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 Ata da Reunião Ordinária do Subcomitê do Rio Una que integra o Comitê de Bacia 1 

Hidrográfica Lagos São João – CBH LSJ. Ao vigésimo terceiro dia do mês de outubro 2 

do ano de dois mil e dezoito, às dez horas em primeira convocação e às dez horas e trinta 3 

minutos em segunda convocação, iniciou-se a reunião no Sindicato dos Trabalhadores e 4 

Trabalhadoras Rurais de Cabo Frio situado em Tamoios, distrito da Cidade de Cabo 5 

Frio/RJ, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1- Projeto do Mercado do Produtor; 2- 6 

Informes do Comitê sobre Projeto de Educação Ambiental aprovado; 3- Participação do 7 

Una no PPA; 4- Água para os moradores de Campos Novos e São Jacinto. Onde 8 

compareceram os seguintes representantes, conforme lista de presença: Sra. Dalva 9 

Mansur (Instituto de Pesquisas e Educação para o Desenvolvimento Sustentável – 10 

IPEDS); Sra. Sandra Barbara de Souza (Instituto de Pesquisas e Educação para o 11 

Desenvolvimento Sustentável – IPEDS); Sra. Amanda Bulhões (Prolagos S.A 12 

Concessionária Serviços Públicos de Água); Sr. Nosi Rodrigues (Sindicato dos 13 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cabo Frio); Sr. Gilton Souza de Luna 14 

(Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cabo Frio); Sra. Alessandra 15 

(Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cabo Frio); Sra. Rhayane Cruz 16 

(Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ); Sr. Luís Fernando Faulstich 17 

(Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ); Sra. Maria Luiza Lima (Consórcio 18 

Intermunicipal Lagos São João); Sra. Anne Kellen Apicelo (Prefeitura Municipal de 19 

Cabo Frio). O Sr. Nosi Rodrigues, Diretor do Subcomitê Rio Una, abriu a reunião 20 

manifestando a importância e a necessidade desta e agradeceu a presença de todos. O Sr. 21 

Nosi iniciou tratando sobre um assunto, fora de pauta como questão prioritária, que está 22 

trazendo complicações quase todos os meses para a população da área. Segundo o Sr. 23 

Nosi, o encontro do Canal da Malhada com o Rio Una extravasa água com frequência e 24 

inunda seu entorno. Ele solicitou que haja uma resposta dos órgãos de competência. A 25 

Sra. Dalva sugeriu uma possível causa para esta inundação constante, disse que 26 

possivelmente o Canal da Malhada está recebendo um aporte maior de água doce através 27 
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da Estação de Tratamento de Esgoto de Jardim Esperança. Ela propôs que seja feita uma 28 

dragagem na foz do Canal da Malhada dentro do rio Una. Complementando, o Sr. Nosi 29 

propôs que deve haver fiscalização e limpeza constantes. A Sra. Dalva informou que 30 

levará esta questão para a próxima reunião da Câmara Técnica de Saneamento. Iniciou-31 

se a discussão sobre os assuntos prioritários através do item 1 de pauta 1- Projeto do 32 

Mercado do Produtor, o Sr. Nosi apresentou projeto inicial do Mercado do Produtor e 33 

comunicou que o Secretário de Agricultura demonstrou interesse na proposta. A Sra. 34 

Sandra Barbara elogiou o projeto. Em seguida, a Sra. Dalva expôs a ideia de um projeto 35 

diferenciado com aproveitamento do terreno no nível em que se encontra e sugeriu que o 36 

CBH Lagos São João possa ajudar com o saneamento da área. Ela afirmou que o 37 

Mercado será uma chance aos produtores rurais locais venderem os seus produtos em 38 

larga escala e abastecer a região. Finalizando o item, o Sr. Luís Fernando sugeriu que o 39 

prédio seja arquitetado com construção sustentável e/ou bioconstrução. Dando início ao 40 

item de pauta 4- Água para os moradores de Campos Novos e São Jacinto, a Sra. Dalva 41 

