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

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
  

“Câmara Técnica de Saneamento e Dragagem” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 32 de 29 de Abril 2019 

Data: 07/05/2019      

hora: 14:30h 
Local: Universidade Veiga de Almeida – Cabo Frio /RJ 

Presentes: Ana Paula Rodrigues de Souza ( P.M.A); Daiana Paula da Silva Cabral (P.M.S.P.A); Ezequiel 
Moraes de Santos (P.M.S.J); Hamber Rabello de Carvalho (P.M.A.B); Evaldo Luís Coelho (IRV); Margoth 
Silvana da Silva Cardoso (OAB Iguaba Grande); Arnaldo Villa Nova (Viva Lagoa); Nelson Cordeiro 
Monteiro (Associação Raízes); Sandra Barbara de Souza (IPEDS); Edson Soares (CAJ); Marcos Valério de 
Araújo (PROLAGOS); Keila Ferreira da Silva (PROLAGOS); Aline Lozóro (Associação Raízes); Cristiane 
(CAJ); Elis de Araújo (CAJ); Luis Carlos Teixeira (P.M.C.F); André Mendes (Associação Laguna de 
Araruama); Weslley Pereira (PROLAGOS); Renan Ventura (CILSJ); Anne Kellen (SEDESC); Eliane da Silva 
(P.M.S.J); Kenia Pereira (P.M.S.J); Thiago Ferreira (P.M.S.J); Gliciane Alves (SAAE-RO); Jeovana Ladeira 
(SAAE-RO); Carolina Fernandes (SAAE-RO); Rodrigo (Videira Investimento); José Vinicius (Secretaria 
Meio Ambiente Búzios); Márcio Cardoso (OAB Iguaba); Francisco da Rocha Guimarães (APAAPP-SPA); 
Elenilce Rangel (Secretaria Meio Ambiente Arraial do Cabo); Arildo Mendes de Oliveira (Secretaria 
Meio Ambiente Arraial do Cabo); Mario Flavio (P.M.C.F); Camila (Estudante); Alexandre da Cunha Vieira 
Filho (CILSJ); Sérgio Luís (P.M.A). 
 

Pauta:  

 1. Aprovação da minuta da Sinopse de Reunião do 07-01-2019; 
 2. Escolha do novo Coordenador desta CT; 
 3. Definição do calendário de reuniões de 2019; 
 4. Avaliação dos Projetos de Saneamento dos Municípios: 
 a) Arraial do Cabo (Construção do Cinturão da orla de Monte Alto e construção de elevatória - 
Investimento R$ 680 mil; Obra de Reversão dos efluentes da ETE e Construção de Wetland - 
Investimento R$ 320 mil); 
 b) Armação de Búzios (Construção de rede coletora separadora absoluta - Investimento: R$ 980 mil); 
 c) Cabo Frio (Construção de duas caixas de areia para compor o sistema de drenagem utilizado para 
captação de esgoto - Investimento R$ 780 mil); 
 d) Silva Jardim (apresentação do anteprojeto de saneamento na área rural de Caxito); 
 e) Rio das Ostras (apresentação do anteprojeto de saneamento); 
 5. Assuntos Gerais. 

Resumo:  

