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ATA DA REUNIÃO DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO 1 

SISTEMA LAGUNAR MARICÁ-GUARAPINA. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – 2 

No dia 10 de janeiro de 2020 às 14h30 na Associação Comercial de Maricá 3 

situada à Rua Ribeiro de Almeida, 36 - Centro, Maricá/RJ deu-se início à 4 

reunião com os seguintes participantes: Poder Público: Paulo Roberto 5 

Fonseca Gonçalves Vianna (FIPERJ), Marcia Cristina dos Santos Braz (PMM – 6 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca); Wanderson João dos Santos 7 

(PMM – Secretaria de Cidade Sustentável); Sociedade Civil: Flávia Lanari 8 

Coelho (APALMA); Usuários: Paulo Cardoso da Silva (ALAPI), Ronaldo 9 

Soares (CEDAE), Antonio Carlos Caveare Albino (ACM); Convidados: Fátima 10 

Casarin (SANEMAR), Jaqueline Costa (Secretaria de Saúde); Agevap: 11 

Leandro Guerra (Especialista em Recursos Hídricos), Ana de Castro e Costa 12 

(Especialista em Recursos Hídricos). A reunião teve a seguinte pauta: 1. 13 

Aprovação da pauta; 2. Leitura e aprovação da ata da 87ª R.O.; 3. 14 

Apresentação e socialização de informações sobre os Rios 15 

Padeco/Caranguejo/Doce e outros cursos hídricos, como o Rio Ubatiba, 16 

dos quais a Cedae tenha dados de vazão, análise da água, além da real 17 

quantidade de moradores servidos por água tratada e tratamento de 18 

esgoto na área de abrangência do subcomitê; 4. Escritório de Projetos: 19 

ideias sobre projetos/pesquisas; 5. Andamento do projeto de saneamento 20 

de Guaratiba: TdR; 6. Macroprogramas; 7. Encob; 8. Assuntos/Informes 21 

Gerais. 1. Com a chegada da representa da SANEMAR e o assunto já sendo 22 

colocado pelos membros, houve inversão de pauta e os itens 3 e 5 foram 23 

iniciados, onde os representantes da AGEVAP, Leandro Guerra e Ana Costa 24 

informaram que será elaborado um termo de referência único para contratação 25 

do projeto básico e executivo referentes ao sistema de esgotamento sanitário 26 

dos bairros de Guaratiba e do Vale da Figueira, e que haveria a necessidade 27 

da definição da área a ser contemplada no Vale da Figueira, de modo que a 28 

Sanemar procederá aos trâmites para realizar a visita técnica no bairro. A Sr. 29 

Fátima Casarin solicitou que fossem encaminhados à Sanemar os modelos de 30 

convênio com Prefeitura (Rio Águas e Prefeitura de Niterói). Os membros 31 

questionaram se algo havia sido executado no Silvado quanto ao projeto de 32 

saneamento proposto previamente pelo subcomitê, visto que a Prefeitura 33 

formalizou que assumiria sua execução e, neste sentido, foi solicitado que a 34 

AGEVAP elaborasse a minuta de ofício a ser enviado pelo subcomitê à 35 

Secretaria de Cidade Sustentável perguntando sobre o andamento da 36 

execução do saneamento da comunidade do Silvado; 2. Ata aprovada; 3. A 37 

Sra. Mayná Coutinho não pôde comparecer à reunião em função de 38 

compromissos previamente agendados; 4. O Sr. Leandro Guerra falou sobre a 39 

chegada dos novos profissionais da AGEVAP para descentralização da equipe 40 

nos escritórios dos subcomitês, o que está previsto para ocorrer em março do 41 
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presente ano. Mencionou a dificuldade apontada desde o início para cessão de 42 

espaço para alocação, que será votada em reunião de diretoria ampliada do 43 

CBH-BG, marcada para o dia 14 de janeiro de 2020. As Sras. Flávia Lanari e 44 

Fátima Casarin fizeram propostas de estudos e elaboração de mapas por parte 45 

dos profissionais do escritório. A Sra. Ana Costa explicou que o escritório terá 46 

metas e indicadores bem definidos que precisarão ser cumpridos para atender 47 

ao que estaria para ser estabelecido pelo CBH-BG. Os membros apontaram 48 

que o perfil dos estagiários do escritório de projetos deverá atender às áreas de 49 

geoprocessamento e engenharia ambiental, haja vista as demandas para a sua 50 

bacia hidrográfica. Ademais, os membros do subcomitê deverão trazer ideias 51 

de demandas necessárias para a região, a serem executadas pelo escritório de 52 

projetos. Flávia Lanari solicitou que fosse verificada a possibilidade de 53 

aquisição de GPS para os escritórios ou, se não, para Maricá, pois será 54 

fundamental para o trabalho de campo; 6. Ana Costa e Leandro Guerra fizeram 55 

a exposição do status dos macroprogramas. Foi dito que a sexta parcela do 56 

FUNDRHI foi liberada pelo INEA e que ela é relativa aos projetos de educação 57 

ambiental e saneamento. Foi exposto que os atos convocatórios de 58 

infraestrutura verde e o edital de apoio à pesquisa foram publicados em 23 de 59 

dezembro de 2019, sendo que o de monitoramento estaria para ser publicado 60 

nas próximas semanas; 7. O Sr. Paulo Cardoso mostrou uma apresentação 61 

sobre temas discutidos no Encob. Não havendo mais assuntos para tratar, a 62 

reunião foi encerrada às 17:10h. 63 
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________________________________________ 68 

Paulo Cardoso da Silva 69 

Coordenador do SSLM-G 70 


