
CO  COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS      

SIS  SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH-BG   

SUCCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR MARICÁ-GUARAPINA – SSLM-G 

 

Rua da Quitanda, nº 185, 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / Celular (21) 97374-3674 / E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA 1 

LAGUNAR MARICÁ-GUARAPINA. No dia dezesseis de março de 2022 às 2 

14h por videoconferência, foi realizada a 112ª R.O. com os seguintes 3 

participantes: Sociedade Civil: Apalma - Flávia Lanari Coelho. Poder público: 4 

DRM - Pedro Hugo Xaubet; Fiperj - Henrique Rhamnusia; Somar - Talles 5 

Oliveira. Usuário: Alapi - Paulo Cardoso; ACM - Ursula Araújo; Cedae - Elenita 6 

Oliveira. Agevap: Levi Carvalho; Raphaela Fuchs; Anna Mandarino; Leandro 7 

Guerra. Convidados: Mara Siqueira (Apalma); João Werneck (Defesa 8 

Civil/PMM). A reunião teve a seguinte pauta: 1. Aprovação da pauta; 2. 9 

Leitura e aprovação da ata da 111ª R.O; 3. Informe sobre o Plano de 10 

Manejo do sistema lagunar Maricá-Guarapina; 4. Informe sobre GTs, CTs 11 

e representações do CBH-BG e do Subcomitê; 5. Macroprogramas; 6. 12 

Escritório de Projetos; 7. Plano Diretor de Maricá; 8. Assuntos/Informes 13 

Gerais. A reunião teve início e Flávia solicitou aguardar a chegada de alguns 14 

membros. Em seguida, foi ao primeiro ponto de pauta 1. Aprovação da pauta: 15 

Flávia pediu aos membros que expressassem seus votos no chat. Sendo assim 16 

a pauta foi aprovada por maioria. No ponto 2. Leitura e aprovação da ata da 17 

111ª R.O houve uma dúvida de Elenita. No ponto dos informes gerais em 18 

relação a carta que chegou no DRM, a minuta foi aberta e assim “corrigida”, 19 

após o que foi posta em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. 3. 20 

Informe sobre o Plano de Manejo do sistema lagunar Maricá-Guarapina: 21 

Flávia informou que ocorreu um workshop sobre o Sistema Lagunar de Maricá 22 

com convidados e membros. Ela colocou que, infelizmente, participaram 23 

poucas pessoas, porém foi interessante e que houve muitas trocas de 24 

informações. Ela ainda disse que foi na reunião do CLIP e que lá conseguiu 25 

muitas informações interessantes sobre assuntos do Plano de Bacia. Além 26 

disso, informou que o gestor que acompanha o Plano de Bacia, João Coimbra, 27 

fez um informativo com todas as notícias do Plano de Manejo. Um dos pontos 28 

ditos na reunião do CLIP foi que lagoas costeiras são APPs (Áreas de 29 

Preservação Permanente) dito por um representante do Inea, e evidenciou a 30 

importância das informações para proteção lagunar e outras questões do 31 

Subcomitê Maricá, como a Faixa Marginal de Proteção. Em seguida, Anna 32 

informou que a empresa (RHA) está solicitando qualquer documento que possa 33 

complementar as informações para incluir no Plano de Manejo (propriedades, 34 

áreas públicas, leis e projetos existentes na área, áreas de zoneamento de 35 

unidades de conservação e etc.). 4. Informe sobre GTs, CTs e 36 

representações do CBH-BG e do Subcomitê: Flávia informou que o GT 37 

Lagoas Vivas está com vários encaminhamentos e a próxima reunião é na 38 

sexta feira dia 18/03. Também colocou que participa da CTSAN e que ocorreu 39 

reunião, onde ela publicou uma reportagem sobre a análise de qualidade da 40 

água no Brasil todo que foi compilado pela Sis água, sendo que cada município 41 

faz suas análises e envia para eles. Ela solicitou que a CTSAN, através do 42 

Escritório de Projetos, realizasse um levantamento sobre quais municípios do 43 

CBH-BG enviam essas informações para o Sis água. Flávia informou ainda que 44 

Elane pediu para sair da Câmara Técnica de Saneamento onde era titular e ela 45 

suplente, e que com isso ela, Flávia, passa a ser a titular. Sobre a CTIL, ela 46 

disse que a mesma está trabalhando no Regimento Interno e que a próxima 47 

reunião é no dia 21/03. 5. Macroprogramas: Flávia informou que terá uma 48 
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Reunião Extraordinária no dia 25/03, às 13 horas e, em seguida, passou a 49 

palavra para Anna, que explicou que a reunião é para informar e discutir com 50 

os membros a questão da priorização dos recursos que o Comitê aporta e 51 

definir sobre os Macroprogramas e suas finalidades. Além disso existe a 52 

questão da Prefácio, que é a nova empresa de Comunicação, e que neste dia 53 

realizará uma entrevista com os membros para entender a necessidade do 54 

Subcomitê quanto à Comunicação. Flávia levantou, ainda, o assunto sobre o 55 

dinheiro da CTEM e perguntou à Anna se ela estava ciente do assunto. Anna 56 

colocou que a CTEM está desenvolvendo um edital para o projeto de educação 57 

ambiental. Porém, existem alguns pontos que precisam ser fechados para 58 

concluir o edital, e um dos pontos que ficou como encaminhamento para os 59 

subcomitês foi o de definir qual será a faixa financeira a ser direcionada para 60 

contemplar o projeto que será selecionado, existindo duas opções para incluir 61 

no edital e enviar para avaliação. Uma seria contemplar um projeto ambiental 62 

no valor de R$ 120.000.000 (cento e vinte mil), que é o valor total destinado 63 

para cada subcomitê, ou contemplar dois projetos ambientais no valor de R$ 64 

60.000.000 (sessenta mil) cada. Com isso ocorreu uma discussão do que fazer 65 

e que caminho seguir e depois de algumas perguntas e esclarecimentos foi 66 

definido enviar requerimento com pedido de alteração à CTEM e à AGEVAP do 67 

item que diz que o subcomitê não pode participar da seleção de projetos de Ed. 68 

Ambiental, com a proposta de que os projetos sejam enviados sem 69 

identificação do proponente para uma avaliação e seleção pelo subcomitê. 6. 70 

Escritório de Projetos: O assunto não foi abordado. 7. Plano Diretor de 71 

Maricá: não houve assuntos a abordar. 8. Assuntos/Informes Gerais: o ponto 72 

foi sendo citado ao longo da reunião. Não tendo mais nada a discutir a reunião 73 

foi encerrada às 16:30 horas. 74 

  

                                                        Paulo Cardoso      
 Coordenador do Subcomitê do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina 


