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ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA 1 

LAGUNAR MARICÁ-GUARAPINA. No dia cinco de agosto de 2022 às 14h, por 2 

videoconferência, foi realizada a 117ª R.O. com a seguinte pauta: 1. Aprovação 3 

da pauta 2. Aprovação da ata da 116ª R.O. 3. Análise e votação do vídeo 4 

institucional de apresentação do Subcomitê Maricá 4. Legislação inerente 5 

aos CBHs – 2ª Roda de Conversa 5. Macroprogramas 6. Escritório de 6 

Projetos 7. Informe sobre GTs, CTs e representações do CBH-BG e do 7 

Subcomitê 8. Plano Diretor de Maricá 9. Assuntos/Informes Gerais. 8 

Participaram da reunião: Sociedade Civil: APALMA - Flávia Lanari Coelho; IFF 9 

- Elane Carvalho; Movimento Pró Restinga - Izidro Paes Leme Arthou. Poder 10 

público: CRBio-02 - Valdir Lage; FIPERJ - Henrique Rhamnusia; DRM - Pedro 11 

Hugo Xaubet; SEDEC – Mozart Lopes. Usuários: CEDAE – Elenita Oliveira; 12 

ALAPI - Paulo Cardoso. AGEVAP: Anna Mandarino; Levi Carvalho; Raphaela 13 

Fuchs; Cleiton Bezerra. Convidados: Mara Siqueira – Apalma; Eugênio Castro 14 

– Emater; Ana Carolina – Prefácio. Após a chegada dos demais membros Flávia 15 

foi ao primeiro ponto de pauta 1. Aprovação da pauta: Flávia questionou se 16 

alguém teria algo a acrescentar, entretanto todos foram de acordo e a mesma 17 

foi aprovada por maioria. 2. Aprovação da ata da 116ª R.O: Flávia solicitou que 18 

a Anna Mandarino verificasse a correção enviada pelo Pedro Hugo. Dessa forma 19 

Anna o fez e disse já ter incluído as mesmas. Em continuidade, após realizadas 20 

as alterações e correções na ata, foi colocada em votação e aprovada por 21 

unanimidade. 3. Análise e votação do vídeo institucional de apresentação 22 

do Subcomitê Maricá: Cleiton, com a palavra, colocou que o objetivo principal 23 

é dar a oportunidade da Prefácio apresentar diretamente ao Subcomitê quais 24 

são as propostas que elas estruturaram no roteiro do vídeo institucional que vai 25 

servir pra apresentar o subcomitê Maricá. Em seguida, Ana Carolina informou 26 

que o objetivo é o Subcomitê analisar e dar sugestões sobre o roteiro. 27 

Acrescentou que esse vídeo faz parte do produto 11 (onze) do Plano de 28 

Comunicação e o mesmo compreende 10 (dez) vídeos institucionais para o CBG. 29 

Logo após deu-se início à apresentação e depois foi aberto para perguntas e 30 

sugestões. Com isso, uma série de contribuições sobre o conteúdo do vídeo e 31 

como deveria ser apresentado foram indicadas, levando em consideração que o 32 

objetivo é a divulgação do Subcomitê para quem não conhece. Foi destacada a 33 

importância de apresentar a realidade e os desafios que estão sendo 34 

enfrentados e mostrar de forma fiel a caracterização da região. Cleiton concluiu 35 

a apresentação e sugeriu o prazo de 15(quinze) dias para que os membros 36 

enviem por e-mail as sugestões complementares ao roteiro, as quais serão 37 

submetidas à aprovação na próxima Reunião Ordinária, a ser realizada em 38 

02/09/2022 (dois de setembro de dois mil e vinte e dois). 4. Legislação inerente 39 

aos CBHs – 2ª Roda de Conversa: Izidro obteve a palavra e sugeriu deixar 40 

passar o período eleitoral para assim tratar a roda de conversa em Reunião 41 

Extraordinária. Flávia então perguntou se marcando uma data específica apenas 42 

para isso daria para analisar toda a situação ou se precisaria de mais uma data. 43 

Izidro respondeu que provavelmente precisaria de mais uma data para fazer uma 44 

reanálise. Sendo assim, ficou pré-agendado uma reunião extraordinária em 45 
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14/10/2022 (quatorze de outubro de dois mil e vinte e dois) e a outra em 46 

11/11/2022 (onze de novembro de dois mil e vinte e dois). 5. Macroprogramas: 47 

O assunto não foi abordado nesta reunião. 6. Escritório de Projetos: Anna 48 

informou que o relatório de territorialidade foi atualizado e está disponível a todos 49 

no site CBH-BG. 7. Informe sobre GTs, CTs e representações do CBH-BG e 50 

do Subcomitê: Elane informou que a assinatura do convênio para o plano de 51 

educação ambiental está na última etapa. Izidro informou que a CTCost - 52 

Câmara Técnica Costeira do CBH-BG foi implantada e estão estruturando a 53 

mesma. 8. Plano Diretor de Maricá: Izidro disse que o Plano Diretor continua 54 

publicado com o produto 9 (nove) no site da prefeitura de Maricá. Flávia situou 55 

sobre a CTIL – Câmara Técnica Institucional e Legal do CBH-BG, onde a maior 56 

parte do trabalho foi em cima da atualização do Regimento Interno, já finalizada 57 

e do Edital Eleitoral. Poucas resoluções foram elaboradas. Estas, em sua 58 

maioria, sobre projetos e programas, além de CTs e GTs criados. Já na CTSAM 59 

– Câmara Técnica de Saneamento Ambiental do CBH-BG estão sendo 60 

convidados os representantes das Concessionárias atuantes no território do 61 

CBG, inclusive a Sanemar e a Águas do Rio, ambas com atuação em Maricá. 62 

Na apresentação da Sanemar foram questionados os prazos e projetos de 63 

captação e tratamento do esgoto e a próxima reunião da CT contará com a 64 

presença da Águas do Rio, quando questões referentes ao abastecimento de 65 

água em Maricá serão abordadas. E no GT Chorume vão começar as idas a 66 

campo em lixões e ETEs que tratem o chorume enviado pelas ETEs, juntamente 67 

com o GTT-SH do MPRJ. Mara informou que na última reunião da CTCost foi 68 

discutida e aprovada a constituição do Grupo de Trabalho – GT 69 

Empreendimentos, na forma regimental, que irá fazer a análise em relação a 70 

projetos de alto impacto na zona costeira abrangente ao CBH-BG, com destaque 71 

inicial para os empreendimentos Resort Maraei, localizado na porção da 72 

Restinga de Maricá onde foi instituída a APA de Maricá, e Terminais TPN/ Porto 73 

de Jaconé, localizado no território abrangente ao CBH Lagos São João, mas com 74 

efeitos sinérgicos e cumulativos que afetam a área do CBH-BG/SSLM-G. Não 75 

tendo mais nada a discutir a reunião foi encerrada às 17:10 horas.  76 

 


