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ATA DA REUNIÃO DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO MARICÁ 1 

GUARAPINA. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia cinco do mês de abril de 2019 às 09:00h 2 

no CNA Maricá situada na Rua Nossa Senhora do Amparo, n. º 10 – Centro, Maricá/RJ 3 

deu-se início à reunião em tela com a seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação das atas 4 

anteriores; 2. Andamento do projeto de Implantação de esgotamento sanitário em 5 

aglomerados populacionais na Bacia Hidrográfica do Sistema Lagunar Maricá-6 

Guarapina (Silvado e Guaratiba); 3. Apresentação da proposta para elaboração do 7 

projeto: “mapeamento e caracterização das nascentes da bacia hidrográfica do 8 

Sistema Lagunar Maricá-Guarapina”; 4. Mudança na coordenação do subcomitê 5. 9 

Assuntos/Informes Gerais. A reunião teve início com a apresentação dos novos 10 

membros da equipe da AGEVAP sendo: o Sr. Carlos Silva, especialista administrativo e o 11 

Sr. Leandro Guerra. A Sra. Ana (AGEVAP) explicou aos presentes que o Sr. Leandro está 12 

assumindo o cargo de especialista em recursos hídricos e que a sua participação nas 13 

reuniões do subcomitê não será mais na função de coordenador, mas sim de secretaria 14 

executiva e apoio técnico. Também foi apresentada a Sra. Sheila Rodrigues que é a nova 15 

gestora da Área de Proteção Ambiental de Maricá e que vai avaliar a possiblidade da 16 

APA ser membro do Subcomitê. Não havendo inclusão de pauta, passou-se para o 17 

primeiro item 1. Leitura e aprovação das atas anteriores. A ata da reunião realizada em 18 

08/02/2019 foi aprovada por unanimidade. 2. Andamento do projeto de Implantação 19 

de esgotamento sanitário em aglomerados populacionais na Bacia Hidrográfica do 20 

Sistema Lagunar Maricá-Guarapina (Silvado e Guaratiba); O Especialista Leandro 21 

iniciou a apresentação desse ponto informando aos presentes que foi entregue à 22 

SANEMAR os pontos do projeto que precisarão ser revisados conforme a análise da 23 

AGEVAP. Disse ainda que possivelmente vai ser o responsável da AGEVAP por esse 24 

projeto. Houveram manifestações positivas quanto a isso considerando que o Leandro 25 

conhece o funcionamento e o quadro de pessoal da Prefeitura e isso vai facilitar o 26 

andamento do projeto. 3. Apresentação da proposta para elaboração do projeto: 27 

“mapeamento e caracterização das nascentes da bacia hidrográfica do Sistema 28 

Lagunar Maricá-Guarapina”; A especialista Ana explicou a importância do dos projetos 29 

para resgatar os recursos no GT FUNDRHI, e reforçou que o projeto a ser aprovado pelo 30 

subcomitê deverá ser submetido à aprovação da plenária do CBH-BG dia 18/04/2019. O 31 

especialista Leandro iniciou a apresentação. Logo no início da apresentação a Flavia 32 

Lanari (APALMA) contestou o projeto pois no seu entendimento ele não deveria ser 33 

restrito apenas as nascentes, mas sim contemplar também os trechos de rios antes de 34 

chegarem na mancha urbana. O especialista Leandro disse que o projeto foi definido em 35 

reunião de Grupo de Trabalho e que o que estava sendo apresentado era o projeto 36 

concebido pelo Grupo. A Flavia levantou a possibilidade do projeto ser mais abrangente 37 

cuja execução seria dividida em fases de forma a caber no orçamento disponível. O Sr. 38 
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Rainer Holzer (UFF) destacou a importância de se ter atenção durante a elaboração do 39 

termo de referência para não limitar o projeto somente às nascentes teóricas que foram 40 

projetadas com base no curso dos rios. Sugeriu que fosse considerado o trabalho de 41 

campo para possível ampliação do número de nascentes e para validação das nascentes 42 

teóricas. O projeto foi submetido a votação e aprovado pelo subcomitê por 43 

unanimidade, com a condição de adicionar as complementações feitas pela Flavia e 44 

