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ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO MARICÁ GUARAPINA. GRAVAÇÃO 1 

DISPONÍVEL – No dia trinta e um do mês de maio de 2019 às 10:00h (segunda chamada) no CNA 2 

Maricá situada na Rua Nossa Senhora do Amparo, n. º 10 – Centro, Maricá/RJ deu-se início à 3 

reunião em tela com a seguinte pauta: 1. Aprovação da pauta; 2. Leitura e aprovação das atas 4 

pendentes; 3. Andamento do projeto de Implantação de esgotamento sanitário em aglomerados 5 

populacionais na Bacia Hidrográfica do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina (Silvado e Guaratiba); 6 

4. Situação da proposta de projeto “Diagnóstico das nascentes e cursos hídricos da BH de 7 

Maricá”; 5. Apresentação das alternativas locacionais de captação de água para Maricá 8 

(Sanemar); 6. Desdobramentos, no subcomitê, da oficina de Planejamento Estratégico do CBG; 7. 9 

Assuntos/Informes Gerais. A reunião deu-se início às 9:55h, onde o Coordenador, Paulo Cardoso, 10 

sugeriu uma rodada de apresentação dos presentes, em virtude da presença de convidados que 11 

participam em primeira ocasião. Feitas as apresentações, a Sra. Fátima Casarin - SANEMAR 12 

questionou a indicação do representante da UFF, Rainer Holzer, uma vez que não foi feita pelo 13 

reitor da Universidade. O representante então informou que solicitará tal indicação e apresentará 14 

ao subcomitê. Nesse sentido, o Sr. Paulo Vianna - FIPERJ solicitou que as indicações de todos os 15 

membros sejam revisadas pela AGEVAP, onde o especialista em recursos hídricos, Leandro Guerra, 16 

informou que essa já é uma demanda do presidente do CBH-BG, e que será atendida com a 17 

chegada de dois estagiários administrativos que darão esse suporte na sede do CBH-BG. Também 18 

foi informado sobre a alteração da presidência da SANEMAR, onde o Sr. Irinaldo Cabral foi 19 

substituído pelo Sr. Edes Fernandes de Oliveira, Ex Diretor de Operações da CEDAE, e que possui 20 

ampla experiência na área de saneamento. Posteriormente, seguiu-se aos pontos de pauta. 1. 21 

Aprovação da pauta. Em virtude da dificuldade de locomoção do palestrante até Maricá, o 22 

coordenador do Grupo de Trabalho de Segurança Hídrica, Sr. João Alberto, os membros 23 

anteciparam a discussão sobre o Item 5, ressaltando a importância da representatividade do 24 

subcomitê no respectivo GT. Fatima Casarin comunicou que já fez a solicitação oficialmente ao CBH 25 

BG para integrar o GT Seg. Hídrica. Foi discutido o panorama sobre a concessão dos serviços de 26 

abastecimento de água, assim como coleta e tratamento de esgoto no município. 2. Aprovação das 27 

atas pendentes. As atas foram aprovadas por unanimidade, sendo a da reunião anterior, 28 

consideradas as revisões propostas por Fatima Casarin/SANEMAR; 3. Andamento do projeto de 29 

Implantação de esgotamento sanitário em aglomerados populacionais na Bacia Hidrográfica do 30 

Sistema Lagunar Maricá-Guarapina (Silvado e Guaratiba). Os membros contextualizaram o projeto 31 

desde a sua concepção e etapas cumpridas até então e, neste contexto, a representante da 32 

SANEMAR informou que após avaliação das duas propostas com a equipe da Companhia, considera 33 

que devemos investir apenas em SILVADO neste momento, deixando Guaratiba para um momento 34 

posterior. Também ressaltou que devido as mudanças na presidência, a técnica/projetista da 35 

empresa, responsável pela elaboração e revisão do projeto básico da obra, solicitou até 30 dias de 36 

prazo para sua conclusão, sendo sugerida uma reunião com Leandro Guerra - AGEVAP na SANEMAR 37 

para contextualizar o atual presidente da Companhia sobre todo o histórico do projeto, visto que 38 

assumiu o cargo recentemente. O especialista em recursos hídricos da AGEVAP informou que foi 39 

enviada uma carta de anuência ao prefeito, mas que até então não houve resposta. A Sr. Fátima 40 

então sinalizou que seria importante a reunião na SANEMAR ocorra antes que uma nova carta seja 41 
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enviada, para que haja alinhamento na interlocução com as instâncias superiores da gestão 42 

municipal. 4. Situação da proposta de projeto “Diagnóstico das nascentes e cursos hídricos da BH 43 

de Maricá”. Foi ressaltada a importância da Nota Conceitual do TNC, enviada para todos os 44 

membros avaliarem juntamente com a ata da reunião anterior, já que o representante da UFF 45 

responsável pela proposta no CBH BG não havia tomado conhecimento da mesma e é importante 46 

na medida em que poderá servir de subsídio para a proposta de projeto sugerida pelo subcomitê ao 47 

