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ATA DA REUNIÃO DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ 1 

DO SISTEMA LAGUNAR MARICÁ-GUARAPINA. No dia vinte e um do mês de 2 

outubro de 2022 às 14h por videoconferência com a seguinte pauta: 1. 3 

Aprovação/Recepção dos Novos Membros; 2. Indicação de representantes 4 

do Subcomitê para CTs e GTs do CBG, GA do Subcomitê e também para 5 

acompanhar o Plano Diretor Urbano e de Mobilidade de Maricá, conforme 6 

convite ao CBG; 3. Votação/aprovação do roteiro do vídeo 7 

institucional de apresentação do Subcomitê Maricá ajustado; 4. Mapa de 8 

empreendimentos com potenciais impactos aos recursos hídricos de 9 

nossa bacia e sistema lagunar. Participaram da reunião: Sociedade Civil: 10 

APALMA (Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá) - 11 

Flávia Lanari Coelho e Mara Siqueira; Poder Público:  SEPDEC (Secretaria de 12 

Proteção e Defesa Civil de Maricá) – João Flávio Paes Werneck; Usuário: ALAPI 13 

(Associação Livre de Aquicultura e Pesca de Itaipuaçu) - Paulo Cardoso da Silva; 14 

AGEVAP: Anna Mandarino; Convidados: DRM (Departamento de Recursos 15 

Minerais do Estado do Rio de Janeiro) – Pedro Hugo Müller Xaubet; EMATER 16 

(Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio 17 

de Janeiro) - Eugênio José Castro; REDEC (Secretaria de Estado de Defesa 18 

Civil) - Cel. Mozart Lopes. Após aguardar a entrada dos participantes, deu-se 19 

início a reunião às 14:23h. 1. Aprovação/Recepção dos Novos Membros: Foi 20 

discutida sobre a entrada dos novos membros no Subcomitê após o período de 21 

eleições, em que surgiram dúvidas sobre se o IFF (Instituto Federal Fluminense 22 

– Polo Maricá), indeferido no processo eleitoral, ainda teria interesse em 23 

continuar no Subcomitê de Maricá e sobre como proceder com os membros que 24 

não têm comparecido às reuniões sem justificativas. Para isso, Anna ficou 25 

responsável em entrar em contato com a representante do IFF no mandato 26 

passado, Elane Carvalho, para perguntá-la sobre o interesse do IFF em 27 

continuar como membro do subcomitê. Após, Flávia abriu votação para 28 

aprovação da entrada da EMATER, ACM (Associação Comercial de Maricá) e 29 

DRM como membros do Subcomitê Maricá Guarapina e todos foram aprovados 30 

por unanimidade. Sobre o mesmo o tema, Flávia reiterou o assunto já abordado 31 

na última reunião, sobre realizar uma campanha para angariar novos membros 32 

para participar do subcomitê. 2. Indicação de representantes do Subcomitê 33 

para CTs e GTs do CBG, GA do Subcomitê e também para acompanhar o 34 

Plano Diretor Urbano e de Mobilidade de Maricá, conforme convite ao CBG: 35 

em continuidade ao ponto de pauta da 119ª reunião ordinária, realizada no dia 36 

sete de outubro, foram finalizadas as indicações deste subcomitê para integrar 37 

as CTs (Câmaras Técnicas) e GTs (Grupos de Trabalho) do CBH-BG. Sendo 38 

assim, foram indicados para integrar as Câmaras Técnicas do Comitê:  CTIG 39 

(Câmara Técnica Instrumentos de Gestão): APALMA - Flávia Lanari 40 

(Sociedade Civil - titular); CTIL (Câmara Técnica Institucional Legal): APALMA 41 

- Mara Siqueira (Sociedade Civil - titular); CTSAM (Câmara Técnica de 42 

Saneamento Ambiental): SEPDEC - João Flávio (Poder Público - titular); Águas 43 

do Rio - Sergio Braga (Usuários - titular); AMADARCY - Felipe Queiroz 44 

(Sociedade Civil - titular); APALMA - Flávia Lanari (Sociedade Civil - suplente); 45 
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CTCOST (Câmara Técnica Gestão Costeira): APALMA - Mara Siqueira 46 

(Sociedade Civil - titular); ALAPI - Paulo Cardoso (Usuários - titular); DRM - 47 

