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ATA DE REUNIÃO DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO 1 

SISTEMA LAGUNAR MARICÁ-GUARAPINA. No dia quinze do mês de janeiro 2 

de 2021 às 14:00h, por videoconferência, foi realizada a 98ª R.E. com os 3 

seguintes participantes: Sociedade Civil: APALMA - Flávia Lanari Coelho; IFF 4 

– Elane Carvalho; Movimento Pró Restinga – Izidro Arthou. Poder Público: 5 

CRBio-02 - Valdir Lage; Secretaria de Cidade Sustentável - Luiz Felipe Santos 6 

da Silva. Usuários: ALAPI - Paulo Cardoso. Agevap: Leandro Guerra, Lohana 7 

dos Santos e Stefânia Pereira. Convidados: Fátima Casarin; CEDAE – Mayná 8 

Coutinho; Pedro Hugo Xaubet; Mauro Cavalieri. A reunião teve o seguinte ponto 9 

de pauta: 1. Aprovação da pauta; 2. Leitura e aprovação das atas da 16ª R.E. 10 

e da 97ª R.O.; 3. Apresentação sobre o Portal GEOINEA; 4. Escritório de 11 

Projetos; 5. Macroprogramas; 6. Plano de Bacias; 7. Situação das faltas dos 12 

representantes de membros do SSLM-G; 8. Assuntos/Informes Gerais. Deu-13 

se início à reunião às 14:16h. Antes de adentrar na pauta, Pedro Hugo (DRM-14 

RJ) solicitou registro em ata que, “em virtude de estar em período de férias, não 15 

podendo exercer a representação institucional neste período, participaria da 16 

reunião apenas como ouvinte. Peço para que esta declaração conste em ata. 17 

Agradeço pela compreensão!” 1. A pauta foi apresentada em tela por Lohana. 18 

Elane pontuou que, em conversa com os participantes do projeto Lagoas Vivas 19 

da UFF, acreditam ser importante uma reunião mensal sobre o andamento do 20 

projeto para manter o contato com o Subcomitê. Lohana informou que Elane 21 

poderá sugerir em Assuntos/Informes Gerais. Não tendo objeções à pauta, 22 

prosseguiu-se com a reunião. 2. Flávia comentou que Fátima (SANEMAR) havia 23 

sugerido alteração em um trecho da minuta da ata da 97ª RO, no entanto havia 24 

pedido que Fátima enviasse a sugestão reescrita, mas não recebeu retorno. 25 

Fátima informou que foram feitas correções de acordo com o que Miguel falou 26 

na reunião, explicou que a responsabilidade pelas obras do emissário submarino 27 

é da SEAS. De acordo com Fátima, como essa informação não foi falada na 97ª 28 

RO, que ficasse registrado então na presente ata. Aproveitou a oportunidade 29 

para informar que está se desligando da SANEMAR após as recentes alterações, 30 

sugerindo que quaisquer assuntos sobre o macroprograma de coleta e 31 

tratamento de esgoto sejam discutidos após a estabilização da nova presidente 32 
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da SANEMAR. Flávia comentou que acredita que Miguel tenha sim comentado 33 

que a responsabilidade das obras ficou com a SEAS por conta do TAC do 34 

COMPERJ, assim solicitando para que a ata fosse revista e, caso não tenha sido 35 

comentado na 97ª RO, que fique registrado na presente ata. Elane comentou 36 

que não havia identificado na minuta da ata da 97ª RO a fala de Rafael Tubino 37 

que indica que a tilápia foi uma espécie introduzida em vários municípios. Flávia 38 

comentou que fez um questionamento aos palestrantes e que, em dado 39 

momento, eles teriam dito que a tilápia foi introduzida nos sistemas lagunares e 40 

reforçada pelos próprios pescadores. Dessa forma, ficou como encaminhamento 41 

da reunião a revisão também deste trecho da minuta da ata da 97ª RO. Após 42 

essas dúvidas colocadas, prosseguiu-se para aprovação da ata da 16ª RE, 43 

aprovada por Elane, Izidro, Flávia, Luiz Felipe, Valdir e Paulo Cardoso. 3. Lohana 44 

apresentou em tela o Portal GEOINEA Municípios, mostrando que as 45 

funcionalidades podem ser acessadas por qualquer pessoa que tenha acesso à 46 

internet. Comentou que é uma política de disseminação dos dados 47 

georreferenciados em uma escala mais detalhada, em nível municipal, e que foi 48 

feita uma capacitação pelo INEA através do youtube. Dentro desse portal existe 49 

uma aba que pode ser escolhido o município, onde clicando em cima do 50 

município aparecem os detalhes de cada município. Há também a divisão por 51 

regiões administrativas como Região Metropolitana, Região Hidrográfica e 52 

também da Região Costeira. Em outra aba é possível ver os municípios 53 

habilitados a fazer o licenciamento ambiental municipal, por porte e potencial 54 

poluidor. Leandro ressaltou que essa delegação de licenciamento ambiental aos 55 

municípios também depende da capacidade técnica dos municípios e do corpo 56 

técnico de profissionais. Lohana mostrou que na próxima aba, clicando em cima 57 

do município desejado, é possível ter acesso ao visualizador de camadas online 58 

