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APRESENTAÇÃO 

A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Macaé (RJ) é objeto 
do contrato nº 30/2019, firmado em 11 de novembro de 2019 entre o Consórcio 
Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.612.270/0001-41, 
e a empresa SERENCO Serviços de Engenharia Consultiva LTDA (SERENCO), localizada 
no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, nº  3.574 - Centro - 
CEP: 80.250-210, inscrita no CNPJ/MF sob nº  75.091.074/0001-80. 

Em atendimento às prescrições contidas no termo de referência, documento que fez 
parte do processo licitatório coleta de preços nº 03/2019, o qual originou o vínculo contratual 
supracitado após a contratada ser declarada vencedora do certame, o PMSB de Macaé 
(RJ) deverá ser compostos dos seguintes produtos: 

➢ Produto 1: Plano de Trabalho; 

➢ Produto 2: Plano de Mobilização Social; 

➢ Produto 3: Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento 
básico e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural, 
caracterização institucional da prestação dos serviços e capacidade econômico-
financeira e de endividamento do Município; 

➢ Produto 4: Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de 
saneamento básico. Objetivos e Metas; 

➢ Produto 5: Concepção, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento 
básico, dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 
metas do PMSB e definição das ações para emergência e contingência; 

➢ Produto 6: Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento 
básico, mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para 
o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das 
ações programadas; 

➢ Produto 7: Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

O presente documento corresponde ao Tomo VI (relatório de mobilização social) do 
diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico (Produto 3) da 
revisão do PMSB de Macaé (RJ), sendo este enviado para aprovação dos membros da 
comissão técnica de acompanhamento do CILSJ.  
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1. RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O presente capítulo corresponde ao relatório de mobilização social das pré-
audiências públicas da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Macaé (RJ), 
sendo estas referentes ao Produto 3 (diagnósticos). 

Estas foram realizadas para garantir a participação popular na elaboração do 
diagnóstico, tendo como objetivo principal obter informações e dados pertinentes ao 
saneamento básico. 

 

1.1. MÍDIA IMPRESSA GERAL 

Seguem dados e ilustrações do material gráfico geral das pré-audiências que foram 
impressos. Além deste, para cada localidade foram impressas faixas específicas, com local, 
data e horário do evento.  

➢ 5.000 (cinco mil) flyers: 

  
Figura 1 - Flyer Geral. 

Fonte: SERENCO. 
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➢ 6 (seis) faixas: 

 

Figura 2 - Faixa Sana. 
Fonte: SERENCO. 

 

Figura 3 - Faixa Frade. 
Fonte: SERENCO. 

 

Figura 4 - Faixa Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande). 
Fonte: SERENCO. 

 

Figura 5 - Faixa  Glicério. 
Fonte: SERENCO. 

 

Figura 6 - Faixa Córrego de Ouro. 
Fonte: SERENCO. 
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Figura 7 - Faixa Sede 
Fonte: SERENCO. 

 

1.2. PRÉ-AUDIÊNCIA SANA 

Seguem informações da pré-audiência realizada no Distrito de Sana: 

➢ Local de realização do evento: Colégio M. do Sana 

➢ Data: 09/03/2020 

➢ Horário: 18:30 horas 

 

A Figura 8 ilustra os materiais gráficos divulgados no Distrito. 

 
Colégio M. do Sana 

 
Unidade Básica de Saúde do Sana 
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Unidade Básica de Saúde do Sana 

 
Lanchonete do Camping da Praça 

Figura 8 - Divulgação da Pré-Audiência em Sana. 
Fonte: SERENCO. 

 

1.2.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES E LISTA DE PRESENÇA 

O evento contou com a presença de 24 pessoas. A Figura 9 apresenta a lista de 
presença da Pré-Audiência em Sana. 
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Figura 9 - Lista de Presença da Pré-Audiência em Sana. 
Fonte: SERENCO. 
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1.2.2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

A Figura 10 ilustra o relatório fotográfico da Pré-Audiência em Sana. 

  
 

  
Figura 10 - Relatório Fotográfico (Pré-Audiência em Sana). 

Fonte: SERENCO. 

