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ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ LAGUNAR 1 

ITAIPU PIRATININGA, realizada no dia 30 de abril de 2021 às 17:00h, por 2 

videoconferência. Deu-se início a reunião em tela, com os seguintes pontos de 3 

pauta: 1) Projeto de saneamento ambiental para a Comunidade do Cabrito. A 4 

reunião foi iniciada pela Sra. Katia Vallado (CCRON) e pela Sr. Amanda Jeuveax 5 

(Prefeitura de Niterói), que agradeceram a presença de todos e deram as boas 6 

vindas à Sra. Dionê e demais membros do Pró-sustentável. A Sra. Dionê iniciou a 7 

apresentação falando que as obras de saneamento ambiental na comunidade do 8 

Cabrito com recursos do Subcomitê estão bem avançadas, e que apesar do 9 

recurso do FUNDRHI ser destinado apenas para ações de saneamento, a 10 

Prefeitura Municipal está complementando o projeto, com a inclusão de outras 11 

ações, como educação ambiental. Em seguida, explicou que por conta das 12 

paralisações ocorridas durante o ano de 2020 por conta da pandemia de COVID-13 

19, houve um atraso no início das obras e por isso o convênio com a AGEVAP 14 

expirou antes da finalização das ações. E por isso, há a necessidade de se fazer 15 

um novo convênio. Neste novo convênio, estarão incluídas as obras restantes que 16 

já estavam previstas no convênio anterior, e também será necessário um aporte 17 

adicional de recursos, pois durante a execução das obras foram identificadas 18 

situações que não estavam previstas no projeto inicial, e que necessitam de um 19 

aporte maior de recursos. Explicou que os documentos referentes à prestação de 20 

contas do convênio anterior e também o material referente ao novo convênio já 21 

foram enviados à AGEVAP, mas que agora precisam da validação pela Plenária 22 

do Subcomitê CLIP. Em seguida, passou a palavra para a Sra. Luisa Beatriz 23 

Santos (PRO Sustentável), que deu início a apresentação sobre o andamento da 24 

ação. A Sra. Luisa Iniciou apresentando a localização da comunidade, e 25 

apresentando algumas informações gerais sobre a comunidade; explicou que esta 26 

possuía um sistema de esgotamento sanitário precário, que grande parte das 27 

moradias lançava os esgotos nas precárias galerias de águas pluviais ou em 28 
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valas a céu aberto, e que a comunidade caracteriza-se por ter altas declividades, 29 

que permitem um escoamento das águas pluviais com altas velocidades, o que 30 

traz transtornos à comunidade, como erosões e alagamentos; mostrou algumas 31 

fotos das condições ambientais antes da execução das obras. Em seguida, 32 

apresentou os quantitativos de rede coletora de esgoto e rede de drenagem 33 

pluvial previstos para serem implantados durante o projeto, a saber: implantação 34 

de redes de esgoto sanitário com as ligações domiciliares das moradias à rede 35 

coletora, implantação de galerias de drenagem e escadas hidráulicas, melhora 36 

dos acessos da comunidade com recomposição de rampas e escadas, e 37 

recomposição de pavimento nos acessos da comunidade; mostrou fotos da 38 

execução das obras. Aproveitou para ressaltar que foi dada uma especial atenção 39 

aos acessos à comunidade através da implantação de escadarias, projetadas 40 

para dar mais conforto e segurança à comunidade bem como direcionar os fluxos 41 

de água provenientes da chuva, além da implantação de canaletas em concreto 42 

por debaixo das escadarias. Em seguida, apresentou as ações do trabalho social 43 

desenvolvidas, a saber: mobilização social, cadastramento dos moradores 44 

confrontantes à mata, plantões sociais, que atendem diariamente de maneira 45 

individualizada os moradores, a criação de um grupo no WhatsApp para facilitar 46 

as atividades e informações a serem desenvolvidas com o os moradores, além de 47 

ações de controle de vetores em parceria com O Centro de Zoonoses. 48 

Apresentou ainda que estão previstas ações em parceria com a CLIN abordando 49 

sobre o descarte correto do lixo. Em seguida, apresentou a situação atual das 50 

obras em andamento, apresentando os valores dos serviços previstos e 51 

executados até a data da reunião; apresentou que até o momento foi executado 52 

84,6% dos serviços contratados (físico-financeiro), restando ainda a executar 53 

15,4% do previsto no contrato; do total de R$755.758,18 previstos no contrato, há 54 

um saldo remanescente de R$119.467,29, com as correções da Caixa (CEF). Em 55 

seguida, apresentou um resumo do novo convênio, apresentando o valor 56 

adicional necessário por conta de ligações domiciliares de água que não estavam 57 
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previstas no projeto, e também por conta de itens que tiveram que ser ajustados 58 

durante a execução, por terem sido executados de forma diferente da prevista por 59 