A Sra. Sandra Barbara iniciou a reunião agradecendo a todos os presentes e em seguida apresentou o 
item de pauta 1. Aprovação da minuta da Sinopse de Reunião do 07-01-2019, sem nenhum membro 
contrário, a ata foi aprovada. Seguindo com a reunião, ficou decido que a Sra. Sandra Barbara 
continuara como Coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento e Dragagem. Foi definida para o 
dia 19/09/2019 a data para a próxima reunião, e posteriormente serão decidas novas datas até o final 
do ano. Prosseguindo com o item de pauta 4. Avaliação dos Projetos de Saneamento dos Municípios, a 
primeira apresentação foi feita pela PROLAGOS sobre o projeto de município de Arraial do Cabo com a 
Construção do Cinturão da orla de Monte Alto e construção de elevatória e a Obra de Reversão dos 
efluentes da ETE e Construção de Wetland, na alternativa 1 foi apresentando que seria feita uma rede 
coletora absoluta na Prainha com um Investimento R$ 954.723,89, Construção de Elevatória 8 l/s, 
521m de Linha de Recalque em PEAD DE 90mm, 1.936m de rede coletora em PVC DN 150mm ,382 
ligações de esgotos. Na alternativa numero 2 foi apresentado uma proposta de uma rede coletora 
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absoluta em  Monte  Alto, Com um Investimento R$ 986.612,16, Construção de Elevatória 3 l/s, 433m 
de Linha de Recalque em PEAD DE 63mm, 2.452,09m de rede coletora em PVC DN 150mm,221 ligações 
de esgotos. Foi aprovado pela Câmara Técnica a alternativa 2. A segunda apresentação foi feita pelo Sr. 
Hamber sobre a Construção de rede coletora absoluta na altura do bairro de Manguinhos em Armação 
de Búzios. Ele apresentou os pontos onde seriam feitas as obras, detalhando os problemas arcados 
pela cidade, para a conclusão desta obra será necessário um investimento de R$ 980 mil. Dando 
continuidade o Sr. Mário Flavio apresentou as propostas de Cabo Frio para a Construção de duas caixas 
de areia no sistema de drenagem, uma antes da captação da elevatória  de Jardim Excelsior, e a outra 
na praia do Siqueira para filtrar o excesso de resíduos  e desafogar essas elevatórias. o investimento 
necessário sera num montante de R$ 780 mil. Na 4º apresentação o Sr. Edson Soares apresentou o 
ANTEPROJETO ESGOTAMENTO DOMÉSTICO: CAXITO/ SILVA JARDIM que tem por objetivo atender pelo 
menos 111 residências  com 334 moradores, trata-se de uma comunidade com características rurais, 
que tem o consumo de água através de poços. A proposta apresentada, para essa comunidade é a 
construção de um Biossistema integrado: Biodigestor, Filtro Biológico e Zona de Raízes, incluindo os 
conceitos de preservação ambiental e engajamento social. O valor apresentando para construção desta 
ficaria no valor de R$ 927.572,15. Em seguida a ultima apresentação foi realizada pela Sra. Carolina 
Fernandes, sobre o PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO - TRECHO RUA BEIRA 
CANAL, no Loteamento Nova Aliança, contemplando rede separadora absoluta em um trecho da Rua 
Beira Canal até a rede existente na Rua Fernando de Noronha. Conforme a apresentação da Sr.ª 
Carolina o projeto irá realizar o beneficiar cerca de 260 habitantes, diminuindo os impactos ambientais 
causados no Rio São João, no solo e no lençol freático, promovendo saúde e qualidade de vida para a 
população local, ampliando os serviços de coleta e transporte de esgoto sanitário da localidade. Com 
uma duração prevista de 5 meses para o termino da obra e uma estimativa de gasto num montante de 
R$ 414.251,72. Após as apresentações a Câmara Técnica de Saneamento e Dragagem aprovou todos os 
projetos. A Sra. Sandra Barbara informou que os mesmos seriam enviados para reunião da Plenária que 
ocorrerá no dia 27/05/2019, para aprovação de todos os membros.  A Sr.ª Adriana, do CILSJ informou 
que os projetos apresentados pelos demais Municípios apresentados anteriormente já foram 
aprovados na AGENERSA A Sr.ª Keila da Prolagos informou que os projetos  de transposição das ETES 
de São Pedro e Praia do Siqueira já estão aprovados e que as obras da ETE Jardim Esperança tem 
previsão de iniciar no segundo semestre de desse ano (2019).  Não havendo mais nenhum assunto a 
ser tratado, a Sra. Sandra Barbara agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião. 
 
Registro Fotográfico: 
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São Pedro da Aldeia, 29 de maio de 2019. 

 

 

 

 

SANDRA BARBARA 

Coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento  

Comitê de Bacia Lagos São João 

 

  

 

 

 

            
     

  