 

1.2.3. CONTRIBUIÇÕES 

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência em Sana. 
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Quadro 1 - Contribuições da Pré-Audiência em Sana. 

Vertente Contribuição 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

Obstrução de tubulações por transporte de resíduos em períodos de chuva 

A água bruta na Cabeceira do Sana é imprópria para consumo 

Não há tratamento da água com flúor 

Como a água distribuída pela SEMASA vem muito suja, a população do Distrito acaba 
comprando água mineral para beber 

Ausência de fiscalização dos serviços por parte da Secretaria de Meio Ambiente 

O tratamento da água (cloração) é feito por funcionários que não possuem experiência, 
e muita das vezes a água tratada vem com muito cloro 

Falta de água em alta temporada 

Os funcionários da SEMASA que fazem o tratamento mudam constantemente, e 
muitos deles não possuem a qualificação devida 

Mananciais não possuem vazão para atender as demandas da população, muitas 
vezes faltando água  

Quando chove a população que recebe água direto da nascente não utiliza, pois fica 
muito suja/barrenta 

Esgotamento 
Sanitário 

Pontos de lançamento de esgoto in natura no rio 

Várias ruas do Distrito não possuem rede coletora de esgoto 

Ausência de gerador na ETE 

Poucos caminhões para atender a demanda de limpa fossa 

Drenagem e 
Manejo das 

Águas Pluviais 
Urbanas 

 
Diversas ruas do Distrito não possuem pavimento e redes de microdrenagem 

 

Escoamento da água da chuva é realizado superficialmente, sem rede de 
microdrenagem 

Limpeza 
Urbana e 
Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

Não existem pontos de entrega voluntária no Distrito para depósito dos resíduos 
diversos (pneus, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, remédios, entre outros) 

Oportunidade para cooperativas de reciclagem (pessoas carentes) se for criado um 
programa de coleta seletiva   

Caminhão da coleta domiciliar passa poucos dias na semana, acumulando muito lixo 
nos finais de semana 

Vazamento de chorume no local onde fica o caminhão (transbordo) que vai para o 
aterro 

Equipe de coleta não utiliza equipamentos de proteção individual 

Não existe coleta seletiva do lixo reciclável no Distrito 

Fonte: SERENCO. 
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1.3. PRÉ-AUDIÊNCIA FRADE 

Seguem informações da pré-audiência realizada no Distrito de Frade: 

➢ Local de realização do evento: Colégio M. Ivete Santana Drumont de Aguiar 

➢ Data: 10/03/2020 

➢ Horário: 18:30 horas 

 

A Figura 11 ilustra os materiais gráficos divulgados no Distrito. 

 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) Frade 

 
Supermercado Misturinha 

  

 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) Frade 

Figura 11 - Divulgação da Pré-Audiência em Frade. 
Fonte: SERENCO. 

 

1.3.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES E LISTA DE PRESENÇA 

O evento contou com a presença de 22 pessoas. A Figura 12 apresenta a lista de 
presença da Pré-Audiência em Frade. 
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Figura 12 - Lista de Presença da Pré-Audiência em Frade. 
Fonte: SERENCO. 



    

 

 

 
PRODUTO 3 - TOMO VI - MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 Página: 18 

 

1.3.2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

A Figura 13 ilustra o relatório fotográfico da Pré-Audiência em Frade. 

  
 

  
Figura 13 - Relatório Fotográfico (Pré-Audiência em Frade). 

Fonte: SERENCO. 

 

1.3.3. CONTRIBUIÇÕES 

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência em Frade. 
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Quadro 2 - Contribuições da Pré-Audiência em Frade. 

Vertente Contribuição 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

O tratamento da água (cloração) é feito por funcionários que não possuem experiência, 
e muita das vezes a água tratada vem com muito cloro 

Falta de ordenamento do turismo no reservatório de abastecimento, utilizado como 
área de lazer e banho pela população 

Possível risco de contaminação por agrotóxicos no reservatório de abastecimento 

A água consumida pela população é de má qualidade 

Algumas tubulações de água estão quebradas e não são consertadas pela SEMASA 

Água que vem sendo distribuída para a população têm detritos que não são retirados 
no tratamento/reservatório da SEMASA 

