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CONSELHEIROS E DELEGADOS

Nos termos do § 6º do art. 5º do Decreto nº. 89 de 18 de abril de 2013, os conselheiros titulares e suplentes
indicados pelo Poder Público (Executivo e Legislativo) não serão submetidos ao processo eleitoral, devendo
os nomes ser encaminhados ao Chefe do Poder Executivo.
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6ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DE MARICÁ
PROPOSTAS APROVADAS EM PLENÁRIA
Conforme o Texto base da Conferência, os Grupos de Trabalho propuseram um
conjunto de dez propostas para o Município e alguns grupos propuseram propostas para
a Conferência Estadual, nos eixos “Saneamento”, “Sustentabilidade Urbana”,
“Mobilidade” e “Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda”, os quais foram, em
seguida, submetidos à plenária geral que, depois de seguidos debates e destaques de
alteração, resultou na aprovação das propostas abaixo, seguidas das moções.

Mesa diretora dos trabalhos:
Adyr Ferreira da Motta Filho (Secretário de Urbanismo de Maricá)
André Hacl Castro (Assessor Jurídico da Secretaria de Urbanismo de Maricá)
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SANEAMENTO
Propostas para o Município
Coordenador: Irinaldo Cabral
Relator: Deborah Dias Costa
1. Exigir a finalização da execução e a manutenção, por parte da Petrobrás, do
projeto de implantação do Projeto do Emissário Submarino, iniciada pela Petrobrás e
executado pela mesma.
2. Despoluição das lagoas, rios e afluentes de Maricá e preservar as nascentes de
rios, bem como a realização da coleta e tratamento de esgoto na cidade, com
implantação do sistema de coleta em tempo seco nos sistemas de drenagem do
Município evitando que as drenagens de rios levem esgotos para as lagoas, enquanto se
implanta o sistema com separador absoluto, coletando esgoto nas casas.
3. Colocar sistema de tratamento nas residências de pessoas que moram próximas
aos rios, em áreas edificantes, fora das faixas marginais de proteção e de áreas de risco,
principalmente nas margens dos rios, como o de Ubatiba, que é o princ ipal fornecedor
de água em Maricá. Seria realizada a implantação para pessoas que não possuem poder
aquisitivo,

mas que

“jogam” esgoto

no

rio.

