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ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA 1 

LAGUNAR MARICÁ-GUARAPINA. No dia quatro de novembro de 2022, às 14h, 2 

por videoconferência, com a seguinte pauta: 1. Aprovação da pauta; 2. 3 

Aprovação da minuta da ata da 119ª R.O; 3. Apresentação do Relatório de 4 

Territorialidade do CBH-BG (Anna Mandarino e Raphaela Fuchs); 4. 5 

Definição Coordenação Grupo Acompanhamento – Projeto Lagoas Vivas, 6 

agenda e atualização do andamento do PLV e retorno aos nossos 7 

questionamentos; 5. Definição da agenda de Reuniões Ordinárias do 8 

Subcomitê; 6. Expo Maricá – Apresentação do Subcomitê; 7. 9 

Macroprogramas; 8. Escritório de Projetos; 9. Assuntos/Informes Gerais. 10 

Participaram da reunião: Sociedade Civil: APALMA (Associação de 11 

Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá) - Flávia Lanari Coelho e Mara 12 

Siqueira; AMADARCY (Instituto Floresta Darcy Ribeiro) - Felipe Silva Lima 13 

Queiroz. Poder Público: DRM (Departamento de Recursos Minerais do Estado 14 

do Rio de Janeiro) - Pedro Hugo Müller Xaubet; SEPDEC (Secretaria de 15 

Proteção e Defesa Civil de Maricá) – João Flávio Paes Werneck; Usuários: 16 

ÁGUAS DO RIO - Sergio Braga; ALAPI (Associação Livre de Aquicultura e Pesca 17 

de Itaipuaçu) - Paulo Cardoso. AGEVAP: Anna Mandarino; Levi Carvalho; 18 

Raphaela Fuchs. Convidados: SEDEC (Secretaria de Estado de Defesa Civil) – 19 

Mozart Lopes; IFF (Instituto Federal Fluminense) - Elane Carvalho. Após a 20 

formação de quórum, Flávia foi ao primeiro ponto de pauta. 1. Aprovação da 21 

pauta: Flávia sugeriu algumas alterações na ordem da pauta apresentada e a 22 

mesma foi aprovada por maioria, assim a pauta foi modificada para a seguinte 23 

ordem: 1. Aprovação da pauta; 2. Aprovação da minuta da ata da 119ª R.O; 3. 24 

Apresentação do Relatório de Territorialidade do CBH-BG (Anna e Rapha); 4. 25 

Definição da agenda de Reuniões Ordinárias do Subcomitê; 5. Definição da 26 

Coordenação do Grupo de Acompanhamento do Projeto Lagoas Vivas, agenda 27 

e atualização do andamento do PLV e retorno aos nossos questionamentos; 6. 28 

Expo Maricá – Apresentação do Subcomitê; 7. Indicação de Representante do 29 

Subcomitê para o ECOB 8. Macroprogramas; 9. Escritório de Projetos; 10. 30 

Assuntos/Informes Gerais. 2. Aprovação da minuta da ata da 119ª R.O: Depois 31 

de algumas alterações sugeridas por Flávia e Pedro Hugo, a ata foi colocada em 32 

votação e aprovada por todos os membros presentes. 3. Apresentação do 33 

Relatório de Territorialidade do CBH-BG (Anna e Raphaela): Anna 34 

contextualizou dizendo que esse relatório vem sendo construído desde 2018 35 

(dois mil e dezoito) e que grande parte do trabalho foi escrito por Lohana dos 36 

Santos, que acompanhou o Subcomitê Maricá no Escritório de Projetos na época 37 

e que Raphaela a auxiliou bastante na finalização do Relatório. Continuou 38 

dizendo que é um projeto realizado em todos os subcomitês da Baía de 39 

Guanabara e é um relatório dinâmico, podendo ser atualizado sempre que 40 
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precisar. Em seguida, Anna passou a palavra para Raphaela. Esta acrescentou 41 

explicando que o conteúdo dos relatórios foi dividido de acordo com os 42 

macroprogramas, que foram definidos pelo Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 43 

e seguiu com a apresentação e no decorrer da apresentação houve algumas 44 

perguntas e colocações. No momento em que Raphaela apresentou as 45 

informações gerais de Maricá, Flávia perguntou se os dados sobre a água eram 46 

coletados do SNIS e Raphaela respondeu que sim, logo após, Flávia sugeriu 47 

buscar esses dados no IBGE, pois esses se aproximam mais da realidade. Em 48 

relação a Resíduos Sólidos, Drenagem e Água, Flávia comentou que atualmente 49 

os dois lixões desativados continuam sem remediação. Pedro Hugo perguntou 50 

qual era a fonte do mapa a Raphaela disse que a fonte era do CBRN 51 

(Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais). Flávia questionou 52 

inserir rios e/ou córregos tudo dentro da mesma pasta e Raphaela respondeu 53 

dizendo que esse mapa é de 2006 e os dados foram coletados no IBGE (Instituto 54 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e CEPERJ (Fundação Centro Estadual de 55 

Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro). 56 

A discussão sobre dados desatualizados e quais seriam as sub-bacias que 57 

deveriam ser priorizadas seguiu e Pedro colocou que teria uma representação 58 

que deveria ser diferenciada de rede de drenagem da drenagem municipal. Além 59 

disso, em relação ao termo bacia ou sub-bacia, depende da escala que se estiver 60 

trabalhando, logo se trabalharmos na escala um pra vinte e cinco mil atenderia a 61 

todas as bacias de Maricá, todos os cursos com seus pequenos afluentes, e 62 

pontuou que o mapa merece uma revisão. Em seguida, Anna sugeriu que Pedro, 63 

juntamente com o DRM, auxiliassem o Subcomitê a montar um mapa com as 64 

definições de bacias e sub-bacias que o subcomitê considerasse importante 65 

definir para então ser utilizado como um material oficial do Subcomitê quando 66 

houvesse necessidade. Pedro concordou, e como encaminhamento, Anna irá 67 

enviar um ofício ao DRM solicitando o auxílio. Após todas as colocações e 68 

discussões foram anotadas as sugestões para atualização do Relatório de 69 

Territorialidade e a apresentação foi interrompida devido ao tempo exíguo e 70 

voltará a ser apresentada em uma nova oportunidade. 4. Definição da agenda 71 

de Reuniões Ordinárias do Subcomitê: Flávia informou sobre a necessidade 72 

de definir a agenda de reuniões para o próximo ano, colocou que há dez anos as 73 

reuniões são feitas nas primeiras sextas-feiras do mês e perguntou se todos 74 

concordavam em manter dessa maneira. Foi realizada votação pelo chat e, por 75 

unanimidade, a agenda foi aprovada. 5. Definição da Coordenação do Grupo 76 

de Acompanhamento do Projeto Lagoas Vivas, agenda e atualização do 77 

andamento do PLV e retorno aos nossos questionamentos: Flávia perguntou 78 

se alguém gostaria de estar à frente na coordenação do Grupo de 79 

Acompanhamento e expôs que gostaria de continuar na Coordenação. Após 80 

aprovação por todos pela continuidade da coordenação do GA ser realizada por 81 
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ela, a mesma perguntou sobre o interesse dos presentes em permanecer como 82 

membros do Grupo de Acompanhamento, os presentes aceitaram continuar a 83 

participar do grupo. 6. Expo Maricá – Apresentação do Subcomitê: Flávia 84 

disse que a ACM, na pessoa do Delfim Moreira, convidou o Subcomitê para 85 

realizar uma apresentação na Expo Maricá. Colocou que os dias de realização 86 

da Expo Maricá serão 10, 11 e 12 de novembro e em seguida Anna disse que 87 

Delfim deixou em aberto decidir a hora e dia que será a apresentação. Flávia 88 

informou que o evento é daqui a uma semana, por isso precisaria ser decidido o 89 

quanto antes. Pedro, no chat, perguntou qual seria o tema da Expo Maricá e 90 

colocou informações que encontrou sobre a mesma: “O projeto Expo Maricá 91 

nasceu em 2004, dentro de uma perspectiva de iniciar e apoiar projetos 92 

inovadores para o município. Ao longo dos anos o projeto contribuiu para o 93 

desenvolvimento de ações visando à capacitação de gestores e colaboradores, 94 

captação de investimentos e atração de novos negócios para a cidade de Maricá. 95 

Na construção de um projeto sustentável, a Expo Maricá é avaliada pelo setor 96 

produtivo de toda a região não apenas como um evento, e sim uma ampla vitrine 97 

de negócios. Em várias edições, a Expo Maricá também contribuiu como base 98 

para a sustentação de outros projetos no município, elaborados desde a década 99 

de 80”. Pedro opinou que, diante dos objetivos, considerava interessante uma 100 

exposição dos projetos do comitê e do subcomitê, além de apresentar os 101 

macroprogramas, já que tem a ver com os projetos em andamento. A discussão 102 

seguiu para decidir o que se apresentaria e Anna sugeriu realizar uma 103 

apresentação mais prática mostrando o que é um comitê de bacia hidrográfica e 104 

um subcomitê e dar alguns exemplos de projetos que estão em andamento. Foi 105 

definido então que irão como representantes do Subcomitê Pedro Hugo, Paulo e 106 

Anna. 7. Indicação de representante do Subcomitê para o Ecob: Flávia 107 

colocou que é preciso indicar uma pessoa do Subcomitê para ser representante 108 

no Ecob. Essa pessoa receberá uma ajuda de custo para participar do Ecob, e 109 

sugeriu que João Flávio fosse o representante, já que ele está na Coordenação 110 

do Subcomitê e na Diretoria do Comitê, sendo esta uma oportunidade para 111 

conhecer mais sobre o tema. Logo em seguida, abriu para se alguém mais teria 112 

interesse em se candidatar, e todos concordaram em elencar o João Flávio como 113 

representante do Subcomitê. Flávia então perguntou ao João se o subcomitê 114 

poderia o indicar. João expressou seu interesse em participar. Em continuidade 115 

à pauta da reunião, Flávia perguntou a Anna sobre os pontos de pauta fixos, se 116 

haveria alguma novidade. Anna informou que o site está sendo atualizado pela 117 

Prefácio, e momentaneamente estaria fora do ar, e que ao longo da reunião, 118 

havia conseguido falar com Delfim e passando as informações sobre a conversa 119 

e a disponibilidade de horário, o Subcomitê definiu que a apresentação na Expo 120 

Maricá seria realizada no sábado, dia doze de novembro, no horário das 16h. 121 

Não havendo mais nada a discutir a reunião foi encerrada 17:40 horas.  122 


