
 

1 
 

Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos 

Rios São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 

 

SINOPSE DE REUNIÃO 
 

 

“Câmara Técnica de Saneamento e Drenagem do CBHLSJ” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 23 de 28 de abril de 2020 

Data: 12/05/2020     hora: 10:00h Local: videoconferência (Plataforma Jitsi Meet)  

Presentes: 

 

Membros: Fernando Barbosa da Silva (Clube Náutico de Araruama); Gabriela Negreiros Coutinho e 

Amanda Mendes Bulhões Barbosa (Prolagos S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto); 

Renato Gullo (Concessionária Águas de Juturnaíba – CAJ); Arnaldo Villa Nova (Associação de Defesa da 

Lagoa de Araruama Viva Lagoa); Daiana Cabral (Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia).  

Convidados: Adriana Saad (CILSJ); Luís Fernando Faulstich (CILSJ).    

Faltas Justificadas: Nathalia Bragança (CAJ); Mário Flávio (PMCF); Ana Paula Rodrigues (PMA); 

Margoth (OAB-Iguaba Grande); Jorge Carmo de Mello e Irene Mello (ALA), Luiz Teixeira (PMCF). 

 

Pauta:  

 

1- Aprovação das minutas de sinopse de reunião: 12/11/19, 11/12/19 e 14/02/20; 

2- Aprovação dos ajustes na Obra de Saneamento do Município de Armação de 

Búzios; 

3- Assuntos Gerais.  

 

Resumo: 

 

A reunião foi iniciada pela senhora Sandra Barbara (presidente da CT) agradecendo a presença dos 

participantes. Em seguida, passou a leitura do Ofício de Convocação obtendo aprovação de pauta pelos 

membros participantes. Dando início, conforme o primeiro item de pauta, a presidente Sandra perguntou se 

algum membro tinha observações a serem apresentadas para retificação nas minutas de sinopses enviadas 

anteriormente por e-mail, como não houve observações as minutas de sinopse dos dias 12/11/19, 11/12/19 e 

14/02/20 foram aprovadas sem ressalvas. Passando para o principal item da reunião, a senhora Sandra 

contextualizou o motivo do item ter entrado na da reunião. Segundo Sandra o projeto de Búzios, com a 

rubrica específica já tinha sido aprovado conforme os trâmites democráticos do CBHLSJ, e regulamentado 

pela Resolução do CBHLSJ nº 91/2019, porém houve a necessidade de ajustes do local determinado da obra. 

Assim a senhora Sandra passeou a palavra para a senhora Adriana Saad para apresentar o novo projeto. A 

senhora Adriana apresentou inicialmente o histórico do projeto no município de Búzios, Adriana informou 

que o primeiro projeto aprovado foi no bairro de José Gonçalves e que quando houve o detalhamento 

orçamentário notou-se que o valor estimado estava abaixo do necessário. Em seguida a prefeitura do 

município, apontou a localidade de Manguinhos, porém analisando melhor notou-se que a região de Cem 

Braças seria um bairro mais apropriado para a instalação da obra de esgotamento sanitário, por ser mais 

mailto:cbhlagossaojoao@gmail.com


 

2 
 

carente e em especial pela obra da rede separativa proposta, minimizar consideravelmente o extravasamento 

do esgoto para a praia de Manguinhos.  Além disso, o bairro de Cem Braças já possui uma elevatória de 

esgoto potente, capaz de transpor a vazão do efluente sanitário coletado pela futura rede separativa para a 

ETE local; o que viabilizaria muito a mudança da localidade do projeto, destacou Adriana.  Em seguida a 

senhora Sandra perguntou que o projeto era apenas em uma parte do bairro e que o valor da obra estava 

contemplado a destinação até a ETE e se a prefeitura de Búzios iria complementar o restante da obra na no 

Bairro, a senhora Adriana disse que foi o que a prefeitura tinha afirmado.  Adriana destacou também que 

tanto a prefeitura quanto a concessionária Prolagos estavam muito animadas com a obra, pois a localidade é 

muito carente e necessitam deste projeto, além do mais, a obra irá  reduzirá significativamente os alagamento 

do esgoto local. Em seguida Sandra perguntou se o projeto tinha sido aprovado no GT Fundrhi, Adriana 

informou que já tinha sido aprovado e como não houve mudança no valor, não haveria problema a mudança 

de local. Informou ainda que a minuta de resolução que vai alterar a localidade já tinha passado pela CTIL e 

iria ser aprovada na Reunião de Plenária do CBHLSJ de 15/05/2020. Adriana destacou ainda que a 

Delegatária irá executar todos os trâmites administrativos para a solicitação do recurso perante o Inea, e 

enfatizou que o recurso ainda não estava disponível na conta do CBHLSJ.   Sandra perguntou ainda se a 

Concessionária Prolagos iria elaborar o anteprojeto, Adriana informou que já estava iniciado e que quando a 

verba fosse disponibilizada seria apenas fazer a licitação. Em seguia o projeto foi aprovado pelos membros 

presentes. Sandra preguntou também como seria as próximas reunião da CT em períodos de pandemia.  

Adriana respondeu que qualquer demanda do CBHLSJ para reuniões via videoconferência poderiam ser 

encaminhadas à Delegatária para serem marcadas novas reuniões, sem problemas. Passando para o último 

item de pauta, Assuntos Gerais: A senhora Adriana informou que, conforme solicitação vinda da Associação 

Raízes sobre o questionamento dos valores das obras de saneamento, em especial a redução do valor para o 

município de Saquarema.  Adriana informou que elaborou resposta via Ofício CILSJ nº 65/2020 e encaminho 

por e-mail aos membros do CBHLSJ e inseriu como item de pauta na próxima plenária de 15/05/2020, para 

os devidos esclarecimentos. Sandra perguntou se havia mais algum assunto para ser tratado no item final de 

reunião, não havendo a senhora Sandra agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 

 

 

Representação Fotográfica: 
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São Pedro da Aldeia, 11 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 
 
 

Relator: Luís Fernando Faulstich – CILSJ/CBHLSJ 


