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ATA DE REUNIÃO DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO 1 

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

fevereiro de 2021 às 14h por videoconferência, teve início a 99ª R.O. do SSLM-3 

G com os seguintes participantes: Sociedade Civil: Movimento Pró Restinga – 4 

Izidro Arthou; APALMA – Flávia Lanari Coelho; IFF – Renato Jonas e Elane 5 

Carvalho. Poder Público: SECAPP – Márcia Braz e Mauro; CRBio-02 – Valdir 6 

Lage; Secretaria de Cidade Sustentável – Luiz Felipe Santos da Silva; FIPERJ 7 

– Paulo Vianna; DRM-RJ – Pedro Hugo Xaubet. Usuários: ALAPI – Paulo 8 

Cardoso; CEDAE – Elenita Oliveira; ACM – Ursula Araujo. Agevap: Carlos 9 

Frederico Silva e Lohana dos Santos. Convidados. Fátima Casarin; Herold 10 

Xavier; Jorge Antônio Lourenço; UNIRIO – Lázaro Laut; VIVA ECO – Ursula 11 

Brazil. A pauta consta dos seguintes pontos: 1. Aprovação da pauta; 2. 12 

Leitura e aprovação das atas da 97ª e da 98ª R.O.; 3. Apresentação – 13 

Lagoa de São Bento; 4. Mudanças na demarcação do Plano de 14 

Alinhamento de Orla (PAO) e da Faixa Marginal de Proteção (FMP) do 15 

sistema lagunar de Maricá e da Ilha Cardosa; 5. Criação do GT de 16 

Acompanhamento do Projeto Lagoas Vivas e do GT Pesca; 6. Plano 17 

Diretor de Maricá; 7. Escritório de Projetos; 8. Macroprogramas; 9. Plano 18 

de Bacias; 10. Assuntos/Informes Gerais. Flávia deu início à reunião e logo 19 

foi para o primeiro ponto de pauta e colocou em votação a aprovação da pauta 20 

proposta para esta reunião e a mesma foi aprovada por unanimidade. 2. 21 

Conforme regulamentado pelo regimento interno, a ata da 97ª R.O. foi enviada 22 

antecipadamente junto com a convocatória da reunião e apresentada no 23 

momento da reunião, sendo colocada para a aprovação, a mesma foi aprovada 24 

por unanimidade. Já a ata da 98ª R.O. não foi enviada dentro do prazo previsto 25 

para apreciação prévia dos membros, sendo assim será colocada para 26 

aprovação na próxima reunião prevista para 05/03/2021. 3. Flávia fez uma 27 

pequena introdução sobre o assunto e afirmou que o território do Subcomitê 28 

tem muito pouca disponibilidade hídrica e, por isso, é muito importante a 29 

preocupação com todas os recursos hídricos. Em seguida o Professor Jorge 30 

Antônio iniciou a apresentação sobre a Lagoa de São Bento. Em sua 31 

apresentação ele falou sobre o histórico e sobre as intervenções humanas 32 
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feitas na área, abordou também assuntos sobre a fauna e a flora existentes no 33 

local, contendo inclusive espécies ameaçadas de extinção. Apresentou um 34 

projeto para preservação e uso sustentável da lagoa, além de levar a sugestão 35 

de inclusão da lagoa de São Bento no Subcomitê de Maricá. Foi aberto para 36 

perguntas, e logo em seguida Flávia sugeriu fazer um comparativo da flora da 37 

Lagoa de São Bento com a flora da restinga de Maricá, sendo esclarecido que 38 

está previsto no projeto. Foi solicitado também o arquivo da apresentação para 39 

envio aos participantes da reunião, o que foi aceito pelo Jorge Pontes. Ursula 40 

Brazil sugeriu a inclusão da proposta na etapa de propostas do Plano Diretor 41 

de Maricá e perguntou se existem mapas hidrográficos da área, foi afirmado 42 

pelo Jorge Pontes que a solicitação foi realizada e que os estudos estão sendo 43 

