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ATA DA REUNIÃO DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO 1 

SISTEMA LAGUNAR MARICÁ-GUARAPINA-MODALIDADE ONLINE. 2 

GRAVAÇÃO DISPONÍVEL. No dia 08 de maio de 2020, às 14 horas, em 3 

reunião online com os seguintes participantes: Poder Público: CRBio-02 – 4 

Valdir Alves Lage; Secretaria da Cidade Sustentável (PMM) – Wanderson João 5 

dos Santos, Guilherme Mota; Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca 6 

(PMM) – Márcia Braz. Sociedade Civil: Apalma – Flávia Lanari Coelho; 7 

Movimento Pró Restinga (MPR) – Eduardo Tavares. Usuários: Alapi – Paulo 8 

Cardoso; Convidados: Sanemar – Edes Fernandes, Miguel Freitas Cunha, 9 

Fátima Casarin; Defesa Civil de Maricá – Paulo Vítor Marques; IFF – Renato 10 

Jonas, Elane Carvalho; MPR – Izidro Arthou. Secretaria Executiva CBG: 11 

Carlos Rogério Torres, Leandro Guerra. A reunião teve os seguintes pontos de 12 

pauta: 1. Aprovação da pauta; 2. Leitura e aprovação da ata da 90ª R.O.; 3. 13 

Plano Diretor de Maricá e o SSLM-G/CBG; 4. Projeto Silvado: informações 14 

sobre o andamento do projeto da PMM; 5. Tratamento do esgoto do novo 15 

hospital – Sanemar; 6. Escritório de Projetos; 7. Macroprogramas; 8. Plano de 16 

Bacias; 9. Assuntos/Informes Gerais. 1. Iniciada a reunião às 14:15h, Flávia 17 

Lanari sugeriu alteração na ordem da pauta, com o item 5 acontecendo após o 18 

item 2. Pauta aprovada por unanimidade. 2. Ata da 90ª reunião aprovada por 19 

unanimidade. 5. Edes Fernandes, Presidente da Sanemar, iniciou sua 20 

apresentação agradecendo o convite e apresentou o Miguel Freitas, Diretor de 21 

Operação da Sanemar. Declarou que até o momento não existe possibilidade 22 

de contaminação feco-oral do coronavírus. Citou estudos feitos através de 23 

webinar (webinar da Abes Conecta: https://www.eventials.com/abesdn/abes-24 

conecta-o-novo-coronavirus-e-os-sistemas-de-esgotamento-sanitario/) que 25 

esclarecem sobre a descoberta do coronavírus no esgoto. Informou também 26 

que o que foi encontrado no esgoto foi o RNA do vírus, ou seja, inativo. Sobre a 27 

ETE do Hospital Municipal Ernesto Che Guevara informou é de nível terciário e 28 

com desinfecção. Miguel Freitas iniciou a apresentação sobre a referida 29 

estação dando os detalhes técnicos de funcionamento da ETE. Flávia informou 30 

que a ETE Mumbuca não está funcionando a contento e alertou que terão 30 31 

leitos para combate do Coronavírus e sem tratamento do esgoto será 32 

complicado. Edes declarou que a responsabilidade da referida estação ainda é 33 

da Cedae e quando esta for repassada à Sanemar comprometeu-se a enviar 34 

um relatório técnico sobre as condições da ETE em questão. Flávia perguntou 35 

o prazo para esta responsabilidade ser transferida, não o tendo obtido. Paulo 36 

Cardoso questionou a respeito da responsabilidade do emissário submarino 37 

também ficar sob a responsabilidade da SANEMAR. Edes respondeu dando as 38 

características técnicas dos projetos de contrapartida da Petrobras com relação 39 

ao Comperj. Informou que os lançamentos no emissário submarino da Barra 40 

estão indo para uma elevatória que fazem a coleta deste esgoto e levado para 41 

ETE Pedreiras (caminhões). Informou que MPRJ fez um Termo de Conduta 42 

para a Petrobrás para que seja contratada uma empresa especializada para 43 

concluir esta obra, que será acompanhada pela Sanemar. Valdir (CRBio) pediu 44 

esclarecimento sobre o tratamento da água e sobre a carga orgânica . E foi 45 

esclarecido por Sr. Edes e Miguel além de informações adicionais. 3. Izidro 46 

Arthou, representante do Subcomitê na Diretoria do CBG, disse que foi enviada 47 
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carta para a Secretaria de Urbanismo declarando que o Subcomitê está 48 