questões do local que só foram descobertas ao longo da obra, a saber: calha em 60 

concreto e recomposição de piso de concreto.  Assim, o novo convênio prevê o 61 

repasse de R$213.472,64, referente ao valor do saldo do contrato (R$119.467,29) 62 

mais o valor adicional ao contratado (R$94.005,35). Por fim, apresentou 63 

detalhadamente os serviços a executar no novo convênio, e explicou os motivos 64 

da necessidade do aporte maior de recursos: foi previsto no projeto original que a 65 

rede de drenagem nas escadarias de acesso à comunidade seriam executadas 66 

em meia cana de concreto de 400 mm de diâmetro, porém conforme o andamento 67 

dos serviços foi verificado que em determinados trechos das escadas estas meias 68 

canas tornariam inviável o acesso dos moradores às residências, e por isso fez-se 69 

uma modificação no projeto com a implantação de calhas de concreto fabricadas 70 

no local com largura de 200mm e uma profundidade média de 500mm; nas 71 

entradas de acessos às escadarias, foi necessária a abertura de valas nos pisos 72 

de concreto existentes, e com a abertura dessas valas, os pisos restantes de 73 

concreto simples ficaram sem condições de serem reaproveitados, sendo 74 

necessária a execução de um novo piso em todas as áreas; para a implantação 75 

das redes coletoras de águas pluviais e esgoto sanitário foi necessária nova 76 

instalação de todas as ligações domiciliares, já que as mesmas se encontravam 77 

de tal maneira que impossibilitavam a passagem das redes. O Sr. Leandro Guerra 78 

(AGEVAP) lembrou que esteve no local das obras com a Sra. Amanda Braga 79 

(AGEVAP), engenheira civil, e confirmaram que a obra estava bem avançada, 80 

tendo constatado os problemas identificados que resultaram na necessidade um 81 

aporte maior de recursos para finalização das obras. Reconheceu a celeridade da 82 

Prefeitura Municipal de Niterói na entrega de todos os documentos necessários 83 

para a prestação de contas e celebração de novo convênio e reforçou que agora 84 

é necessária validação pela Plenária do Subcomitê. Além disso, aproveitou para 85 

explicar que a responsabilidade perante o acompanhamento das ações e 86 
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aplicação dos recursos é da AGEVAP e de seu quadro técnico. O Sr. Marcos 87 

Basbaum (CRBio-2) perguntou se com este projeto o esgoto proveniente das 88 

residências passará a ser encaminhado para alguma ETE. A Sra. Luisa Beatriz 89 

(PRO Sustentável – PMN) respondeu que ele será encaminhado para o tronco 90 

coletor da Águas de Niterói, que o conduzirá até a ETE Camboinhas. O Sr. Halphy 91 

Rodrigues (Águas de Niterói) parabenizou a Sra. Dionê e toda a equipe do Pró-92 

Sustentável, e disse que é de suma importância que se tenham projetos piloto 93 

como esse, uma vez que um dos grandes desafios apontados pelo Plano de 94 

Saneamento Ambiental de Niterói é o atendimento a essas áreas informais. Foi 95 

perguntado aos presentes se possuíam alguma objeção referente ao novo 96 

convênio. Não havendo considerações foi aprovado o novo convênio com aporte 97 

adicional de recursos para a ação na comunidade do Cabrito. A Sra. Amanda 98 

Jeuveax (Prefeitura de Niterói) encerrou a reunião. 99 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 

LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH-BG 

 

SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA - CLIP 

 

Subcomitê Lagunar Itaipu Piratininga – CLIP 

Colégio Salesiano, Rua Santa Rosa, 207, Santa Rosa, Niterói, CEP 24240-225 

Mail: clip.cbg@gmail.com  Tel 9 9927 0673  Facebook: Clip Niteroi 

Participantes: Poder Público: Amanda Jeuveax (Prefeitura de Niterói); Ana 

Tavares (PRO Sustentável – PMN); Marcos Basbaum (CRBio-2); Silvia 

(SMARHS). 

Usuários: Carlos Jamel (Associação de Windsurf de Niterói); Halphy Rodrigues 

(Águas de Niterói). 

Sociedade Civil: Katia Vallado (CCRON); Martha Christina Lopes (IFEC); Gilberto 

Tavares (UFF). 

Secretaria Executiva: Paulo Eduardo Aragon (Especialista em Recursos 

Hídricos); Carlos Silva (Especialista Administrativo); Leandro Guerra (Especialista 

em Recursos Hídricos). 

Convidados: Renato Esteban da Silva Carrasco (PRO Sustentável – PMN); 

Jorge Atknis. Dionê Marinho Castro (Coordenadora do PRO Sustentável – PMN); 

Luisa Beatriz Santos (PRO Sustentável – PMN). 
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Katia Vallado               Amanda Jeuveax               Carlos Jamel                            

Coordenação colegiada do CLIP 


