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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica Obras de Saneamento e Drenagem” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 118/2021 de 13 de setembro de 2021 

Data: 21/09/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Sandra Bárbara (IPEDS); Yan Antunes (CAJ); Keila Ferreira (PMAC); Fernando 

Barbosa (CNA); Arnaldo Villa Nova (Assoc. Viva Lagoa). 

 

Convidados: Monique Abrantes (P.M.R.O.); Aline Lázaro (Ass. Raízes); Marcos Felipe 

(P.M.C.F.); Francisco Guimarães (APAAPP); Flávio Gonçalves Carreiro (SANEPLAC); Adriana 

Saad (CILSJ); Marianna Cavalcante (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ); 

Leonardo Nascimento (CILSJ). 

Pauta:  

 

1 – Aprovação da minuta de Sinopse de reunião anterior (03/11/2020); 

2 – Apresentação do andamento dos projetos de saneamento em execução, nos 

municípios de Armação dos Búzios e São Pedro da Aldeia; 

3 – Informe sobre o andamento dos demais projetos de saneamento na Região 

Hidrográfica VI; 

4 – 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 03/11/2020 ainda não 

havia sido aprovada pelos membros e, por isso, foi trazida à luz nesta reunião, sendo a mesma 

aprovada sem ressalvas. Com relação à minuta de sinopse do dia 29/06/2021, a Sra. Sandra 

Bárbara relatou o não recebimento da mesma via e-mail. A Sra. Jéssica Berbat informou que a 

sinopse ainda não havia sido elaborada, devido à alta demanda de reuniões do Comitê e a equipe 

reduzida, porém, destacou que assim que a mesma estivesse pronta, seria disponibilizada a todos 

os membros da CT.  Em seguida, foi abordado o projeto de saneamento de Cabo Frio. A Sra. 

Adriana Saad informou que o projeto contou com o auxílio da PROLAGOS, que realizou uma 

contratação na qual inseriu este projeto. Dessa forma, a PROLAGOS entregou o projeto com as 

plantas assinadas, sendo este apresentado e aprovado na Plenária e na Câmara Técnica de 

Saneamento. Em relação ao montante desse projeto, elucidou que o recurso anterior, de R$ 

760.000.00 (setecentos e sessenta mil reais), foi alterado, devido modificações no projeto, e teria 

passado para o montante de R$ 1.500.000.00 (um milhão e quinhentos mil reais). Porém, esse 

recurso ainda não havia sido inteiramente repassado e, de qualquer modo, não daria para realizar 

toda obra do bairro Praia de Siqueira com este valor. Sendo assim, foi realizado um trabalho 

conjunto entre o Comitê e a PROLAGOS. Avançando para o segundo ponto de pauta da reunião, 

sobre o andamento dos projetos de saneamento nos municípios de Armação dos Búzios e São 

Pedro da Aldeia, o Sr. Flávio Gonçalves, da Saneplac, relatou que o projeto do município de São 
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Pedro da Aldeia já havia sido entregue para o Comitê e para PROLAGOS, a fins de aprovação, e 

que a Ordem de Serviço já tinha sido emitida. Dessa forma, só estariam aguardando a aprovação 

para dar continuidade. Explicou o principal intuito desse projeto era a retirada dos pontos de 

lançamento de esgoto da Lagoa de Araruama, sendo transferido para a rede de esgotamento 

sanitário da PROLAGOS para bombeamento, com destino a Estação de Tratamento de Esgoto - 

ETE. O Sr. Arnaldo Villa Nova, indicou que a Sra. Adriana Saad entrasse em contato com a 

PROLAGOS para verificação do local proposto para o descarte desses efluentes, para que não 

ocasionasse outros problemas. A Sra. Adriana Saad o tranquilizou, elucidando que a expectativa 

do projeto era a resolução da problemática referente ao bairro São João. O Sr. Arnaldo Villa 

Nova solicitou que fosse enviado o mapa com o trecho atendido pelo projeto. A Sra. Marianna 

Cavalcante projetou o mapa em questão e elucidou as dúvidas apresentadas pelos membros. A 

Sra. Adriana Saad informou, sobre o projeto de Armação de Búzios, que a obra ainda não havia 

sido iniciada, pois estava sendo feito o levantamento das residências que irão ser ligados à rede 

que será instalada. Prosseguindo para o terceiro ponto de pauta da reunião, foi abordado o 

informe sobre o andamento dos demais projetos de saneamento na RH VI. A Sra. Adriana Saad 

solicitou a projeção da planilha de projetos. Aclarou a situação dos projetos relativos aos 

municípios de Saquarema, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Cabo Frio e Araruama, informando 

estão em processo de cotação para elaboração de documentação para posterior abertura da 

licitação. São Pedro da aldeia e Rio das Ostras encontram-se em execução. Armação dos Búzios 

estava em andamento. Em relação a Arraial do Cabo, este estava aguardando retorno da 

PROLAGOS, devido a alteração solicitada pela prefeitura do município. A Sra. Adriana Saad 

propôs usar o recurso restante de São Pedro da Aldeia no projeto da Comunidade de 

Sobara/Araruama, para complementação do recurso para construção do biodigestor. O Sr. 

Arnaldo Villa Nova, apoiou a proposta. O Sr. Arnaldo Villa Nova solicitou que a planilha com as 

atualizações sobre os projetos, juntamente com o mapa apresentado, fossem enviados aos 

presentes. Avançando para “Assuntos Gerais”, o Sr. Marcos Felipe, da Prefeitura de Cabo Frio, 

questionou o motivo das redes separativas não serem feitas na estação de tratamento para “fora”, 

pois, como elas são feitas em diversos trechos separados, quando essas redes saem da separadora, 

elas voltam a ser unitárias.  O Sr. Arnaldo Villa Nova, elucidou que reverter a situação atual, na 

qual a maioria dos municípios despejam seus efluentes na galeria pluvial, seria de alto custo e não 

seria muito vantajoso. Recomendou que fosse acompanhado, junto a PROLAGOS, as situações 

de vazas em alguns locais do município de São Pedro da Aldeia, a fim de ser apresentado uma 

proposta definitiva para o problema. A Sra. Keila Ferreira, informou que o projeto elaborado pela 

PROLAGOS, que tem o objetivo de elaborar redes de esgoto e drenagem no município de Arraial 

do Cabo, foi aprovado. O Sr. Arnaldo Villa Nova, apelou que fosse feito com mais celeridade o 

processo de assinaturas dos projetos de saneamento, para não haver problemas e atrasos no 

andamento dos mesmos. O Sr. Francisco Guimarães, solicitou uma análise jurídica do CILSJ 

referente a situação atual, com a Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, ocasionado pela 

falta de celeridade nas licitações dos projetos, tendo em vista que isso está acarretando uma certa  

morosidade na devolutiva dos processos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. 

Arnaldo Villa Nova agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.      
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