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ATA DA REUNIÃO DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ 

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

dezembro de 2020 às 14:00h, por videoconferência, foi realizada a 16ª R.E. com 

os seguintes participantes: Sociedade Civil: APALMA - Flávia Lanari Coelho.  

Poder Público: CRBio-02 - Valdir Lage; FIPERJ - Paulo Vianna; SECAPP - 

Mauro Cavalieri; Secretaria de Cidade Sustentável - Luiz Felipe Santos da Silva. 

Usuários: ALAPI - Paulo Cardoso; ACM - Ursula Araújo (Associação Comercial 

de Maricá; CEDAE - Elenita Oliveira. Agevap: Luciana Rosário, Lohana dos 

Santos e Leandro Guerra. Convidados: SANEMAR - Fátima Casarin. A reunião 

teve o seguinte ponto de pauta: 1. Deliberação sobre a aplicação do recurso 

destinado ao Macroprograma IV – Infraestrutura verde. Deu-se início a 

reunião às 14:44h. 1. A Coordenadora Secretária Flávia solicitou que Lohana 

fizesse uma contextualização do assunto. Lohana apresentou um resumo das 

ações realizadas no Macroprograma Infraestrutura Verde, contextualizando as 

ações tomadas até o momento pelo Subcomitê Maricá-Guarapina. O Vice-

Coordenador Paulo Vianna informou não se lembrar da parceria com a 

Secretaria da Cidade Sustentável, e solicitou explicações sobre o valor total do 

recurso, que ele pensou ser de 99 mil reais, porém o valor apresentado foi 

menor. Leandro informou que o recurso foi solicitado, mas ainda não foi 

repassado pelo INEA e que não pode contar com o dinheiro que ainda não foi 

repassado para elaborar o edital, por essa razão, o valor está menor. Fátima 

informou que se for esperar a segunda parcela do recurso cair na conta para 

lançar o edital, pode atrasar o cronograma. Paulo Vianna solicitou que as 

informações sejam repassadas com antecedência para evitar discussões 

desnecessárias. Flávia explicou a todos que não entrou o novo recurso solicitado 

para nenhum macroprograma. Fátima disse que apoia a criação do viveiro por 

ser um projeto dentro da área de atuação do Subcomitê, e que traz mais impacto 

positivo na região de Ubatiba. O Coordenador Paulo Cardoso informou que o 

viveiro é uma boa ação, porém acredita que o município de Maricá não valoriza 

as ações do Subcomitê e sugeriu que antes seja firmado um acordo com a 

prefeitura, de forma que não seja desfeito posteriormente. Flávia indicou no chat 

que Maricá já tem um viveiro e que não acredita que há necessidade de um 
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segundo. Paulo Vianna informou pelo chat que a Secretaria de Agricultura não 

possui viveiro, ela compra mudas dos produtores. Flávia disse que as secretarias 

são membros titulares do Subcomitê e por isso estão sabendo dos projetos. 

Indicou, ainda, que considera o recurso muito baixo e por isso acredita ser mais 

interessante aportar o recurso para o Programa Produtor de Águas na bacia do 

Rio Guapi-Macacu. Luiz Felipe informou que o viveiro já existente em Maricá 

chegou a produzir dez mil mudas ano passado, porém tem a limitação do espaço. 

Ele indicou que seria bom ter um espaço maior, mas cabe ao Subcomitê optar 

pela sua construção ou não. Após o período de fala dos diversos membros sobre 

suas opiniões acerca da destinação do recurso referente ao Macroprograma de 

Infraestrutura Verde, deu-se início à votação no chat, sendo que os membros 

deveriam votar em uma das duas opções:1) Parceria com PMM para construção 

de viveiro; 2) Aporte do recurso para o Programa Produtor de Águas no Guapi-

Macacu. Votaram: Flávia - 2, Úrsula - 1, Paulo Vianna - 2, Paulo Cardoso - 2, 

Mauro - 1, Luiz Felipe - 1, Valdir - 2 e Elenita - 2. Sendo assim, a votação foi 

considerada encerrada com maior número de votos para a opção 2, deliberando 

por aporte do recurso para o Programa Produtor de Águas no Guapi-Macacu. 

Lohana se comprometeu a encaminhar por e-mail o relatório de visita técnica 

sobre esgotamento sanitário para todos, bem como as minutas de atas. Reunião 

encerrada às 16:21h. Eu, Luciana Nascimento Rosário, transcrevi esta ata, 

aprovo e dou fé. 

 

________________________________________ 

Paulo Cardoso da Silva 

Coordenador do SSLM-G 