Esgotamento 
Sanitário 

A maioria das casas só tem fossa e o caminhão da SEMASA demora 6 meses para 
fazer a limpeza 

Pontos de lançamento de esgoto in natura nos Rios/Córregos  

Rios/Córregos do Distrito com odor de esgoto 

Como as fossas das residências/comércios não são limpas, acabam transbordando e 
contaminando o lençol freático 

População do Distrito e Turistas tomam banho nos Rios e podem pegar doenças 
transmitidas pelo esgoto  

Drenagem e 
Manejo das 

Águas Pluviais 
Urbanas 

Escoamento da água da chuva é realizado superficialmente, comprometendo o 
pavimento  

As mesmas máquinas que consertam as estradas da região acabam obstruindo às 
galerias de drenagens dos córregos 

Limpeza 
Urbana e 
Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

Os funcionários que fazem a coleta mudam constantemente, sendo solicitado pela 
população do Distrito a manutenção da equipe que já conhece o local 

Equipe de coleta não utiliza equipamentos de proteção individual 

Os recipientes de lixo são doados por entidades privadas, sem auxílio da Prefeitura 

Não existe coleta seletiva do lixo reciclável no Distrito 

A equipe que faz a coleta é pequena, sendo realizada somente em três dias da 
semana, acumulando lixo nos finais de semana 

Vazamento de chorume no local onde fica o caminhão (transbordo) que vai para o 
aterro 

O lixo que é recolhido pelo caminhão cai no chão, pois o mesmo não é o apropriado 
para a coleta (caminhão aberto) 

Como o caminhão da coleta não passa todos os dias da semana, faltam locais 
apropriados para os moradores despejarem o lixo, e muitos acabam queimando o lixo 

Fonte: SERENCO. 
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1.4. PRÉ-AUDIÊNCIA CACHOEIROS DE MACAÉ (BICUDA GRANDE) 

Seguem informações da pré-audiência realizada no Distrito de Cachoeiros de Macaé 
(Bicuda Grande): 

➢ Local de realização do evento: Colégio M. Tarcísio Paes de Figueiredo 

➢ Data: 11/03/2020 

➢ Horário: 18:30 horas 

 

A Figura 14 ilustra os materiais gráficos divulgados no Distrito. 

 

Colégio M. Tarcísio Paes de Figueiredo 

Figura 14 - Divulgação da Pré-Audiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande). 
Fonte: SERENCO. 

 

1.4.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES E LISTA DE PRESENÇA 

O evento contou com a presença de 64 pessoas. A Figura 15 apresenta a lista de 
presença da Pré-Audiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande). 
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Figura 15 - Lista de Presença da Pré-Audiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande). 
Fonte: SERENCO. 

 

1.4.2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

A Figura 16 ilustra o relatório fotográfico da Pré-Audiência em Cachoeiros de Macaé 
(Bicuda Grande). 
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Figura 16 - Relatório Fotográfico (Pré-Audiência em Cachoeiros de Macaé - Bicuda Grande). 

Fonte: SERENCO. 

 

1.4.3. CONTRIBUIÇÕES 

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande). 
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Quadro 3 - Contribuições da Pré-Audiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande). 

Vertente Contribuição 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

Em função de problemas operacionais, algumas casas são abastecidas com poço 
artesiano, sem nenhum tipo de tratamento 

População reclama da água distribuída pela SEMASA, pois tem muito gosto de cloro 

O sistema de abastecimento de água do Distrito não atende todas as residências, e 
grande parte das tubulações são antigas 

A SEMASA, quando é solicitada para fazer algum reparo/manutenção no sistema de 
água, demora muito tempo 

O tratamento da água (cloração) é feito por funcionários que não possuem experiência 
e SEMASA não dá treinamento 

População reclama de muita falta de água no dia a dia 

Parte da população prefere utilizar a água vinda direto do manancial, sem o tratamento 
com cloro  

Algumas redes do Distrito têm entupimentos, prejudicando o abastecimento  

População reclama que a Prefeitura não dá a assistência devida aos habitantes do 
Distrito  

Nos reservatórios de água bruta (barragens) muitos resíduos ficam acumulados, 
comprometendo o tratamento 

