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Boa noite, Nathalia
Não houve parceria entre Cedae e Comlurb para prestação dos serviços citados.
Vale ressaltar que, somente neste ano de 2020, a Cedae já realizou diversas ações para melhoria dos serviços nas
comunidades do Rio, entre as quais: contratação de carros-pipas para abastecer as comunidades da Região
Metropolitana; destinação de equipes especiais para atuar diariamente no atendimento de comunidades;
manutenção de núcleos permanentes no interior de comunidades para atendimento direto de moradores e
associações.
Além disso, a Companhia realizou também a instalação de 17 sistemas alternativos de abastecimento, que
consistem na instalação de caixas d'água, conectadas a barrilete com bicas, em áreas de crescimento desordenado.
As caixas d'água são abastecidas diariamente pelos carros-pipa da Companhia que atuam em comunidades. As
ações já beneficiaram as comunidades do Morro do Banco, no Itanhangá; Juramentinho, em Vicente de Carvalho;
Muzema, também no Itanhangá; a comunidade do Brejo, na Cidade de Deus; Rio das Pedras, em Jacarepaguá; Vila
dos Pinheiros, no Complexo da Maré; Camarista Méier, no Engenho de Dentro; Gringolândia (Ficap 1), na Pavuna;
Covanca, em Jacarepaguá; Anil, também em Jacarepaguá; Batan, em Realengo; Vila Kennedy 1 (Vila Progresso);
Sertão, em Jacarepaguá; as regiões da Cachopa, Cachopinha e parte baixa do Portão Vermelho, na Rocinha; no
Jordão, em Jacarepaguá; na comunidade da Fazenda, no Alto da Boa Vista, e na localidade Nova Palestina, em
Santa Cruz. A ação também está sendo programada para outras comunidades.
Em relação à AP4, cabe dizer que a Companhia vem ampliando constantemente a cobertura do esgotamento
sanitário na Zona Oeste da cidade do Rio, atualmente de 70% na região da AP4. Quanto a índices, eles são
divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e estão disponíveis para consulta na
Internet.
Inclusive, já estão em andamento as obras de interligação de rede da Bacia do Anil, com investimentos de cerca de
R$ 4 milhões, assentamento de mais de 3 km de tubulações de esgoto e previsão de conclusão até o fim deste ano;
a obra de esgotamento sanitário da Bacia Aroazes, com investimento de R$ 6 milhões, assentamento de cerca de
1,7 km de tubulações e previsão de conclusão até o primeiro trimestre de 2021; e as obras de melhoria dos
decantadores da ETE Barra, com investimento de R$ 13,9 milhões, previstas para serem concluídas até janeiro de
2021. No mês de julho, a Cedae iniciou também as obras de interligação do bairro da Freguesia e adjacências, com
investimentos de cerca de R$5,4 milhões e previsão de conclusão até outubro de 2021.
Na Zona Oeste também estão em andamento obras de abastecimento: o abastecimento está sendo ampliado nos
bairros de Sepetiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Campo Grande e Inhoaiba. O
projeto inclui a complementação do assentamento de 1.650 metros de tubulações de ferro fundido com diâmetro de
1000 mm; 742 metros de tubulações de ferro fundido com diâmetro de 900 milímetros (mm); quatro travessias em
aço, sendo duas com 900 mm e uma com 1000 mm de diâmetro e quatro interligações entre o novo sistema e redes
já existentes. As obras, orçadas em R$8,6 milhões, beneficiarão 1 milhão de moradores da região.
Ainda com relação ao serviço de esgotamento sanitário, cabe ressaltar que as comunidades relacionadas no Termo
de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações firmado entre as partes em 2007, o esgotamento sanitário é
de responsabilidade do município. Além disso, é importante ressaltar que a Cedae não é responsável pela
fiscalização do crescimento desordenado e/ou da ocupação irregular do solo. Estes casos devem ser considerados
quando se aborda o tema saneamento/infraestrutura, pois estas áreas impactarão na viabilidade técnica de
implantação do serviço, na complexidade para prestação de atendimento e nas necessidades de investimento.
Ainda na cidade do Rio, a região da área de planejamento 5 (AP5) - que corresponde a quase metade do território
do município – tem o serviço de esgotamento sanitário cedido pela prefeitura a concessionária privada, dessa forma
não cabendo à Cedae ações relacionadas ao atendimento e tratamento de esgoto da região.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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