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 ATA DA REUNIÃO DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ 1 

DO SISTEMA LAGUNAR MARICÁ-GUARAPINA. No dia dezesseis do mês de 2 

outubro de 2020 às 14h por videoconferência com pauta única: 1. Avaliação e 3 

definição sobre a liberação de recurso da parte do Subcomitê Maricá-4 

Guarapina ao PSA Leste/MP. Participaram da reunião: Sociedade Civil. 5 

Eduardo Tavares - Movimento Pró-Restinga; Flávia Lanari –Associação de 6 

Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá (APALMA); Elane de Carvalho - 7 

Instituto Federal Fluminense (IFF). Poder Público. Márcia Braz, Mauro 8 

Cavalieri - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá (SECAPP); 9 

Valdir Lage - Conselho Regional de Biologia (CRBio-02); Guilherme Di Cesar, 10 

Luiz Felipe  da Silva - Secretaria de Cidade Sustentável do Município de 11 

Maricá; Paulo Vianna - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de 12 

Janeiro (FIPERJ); Pedro Hugo Xaubet – Departamento de Recursos Minerais 13 

do Estado do Rio de Janeiro (DRM). Usuário. Paulo Cardoso - Associação 14 

Livre de Aquicultura e Pesca de Itaipuaçu (ALAPI); Úrsula Araújo – Associação 15 

Comercial de Maricá (ACM). Agevap: Ana Costa e Lohana dos Santos. 16 

Convidados. Izidro Paes Leme Arthou - Movimento Pró-Restinga; Marie 17 

Ikemoto – Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Deu-se início a reunião às 18 

14:07h. 1. Flávia comentou que esse recurso está guardado na conta da 19 

Agevap e já havia sido destinado para projetos de PSA, sendo o Subcomitê 20 

Leste o único a deliberar por PSA e, além disso, parte de Maricá é abastecida 21 

pelo Sistema de Abastecimento Imunana-Laranjal. Comentou que, além disso, 22 

a parte do recurso que caberia ao SSLM-G é diminuta, e que o único manancial 23 

de abastecimento representativo da RH-V fica no Subcomitê Leste, não vendo 24 

problemas em aplicar o recurso todo nesse território. Ana informou que a Marie 25 

tem um compromisso às 15h e questionou se poderia dar início com a 26 

apresentação dela sobre o funcionamento do projeto. Marie apresentou o 27 

Projeto Produtor de Água na Bacia do Rio Guapi-Macacu, com o recurso de 28 

R$301.753,69 em voga na presente reunião, totalizaria R$553.711,94 de 29 

investimentos pelo CBH-BG no acordo, contando com o recurso do 30 

macroprograma de infraestrutura verde do subcomitê que Leste já dispõe de 31 

R$251.958,35, de acordo com a divisão dos recursos em percentuais. 32 
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Informou, ainda, que o recurso disponibilizado pelo comitê será destinado a 33 

implementar o mecanismo de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) no 34 

Programa e que o recurso do TAC do COMPERJ será utilizado para 35 

assistência técnica, capacitação, difusão para boas práticas agropecuárias, 36 

fortalecimento das cadeias produtivas, restauração florestal e conservação de 37 

fragmentos. Flávia questionou se a Agevap poderia disponibilizar a 38 

apresentação, Lohana e Ana informaram que vão enviar por e-mail a todos. 39 

Marie, ainda em sua apresentação comentou que o objetivo é aumentar a 40 

segurança hídrica da RH-V com participação e fortalecimento das comunidades 41 

rurais. Finalizada a apresentação e esclarecimentos, Flávia solicitou que Ana 42 

fizesse a contextualização da origem de recursos e deliberações do CBH-BG. 43 

Ana mostrou uma linha do tempo, onde em 2012 foi aprovado o Plano de 44 

Investimentos do CBH-BG pela Resolução nº9/2012, onde uma das linhas foi 45 

destinada para PSA/Fundo de Boas Práticas e Reflorestamento, origem do 46 

recurso de R$301.753,69 objeto da presente reunião. Mostrou, ainda, todas as 47 

resoluções aprovadas que destinavam parte dos recursos desse montante para 48 

projeto do subcomitê Leste que nunca chegou a ser executado, até a resolução 49 

de aprovação do Plano de Aplicação Plurianual do CBH-BG na plenária de 50 

07/10/2020.  Pedro Hugo, pelo chat, questionou “O recurso a ser aplicado será 51 

diretamente utilizado nos projetos de PSA? Estes projetos ainda serão 52 

elaborados com este recurso ou o recurso já irá para os produtores com base 53 

em estudos já elaborados?”, Marie respondeu que “o recurso do Comitê será 54 

destinado para pagamento de PSA aos produtores com base em estudos 55 

disponíveis. O instrumento que define o repasse do recurso de PSA é o edital 56 

de PSA que será elaborado em conjunto pela AGEVAP, INEA, 57 

SEAPA/EMATER-RIO”. Pedro Hugo perguntou “As áreas definidas como 58 

prioritárias para as ações, contemplam a região da micro bacia Imunana-59 

Laranjal?” e Marie respondeu “Sim, a área de intervenção é a própria área de 60 

contribuição do Sistema Imunana Laranjal, a bacia do rio Guapi-Macacu e é 61 

uma área prioritária para conservação de mananciais conforme Nota técnica do 62 

Inea”. Guilherme solicitou a palavra informando que o município de Maricá tem 63 

interesse em formular um projeto de PSA, que já estão formulando uma lei 64 
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municipal que deve ser discutida na Câmara no próximo ano, onde a intenção é 65 

que os pagamentos por serviços ambientais sejam realizados pela moeda 66 

social e os editais devem sair no próximo ano. Flávia solicitou a palavra para 67 

comentar que o Subcomitê tem que deliberar apenas em cima de 10% do total 68 

do recurso, pois é o percentual destinado aos subcomitês lagunares, o que 69 

totalizaria R$30.175,36. Ana comentou no chat “A execução do Projeto e os 70 

repasses de recursos serão acompanhados por um Grupo Gestor de 71 

Acompanhamento que tem em sua composição o GAEMA/MPRJ, além do 72 

CBH-BG e outros”. Procedeu-se com a seguinte votação “Os membros de 73 

Maricá concordam com a destinação da totalidade de recursos de R$ 74 

301.753,59 (10% de Maricá - R$30.175,36) para os projetos de PSA no 75 

Leste?”. A votação foi unânime, todos os membros da plenária concordaram 76 

com a aplicação da totalidade de recursos de R$ 301.753,59 (10% de Maricá - 77 

R$30.175,36) para projetos de PSA no Leste. Paulo Vianna solicitou que 78 

fossem atualizadas ao SSLM-G as atividades realizadas no projeto de forma a 79 

prestar contas da utilização do recurso destinado por Maricá. Reunião 80 

encerrada às 15:25h. Eu, Lohana Cristina Medeiros dos Santos, transcrevi esta 81 

ata e dou fé. 82 

Encaminhamento: 

1. Manter o SSLM-G informado das atividades e prestar contas dos 

investimentos em PSA no Leste. 

________________________________________ 

Paulo Cardoso da Silva 

Coordenador do SSLM-G 

 


