfatizando que foi voltado para a melhoria e desenvolvimento dos munícipes de 

acordo com a necessidade. Em seguida o Sr Ney informou o interesse dos inscritos para iniciar as per-

guntas. O Sr Luiz Antônio questionou se havia sido considerado a lista de impactos negativos que pode-

riam ser causadas no estuário, no abrigo das tartarugas e também a importância das medidas compen-

satórias previstas, onde poderiam ser revertidas para o município. O Sr Eduardo relatou que pra cada 

impacto existiam medidas mitigadoras que foram relatadas minuciosamente no EIA-RIMA, apresentado 

na audiência pública e que também estariam disponibilizados em modelo impresso e no site da empresa. 

Enfatizou também sobre as leis de compensação ambiental que são previstas em lei, onde 0,5% pode-

riam ser destinadas as Unidades de Conservação de uso restrito, municipal, estadual ou federal, devi-

damente cadastradas no CNUC  (Cadastro Nacional de Unidades de Conservação) através de uma 

aprovação da Câmara de Compensação do IBAMA. Informou que durante a audiência pública, ocorrida 

em 20/10/2022, foi protocolado o ofício SEMAG nº 082/2022 junto ao IBAMA, que dentre vários questio-

namentos foi reivindicado a compensação para as UC’s Municipais. A Sra Alexandra contestou o motivo 

que não tinha sido considerada a existência da comunidade Quilombola Fazenda Machadinha reconhe-

cida pela Fundação Palmares desde 2006 no EIA-RIMA, e relacionado à saúde pública, quais seriam as 

ações que a empresa possuía para mitigar o aumento da demanda na saúde pública do município, uma 

vez que teria um aumento significativo de trabalhadores. O Sr Eduardo respondeu que houve uma etapa 

que não tinha sido cumprida pela comunidade quilombola Fazenda Machadinha, onde a mesma não 

possuía relatório técnico de identificação (RTDI) e que por esse motivo não tinha sido incluída no EIA-

RIMA. Pertinente à saúde pública, o Sr Eduardo alegou que teria a existência de ambulatório dentro do 

local de trabalho, onde seria feito o pronto atendimento inicial e se houvesse a necessidade estaria sendo 

feito o deslocamento para uma unidade de saúde mais próxima. Além disso, poderiam existir medidas 

compensatórias com aporte financeiro maior sendo ofertado pela empresa à Secretaria de Saúde, devido 

ao aumento repentino de trabalhadores doentes. O Sr Benedito questionou que o aumento da população 

em Barra do Furado, certamente haverá maior demanda de poluição no rio Iguaçu, uma vez que o sis-

tema de esgoto da região ainda é feito por fossa séptica e a ETE ainda não está pronta, sugerindo que 

uma despoluição do rio como medida mitigatória de compensação ambiental. O mesmo também questi-

onou a temperatura de retorno da água para o mar, uma vez que poderia prejudicar a biota. Relacionado 

à despoluição do rio, o Sr Eduardo frisou que teria que averiguar em um estudo o problema inicial do rio 

e reunião com líderes de comunidades para estar se inteirando do real problema local para que possa 

ser feito os ajustes necessários como melhoria. O Sr Eduardo enfatizou que a temperatura da água, 

saindo da usina e retornando ao mar, seria em torno de dois graus centígrados maior que a ambiente e 

que devido ao sistema de dispersão, ao entrar em contato com o mar novamente a água já estaria em  

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - COMADES 

Rua Manoel Gomes dos Santos, 150 – Alto Alegre CEP 28.735-000 – Quissamã. 
temperatura quase ambiente. O Sr Enildo questionou se a eletricidade usada pela comunidade poderia 

ser gratuita, uma vez que a região sofrerá grande parte do impacto pelo empreendimento. O Sr Eduardo 

informou que não seria possível, pois a empresa Alupar não faria a distribuição de energia para as resi-

dências, somente a geração, sendo uma outra empresa a fazer a distribuição. A Sra Luciana questionou 

se teria reunião com os pescadores de Barra do Furado. O Sr Eduardo enfatizou que ainda não houve 

essa reunião, pois ocorrerá quando a empresa estiver executando a fase de programa de educação 

ambiental, que acontecerá se a empresa ganhar o leilão. Frisou também sobre uma possível poluição 

do mangue de Barra do Furado, foi quando a Sra Marília explicou que aonde haverá a intervenção do 

empreendimento não existe manguezal, sendo assim não haveria impacto algum. O Sr Ney enfatizou 

que todo o empreendimento que oferte desenvolvimento sustentável gerando renda e emprego e que 

respeite e fortaleça a cultura, a legislação e a economia local será bem-vindo no município. O mesmo 

questionou o motivo de não ter sido citado no EIA-RIMA o sítio arqueológico Sambaqui de São Miguel, 

a comunidade Quilombola Fazenda Machadinha e que o documento se equivocou sobre a nomenclatura 

das unidades de conservação municipais. Reforçou a impressão de que o empreendimento poderá cau-

sar impacto social negativo, na medida que os trabalhadores atraídos na fase de obras, acabam perma-

necendo na comunidade, impactando no uso e ocupação do solo e nos serviços de saúde, educação e 

saneamento básico, ofertados pelo município. Relembrou sobre o ofício entregue na audiência pública 

que reivindica investimentos nas UC’s municipais e pede atenção ao setor pesqueiro, especialmente 

numa solução que contribua que a foz do Canal das Flechas seja permanentemente desobstruída, faci-

litando a entrada e saída das embarcações. E por fim, ressaltou a importância de haver uma partição 

justa no recolhimento do ISS e do ICMS, uma vez que a maioria dos impactos serão em Quissamã e não 

em Campos dos Goytacazes. O Sr Eduardo concordou em incluir nos estudos Sambaqui de São Miguel 

e a Sra Marília disse que a empresa estava aguardando a análise do IBAMA, onde o estudo poderia 

estar complementado com todas essas sugestões e informações. A Sra Manon questionou o motivo da 

localização do empreendimento ter sido na divisa do município de Campos dos Goytacazes e Quissamã 

e se o estudo de alternativa locacional teria um viés econômico somente ou econômico-ecológico. A Sra 

Marília disse que foi analisado outras localidades, entretanto no local da divisa a supressão vegetal seria 

muito baixa e também existiam vias de acesso pavimentada diminuindo assim o impacto ambiental. Disse 

também que a captação de água do mar é mais viável ecologicamente, apesar de ser mais custoso a 

dessalinização, porém a longo prazo o impacto ambiental seria menor. A Sra Carolayne sugeriu que 

fosse feita uma reunião com os pescadores artesanais de Barra do Furado, uma vez que os mesmos 

deveriam estar cientes dos impactos diretos e indiretos que poderiam ocorrer na região. O Sr Eduardo 

concordou em realizar a reunião com os pescadores no momento adequado e que faria contato direta-

mente com ela. O Sr Ney agradeceu a presença e participação de todos os presentes e verificado que 

não havia nada a mais a ser tratado, finalizou a reunião às dezesseis horas e quinze minutos. 

 


