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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião do Subcomitê do Rio Una” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 233/2020 de 23 de outubro de 2020 

Data: 03/11/2020      

Hora: 09h30 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Gilton Souza (STTR-CF); Luiz Carlos Teixeira (P.M.C.F); Daiana Cabral 

(P.M.S.P.A); Amanda Bulhões (PROLAGOS). 

 

Convidados: Elisabete (INEA); Sandra Bárbara (IPEDS); Adriana Saad (CILSJ); Luís 

Fernando Faulstich (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

1 – Aprovação do montante de R$ 48.050,41(quarenta e oito mil cinquenta reais e 

quarenta e um centavos) para complementar recurso de apoio ao projeto de limpeza do 

leito do Rio Una; 

2 – Assuntos gerais. 
 

Resumo:  
Antes de iniciar a reunião, a Sra. Sandra Bárbara, do IPEDS, apresentou mapas antigos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Una, apontando as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, que 

justificavam o porquê dos alagamentos e assoreamentos no local. Logo depois, o Sr. Gilton 

Souza, Diretor do Subcomitê do Rio Una, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 

Prosseguiu-se com a leitura da pauta, questionando aos membros presentes se haveria alguma 

inclusão de pauta. Não houve manifestações por parte dos membros presentes. Em seguida, o 

Sr. Luís Fernando Faulstich, do CILSJ, apresentou a Síntese do Termo de Referência 

complementar do “Projeto de Dragagem e Limpeza das Margens do Rio Una”, que objetivava 

reflorestar as partes críticas da faixa marginal de proteção do Rio Una. A Sra. Sandra Bárbara 

ressaltou que grande parte do Rio Una, e seus afluentes, cruzavam propriedades particulares, e 

para fazer ações nessas áreas necessitaria de autorização por parte dos proprietários. O Sr. Luís 

Faulstich elucidou que os pontos levantados eram mutáveis e no processo de elaboração do 

Termo de Referência seria possível altera-los, caso algum problema afetasse a viabilidade 

destes. O Sr. Luiz Teixeira, da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, reforçou que o Rio Una foi 

indicado como um dos pontos fundamentais de dragagem no município, conforme solicitação 

do INEA, e, por isso, sugeriu que verificasse a informação junto ao órgão, de forma a alinhar 

um melhor aproveitamento do recurso. O Sr. Luís Faulstich elucidou que ações de dragagem 

necessitavam de licenciamento ambiental, por parte do órgão gestor, além de serem obras muito 

caras, e, devido o recurso disponibilizado ser insuficiente, o projeto visava, apenas, a limpeza 

da margem do Rio Una, embora tenha sido especificado no projeto como “dragagem”. A Sra. 

Elisabete, do INEA, manifestou, via chat, que levaria o assunto ao setor responsável do INEA, 

entretanto, sugeriu formalizar o questionamento, via ofício. O Sr. Luiz Teixeira ratificou a 

sugestão da Sra. Elisabete. A Sra. Sandra Bárbara afirmou que havia entendido que a proposta 

era aplicar o recurso em ações superficiais de limpeza da margem do rio e retirada de 
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vegetação, para melhorias no escoamento do rio. O Sr. Luís Faulstich corroborou com a fala da 

Sra. Sandra Bárbara, e elucidou que foi utilizado o termo “dragagem” para viabilizar a retirada 

do recurso da rubrica, uma vez que no PPA do CBHLSJ estava desta forma. O Sr. Luiz Teixeira 

sugeriu suprimir o termo “dragagem”, devido este estar condicionado a uma licença ambiental, 

dessa forma evitaria problemas futuros. Foi questionado aos membros se estariam de acordo 

com a sugestão do Sr. Luiz Teixeira. A sugestão foi aceita pelos membros presentes. Não 

havendo mais manifestações por parte dos membros, neste assunto. Em seguida o Diretor 

Gilton, submeteu o projeto de pauta à aprovação dos membros, que foi aceito por topos dos 

presentes. Posteriormente avançou-se para “Assuntos Gerais”. A Sra. Sandra Bárbara 

questionou se ainda estava valendo a proposta de visitar os pontos abordados no projeto. O Sr. 

Gilton Souza afirmou que sim, porém dependia da agenda do CILSJ. O Sr. Luís Faulstich 

prontificou-se levar a solicitação à coordenadoria do CILSJ. A Sra. Adriana Saad, do CILSJ, 

dispôs-se levantar dados pretéritos do local para comparar com os novos dados que seriam 

gerados na inspeção. A Sra. Sandra Bárbara relembrou do material resultante da investigação do 

evento que deixou o Rio Una vermelho, e que, também, poderia ser utilizado como recurso para 

fazer a comparação. Por fim, a Sra. Adriana Saad informou que seria feito um relatório único, a 

partir dos materiais existentes, que ficaria disponível no site, além disso, iria propor uma nova 

visita técnica para averiguar a situação atual. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. 

Gilton Souza agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 

Registro Fotográfico: 

    
       

Relator: Samara Miranda; revisado por Luís Fernando Faulstich  

Data da aprovação: 25/02/2022 

GILTON SOUZA DE LUNA  

Diretor do Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Una 

CBHLSJ 