Esgotamento 
Sanitário 

População sugere a implantação de uma sede da SEMASA no Distrito, para facilitar as 
solicitações 

A maioria das casas só tem fossa e o caminhão da SEMASA demora meses para fazer 
a limpeza 

Todas as casas do Distrito têm sistema individual (fossa séptica), pois não existe 
sistema público de coleta e tratamento 

Parte do Distrito lança o esgoto direto no Rio, sem nenhum tratamento 

Drenagem e 
Manejo das 

Águas Pluviais 
Urbanas 

Como o caminhão do lixo não passa todos os dias, parte da população acaba jogando 
o lixo nos rios e córregos 

A população relata que quando chove muito no Distrito, o Rio Macaé transborda e 
causa alagamentos na região 

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, quando é solicitada para fazer algum 
reparo/manutenção de redes de drenagem, demora muito tempo 

População relata problemas nas pontes e encostas do Distrito, piorando a situação 
quando chove 

A água da chuva escoa superficialmente, pois em várias ruas não existe 
microdrenagem 

As ruas que têm galerias de água pluvial (microdrenagem) possuem poucas bocas de 
lobo para drenagem da água da chuva 

Limpeza 
Urbana e 
Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

Como não existe coleta seletiva no Distrito, a população sugere a criação de um posto 
de coleta para o lixo reciclável, podendo este ser reaproveitado por associações de 

moradores 

O caminhão da coleta domiciliar passa 1 ou 2 dias na semana somente, acumulando 
muito lixo nos finais de semana e quando tem alguma demanda extraordinária 

Como o caminhão da coleta não passa todos os dias da semana acaba gerando 
acúmulo de lixo em algumas ruas do Distrito, e os animais acabam remexendo e 

sujando diversos locais 

Fonte: SERENCO. 
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1.5. PRÉ-AUDIÊNCIA GLICÉRIO 

Seguem informações da pré-audiência realizada no Distrito de Glicério: 

➢ Local de realização do evento: Colégio M. Raul Veiga 

➢ Data: 12/03/2020 

➢ Horário: 18:30 horas 

 

A Figura 17 ilustra os materiais gráficos divulgados no Distrito. 

  

Escritório SEMASA na ETE Colégio M. Raul Veiga 

 

Padaria Avilã 

 

Paço Municipal 

Figura 17 - Divulgação da Pré-Audiência em Glicério. 
Fonte: SERENCO. 
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1.5.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES E LISTA DE PRESENÇA 

O evento contou com a presença de 63 pessoas. A Figura 18 apresenta a lista de 
presença da Pré-Audiência em Glicério. 
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Figura 18 - Lista de Presença da Pré-Audiência em Glicério. 
Fonte: SERENCO. 
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1.5.2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

A Figura 19 ilustra o relatório fotográfico da Pré-Audiência em Glicério. 

  
 

  
Figura 19 - Relatório Fotográfico (Pré-Audiência em Glicério). 

Fonte: SERENCO. 

 

1.5.3. CONTRIBUIÇÕES 

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência em Glicério. 
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Quadro 4 - Contribuições da Pré-Audiência em Glicério. 

Vertente Contribuição 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

Quando chove a população recebe água com muita sujeira e barrenta 

O tratamento da água (cloração) é feito por funcionários que não possuem experiência, 
e SEMASA não dá suporte/treinamento 

Em épocas de alta temporada (finais de semana/feriados) os mananciais não 
conseguem atender a demanda de água, tendo relatos de duas semanas sem água 

A cobrança do consumo de água é realizada junto com IPTU, mas sem nenhum tipo de 
medição mensal (hidrômetro) 

Alguns moradores relataram que a água distribuída pela SEMASA tem  incidência de 
chumbo, mas sem comprovações 

 
Imagem enviada por um morador mostra a água retirada de uma torneira, sendo esta 

enviada no dia 14/03/2020 

O manancial que é utilizado para abastecer o Distrito com água potável é contaminado 
por esgoto e dejetos de animais, que é conduzido de regiões à montante de Glicério 

A maioria dos casos de doença no Distrito é derivado do consumo de água imprópria 
para consumo 

Esgotamento 
Sanitário 

Como parte do Distrito não possui sistema público de coleta e tratamento do esgoto, a 
população sente muito odor de esgoto nas galerias de água pluvial (ruas) e rios 

