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ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA 1 

LAGUNAR MARICÁ-GUARAPINA. No dia primeiro de outubro de 2021 às 2 

14h, por videoconferência, foi realizada a 107ª R.O. com os seguintes 3 

participantes: Sociedade civil: IFF - Elane Carvalho; APALMA - Flávia Lanari 4 

Coelho; MPR - Izidro Arthou. Poder público: SECAPP - Oswaldo Neto; CRBio-5 

02 - Valdir Lage; FIPERJ - Henrique Rhamnusia; DRM-RJ - Pedro Hugo; 6 

SOMAR - Talles Oliveira. Usuários: ACM – Ursula Araújo; ALAPI - Paulo 7 

Cardoso; CEDAE - Elenita Oliveira. Agevap: Carlos Silva; Lohana Santos; 8 

Leandro Guerra; Amanda Braga; Luciana Nascimento; Levi Carvalho; Raphaela 9 

Fuchs. Convidados: AMA Darcy – Felipe Queiroz; Viva Eco – Ursula Brazil; 10 

APALMA - Mara Siqueira. A reunião teve os seguintes pontos de pauta: 1. 11 

Aprovação da pauta; 2. Leitura e aprovação da ata da 106ª R.O; 3. Eleição 12 

de novo Vice Coordenador do Subcomitê pelo Poder Público; 4. Projeto 13 

PMM-UFF de “saneamento” do sistema lagunar; 5. Macroprogramas; 6. 14 

Escritório de Projetos; 7. Plano de Bacias; 8. GTs do Subcomitê; 9. Plano 15 

Diretor de Maricá; 10. Assuntos/Informes Gerais. A reunião começou e foi 16 

ao primeiro ponto de pauta. 1. Flávia colocou a pauta em votação, sendo a 17 

mesma aprovada por unanimidade. 2. A minuta da ata foi colocada em 18 

votação. Elenita Oliveira solicitou que seu sobrenome fosse corrigido e a ata foi 19 

aprovada com a pendência da correção. A pauta foi invertida, pois não havia 20 

membros suficientes do Poder Público para o item 3, indo diretamente ao item 21 

4. Flávia trouxe informações sobre o projeto da UFF junto a CODEMAR 22 

colocando que “em uma apresentação no subcomitê a UFF falou que o projeto 23 

se expandiria à bacia hidrográfica e ao sistema lagunar”, porém o governo 24 

municipal mudou de ideia e será apenas no sistema lagunar e em uma 25 

microbacia próximo à sua foz. Ainda em sua fala, Flávia sugeriu que, ao invés 26 

de criar outro GT, o Subcomitê se utilizasse do GT no Conselho da APA de 27 

Maricá. Izidro Arthou sugeriu criar um GT de acompanhamento e chamar 28 

especialistas e membros de outros Subcomitês. Sendo assim Flávia perguntou 29 

quem gostaria de participar desse GT. Os indicados foram: Flávia Lanari 30 

Coelho (APALMA); Izidro Arthou (MPR); Paulo Cardoso (ALAPI); Ursula Araújo 31 

(ACM); Leandro Guerra (AGEVAP – indicado por Flávia); Ursula Brazil (Viva 32 
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Eco) e Oswaldo Neto e/ou Emmanuel (SECAPP – ainda a definir). Após 33 