E que

isso

seja realizado

concomitantemente. E nos locais em que seja possível, implantar o sistema de Ecofossa.
4. Efetiva e maior fiscalização nas questões que relacionam o social e o meio
ambiente. Onde ocorre “Mau uso da terra”, maior fiscalização dos imóveis
abandonados, onde estão sendo lançados 'lixo", causando transtorno para os moradores,
odor, atraindo vetores, etc.
5. Implantação de sistema de água e esgoto em consonância com o Plano
Municipal de Saneamento e com o controle social, revisando as ações em desacordo
com as normas ambientais e implantação do sistema de abastecimento de água TanguáMaricá-Rio Bonito.
6. Elaboração de um Plano Municipal de Drenagem.
7. Obrigatoriedade de implantação da coleta seletiva para grandes geradores,
incentivo à criação de cooperativas de catadores nos bairros e produção de energia a
partir dos resíduos sólidos. Prefeitura incentivar a criação de cooperativas para
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transformação dos resíduos recicláveis, bem como a criação de centro de triagem de
material reciclável aproveitando a estrutura existente no Caxito.
8. Incentivo e criação de seminário e eventos educacionais na área de saneame nto
ambiental, envolvendo instituições de excelência no assunto, bem como a utilização do
sistema de informação (sistema de comunicação) por mensagem de voz no telefone para
elucidar a população quanto aos crimes ambientais, regras urbanísticas, incluindo as
penalizações. Ex: queima de resíduos, despejo inadequado de resíduos em locais
indevidos.
9. Construção de Lagoas de Estabilização para o efluente doméstico, com
aproveitamento do material gerado para adubo orgânico.
10. Efetivação da empresa pública de saneamento no município. Remessa do
contrato com a CEDAE à Procuradoria Geral do Município para acioná- la
judicialmente, buscando o cumprimento do plano de metas, ou o rompimento do
contrato com o município. Que a prefeitura realize um amplo seminário sobre o papel
da CEDAE no Município.
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SUSTENTABILIDADE URBANA
Propostas para o Município
Coordenador: Rita Rocha
Relator: Adelmo Berty da S. Bessa
1. Criação do censo socioeconômico e a implantação do cadastro territorial
multifinalitário. Assinatura da Carta compromisso do Programa Cidades Sustentáveis.
Adaptação da cidade a Lei brasileira de inclusão que institui o uso da cidade e de todos
os espaços urbanos a todas as pessoas.
2. Apoiar a criação de um Fórum Municipal Permanente de Sustentab ilidade, com
fomento a projetos sociais, incentivando a sociedade a reaproveitar melhor seus
alimentos e estudando a criação de Banco de Alimentos, bem como criando um órgão
de vigilância da segurança alimentar.
3. Descentralização das políticas públicas municipais de saúde, educação, cultura e
outros, bem como a instalação de equipamentos nos quatro distritos.
4. Implantação de política de planejamento urbano, com participação popular, de
acordo às especificidades do município, salvaguardando seu patrimônio histórico,
ambiental e patrimonial, promovendo políticas públicas de redução de impactos
ambientais, fomentando a mitigação de riscos provenientes de catástrofes como
enchentes, desabamentos e alagamentos.
5. Programa de valorização do patrimônio geológico, formado pelos seixos de
beach-rock na praia de Jaconé, com a implantação do Porto de Maricá.
6. Campanha de conscientização e responsabilidade sobre proteção ao meio
ambiente, contemplando as áreas de preservação, incluindo a proteção às comunidades
locais.
7. Fomento a projetos de fabricação e/ou instalação de placas solares, produção de
energia eólica e biogás, com incentivos fiscais para todos;
8. Fomento dos direitos humanos nas políticas relacionadas à sustentabilidade no
enfrentamento ao racismo, ao machismo, lgbtfobia e qualquer outro tipo de
discriminação, pelo direito à cidade.
9. Implantação

de equipamentos esportivos em espaços coletivos,

aproveitamento da energia gerada pelos próprios equipamentos.
10. Fomento a produção habitacional de interesse social, com inserção urbana.

com
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SUSTENTABILIDADE URBANA
Propostas para a Confe rência Estadual
1. Fomento a projetos de fabricação e/ou instalação de placas solares, produção de
energia eólica e biogás, com incentivos fiscais para todos;
2. Fomento dos direitos humanos nas políticas relacionadas à sustentabilidade no
enfrentamento ao racismo, ao machismo, lgbtfobia e qualquer outro tipo de
discriminação, pelo direito à cidade.
3. Implantação

de equipamentos esportivos em espaços coletivos,

aproveitamento da energia gerada pelos próprios equipamentos.
4. Fomento a produção habitacional de interesse social, com inserção urbana.

