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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica Obras de Saneamento e Drenagem” 

 
Documentos convocatórios: Ofícios CBHLSJ nº 36/2022, de 18 de março de 2022, e n° 40, de 

24 de março de 2022 

Data: 29/03/2022 

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Arnaldo Villa Nova (Assoc. Viva Lagoa); Fernando Barbosa (CNA); Felipe 

Liberato (PROLAGOS); Marcos Vargas (P.M.C.F.); Murilo Balbino (P.M. de Rio Bonito); 

Sandra Bárbara (IPEDS); Thaís Sanson (IPEDS); Irene Mello (ALA); Jorge Mello (ALA); 

 

Convidados: Eduardo Pimenta (UVA); Sthephani Brunetti (PROLAGOS); Carlos Gosntijo 

(Concessionária Águas de Juturnaíba); Adriana Saad (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); 

Leonardo Nascimento (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ)  

Pauta original:  

 

1. Aprovação de sinopses de reuniões anteriores (29/06/2021; 21/09/2021; 02/12/2021); 

2. Apresentação da Prolagos sobre os investimentos efetuados após última revisão 

quinquenal e proposta de investimentos com previsão de datas;  

3. Apresentação da CAJ sobre os investimentos efetuados após última revisão 

quinquenal e proposta de investimentos com previsão de datas; 

4. Situação dos projetos de saneamento com recursos do CBHLSJ; 

5. Assuntos Gerais. 

 

Pauta executada: 

 

1. Aprovação de sinopses de reuniões anteriores (29/06/2021; 21/09/2021; 01/12/2021); 

2. Situação dos projetos de saneamento com recursos do CBHLSJ; 

3. Apresentação da CAJ sobre os investimentos efetuados após última revisão 

quinquenal e proposta de investimentos com previsão de datas; 

4. Assuntos Gerais. 
 

Resumo:  
O Coordenador da Câmara Técnica, Sr. Arnaldo Villa Nova, iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos. Em seguida informou a retirada do segundo item de pauta, referente à 

“Apresentação da Prolagos sobre os investimentos efetuados após última revisão quinquenal e 

proposta de investimentos com previsão de datas”. Justificando que não seria possível a sua 

realização, pois o responsável pela apresentação estaria de férias. Além disso, solicitou inversão 

de pauta, antecipando a apresentação da Secretária Executiva do CILSJ, Sra. Adriana Saad, 

devido a mesma ter compromissos urgentes. Prosseguiu-se, então, para aprovação das sinopses 
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de reuniões anteriores. Todas foram aprovadas, sem ressalva. Avançou-se para a apresentação 

da Sra. Adriana Saad, sobre a “situação dos projetos de saneamento com recursos do CBHLSJ”. 

Sobre os municípios de Araruama e Iguaba Grande, informou que ambas estariam com a 

licitação, para a contratação da obra, prevista para o dia 06 de abril de 2022. Sendo que para o 

município de Araruama estaria sendo realizado, paralelamente, o Programa de Educação 

Ambiental com a comunidade quilombola de Sobara. Sobre o município de São Pedro da 

Aldeia, informou que a obra foi finalizada, contudo aguardavam a ligação da energia elétrica, o 

qual seria solicitado pela Concessionária PROLAGOS, para iniciar a operação. Sugeriu realizar 

um evento de encerramento da obra. Sobre os municípios de Armação dos Búzios e Rio das 

Ostras, ressaltou que a elaboração do projeto executivo e a execução da obra já haviam sido 

contratadas, e ambas estavam sendo realizadas pela mesma empresa, conforme o formato de 

contratação adotado. Entretanto, na época em que foram elaborados os projetos básicos, as ruas 

não eram pavimentadas, contudo, no momento da elaboração do Projeto Executivo as ruas 

estavam pavimentadas, o que elevou os custos. Foram feitas gestões junto à PROLAGOS e às 

Prefeituras, porém ambos disseram não dispor de recursos para completar a execução das obras.  