Como a SEMANA só tem um caminhão limpa fossa, acaba demorando até 6 meses 
para fazer a limpeza das fossas 

Parte das residências não tem sistema individual (fossas) e coletivo (rede coletora), 
lançando o esgoto direto no rio sem tratamento 

Parte das residências utilizam sistema individual (fossas), sendo estas construídas de 
forma errada, não sendo estanques 

Quando chove o esgoto retorna para as casas, pois as tubulações das fossas são 
conectadas nas galerias de água pluvial 

Várias fossas que Prefeitura construiu não funcionam, sendo o efluente lançado no Rio 

Drenagem e 
Manejo das 

Águas Pluviais 
Urbanas 

Parte das ruas do Distrito não possuem sistema de drenagem (microdrenagem), 
ficando a água da chuva acumulada no centro do Distrito 

Onde existe galerias de água pluvial, existem poucas bocas de lobo, ficando a água 
parada em cima dos pavimentos 

Limpeza 
Urbana e 
Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

Ausência de fiscalização dos serviços por parte da Secretaria de Meio Ambiente 

Não existe coleta seletiva, sendo todo o lixo lançado em um único caminhão 

Em uma ação da comunidade do Distrito foi retirado dois caminhões de lixo de 
bosques e rios da região 

Equipe de coleta não utiliza equipamentos de proteção individual 

Fonte: SERENCO. 
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1.6. PRÉ-AUDIÊNCIA CÓRREGO DE OURO 

Seguem informações da pré-audiência realizada no Distrito de Córrego de Ouro: 

➢ Local de realização do evento: Colégio M. Pedro Adami 

➢ Data: 13/03/2020 

➢ Horário: 18:30 horas 

 

A Figura 20 ilustra os materiais gráficos divulgados no Distrito. 

  
Colégio M. Pedro Adami Lanchonete da Maria 

 
Padaria Bom Gosto 

 
Unidade de Saúde 

Figura 20 - Divulgação da Pré-Audiência em Córrego de Ouro. 
Fonte: SERENCO. 

 

1.6.1. NÚMERO DE PARTICIPANTES E LISTA DE PRESENÇA 

O evento contou com a presença de 38 pessoas. A Figura 21 apresenta a lista de 
presença da Pré-Audiência em Córrego de Ouro. 
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Figura 21 - Lista de Presença da Pré-Audiência em Córrego de Ouro. 
Fonte: SERENCO. 
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1.6.2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

A Figura 19 ilustra o relatório fotográfico da Pré-Audiência em Córrego de Ouro. 

  
 

  
Figura 22 - Relatório Fotográfico (Pré-Audiência em Córrego de Ouro). 

Fonte: SERENCO. 

 

1.6.3. CONTRIBUIÇÕES 

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência em Córrego de Ouro. 
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Quadro 5 - Contribuições da Pré-Audiência em Córrego de Ouro. 

Vertente Contribuição 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

População reclama de muita falta de água no dia a dia, e quando tem, a água tem 
muito cheiro e gosto de cloro 

A maioria dos casos de doença no Distrito é derivado do consumo de água imprópria 
para consumo 

Algumas tubulações de água estão com vazamento e não são consertadas pela 
SEMASA 

O manancial que é utilizado para abastecer o Distrito com água potável é contaminado 
por esgoto, dejetos de animais e sujeiras do campo, que é conduzido de regiões à 

montante de Córrego de Ouro 

O tratamento da água bruta não é satisfatório, pois a água que abastece as 
residências não é potável, sempre vindo com uma aparência turva 

Esgotamento 
Sanitário 

Sem rede coletora separadora, muitas casas lançam o esgoto gerado direto nas 
galerias de águas pluviais, gerando um forte odor de esgoto nas ruas do Distrito 

O caminhão limpa fossa da SEMASA demora muito para limpar as fossas das 
residências 

O tratamento de esgoto do Distrito é realizado por sistemas individuais (fossas) 

Depois da Sede Municipal, é o maior Distrito de Macaé, e não tem 0% de serviço 
público de coleta e tratamento de esgoto  