CBH-BG. Também foi questionado se este mapeamento não estaria incluído no Edital de Elaboração 48 

do Plano de Recursos Hídricos do CBH-BG, o que todos consideraram que deveria ser 49 

comtemplado. 5. Apresentação das alternativas locacionais de captação de água para Maricá 50 

(Sanemar). Encaminhamento I. 6. Desdobramentos, no subcomitê, da oficina de Planejamento 51 

Estratégico do CBG Os Srs. Paulo Cardoso e Flávia Lanari atualizaram que, na oficina de 52 

planejamento estratégico do CBH-BG, houve a definição das estratégias e ações do Comitê alocadas 53 

em oito macroprogramas, são eles: 1.Instrumento de Gestão; 2.Coleta e Tratamento de Esgoto 54 

sanita; 3. Resíduos Sólidos, Drenagem e Água; 4. Monitoramento Quali-Quantitativo; 55 

5.Infraestrutura Verde; Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação; 7. Comunicação e 56 

Fortalecimento Institucional e 8. Apoio a Pesquisa. Foi questionado o fato de não haver 57 

comunicação aos subcomitês de que a licitação para contratação de empresa para atualizar o plano 58 

de bacia já se encontra em andamento. Nesse sentido, os membros solicitaram que as licitações 59 

atualizações relevantes sejam enviadas para todos os membros terem acesso à informação do que 60 

está ocorrendo. O Sr. Paulo Vianna solicitou informações a respeito do compilado das prioridades 61 

no plano de aplicação plurianual, de modo que Flávia Lanari reiterou que foi enviado para os 62 

membros. Novamente foi destacado que houve um rearranjo nos componentes do PAP, havendo 63 

agrupamento em macroprogramas que serão trabalhados nos subcomitês a partir da reunião de 64 

diretoria ampliada no dia 3 de junho. No decorrer da reunião, compareceu o novo indicado como 65 

representante da Sec. de Cidade Sustentável, Sr. Wanderson João, que se apresentou informando 66 

que não sabia da possibilidade de assumir a coordenação do Subcomitê, por enquanto 67 

permanecerá como membro para se absorver mais informações a respeito do colegiado. A Sra. 68 

Flávia Lanari comunicou que em conversa por telefone com Guilherme da Prefeitura havia a 69 

intenção de não participação na coordenação. A Sra. Flávia Lanari solicitou que o coordenador 70 

questione ao CBH-BG o fato de o termo de referência para o Plano de Bacia não ter sido discutido 71 

pelos subcomitês antes de sua aprovação e lançamento do edital (obs: posteriormente à reunião, 72 

foi lembrado pelo presidente do Comitê, através de contato com Flávia Lanari, que houve esse 73 

diálogo com os subcomitês em 2018). Não havendo mais assuntos para tratar, a reunião se 74 

encerrou às 12:10h. 75 

 76 
Encaminhamentos: 77 
I. Apresentação na próxima reunião ordinária do subcomitê, do presidente da SANEMAR, sobre a 78 
empresa e alternativas para captação de água no município. 79 
II. Envio de ofício do Subcomitê ao órgão licenciador municipal, solicitando o envio de técnico 80 
responsável para a próxima reunião ordinária do Subcomitê, no sentido de dar esclarecimentos a 81 
respeito da abertura da Barra de Maricá e demais intervenções que possam afetar os recursos 82 
hídricos do município. 83 



 

 

Rua da Quitanda, 185, sala 402 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / Celular (21) 97374-3674 / E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 84 
 85 

Participantes: 86 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca – Márcia Cristina dos Santos Braz; Secretaria 87 

Municipal de Educação – Anna Caroline Degering Almeida; Secretaria da Cidade Sustentável – 88 

Wanderson João dos Santos; UFF – Rainer Holzer; ALAPI – Paulo Cardoso; IFEC - Matheus R.L 89 

Antônio; FAMMAR – Francismar C.A. Pacheco; Associação de Preservação Ambiental das Lagunas 90 

de Maricá - Flávia Lanari Coelho; AGEVAP – Leandro Viana Guerra; Gabinete da Secretaria da Saúde 91 

– Jaqueline Costa de A. Pacheco; FIPERJ – Paulo R.R. Vianna; SANEMAR – Fátima Casarin. 92 

 93 

 94 

 95 

Paulo Cardoso da Silva 96 

Coordenador do SSLM-G 97 