Mansur questionou a Sra. Amanda Bulhões sobre a existência de pedido a prefeitura 42 

sobre abastecimento de água em São Jacinto e Campos Novos. A Sra. Amanda Bulhões 43 

respondeu que, na Prolagos, foi feito um projeto básico e está previsto, para o próximo 44 

ano, a elaboração de um projeto executivo contemplando todas as revisões da ampliação 45 

da adutora, após o projeto será realizado o estudo de viabilidade por ser uma área rural. 46 

A Sra. Dalva Mansur contrapôs dizendo que foi decretado no final do ano de dois mil e 47 

dezessete que a área em questão é uma área urbana, ZR-1. Em seguida, a Sra. Sandra 48 

Barbara indagou a respeito dos contratos de concessão nas áreas urbanas e rurais. Como 49 

resposta, a Sra. Dalva disse que não é viável em áreas rurais, pois há uma enorme 50 

complicação em abastecer uma fazenda com um único hidrômetro de quinhentos em 51 

quinhentos metros. Acrescentando a resposta, a Sra. Amanda comentou que o 52 

crescimento populacional em áreas urbanas é diferente do das áreas rurais. Ademais, a 53 

Sra. Dalva pontuou que São jacinto e Maria Joaquina estão crescendo com loteamentos 54 
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irregulares, sem fiscalização da prefeitura, essas áreas tornaram-se áreas urbanas no final 55 

do ano de dois mil e dezessete, portanto a prefeitura deve informar as novas áreas 56 

urbanas às Concessionárias. A Sra. Sandra Barbara perguntou a Sra. Amanda como é 57 

feito, depois da concessão, a parte burocrática quando há modificação decretada de área 58 

urbana para rural. A Sra. Amanda respondeu que é responsabilidade da agência 59 

reguladora aprovar ou não a execução da obra da Concessionária. Dando 60 

prosseguimento à reunião a Sra. Dalva Mansur iniciou o tema da pauta de item 2- 61 

Informes do Comitê sobre Projeto de Educação Ambiental aprovado questionando aos 62 

representantes do Consórcio Intermunicipal Lagos São João quais providências foram 63 

tomadas para licitar e iniciar os trabalhos. O Sr. Luís Fernando informou dizendo que 64 

não está atuando neste projeto e responsabilizou-se em verificar e responder aos 65 

presentes via correio eletrônico. Além disso, a Sra. Dalva comentou sobre um projeto 66 

antigo de educação ambiental, Águas Claras, o qual a ata foi perdida e exigiu futura 67 

resposta sobre este documento. Por fim, a Sra. Dalva deu início ao quarto e último 68 

ponto, 3- Participação do Subcomitê Una no PPA. Discutiu-se entre os participantes 69 

sobre o não recebimento de alguns convites/convocações via correio eletrônico. 70 

Posteriormente, a Sra. Sandra Barbara declarou que, apesar da ausência do Sr. Gilton na 71 

Oficina do Plano Plurianual de Investimentos ocorrida no dia dez de outubro de dois mil 72 

e dezoito, ela e outros membros defenderam propostas para o Rio Una. As propostas 73 

citadas foram: saneamento para área rural com caminhão limpa-fossa; educação 74 

ambiental junto aos agricultores; monitoramento maior com parâmetros diferentes dos 75 

atuais (verificação de metal e outros produtos químicos); demarcação da FMP. 76 

Complementando, a Sra. Dalva sugestionou reativação das Câmaras Técnicas de Micro 77 

Bacias com propostas do Rio Una e Saquarema. Concluindo, ela também solicitou o 78 

envio de todas as propostas tratadas na Oficina do Plano Plurianual de Investimentos 79 

para elaboração de um relatório. O Sr. Gilton Souza de Luna finalizou a reunião. Deste 80 

modo, eu, Maria Luiza Lima (CILSJ), lavro a presente ata, para que, depois de lida, 81 
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aprovada pela plenária deste Subcomitê e assinada pelo Diretor do Subcomitê do Rio 82 

Una do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, produza seus efeitos legais. São 83 

Pedro da Aldeia, 24 de outubro de 2018. 84 
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