com
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MOBILIDADE
Propostas para o Município
Coordenador: André Hacl Castro
Relator: Sandro Wagner Coelho Caldas
1. Intensificar a implementação de iluminação pública e incentivar a criação de
novas centralidades e o incentivo de edificações de fachada ativa.
2. Intensificação da fiscalização do transito na RJ 106 (radares, sinais com
câmeras, quebra mola, etc.), retirada de barreiras físicas na rodovia e fiscalização nas
passarelas para que motociclistas não passem pelas passarelas.
3. Evitar que linhas de ônibus e vans façam as mesmas linhas que outros modais de
grande capacidade, diminuição da concorrência entre os transportes e implementar
linhas onde não haja, intensificando e integrando o transporte de grande porte ao
transporte complementar.
4. Instalar piso similar ao de aeroporto (groove) que não derrapa na
“Serrinha de Itaipuaçú” para aumentar a segurança.
5. Que o poder público condicione a emissão de alvará para construção para obras
públicas e privadas ao respeito e cumprimento à lei 13.146/15 (lei brasileira de
inclusão), ao cumprimento das NBR 9050 NBR 14022 e às resoluções do
CREA/CONFEA, Leis federais 10048/2000, 10098/2000, Decreto 3298/99, 7853/89,
Lei Estadual 1918/91, 1117/87, bem como que as diretrizes de acessibilidade sejam
inseridas como diretrizes no plano diretor que está sendo revisto. Prédios públicos
(inclusive as escolas) – fiscalização para que prédios já concluídos sejam obrigados a se
adequar às leis de acessibilidade.
6. Mudança da matriz energética na frota (EPT e prefeitura como um todo) e
implantação dos modais aquaviário e cicloviário integradores do transporte público.
Pontes sejam capazes de serem trafegadas por baixo pelos veículos aquaviários. E
incentivo para munícipes migrarem para as novas matrizes. Colocar em funcionamento
o transporte público gratuito (vermelhinho), circulando em todos os distritos da cidade.
7. Diminuição de velocidade, barreiras eletrônicas, radares, quebra molas, na
Av. Maísa e nas outras vias próximas.
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8. Suspensão de aprovação dos projetos de loteamentos fechados e de condomínios
em Maricá até a conclusão da revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo.
9. Que o plano de mobilidade seja elaborado em conjunto com a revisão do Plano
Diretor, implantação de sistema cicloviários, com instalação de bicicletários,
subsidiando equipamentos de segurança.
10. Viabilidade de atenuar os congestionamentos atuais, no e ntorno do Centro, tendo
em vista o gigantesco fluxo de veículos, bem como realizar a regularização dos
estacionamentos públicos (eletrônico ou guardadores).

MOBILIDADE
Propostas para a Confe rência Estadual
1. PROPOSTA PARA A ESTADUAL – cumprimento à lei 13.146/15 (lei
brasileira de inclusão), cumprimento das NBR 9050 NBR 14022 e às resoluções do
CREA/CONFEA, Leis federais 10048/2000, 10098/2000, Decreto 3298/99, 7853/89,
Lei Estadual 1918/91, 1117/87, bem como que as diretrizes de acessibilidade sejam
inseridas como diretrizes no plano metropolitano. Prédios públicos (inclusive as
escolas) – fiscalização para que prédios já concluídos sejam obrigados a se adequar às
leis de acessibilidade, e que se cumpra a determinação da Lei 10.098/2000 para a
adaptação de toda a frota de ônibus com a implementação de plataforma elevatória para
todos os ônibus intermunicipais.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA
Propostas para o Município
Coordenador: Oscar Fernando Marmolejo Roldan
Relator: Tiago de Paula da Silva Pessôa
1. Promover a qualificação profissional da mão de obra local, a fim de atender a
demanda dos serviços e produção do Porto, das empresas que serão instaladas no
município, e das áreas da construção civil e do turismo rural e ecológico; em parceria
com instituições de capacitação e certificação de profissionais.
2. Criar Parque Tecnológico e Parque Industrial em Maricá, em parceria com
instituições de ensino e pesquisa, fomentando a instalação de Centros Universitários,
promovendo a aproximação das moradias ao local de trabalho.
3. Regulamentar o instrumento do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), com
conselho para acompanhamento das ações de mitigação e compensação dos impactos
dos grandes empreendimentos, especialmente o Porto, se ndo garantida a participação da
sociedade civil no conselho e formulação das ações de mitigação e compensação. Sendo
seus recursos geridos por um fundo específico.
4. Criar instituto de pesquisa socioeconômico e de estudos para o planejamento da
cidade, tornando seus dados acessíveis.
5. Fomentar o turismo de base comunitária e ecológico, nas regiões do município
que tem potencial, como Zacarias, Espraiado, Retiro, Silvado entre outros.
Regulamentar o uso múltiplo das lagoas e estimular a agricultura familiar e a tividades
de aquicultura e carcinicultura.
6. Articular parcerias público-privadas, como instrumentos de desenvolvimento
econômico.
7. Atrair novos empreendimentos e apoiar a implantação de empreendimentos
(individuais e coletivos) nos bairros, criando incubadoras de "startups", micro e
pequenas empresas, cooperativas e iniciativas da economia solidária. Buscar linhas de
crédito e incentivos fiscais para empreendedores do município e implementar a linha de
microcrédito do Mumbuca. Criar o Centro de Referência do Empreendedorismo, bem
como implementar o Centro de Referência da Economia Solidária, já previsto na Lei da
Moeda Mumbuca.
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8. Criar Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Fórum permanente
de desenvolvimento.
9. Realizar Feira de Negócios, incluir a feira no calendário anual do município,
com espaço para empreendedores do município, inclusive os que atuam nas áreas da
cultura, gastronomia e da economia solidária.
10. Criar o Estatuto da Micro e Pequena Empresa e o Sistema Integrado de todos os
serviços municipais num único local, implantar facilitadores para desburocratizar a
abertura de empresas e realizar parcerias com o SEBRAE para qualificação das
empresas.
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MOÇÕES APROVADAS