Drenagem e 
Manejo das 

Águas Pluviais 
Urbanas 

Quando chove forte no Distrito a população relata que existem vários pontos de 
enchente que inundam as residências 

Como o caminhão do lixo não passa todos os dias, quando chove, o lixo acaba sendo 
arrastado pelas ruas 

Limpeza 
Urbana e 
Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

Caminhão da coleta domiciliar passa 3 dias na semana somente, acumulando muito 
lixo nos finais de semana 

Como o caminhão da coleta não passa todos os dias da semana acaba gerando 
acúmulo de lixo em algumas ruas do Distrito, e os animais acabam remexendo e 

sujando diversos locais 

Não existe coleta seletiva, contudo, a população separaria o lixo caso houvesse um 
programa da Prefeitura adequado 

Fonte: SERENCO. 
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1.7. PRÉ-AUDIÊNCIA SEDE MUNICIPAL 

Em função da Prefeitura de Macaé (RJ) publicar no dia 13/03/20 o Decreto Municipal 
nº 27/2020, que trouxe procedimentos a serem adotados nas áreas de Saúde e Educação 
para evitar o avanço do coronavírus, além de proibir eventos em locais públicos para mais 
de 100 pessoas, a população acabou não comparecendo em grande número no dia do 
evento. 

Desta forma, foi acordado entre a SERENCO e o CILSJ, por meio da Comissão 
Técnica de Acompanhamento da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do 
município de Macaé", que, tão logo seja permitido pelas autoridades de saúde, assim como 
pelo Poder Público Municipal, será realizada a pré audiência na sede municipal de Macaé, 
sendo posteriormente agregadas, em revisão do presente documento e sem ônus ao 
contrato, todas as contribuições apresentadas na ocasião. 

Passados alguns meses sem qualquer previsão da liberação de eventos presenciais, 
foi decidido pelas partes (Prefeitura Municipal de Macaé, Comitê de Bacia Hidrográfica dos 
Rio Macaé e das Ostras - CBH Macaé, CILSJ e SERENCO) que o evento previsto na Sede 
Municipal deveria ser virtual, sendo corroborado pela Resolução CBH Macaé n° 112, de 20 
de abril de 2020, que aprovou a realização de reuniões online durante período de 
isolamento social para enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus 
(Covid-19). 

 

1.7.1. DATA, SOFTWARE E RESPONSABILIDADES 

O evento foi realizado às 10:00 horas do dia 09/10/2020 pelo software “Jitsi Meet”, 
que comportaria até 200 (duzentos) participantes.  

Nos materiais de divulgação (flyer, e-mails, mídias sociais) foram disponibilizados o 
link do evento, e ao clicar, o participante foi direcionado para a sala do evento. O 
participante que não tinha computador participou do evento pelo celular, fazendo o 
download do aplicativo. 

A responsabilidade do evento foi da empresa Contratada (SERENCO), preparando 
os materiais e fazendo a divulgação. 
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Figura 23 - Material de Divulgação. 

Fonte: SERENCO. 

 

1.7.2. CRONOGRAMA 

O cronograma proposto para divulgar e realizar o evento encontra-se demonstrado 
no quadro abaixo. 

Quadro 6 - Cronograma simplificado do evento. 

Evento Atividade Período 

Pré-Audiência 
Sede Municipal 

(Produto 3) 

Definição da Data e Horário 28/09/2020 

Preparação dos Materiais de Divulgação 28/09/2020 

Início da Divulgação 29/09/2020 

Pré-Audiência Pública 10:00 horas - 09/10/2020 

Fonte: SERENCO. 

 

1.7.3. SISTEMÁTICA DOS TRABALHOS 

Os participantes ao entrarem no link, para constar na lista de presença, 
encaminharam via “chat”: nome, instituição que representa ou bairro onde mora, e canais 
de contatos (telefone e endereço eletrônico). O quadro abaixo ilustra a lista de presença 
das pessoas que enviaram os dados. 
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Quadro 7 - Lista de Presença (Pré-Audiência “Virtual” Sede Municipal). 