Por esse motivo, os contratos seriam cancelados e, após isso, o recurso disponibilizado 

retornaria para a Câmara Técnica de Saneamento para redefinir a sua aplicação. Sobre os 

municípios de Arraial do Cabo, Saquarema, Silva Jardim, Cabo Frio e Casimiro de Abreu, 

informou que se encontravam no setor administrativo do CILSJ para a contratação da 

elaboração dos projetos executivos e básicos. E esperava que até junho do ano em curso as 

contratações das obras estariam licitadas. Concluiu que planejava apresentar à Plenária, em 

maio, a previsão de orçamento para os próximos cinco anos e o panorama das ações executadas 

pela Entidade Delegatária. O Sr. Arnaldo Villa Nova ressaltou que deveria haver uma pressão 

para ligar a energia elétrica para a obra de São Pedro da Aldeia, exemplificando situações 

passadas em que tiveram dificuldade com a ação. A Sra. Adriana Saad externou que articularia 

com o Presidente do Comitê para realizar essa pressão. A Sra. Sandra Bárbara, do IPEDS, 

parabenizou o CILSJ e a todos envolvidos pelo andamento dos projetos de saneamento. E 

lamentou pela situação dos municípios de Rio das Ostras e Armação dos Búzios. Não havendo 

mais comentários por parte dos membros, passou-se para a apresentação da Concessionária 

Águas de Juturnaíba. O Sr. Carlos Gontijo explicou que apesar do ponto de pauta dizer outra 

coisa, sua apresentação estava focada nos investimentos realizados, em andamento e a iniciar 

nos municípios da área de concessão da Concessionária, no período do 2° semestre de 2019 até 



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

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

3 
 

dezembro de 2021. Em destaque para as obras em andamento de ampliação e aperfeiçoamento 

das Estações de Tratamento de Esgoto de Bacaxá, em Saquarema, e Caju, em Silva Jardim. E 

para a universalização do Sistema de Coleta de Esgoto do município de Silva Jardim. O Sr. 

Fernando Barbosa, do Clube Náutico de Araruama, pediu esclarecimentos sobre a ligação de 

esgoto das residências do Condomínio Praia das Espumas, localizadas próximo à orla da Lagoa 

de Araruama, à rede coletora. O Sr. Carlos Gontijo informou que faltava uma elevatória para 

ser ligada. Acrescentou que para todos os imóveis da orla havia sido instalado o TIL. 

Entretanto, a interligação da residência ao TIL era responsabilidade do proprietário, por se tratar 

de propriedade privada. O Sr. Arnaldo Villa Nova questionou como era feita a coleta de esgoto 

de Jacarepiá. O Sr. Carlos Gontijo respondeu que era feita através de tronco coletor. O Sr. 

Arnaldo Villa Nova propôs o monitoramento da Lagoa de Jacarepiá, para obter a comparação 

entre o antes e depois da obra, sendo corroborado pelo Sr. Carlos Gontijo. Sem mais 

comentários, prosseguiu-se para “Assuntos Gerais”. O Sr. Marcos Vargas, da Prefeitura 

Municipal de Cabo Frio, solicitou um mapa completo, atualizado, do cinturão da Lagoa de 

Araruama. O Sr. Jorge Mello, da ALA, propôs ampliar os pontos de coleta de monitoramento 

no Rio São João. Pois isso contribuiria no diagnóstico dos corpos hídricos de outros municípios 

que eram impactados com a poluição do Rio São João e nas tomadas de decisões dos órgãos 

competentes. O Sr. Arnaldo Villa Nova exprimiu que a proposta seria levada a Câmara Técnica 

de Monitoramento. Contudo, comunicou que já havia um projeto de monitoramento do corpo 

hídrico supracitado, contemplando mais pontos, em curso. O Sr. Carlos Gontijo comunicou que 

a partir da data de hoje o município de Rio das Ostras integraria a área de concessão da 

Concessionária Rio Mais. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Arnaldo Villa 

Nova agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 

Registro Fotográfico: 
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Relator: Samara Miranda (CILSJ) 

Elaborado em: 29/03/2022 

Aprovado em: 09/06/2022 

 ARNALDO VILLA NOVA 

Coordenador da Câmara Técnica de Saneamento 

CBHLSJ 