algumas discussões foram definidos os encaminhamentos: instituir o Grupo de 34 

Acompanhamento do Projeto Lagoas Vivas; incluir na pauta da próxima reunião 35 

do CBG para informe e convite os membros do CBG e dos outros Subcomitês 36 

que tiverem interesse em participar; data da primeira reunião do GA em 37 

29/10/2021. De volta ao ponto 3. Ocorreram discussões sobre a vacância na 38 

Coordenação Colegiada pelo Poder Público, pois foi criado um grupo de 39 

WhatsApp para que os membros do PP definissem entre si quem seria o vice 40 

coordenador, porém Pedro Hugo comentou que deveria ser seguido o 41 

Regimento Interno e questionar à FIPERJ sobre a continuidade no cargo. Foi 42 

determinado que Henrique levaria a questão de permanência ou declínio do 43 

cargo à presidência da FIPERJ para assim definirem o próximo passo. Sobre a 44 

vacância da vaga após saída da Secretaria de Cidade Sustentável, o assunto 45 

foi debatido e foi acordado o encaminhamento: enviar carta à Secretaria de 46 

Educação, de acordo com o regimento interno. 5. Leandro, junto à Amanda e 47 

Luciana fizeram uma apresentação do andamento do Termo de Referência 48 

para saneamento ecológico. Amanda Braga colocou que deliberações 49 

semelhantes foram feitas nos Subcomitês Leste, Oeste e Jacarepaguá, e a 50 

ideia é mostrar como está sendo estruturado para o Subcomitê Maricá, e assim 51 

definam se é oportuno serem comtemplados por esse edital ou não. Amanda e 52 

Luciana explicaram que o edital é para contratação de uma empresa que fará 53 

diversos estudos e levantamentos de dados para hierarquizar localidades dos 3 54 

Subcomitês citados que são prioritárias, a partir de critérios técnicos que 55 

podem ser definidos caso Maricá também queira entrar para o edital, para 56 

posterior elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo. Após 57 

a apresentação foi aberto para perguntas e o Pedro Hugo perguntou: “esse 58 

projeto foi enviado para análise?”. Amanda respondeu que essa é uma primeira 59 

apresentação sobre esse edital com o subcomitê, pois o mesmo já deliberou 60 

sobre fazer um estudo de concepção no Espraiado e a proposta é apresentar 61 

para Maricá e verificar se é interessante ser contemplado por esse edital que já 62 

está em finalização e deve sair até o final do ano. Em seguida Flávia perguntou 63 

como é feita a escolha dos locais, pois Maricá deliberou por todo o bairro de 64 
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Espraiado, e Amanda colocou que a ideia do edital realmente não é contemplar 65 

um bairro inteiro, mas aglomerados, e que acredita que exista algum 66 

planejamento da concessionária local para atendimento de um bairro. Flávia 67 

disse que não foi o que Maricá escolheu e indagou: “vocês estão fazendo um 68 

edital para Maricá de uma coisa que a gente não escolheu?”. Amanda 69 

respondeu não, que o edital está sendo elaborado para Leste, Oeste e 70 

Jacarepaguá e hoje apresentaram o mesmo para entender se o Subcomitê tem 71 

interesse em ser incluído nesse edital. Então Flávia declarou seu voto sendo 72 

ele contrário à inclusão de Maricá no edital, pois não foi isso o que o Subcomitê 73 

elencou como seu macroprograma de saneamento, colocou que “será trocar 74 

gato por lebre”. Após alguns esclarecimentos, Flávia obteve a fala novamente e 75 

disse que a indicação do Subcomitê foi por área à montante das captações que 76 

a CEDAE tem, tanto no segundo distrito quanto no primeiro, e agora querem 77 

enfiar goela abaixo do Subcomitê outra deliberação, e ainda que se gaste o 78 

dinheiro em áreas que são de favelas, que foi indicado fazer somente se 79 

sobrasse recurso, mas que não é uma prioridade. Flávia continuou sua fala 80 

dizendo achar um absurdo a AGEVAP ter a cara de pau de fazer um edital para 81 

fazer caber Maricá e assim abrirmos mão do que já tentamos fazer com a ajuda 82 

da prefeitura e não conseguimos, para facilitar o trabalho dela, AGEVAP. 83 

Depois de muitas observações e colocações sobre o assunto foi entendido por 84 

todos terem a apresentação feita em mãos para prévia análise e formarem 85 

suas opiniões e assim votarem em uma discussão futura. Ainda em 86 

macroprogramas, Leandro informou que no monitoramento já se tem a 87 

empresa contratada (Oceanus) e que ela iniciou e já fez as primeiras coletas na 88 

região da Lagoa Rodrigo de Freitas e Jacarepaguá, e na semana que vem vai 89 

estar iniciando em Maricá. Em seguida Flávia falou rapidamente dos pontos de 90 

pauta. 6. e. 7. dizendo que não há muitas novidades, apenas que Lohana 91 

Santos voltou de férias hoje. 8. Flávia comunicou que o GT PAO/FMP é ponto 92 

de pauta na próxima RE do CBG. 9. Izidro Arthou comunicou que o Plano 93 

Diretor está em uma fase de alinhamento de tudo o que foi levantado e que 94 

algumas coisas não foram previstas. Disse achar que o Subcomitê deveria 95 

recomendar, por exemplo, revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, 96 
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montagem do Plano Municipal de Educação Ambiental e do Plano Municipal de 97 

Mudanças Climáticas. 10. Flávia falou sobre o relatório da Cedae enviado a 98 

todos e que deveria ser definida a matéria do Boletim Informativo e que, dadas 99 

as circunstâncias, seria melhor falar sobre a pesquisa do Lázaro Laut. Não 100 

tendo mais nada a discutir a reunião findou-se as 17:50 horas.  101 

 

 

________________________________________ 

Paulo Cardoso da Silva 
Coordenador do SSLM-G 


