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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica Obras de Saneamento e Drenagem” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 234/2020 de 23 de outubro de 2020 

Data: 03/11/2020      

Hora: 10h30 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Sandra Bárbara (IPEDS); Daiana Cabral (P.M.S.P.A.); Luiz Carlos Teixeira 

(P.M.C.F); Arnaldo Villa Nova (Assoc. Viva Lagoa); Gabriela Coutinho (PROLAGOS); 

Fernando Barbosa (CNA). 

 

Convidados: Elisabete Almeida (INEA); Kaathlleem Martins (Assoc. Raízes); Priscila Amaro 

(Assoc. Raízes); Eloah Soares (P.M.I.G); Mario Flavio (P.M.C.F); Denise Rambaldi 

(P.M.C.A); Adriana Saad (CILSJ); Marianna Cavalcante (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); 

Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

1 – Aprovação das minutas de sinopse de reunião (19/09/2019 e 10/09/2020); 

2 – Aprovação do montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para complementar 

recurso para obra de esgotamento sanitário na localidade de Charqueado, no município 

de Saquarema; 

3 – Aprovação do montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para complementar 

recurso para obra de esgotamento sanitário no município de Cabo Frio; 

4 – Aprovação do montante de R$ 933.574,85 (novecentos e trinta e três mil, quinhentos e 

setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) remanescentes para projeto de 

saneamento do município de Casimiro de Abreu; 

5 – Assuntos gerais. 
 

Resumo:  
A Sra. Sandra Bárbara, coordenadora da CT Saneamento, iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos. Durante a leitura dos pontos de pauta, a Sra. Jéssica Berbat, do CILSJ, 

explanou que foi observado que a minuta de Sinopse de Reunião do dia 19/09/2019 ainda não 

havia sido aprovada pelos membros e, por isso, foi trazida à luz nesta reunião. Com relação à 

minuta do dia 10/09/2020, foram apresentadas as ponderações feitas pelas Sras. Amanda 

Bulhões e Sandra Bárbara, via e-mail. A fala do Sr. Mario Flavio, da Prefeitura Municipal de 

Cabo Frio, a qual a Sra. Sandra Bárbara colocou que não se lembrava, foi ratificada pelo 

mesmo. Não havendo mais considerações por parte dos membros, a minuta foi aprovada, com 

as alterações solicitadas. Em seguida, foi apresentada a minuta de sinopse do dia 19/09/2019, 

sendo a mesma aprovada sem ressalvas. Passando-se para o segundo item de pauta, sobre a 

aprovação do montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para complementar recurso 

para obra de esgotamento sanitário na localidade de Charqueado, no município de Saquarema. 

A Sra. Adriana Saad, do CILSJ, explicou que tal pleito foi apresentado e discutido durante a 

reunião de Plenária realizada em 20/10/2020, sendo sua fala corroborada pela Sra. Sandra 

Bárbara. Visto isso, a proposta foi aprovada pelos membros, sem objeções. Dando continuidade 
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a reunião, abordou-se o terceiro item de pauta, sobre aprovação do montante de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) para complementar recurso para obra de esgotamento sanitário no 

município de Cabo Frio. A Sra. Adriana Saad elucidou que esse valor era o saldo remanescente 

da rubrica de “saneamento”, que ainda não havia sido aplicado. Desta forma, a Prefeitura 

Municipal de Cabo Frio submeteu uma proposta visando utilizar este recurso para ampliação da 

obra da rede separativa na Praia do Siqueira, alegando que não foi beneficiada com o montante 

acordado anteriormente. O Sr. Luiz Teixeira explicou sobre as principais características técnicas 

do projeto, ressaltando que o recurso possibilitaria a abrangência de uma área maior do que a 

foi anteriormente proposta, o que resultaria na diminuição dos impactos ambientais que 

acometiam a Lagoa de Araruama, devido ao lançamento de esgoto. Acrescentou que também 

poderia ser adicionado a esse montante, o recurso oriundo da multa aplicada à PROLAGOS, na 

tentativa de abranger todo o bairro da Praia do Siqueira. Diante do exposto, a proposta foi 

aprovada pelos membros, sem ressalvas. A Sra. Sandra Bárbara ponderou que os próximos 

investimentos com o recurso do Comitê beneficiassem áreas mais carentes de saneamento, 

como o 2° Distrito e o Peró, no município de Cabo Frio. O Sr. Mario Flavio corroborou com a 

fala da Sra. Sandra Bárbara. Foi solicitado o envio do projeto com a nova proposta, já 

considerando a ampliação, para todos os membros da Câmara Técnica de Saneamento. 

Prosseguiu-se para o quarto item de pauta, sobre a aprovação do montante de R$ 933.574,85 

(novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) 

remanescentes para projeto de saneamento no município de Casimiro de Abreu. A Sra. Adriana 

Saad explanou que, após análise do PPA, foi identificado que ainda havia recurso disponível 

para aplicação em obras de saneamento. Com isso, após questionamento do CILSJ às 

Prefeituras Municipais compreendidas na RH VI que ainda não haviam sido contempladas, a 

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu apresentou uma proposta de investimento desse 

recurso em seu município. A Sra. Denise Rambaldi, da Prefeitura Municipal de Casimiro de 

Abreu completou que o projeto era voltado para o esgotamento sanitário do bairro São 

Sebastião, que já tinha 70% (setenta por cento) da sua área com saneamento básico e 

calçamento e que, com isso, o recurso do Comitê seria utilizado para concluir a área que faltava. 

Destacou que, atualmente, os efluentes captados neste bairro eram lançados no Rio Indaiaçu, 

afluente do Rio São João. Concluiu, informando que a proposta de projeto foi enviada à 

Entidade Delegatária. Assim, os membros presentes foram questionados sobre a aprovação da 

destinação do recurso para este projeto. Não houve manifestações contrárias, sendo a 

proposição aprovada pelos presentes. Avançando para “Assuntos Gerais”, A Sra. Adriana Saad 

deu informes sobre a reunião do Grupo de Trabalho da Transposição, realizada em 30/10/2020, 

expondo o posicionamento contrário dos membros, frente às propostas apresentadas pela 

PROLAGOS. A Sra. Sandra Bárbara solicitou que todos os documentos referentes às essas 

discussões fossem enviados aos membros da Câmara Técnica de Saneamento. A Sra. Adriana 

Saad informou que seriam encaminhados a todos os membros da Plenária, conforme solicitação 

da Diretoria Colegiada. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Sra. Sandra Bárbara 

agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.  
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