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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião do Subcomitê da Bacia do Rio Una” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 39/2021 de 05 de maio de 2021 

Data: 18/05/2021      

Hora: 10h 

Local: Sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Cabo Frio e via Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Presencial: Dalva Mansur (IPEDS); CT Junssan (ERMCN); Ronaldo Hermano (Liga 

Desportiva de Tamoios); João Batista (STTR-CF); Aline Apicelo (P.M de Cabo Frio); Luís 

Fernando Faulstich (CILSJ); Samara Miranda (CISLJ); 

 

Online: Arnaldo Villa Nova (Associação Viva Lagoa); Stephani Brunetti (AGRISA); Evanildo 

Cardoso (P.M. de Armação dos Búzios); Arildo Mendes (P.M. de Armação dos Búzios); 

Eduardo Pimenta (UVA); Nathália Bragança (CAJ); Gilton Luna (STTR-CF); Sandra Bárbara 

(IPEDS); Luiz Teixeira (Associação Viva Lagoa); Daiana Cabral (P.M. de São Pedro da 

Aldeia). 

Pauta:  

 

1) Homologação da composição do Subcomitê;  

2) Levantamento socioambiental das margens do Rio Una e afluentes;  

3) Definição do prazo para leitura dos trabalhos técnicos pelos integrantes;  

4) Marcação da visita aos percursos do UNA;  

5) Discussão sobre a revisão dos limites da bacia;  

6) Assuntos Gerais.  

 

Resumo:  
A Diretora do Subcomitê, Sra. Dalva Mansur, iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos. Em seguida, passou-se para a homologação da composição do Subcomitê. O Sr. Luís 

Fernando Faulstich, do CILSJ, citou as entidades a serem homologadas, questionando se havia 

alguma inclusão ou retificação a ser feita. A Sra. Dalva Mansur solicitou que invertesse a ordem 

da representação do IPEDS. Não havendo mais manifestações por parte dos membros, a 

composição foi homologada com a alteração. Logo após, foi feita uma rodada de apresentação 

dos presentes. Dando prosseguimento, seguiu-se para o segundo item de pauta. A Sra. Dalva 

Mansur apresentou a proposta de fazer um levantamento socioambiental com os moradores das 

margens do Rio Una e afluentes, objetivando identificar suas expectativas em relação a 

transposição de efluentes tratados para o corpo hídrico. Acrescentou que a construção do 

questionário seria dada de forma participativa com os membros. O Sr. Ronaldo Hermano, da 

Liga Desportiva de Tamoios, expressou preocupação pelo projeto de construção de um Polo 

Industrial nas margens do rio Una, na altura da Fazenda Campos Novos, uma vez que os 

resíduos dessa construção poderiam afetar o rio. A Sra. Dalva Mansur esclareceu que não seria 

possível a construção de tal empreendimento no local citado, pois o mesmo estaria dentro da 

Faixa Marginal de Proteção que, por lei, garante que qualquer edifício deverá ficar a 30 metros 

de distância da margem do rio. Além disso, a Fazenda e seu entorno era um bem tombado. A 

Sra. Anne Apicelo, da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, informou que qualquer atividade que 
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estivesse em desacordo com a legislação poderia ser denunciada para a Prefeitura, e 

disponibilizou o e-mail da ouvidoria do município: cabofrio.rj.gov.br/ouvidoria-municipal. Por 

fim, a proposta da Sra. Dalva Mansur foi aceita pelos membros presentes. A mesma externou 

que enviaria o escopo do projeto para contribuições dos membros. Sem mais comentários por 

parte dos presentes, seguiu-se para o terceiro item de pauta. A Sra. Dalva Mansur disponibilizou 

todos os trabalhos técnicos pertinente à Bacia do rio Una impressos e encadernados para quem 

tivesse interesse em ler. Inteirou que tais trabalhos já foram disponibilizados em formato digital. 

Prosseguiu-se para o quarto item de pauta, sobre a marcação da visita ao percurso do Una. 

Ficou decidido que seria marcado após a elaboração do levantamento socioambiental. Em 

sequência, a Sra. Dalva Mansur solicitou a exclusão do item 5 - Discussão sobre a revisão dos 

limites da bacia, justificando que não seria necessária uma vez que a Bacia estava bem 

delimitada. Completou que a pessoa que solicitou a inclusão da pauta não estava presente no 

momento da reunião para explicar o motivo da solicitação. Passando para “Assuntos Gerais”, 

foi discutido sobre a prática de reuso dos efluentes como uma alternativa para a destinação dos 

efluentes das ETE’s contidas na Região Hidrográfica VI, e sugerido fazer um levantamento de 

cases de sucesso no Brasil e no mundo. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Sra. 

Dalva Mansur agradeceu a participação de todos e finalizou a reunião. 

Registro Fotográfico: 
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Relator: Samara Miranda, revisado por Luís Fernando Faulstich (CILSJ) 

Elaborado em: 09/06/2021 

Aprovado em: 25/02/2022 

DALVA ROSA MANSUR  

Diretora do Subcomitê da Bacia do Rio Una 

do CBHLSJ 


