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“Reunião Ordinária do Subcomitê Rio Una” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 88/2019 de 12 de setembro de 2019 

Data: 30/09/2019      

hora: 10h 

Local: Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cabo 

Frio, à Estrada de São Jacinto S/N, Campos Novos 2º distrito de Cabo 

Frio. 
Presentes: Victor Carvalho (FIPERJ); Ana Paula Araújo (FIPERJ); Gabriela Negreiros (CAJ); Gilton 

Souza (STTRCF); Azevedo (EMATER); Rafael Nogueira (AGRISA); Sthepani Brunetti (AGRISA); 

Luís Fernando (CILSJ); Renan Ventura (CILSJ); Victor Sartiva (IFF); Rubens Gabriel (IFF); Manildo 

de Oliveira (IFF); Guilherme Botelho (CILSJ); Daiane Cabral (PMSPA); Charles (INEA). 

Pauta:  

 1 – Aprovação da Ata anterior (23/10/2018); 
 2 – Apresentação de Estudos preliminares: 
 a) “AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DA BACIA DO RIO UNA, REGIÃO DOS LAGOS-RJ, COMO SUPORTE 
PARA ESTRATÉGIAS DE MANEJO E MONITORAMENTO”, por Guilherme Mendes; 
 b) “SUBSÍDIOS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO UNA – RJ”, por Rubens Gabriel Soares. 
 3 – Informe: Comunidade de São Jacinto e Campos Novos; 
 4 - Assuntos Gerais.  
 

Resumo: A reunião iniciou-se com o Sr. Gilton Souza agradecendo a presença de todos os participantes 
e enfatizou a importância de todos se reunirem para tratar sobre os assuntos relacionados ao Rio Una. 
Dando prosseguimento, passou-se para o item de pauta 1 – Aprovação da Ata anterior (23/10/2018), 
sem nenhuma alteração a ser feita a ATA foi aprovada. Passando para o item de pauta 2 – 

Apresentação de Estudos preliminares, O Sr. Guilherme Botelho fez apresentou uma avaliação 
ecotoxicológica da bacia do rio una, região dos lagos-rj, como suporte para estratégias de manejo e 
monitoramento. Ele dissertou sobre aumento da pressão antrópica, sobre os recursos naturais, a 
ecotoxicologia e os bioensaios e sobre o Rio Una. Este trabalho tem por objetivo ajustar e realização da 
metodologia do ensaio Allium cepa e adaptações e adequações para as coletas e futuros ensaios. Após 
a apresentação foram levantadas algumas ponderações e opiniões pelos membros do Subcomitê, uma 
dessas indagações foi sobre a poluição que vem sendo causada no Rio una, e foi lembrado que há um 
projeto de transposição que iria auxiliar a qualidade do rio. Foi sugerida pela Sra. Daiane uma proposta 
de criação de um Grupo de Trabalho para tratar sobre a transposição do Rio Una e Flexeira para poder 
assim abordar de forma mais técnica essa transposição. Passando para o item de pauta 3 – Informe: 

Comunidade de São Jacinto e Campos Novos, O Sr. Gilton informou que os morados da comunidade 
de São Jacinto usam água de poço para sua sobrevivência e ao indagar a PROLAGOS sobre o não 
abastecimento com água potável na localidade, foi informado de que não é feito por que a concessão é 
da companhia é apenas para área urbana e em São Jacinto trata-se de área Rural. O Sr. Gilton pediu 
que essa discussão seja levada ao CBHLSJ para que assim possa apresentada alguma solução. A Sr.ª. 
Gabriela esclarece que o contrato de concessão das concessionárias só abrange áreas urbanas, e que 
para haver alguma alteração essas discussões devem ser levadas as Agências Reguladoras e ao Poder 
Concedente. O Sr. Gilton informou também à situação que se encontra o Canal Marimbondo em 
Campos Novos, foi dito que a prefeitura de Cabo Frio está fazendo um trabalho de limpeza no canal, 
porém nenhuma informação foi passada ao Subcomitê do Rio Una. Foi solicitada a elaboração de um 
ofício a ser enviado para a Prefeitura de Cabo Frio solicitando explicações quanto ao trabalho que vem 
sendo feito no Canal Marimbondo, em que etapa que está e quando será finalizada essa obra. 
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São Pedro da Aldeia, 03 de outubro de 2019. 

 

 

NOSI RODRIGUES 

Diretor do Subcomitê Rio Una 

CBHLSJ 

 

Prosseguindo para o item pauta 4 - Assuntos Gerais, foi feito um convite para uma reunião do Plano 
Diretor de Cabo Frio que acontecerá no dia 02/10/2019 no Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de Cabo Frio. Decidiu-se que a próxima reunião do Subcomitê do Rio Una acontecerá no dia 
11/11/2019 as 10:00 horas da manhã no Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cabo 
Frio. A Sra. Daiane solicitou que fosse incluída na pauta da próxima reunião uma apresentação que será 
feita por Ela. Os membros do Subcomitê solicitaram que o CILSJ disponibilizassem os relatórios técnicos  
e os estudos apresentados na reunião pelo Sr. Guilherme e Manildo. Não havendo nenhum outro 
assunto a ser tratado, a reunião deu-se por encerrada. 

Registro Fotográfico: 

 

        
       

 Relator: Renan Ventura (estagiário CILSJ/CBHLSJ) 