Nº Nome  Órgão / Instituição Telefone E-mail 

1 Gabriel lessa Associação Raízes   gabrielassel@yahoo.com.br 

2 Saulo da Costa Associação Raízes   saulo@neabc.org.br 

3 Luan Castilho Associação Raízes     

4 
Carlos Vinícius 
Fernandes 

BRK Ambiental   cvinicius@brkambiental.com.br  

5 Djulyan Passos BRK Ambiental   djulyan@brkambiental.com.br  

6 Marciely Rudio BRK Ambiental   mrudio@brkambiental.com.br 

7 
Poliana 
Werneck 

BRK Ambiental   polianawerneck@brkambiental.com.br  

8 Hallison  Cedae     

9 
Guilherme 
Mendes 

CILSJ     

10 Vanessa Rangel CILSJ     

11 
Hugo Frazão 
Coutinho 

colaborador na campanha 
do Doutor Augusto Cesar 

  hugosubfrazao98@gmail.com  

12 Luiz Gomes F. Jr 
Eng. Sanitarista Luiz Gomes 
F. Jr - CREA RJ 

  luiz.gferreira@globo.com 

13 
Maria Inês Paes 
Ferreira 

IFF / CBH Macaé   ines_paes@yahoo.com.br 

14 
Carolina 
Brnassuly 

Instituto Andorinhas   cbenassuly@gmail.com  

15 
Gabriela 
Certório 

Secretaria de Ambiente - 
SEMA 

  gabrielacertorio@gmail.com  

16 Neiva Paula secretaria de saneamento 22981355844 neivapaula2005@yahoo.com.br  

17 Evelyn Raposo SEMA Macaé   evelynraposo.bio@gmail.com  

18 Bruno SERENCO     

19 Carina SERENCO     

20 Gustavo SERENCO     

21 
Jonathan Serra 
Pacheco 

TRANSPACHECO 
DESENTUPIDORA 

22999448243 atendimento@transpacheco.com.br  

22 
Thayná 
Fernandes 

UENF / GGL - Associação 
Raízes 

  thaynafrtoledo@gmail.com  

mailto:gabrielassel@yahoo.com.br
mailto:saulo@neabc.org.br
mailto:cvinicius@brkambiental.com.br
mailto:djulyan@brkambiental.com.br
mailto:mrudio@brkambiental.com.br
mailto:polianawerneck@brkambiental.com.br
mailto:hugosubfrazao98@gmail.com
mailto:ines_paes@yahoo.com.br
mailto:cbenassuly@gmail.com
mailto:gabrielacertorio@gmail.com
mailto:neivapaula2005@yahoo.com.br
mailto:evelynraposo.bio@gmail.com
mailto:atendimento@transpacheco.com.br
mailto:thaynafrtoledo@gmail.com
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Nº Nome  Órgão / Instituição Telefone E-mail 

23 Rodolfo Coimbra       

24 
Wiston 
Rodrigues 

      

25 Vanessa Bastos       

26 
Denilson 
Venturini 

      

27 Leideane Freire       

28 Juliana Flores       

29 Karina Torres       

30 Adriano       

31 Tomas Baggio       

32 
Fabiano 
Emmerick 

      

33 Fernando       

34 Thays Cury       

Fonte: SERENCO. 

 

Às 10:15 horas, a SERENCO analisou a quantidade de presentes e iniciou o evento 
fazendo uma apresentação do roteiro da pré-audiência , abordando os seguintes temas: 

➢ Explanação sobre a existência da licitação para a revisão do PMSB e citações 
sobre a experiência da empresa SERENCO em consultorias com projetos de 
saneamento; 

➢ Configuração da fase em que se encontra a revisão do PMSB; 

➢ Explicação sobre a divisão do território de Macaé em Unidades Territoriais de 
Análise e Planejamento (UTAPs) visando o maior alcance populacional e 
participação social; 

➢ Citação geral da Lei Federal nº 11.445/2007 e seus objetivos principais; 

➢ Explanação conceitual sobre as quatro vertentes do saneamento, pontuando 
alguns temas que poderão ser discutidos nos grupos de trabalho, de forma a 
instigar a população; 

➢ Explicações sobre como funcionará a participação e como a população 
poderá contribuir nessa fase da revisão do PMSB de Macaé. 
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Após a apresentação foi aberto o áudio e vídeo dos participantes, e, em ordem de 
inscrição via “chat”, foram realizados comentários e críticas sobre a prestação dos serviços 
de saneamento em Macaé. 