Rainer para apresentação na plenária do CBH-BG dia 18/04/2019. O Sr. Rainer foi o 45 

escolhido pelo subcomitê para realizar a apresentação ao plenário do CBH-BG e para 46 

tanto a AGEVAP deverá disponibilizar ao Sr. Rainer o modelo de apresentação de 47 

projetos e inclui-lo na lista de endereços de e-mail para convocação das reuniões do 48 

CBH-BG. 4. Mudança na coordenação do subcomitê 5. Assuntos/Informes Gerais. Neste 49 

item, iniciou-se a discussão da entrada da SANEMAR no subcomitê, o que foi bem recebido 50 

pelos membros do Comitê, fazendo-se necessária a verificação das vagas na composição 51 

do subcomitê. A pedido de membros do subcomitê, destaca-se que na cópia do 52 

convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maricá e a CEDAE, entregue na 53 

reunião do dia 15/03/2019 faltam 2 anexos, sendo os de número 1 e 3. Foi discutido um 54 

novo arranjo para as vagas do poder público por ter baixa participação de entes do 55 

Governo Federal. Foi sugerido que o INEA ocupe uma vaga da prefeitura e a prefeitura 56 

fique como suplente dessa vaga. A Sra. Úrsula Araújo (Pró Restinga) fez uma observação 57 

sobre a mudança da coordenação considerando a saída do especialista Leandro, 58 

preferencialmente assumiria o vice coordenador, caso não fosse aceito, assumiria a 59 

secretária. A plenária do subcomitê aprovou por unanimidade que o vice coordenador, 60 

Sr. Paulo Cardoso (ALAPI) assumiria a coordenação interinamente, até que a 61 

substituição do representante do meio ambiente da Prefeitura seja definida. A Sra. 62 

Deborah Dias (PMM) vai trazer para a próxima reunião a definição das vagas da 63 

prefeitura no subcomitê. O especialista Leandro se disponibilizou a repassar todo 64 

material que foi apresentado durante a sua coordenação no subcomitê. 5. 65 

Assuntos/Informes Gerais A especialista Ana comunicou ao subcomitê o convite para a 66 

audiência pública na prefeitura de Tanguá fazendo a leitura do convite. Não havendo 67 

mais assuntos a tratar a reunião foi encerrada às 11:32. 68 

 69 

Participantes: 70 

 71 

Prefeitura Municipal Maricá - Secretaria de Urbanismo - Deborah Dias Costa; 72 

Prefeitura Municipal Maricá - Secretaria de Obras - Talles Oliveira; Prefeitura Municipal 73 

Maricá - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca - Márcia Cristina dos Santos Braz; 74 

Associação Livre de Aquicultura e Pesca de Itaipuaçu - Paulo Cardoso da Silva; 75 

Associação Comercial de Maricá - Delfim Antônio Paes Moreira; Companhia Estadual 76 
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de Águas e Esgotos – CEDAE/RJ - Ronaldo Soares; Associação de Preservação 77 

Ambiental das Lagunas de Maricá - Flávia Lanari Coelho; Movimento  Pró  Restinga -78 

Úrsula Isabel Dias Araújo;  Universidade Federal Fluminense - Rainer Holzer; AGEVAP – 79 

Ana de Castro e Costa; AGEVAP – Leandro Viana Guerra; AGEVAP  - Carlos Frederico da 80 

Silva; APAMAR – Sheila Rodrigues; Gabinete da Secretaria da Saúde – Jaqueline Costa 81 

de A. Pacheco. 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

Paulo Cardoso da Silva 87 

Coordenador Interino do SSLM-G 88 