(não é preciso softwares) e aos metadados e download, onde é possível baixar 59 

os arquivos em formato shapefile e kml (necessário ter programas como QGis, 60 

ArcMap e Google Earth). Leandro informou que essas informações são muito 61 

importantes para disseminação de conhecimento até para pessoas leigas, 62 

importante inclusive para fins de educação ambiental. 4. Izidro comentou que 63 

uma avaliação já foi feita sobre o Relatório de Territorialidade, e a outra é 64 
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referente à atuação do EP junto ao Subcomitê, informando que acredita que a 65 

melhor forma de avaliação é fazer o preenchimento em conjunto. Izidro começou 66 

a detalhar os indicadores e, com a dificuldade de resposta dos membros, Izidro 67 

sugeriu que ele tirasse dúvidas e depois enviaria por e-mail para que todos 68 

respondam até a próxima segunda-feira, pois precisa entregar até dia 20/01. 69 

Dessa forma, após a descrição de como o formulário deve ser preenchido feita 70 

pelo Izidro, ficou como encaminhamento que Lohana enviará o arquivo a todos 71 

após a reunião e que os membros devem responder até 18/01. 5. Leandro 72 

atualizou o andamento dos macroprogramas, informando que os atos 73 

convocatórios de Infraestrutura Verde dos outros Subcomitês deram deserto e 74 

serão republicados, mas que Maricá deliberou por aportar os recursos no 75 

Pagamento de Serviços Ambientais na bacia do Imunana. Com relação ao edital 76 

de Apoio à Pesquisa, Leandro comentou que seria interessante que se fizesse a 77 

divulgação do edital, que teve seu prazo prorrogado. Continuou informando que 78 

os macroprogramas Monitoramento, Comunicação e Educação Ambiental, estão 79 

passando por trâmites internos para publicação, que o mais avançado é 80 

Monitoramento e que deve sair para publicação antes dos demais. Instrumentos 81 

de Gestão é um edital único e por isso é o mais complexo, ainda em discussão 82 

com os demais Subcomitês para convergir as expectativas de todos. Já com 83 

relação à Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário, como é de conhecimento de 84 

todos, houve uma mudança na gestão da SANEMAR e estão aguardando 85 

resposta da nova presidente para uma reunião que possa dar prosseguimento 86 

no ACT. Como encaminhamento da reunião, foi solicitado enviar convite formal 87 

à nova presidente da SANEMAR, Rita Rocha, para uma reunião de alinhamento 88 

sobre a proposta do ACT. 6. Flávia comentou que enviou o prognóstico não só 89 

aos membros como também aos convidados do Subcomitê para contribuições, 90 

porém, somente o Mauro retornou. Complementou informando que no momento 91 

está aguardando ser marcada a próxima reunião do GTA Plano. 7. Flávia 92 

solicitou à Lohana que apresentasse a planilha de frequência dos membros, 93 

informando que, com as recentes alterações pós eleições, os membros da 94 

prefeitura não tinham certeza se continuariam dentro das secretarias, como por 95 

exemplo o Marcus Antonio que perdeu seu apoio na Secretaria de Educação, 96 
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Márcia que foi exonerada do cargo da SECAPP e Mauro que ainda não sabia se 97 

continuaria na SECAPP. Com isso, Flávia comentou que daria um prazo de até 98 

o final de fevereiro para regularizar as indicações. Sobre o DRM-RJ, que possui 99 

5 faltas, Flávia comentou que vai conversar com o Pedro Hugo sobre a situação 100 

das faltas. Sobre a CEDAE, que possui 6 faltas, Flávia comentou que as faltas 101 

foram todas do Ronaldo e o representante já foi alterado para a Elenita, que se 102 

mostrou muito zelosa até o momento. Sobre a ACM, Flávia comentou que a 103 

Ursula é substituta do Antônio, mas é quem tem comparecido às reuniões e acha 104 

que a ACM deveria indicá-la como titular. Flávia comentou que entrará em 105 

contato com as instituições que estão com 3 faltas, e questionou se todos 106 

concordam com o prazo até fevereiro para que as secretarias da prefeitura de 107 

Maricá façam as indicações dos novos membros, o que foi aprovado por todos. 108 

8. Elane comentou que serão feitas cartilhas do projeto Lagoas Vivas para 109 

distribuição aos pescadores, e que foi sugerido pelo grupo da UFF que sejam 110 

realizadas reuniões para atualização do andamento das ações. Flávia sugeriu a 111 

criação de um Grupo de Trabalho para esse acompanhamento. Mauro sugeriu 112 

no chat que seja composto um GT de Pesca, apoiado por Elane. Foi gerado o 113 

encaminhamento para incluir na pauta da próxima reunião a composição dos 114 

GTs de Acompanhamento do Lagoas Vivas e de Pesca. Flávia comentou que o 115 

INEA fez alterações no PAO e na FMP sem consultar o Subcomitê, que deveriam 116 

ter publicado essas alterações, mas não saiu ainda no Boletim. Informou ainda 117 

que solicitou à presidente Christianne que enviasse carta ao INEA sobre essas 118 

alterações. Reunião encerrada às 17:40h. Eu, Lohana dos Santos, transcrevi 119 

esta ata, aprovo e dou fé. 120 

________________________________________ 

Paulo Cardoso da Silva 

Coordenador do SSLM-G 


