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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 

 

SINOPSE DE REUNIÃO 

“Câmara Técnica de Saneamento e Dragagem” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 87 de 05 de setembro 2019 

Data: 19/09/2019      

hora: 10:00h 
Local: Universidade Veiga de Almeida – Cabo Frio /RJ 

Presentes: Nelson Cordeiro Monteiro (Associação Raízes); Sandra Barbara de Souza (IPEDS); 
Gabriela Negreiros (CAJ); Keila Ferreira da Silva (PROLAGOS); Fernando Barbosa da Silva (Clube 
Náutico Araruama); Renan Ventura (CILSJ); Adriana Saad (CILSJ); Aline Lázaro (Associação 
Raízes); Luís Fernando (CILSJ); Jorge Carmo de Mello (ALA); Fernanda Couto (CILSJ); Roberto 
dos Santos (Quilombo Caveira Botafogo). 
Pauta:  

 1. Aprovação da minuta da Sinopse de Reunião do 07-05-2019 
 2. Informe sobre a Revisão Quinquenal no âmbito da RH-VI; 
 3. Informe sobre os Projetos de Saneamento aprovados na RH-VI; 
 4. Assuntos Gerais. 
Resumo:  

A reunião iniciou com a presidente, Sandra Barbara, agradecendo a presença de todos e 
salientou a importância da pontualidade com o início da reunião, tendo em vista que os 
membros não podem estar ausentes muito tempo de outros compromissos de trabalho. 
Passando para o item de pauta 1. Aprovação da minuta da Sinopse de Reunião do 07-05-

2019. Foi solicitada a alteração em um trecho da ATA que mencionava a obra de saneamento 
no município de Búzios em um trecho em José Gonçalves, entretanto, o local correto era em 
Manguinhos, após a alteração feita, a ATA foi aprovada. Passando para os itens de pauta 2. 

Informe sobre a Revisão Quinquenal no âmbito da RH-VI e 3. Informe sobre os Projetos 

de Saneamento aprovados na RH-VI a Sra. Sandra Barbara fez um resumo sobre como esta 
o andamento da revisão quinquenal das concessionárias, em relação às obras que foram 
apresentadas no CBHLSJ. Em seguida a Sra. Gabriela (CAJ) informou que a obra da praia seca já 
esta finalizada pela CAJ, porém tem um impedimento legal para dar procedimento à instalação 
da ETE, a concessionária está correndo atrás para poder terminar a obra em tempo hábil.  A 
Sra. Keila (Prolagos) informou que a ampliação da ETE de Búzios já esta terminada e 
aproveitou para atualizar as informações sobre as obras em andamento. Foi solicitado pela 
Sra. Sandra que o CILSJ entrasse em contato com as concessionarias (via e-mail) e solicita-se 
um resumo das obras em andamento no âmbito do CBHLSJ e enviassem aos membros da 
Câmara Técnica de Saneamento. A Sra. Sandra Barbara informou ainda que a revisão 
quinquenal está parada na Agenersa e que as concessionárias estão trabalhando nos projetos 
básico e executivo e nos tramites de licenciamento ambiental dessas obras.  A Sra. Adriana 
informou que a Agenersa está fazendo auditória da revisão quinquenal das Concessionárias, 
por isso a mesma esta parada momentaneamente. A Sra. Keila aproveitou para informar sobre 
a obra de assentamento de dutos do Canal da Praia do Siqueira em Cabo frio que está 
pendente de autorização da Capitania dos Portos para a dragagem e assentamento dos dutos. 
O Sr. Roberto dos Santos, representante do quilombo de Caveira localizado em botafogo 
S.P.A., pediu a palavra contextualizar a situação de seu quilombo. Ele informou que as crianças 
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do local vêm sofrendo com diversas doenças relacionadas a saneamento básico tendo em 
vista que a comunidade não possui nenhum tratamento de esgoto. O Sr. Roberto perguntou 
sobre a possibilidade do CBHLSJ em conjunto com a PROLAGOS providenciarem a instalação 
de um Biodigestor na comunidade, visando a melhora da saúde da população que lá reside e 
do meio ambiente. A Sra. Sandra informou que levará essa solicitação a plenária do CBHLSJ 
para discussões e verificar, a possibilidade de enquadrar esse pedido nas novas verbas de 
projetos de saneamento que virão a ser disponibilizadas nos próximos anos.  Passando para o 
item de pauta 4. Assuntos Gerais, a Sra. Sandra sugeriu um seminário sobre saneamento na 
região Hidrográfica VI a fim de aprofundar o conhecimento sobre a região do CBHLSJ. Os 
membros da CT concordaram com a ideia proposta e informaram que irão pensar em temas 
para esse seminário e encaminharão por e-mail essas sugestões. A Sra. Sandra Barbara 
também sugeriu um Workshop para discutir algumas dúvidas que pairem sobre os membros 
da CT, em especial o de explicar qual é o papel das entidades que participam no CBHLSJ. A Sra. 
Keila da PROLAGOS e a Sra. Gabriela da CAJ, se dispuseram em fornecer palestra neste 
primeiro workshop explicando o papel das concessionárias e sua atuação na região e também 
o de atualizar os andamento das obras de saneamento na RH-VI. A Sra. Keila informou que a 
PROLAGOS poderia conceder o espaço a até 40 pessoas para esse workshop. Posteriormente 
será marcada uma data para essa primeira abordagem e futuramente serão marcadas outras 
datas para que a outras instituições possam esclarecer as suas finalidades. Não havendo mais 
nenhum assunto a ser tratado, a reunião deu-se por encerrada. 
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