feitos desde 2017. Iniciou-se uma discussão sobre deliberar ou não pelo apoio 44 

do Subcomitê ao reconhecimento da lagoa de São Bento como corpo hídrico 45 

pertencente oficialmente na bacia hidrográfica do Subcomitê. Pedro Hugo 46 

levantou a necessidade de ter um melhor conhecimento sobre o tema para 47 

proceder à votação, o que foi acompanhado pelos demais membros. Sendo 48 

assim foi deliberado por votar sobre esse assunto na próxima reunião do 49 

Subcomitê, após os membros estudarem mais sobre o assunto. 4. Flávia falou 50 

sobre as alterações feitas no Plano de Alinhamento de Orla (PAO) e da Faixa 51 

Marginal de Proteção (FMP) do sistema lagunar de Maricá e da Ilha Cardosa 52 

pelo INEA de forma unilateral, sem consultar ou sequer informar o Subcomitê e 53 

o próprio CBG. Em seguida foi apresentado um mapa com as demarcações 54 

antigas e novas, realizando uma comparação e analisando as principais 55 

alterações. Pedro Hugo entende que o Subcomitê tem a obrigação de se 56 

manifestar nessa situação, sendo sugerida a criação de um GT para discussão 57 

sobre o assunto. Foi realizada uma votação e aprovada por unanimidade pelo 58 

Subcomitê a criação do GT, sendo voluntários para participar do GT: Flávia 59 

Lanari (APALMA), Paulo Vianna (FIPERJ), Ursula Araujo (ACM), Mauro 60 

Cavalieri (SECAPP) e Pedro Hugo Xaubet (DRM-RJ). 5. Foi solicitado por 61 

Elane a alteração do nome do GT, trocando “acompanhamento” por “apoio”. 62 

Após discussão dos membros do Subcomitê chegou-se ao nome: “GT de 63 

Análise e Monitoramento de Projetos de Corpos Hídricos”. Em seguida foi 64 
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colocado para votação da criação dos respectivos GTs, o que foi aprovado por 65 

unanimidade pelos membros da plenária do Subcomitê. Foram voluntários para 66 

participar do GT de Análise e Monitoramento de Projetos de Corpos Hídricos os 67 

seguintes membros: Flávia Lanari (APALMA), Elenita Oliveira (CEDAE), Paulo 68 

Vianna (FIPERJ), Renato Jonas (IFF), Pedro Hugo Xaubet (DRM-RJ), Mauro 69 

Cavalieri (SECAPP) e Izidro Arthou (Movimento Pró-Restinga). Já para o GT de 70 

Pesca se candidataram os seguintes membros: Elane Carvalho (IFF), Mauro 71 

Cavalieri (SECAPP), Paulo Cardoso (ALAPI), Paulo Vianna (FIPERJ) e Izidro 72 

Arthou (Movimento Pró-Restinga). 6. Ursula Araújo sugeriu o adiamento desta 73 

pauta por conta da complexidade e extensão do tema a ser discutido. Izidro 74 

Arthou sugeriu a convocação de uma roda de conversa com este tema, o que 75 

foi confirmado pelos membros do Subcomitê. 7. Izidro Arthou fez uma breve 76 

explanação informando que o GT de acompanhamento do Escritório de 77 

Projetos ainda não recebeu todas avaliações e que em breve terá novidades. 8. 78 

Lohana fez uma pequena explanação sobre o andamento dos projetos. 79 

Informou que o edital de monitoramento será publicado nas próximas semanas. 80 

Em relação à Infraestrutura Verde, foi informado que o recurso do TAC foi 81 

depositado e ratificou a indicação da Ursula Araújo como substituta na vaga do 82 

CBH-BG no Grupo Gestor do Programa Produtor de Águas. Em Apoio à 83 

Pesquisa, as inscrições estão abertas e estamos recebendo as propostas. No 84 

Macroprograma de Comunicação foi informado que o início do trabalho do 85 

Especialista de Comunicação será no mês de março e o edital de comunicação 86 

está em fase de orçamento. Em Instrumentos de Gestão foi informado que o 87 

termo de referência está em adequação após as contribuições feitas pelos 88 

Subcomitês. Em Educação Ambiental, o edital de chamamento para projetos 89 

está em reavaliação por conta de um apontamento feito pelo jurídico em 90 

relação ao projeto apresentado pelo Subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas, e o 91 

edital do Programa de Educação Ambiental está em tramitação na sede da 92 

Agevap para publicação. Em relação ao Macroprograma de Coleta e 93 

Tratamento de Esgoto Sanitário, está tendo uma grande mudança interna na 94 

Sanemar e o ACT está sendo rediscutido. Tem uma reunião agendada com a 95 

nova direção da Sanemar para a próxima semana. Já o Macroprograma de 96 
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Resíduos Sólidos, Drenagem e Água, o dinheiro já está na conta da Agevap e 97 

o Subcomitê deve convocar o GT Macroprogramas para aprofundar a 98 

discussão. 9. Lohana citou os membros e convidados indicados para a oficina 99 

do Plano de Bacia, e informou que haverá uma pré-oficina no dia 12/02 às 15h, 100 

em conjunto com o CLIP e o Leste, para uma breve apresentação do 101 

prognóstico e início das discussões, de forma a todos chegarem alinhados na 102 

oficina do plano posteriormente. 10. sobre a quantidade de traineiras atuando 103 

no litoral de Maricá, o que está sendo divulgado e denunciado através de 104 

diversos grupos de pesca do município e pediu que registrasse essa questão 105 

para talvez o Subcomitê se posicionar posteriormente, junto aos órgãos 106 

competentes. Não tendo mais nada a discutir, a reunião foi encerrada às 18:00 107 

horas. 108 

 

 

________________________________________ 

Paulo Cardoso da Silva 

Coordenador do SSLM-G 

 