Pedro Hugo (Poder Público - titular); CTEM (Câmara Técnica Educação e 48 

Mobilização): APALMA – Mara Siqueira (Sociedade Civil – titular). Em relação 49 

aos Grupos de Trabalho, ficaram definidos como representações: GT 50 

Empreendimentos (CTCOST): APALMA - Mara Siqueira (Sociedade Civil - 51 

titular); ALAPI - Paulo Cardoso (Usuários - suplente); GTA Plano (Grupo de 52 

Trabalho de Acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos): APALMA – 53 

Flávia Lanari (Sociedade Civil - titular); DRM - Pedro Hugo (Poder Público - 54 

suplente); GT OGA (Grupo de Trabalho do Observatório de Gestão da Água): 55 

sem indicações; GTA Monitoramento (Grupo de Trabalho de 56 

Acompanhamento do Monitoramento Quali-quantitativo): Paulo Cardoso 57 

(Usuários - titular); João Flávio (Poder Público - suplente); GT Chorume: Flávia 58 

Lanari (Sociedade Civil - titular); GTACG (Grupo de Acompanhamento do 59 

Contrato de Gestão): APALMA – Mara Siqueira (Sociedade Civil - titular). 60 

3.Votação/aprovação do roteiro do vídeo institucional de apresentação do 61 

Subcomitê Maricá ajustado: o Roteiro do Vídeo Institucional com as 62 

contribuições sugeridas pelo Pedro Hugo foi lida por Anna e, após isso, Flávia 63 

abriu para sugestões e não havendo sugestões foi aberto à votação e, por 64 

unanimidade, aprovou-se o roteiro do vídeo institucional com o conteúdo 65 

sugerido pela comunicação juntamente com as alterações e correções 66 

realizadas por Pedro Hugo. Em seguida, todos os membros presentes 67 

aprovaram o acompanhamento das filmagens do vídeo institucional a ser 68 

realizado, pelos representantes Pedro Hugo e Paulo. Flávia acrescentou que, 69 

além do vídeo institucional, está sendo elaborado um boletim informativo sobre 70 

o Subcomitê, e que o representante da comunicação (Cleiton Bezerra – Agevap) 71 

enviou à coordenação um e-mail com sugestões de assuntos a serem 72 

abordados. Flávia solicitou à Anna que encaminhasse o e-mail a todos os 73 

membros do subcomitê para avaliação e envio de sugestões sobre os temas a 74 

serem abordados no boletim. Flávia destacou que tais sugestões deveriam ser 75 

encaminhadas até o dia vinte e cinco de novembro. 4. Mapa de 76 

empreendimentos com potenciais impactos aos recursos hídricos de 77 

nossa bacia e sistema lagunar. Flávia contextualizando o assunto, explicando 78 

que a ideia surgiu em um dos primeiros mandatos, pela FIPERJ, que estavam 79 

mapeando os principais núcleos de pesca do município, e pensaram em fazer 80 

paralelamente um mapa com levantamento de empreendimentos que teriam 81 

potenciais impactos aos recursos hídricos da região. Neste mapa foram 82 

retratados os dois antigos aterros sanitários que hoje se tornaram vazadouros, o 83 

emissário submarino do COMPERJ, grandes condomínios que não possuem 84 

Estações de Tratamento de Esgoto até os dias de hoje, entre outros. O mapa já 85 

passou pela plenária anteriormente, então Flávia sugeriu que o mesmo seja 86 

relembrado, visto que somente integrantes de mandatos anteriores tinham 87 

conhecimento e que seja atualizado com os novos grandes empreendimentos e 88 

intervenções presentes em Maricá e seus respectivos potenciais impactos 89 

ambientais, classificados quanto às suas intensidades, a partir de critérios e 90 
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parâmetros pré-estabelecidos. Dentre alguns dos novos empreendimentos e 91 

intervenções no município foram citados o porto de Jaconé, a construção de um 92 

resort na restinga de Maricá, a extração de areia do leito de rios, a 93 

implementação de um campo de golfe e os agroquímicos utilizados no mesmo, 94 

a instalação do gasoduto e do possível oleoduto e as obras de infraestrutura da 95 

cidade próximas aos recursos hídricos. Em seguida, foi proposto que os 96 

membros contribuíssem com este levantamento e que o mapa atualizado tenha 97 

a mesma escala que o anterior ou a sugerida por Pedro Hugo, de 1:25.000, visto 98 

que há cartas topográficas oficiais do IBGE que utilizam esta escala. Não 99 

havendo mais nada a discutir a reunião foi encerrada às 17:40 horas. 100 