 

1.7.4. CONTRIBUIÇÕES 

O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da Pré-
Audiência na Sede Municipal. 

Quadro 8 - Contribuições da Pré-Audiência na Sede Municipal. 

Vertente Contribuição 

Gerais 

Universalização frente ao novo marco de saneamento (áreas que não são 
atendidas pelo município, fora da área de concessão) 

Sem prestação de serviços de saneamento na “Invasão” do bairro Malvinas. 
Solicitado para verificar se foi regularizado como bairro ou ainda continua 

como invasão. Outros exemplos dados: Ilha Leocádia, Nova Holanda, 
Fronteira, Lagomar. 

Como vai universalizar se nas “invasões” não se pode avançar nesses locais? 
Estão sem o direito básico? 

Gestão e Regulação dos serviços de saneamento, pois existem vários 
prestadores fazendo atividades divergentes – superposição de atividades – 

integralidade das ações. Qual órgão vai fiscalizar as metas do plano (comissão 
de acompanhamento futuro)? Criação de um único órgão fiscalizador. 

Integração das vertentes (melhoria da gestão) 

Lei Federal nº 14026/2020 reforça a necessidade de alinhamento das políticas 
públicas com o PMSB. 

Solicitado para reavaliar os prazos das obras (avanço das metas), e que 
PMSB aponte saídas para universalização do saneamento (Agenda 2030 da 

ONU) 

Adotar novas tecnologias do saneamento 

Aumentar os canais de comunicação, para o monitoramento das ações 

Abastecimento 
de Água 
Potável 

Solicitado para tentar pontuar/mapear/citar de maneira mais assertiva as 
captações subterrâneas (Lagomar entre outros) e apontar os caminhos para a 

resolução desse problema e suas fiscalizações 

Recomendação que as instituições prestadoras de serviços deixem o SNIS 
atualizado, cumprindo a sua obrigatoriedade de preenchimento, e que os 

dados sejam monitorados 

Aumentar a quantidade de água tratada para diminuir os rodízios frequentes e 
a falta da qualidade 

Conciliar o plano de investimentos dos prestadores (por exemplo: para evitar 
que se construa rede de esgoto em um local onde não possua rede de água, e 

vice-versa) 

Bairro Miramar (fica sem água durante o dia) 

Solicitado para analisar a Agenda SABESP (Programa Água Legal) 

Esgotamento 
Sanitário 

No Bairro Miramar tem um valão à céu aberto que, com pouca chuva já enche 
e o esgoto invade as casas 

Deixar claro que a legislação obriga o usuário a realizar a correta ligação de 
água e esgoto 

Verificar o Projeto de Wetland na Ilha Colônia Leocádia, pois CBH tem o 
projeto e recursos para implantação, mas que depende de topografia e 

contrapartida da Prefeitura 
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Vertente Contribuição 

Drenagem e 
Manejo das 

Águas Pluviais 
Urbanas 

Verificação das obras que estão sendo executadas na linha vermelha 
(macrodrenagem) 

Analisar outras formas de escoamento (alternativas) ao invés de direcionar 
tudo para o rio Macaé (assoreado e impactado na sua foz) 

Comentado que na primeira versão do PMSB não foi realizada a vertente 
“drenagem e manejo das águas pluviais urbanas”, sendo esta muito importante 

para Macaé, pelos problemas frequentes que a cidade vivencia 

No Bairro Malvinas existe uma ponte com uma quantidade imensa de resíduos 
que impedem a passagem das águas drenadas nos bairros do Sol y Mar e 

proximidades. No Canal do Capote (aroeira) ocorre a mesma coisa, devido à 
falta de manutenção 

Limpeza 
Urbana e 
Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

Falta da coleta seletiva 

Aplicação de tecnologias mais eficientes (geração de energia e recursos) 

Levantamento dos Resíduos dos hospitais (prestação municipal) 

Deve ser feita Educação ambiental em toda a cidade, tendo em vista que os 
resíduos gerados e lançados nos corpos hídricos acabam chegando em 

bairros vulneráveis 

Fonte: SERENCO. 

 