Moção de apoio à criação de fórum permanente da reforma urbana do município de
Maricá, com objetivo de contemplar a sociedade civil para pensar e construir uma
cidade que sirva aos anseios e necessidades dos trabalhadores e moradores, tendo a
função social da propriedade como princípio fundamental.

MOÇÕES COM TÍTULOS LIDOS

Moção de apoio à luta dos servidores do Estado do Rio de Janeiro pela dignidade,
direitos, denunciamos toda política de ataques contra os servidores se m salários, e os
servidores públicos sendo atacados. Em defesa da UERJ e demais órgãos do Estado
sucateados pelo Governador inimigo do povo e dos servidores.
Moção de solidariedade, repudiando a campanha difamatória contra o ex-presidente
Lula, denunciamos a perseguição política de setores do Judic iário, da mídia e grandes
grupos econômicos que tenham com as mentiras, processos viciados, e farsas jurídicas,
interditar o companheiro Lula para impedir sua candidatura legítima e democrática.
Denunciamos o golpe de estado contra a presidente Dilma, as contrarreformas do
governo legítimo e da maioria do Congresso, todos conspiram contra a democracia e
atacam a liberdade. Não ao golpe. Não à perseguição política contra Lula.
Moção de apoio, considerando a gravidade das violações de direitos humanos contra a
população LGBT no Brasil, país que mais assassina lésbicas, gays, bissexuais, travestis
e transexuais diante do avanço das perseguições e da violência lgbtfóbica, apoiamos
proposta como da deputada Maria do Rosário entre outras propostas legislativas que
criminalizam a lgbtfobia no Brasil, no enfrentamento ao preconceito e à discriminação
contra LGBT. Basta. Não à lgbtfobia. Criminalização da lgbtfobia já.
Moção de apoio, ao governo da Venezuela e denuncia os ataques e conspiração
golpistas e imperialistas que desestabilizaram o governo popular. Não ao golpe, pela
democracia e pelos direitos da soberania do povo venezuelano, nenhuma intervenção
militar e estrangeira contra o governo venezuelano. Solidariedade ao governo popular
da Venezuela.
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Moção de repúdio, denunciando a prisão do jovem negro Rafael Braga, apoiamos a
liberdade e divulgamos a campanha nacional em defesa de sua vida, lutemos contra o
racismo e a perseguição política. Pela liberdade de Rafael Braga. Não ao racismo e a
prisão ilegal e reacionária. Todos pela vida de Rafael Braga.