interessado em participar da revisão do Plano Diretor do município de Maricá. 49 

A carta foi lida para os presentes por Leandro Guerra (Agevap). Izidro 50 

perguntou aos presentes se concordam com os termos utilizados na carta e foi 51 

aprovado por unanimidade. 4. Sobre o Projeto Silvado foi explicado por 52 

Guilherme que foi conseguida uma cessão de uso de um terreno com o 53 

proprietário para a construção da ETE no Silvado, que será de nível terciário. 54 

Flávia solicitou que seja acompanhado de perto cronologicamente este projeto 55 

da ETE do Silvado. 6. Sobre os Escritórios de Projeto, Izidro fez um breve 56 

histórico sobre as demandas reprimidas da Baía de Guanabara e da 57 

necessidade do Escritório de Projetos. Em seguida falou sobre a atual atividade 58 

da produção do Atlas do CBG. Informou que o trabalho do Atlas está em 59 

elaboração e será modificado com várias informações que serão alteradas 60 

através das informações de conhecimento local, solicitando aos presentes a 61 

participação do subcomitê através de colaborações com as informações 62 

conhecidas por cada um e as particularidades inerentes a cada região. Colocou 63 

sua opinião em manter o EP todo localizado na sede do CBG para uma melhor 64 

dinâmica dos trabalhos. Izidro reforçou a qualidade técnica e os conhecimentos 65 

dos colaboradores da EP. Flávia sugeriu uma troca de informações com a 66 

Defesa Civil do município para colaborar com a confecção do Atlas. 7. Leandro 67 

Guerra fez a apresentação dos atuais status dos Macroprogramas do Comitê. 68 

Com relação ao Macroprograma de Apoio à Pesquisa, Flávia questionou a 69 

validade do ítem “Projeto de ligação do sistema lagunar de Maricá com o mar”. 70 

Sugeriu-se a alteração do trecho escrito por “Estudo da dinâmica da ligação do 71 

sistema lagunar com o mar integrando aos estudos já existentes”. Valdir 72 

observou que há dezenas de estudos tratando da questão do sistema lagunar, 73 

o que inclui suas aberturas com o mar e o que nunca ocorreu foi a elaboração 74 

de uma trabalho sério e multidisciplinar que permita analisar a questão lagunar 75 

e a questão marinha. Que o que sempre se fez foram trabalhos de teses e 76 

discussões individuais. Nunca houve um estudo conciso e sem interesses, 77 

inclusive financeiros, e o que é necessário é a promoção de um estudo único 78 

que contemple todas as áreas específicas de conhecimento hídrico. A lagoa e 79 

o mar são um conjunto que interage sempre. Flávia reiterou a validação do 80 

Projeto de Infraestrutura Verde da parte do Subcomitê, que o validou. 8. Sobre 81 

o Plano de Bacia, Flávia informou aos presentes a respeito da apresentação da 82 

RHA e que havia solicitado a contribuição dos participantes em auxílio a 83 

construção do Plano. Lembrou aos presentes que tem até o dia 10/5 como 84 

prazo para envio da síntese dessas colaborações. Izidro observou que o 85 

subcomitê foi um dos que menos participou com colaborações na elaboração 86 

deste plano e solicitou maior engajamento. Flávia se comprometeu em manter 87 

todos informados sobre a próxima reunião GTA Plano. 9. Flávia solicitou o 88 

envio de sugestões de estudos do mestrado UFF de um apalmense, Leandro 89 

Dener, que pediu sugestões a ela que pudessem interessar ao Subcomitê. 90 

 91 

                            ________________________________________ 92 

                                                         Paulo Cardoso da Silva 93 

                                                      Coordenador do SSLM-G 94 


