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Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos 

Rios São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

 

SINOPSE DE REUNIÃO 

“Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura” 

Documentos convocatórios: Ofício CBHLSJ n.º 19/2020 13 de abril de 2020 e Ofício 

CBHLSJ n.º 21/2020 21 de abril de 2020 

Data: 27/04/2020 hora: 10h Local: Videoconferência (plataforma Jitisi Meet) 

Presentes: 

 

Membros: Francisco Guimarães (Associação de Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Pitória); 

Jorge Carmo de Mello e Irene Mello (ALA); Sulamita (Observação); Luiz Henrique (Secretaria de 

Agricultura – PMSPA); Mariana Botelho (FIPERJ). 
Convidados: Marco Antônio (Guarda Ambiental-PMSPA); Luís Fernando Faulstich (CILSJ). 

Pauta: 

 

1. Dragagem da Laguna de Araruama: Estudo de nível do Canal Oeste (licenciamento ambiental); 

2. Defeso da Laguna de Araruama (conforme INI 002/2013); 
3. Fornecimento de auxílio alimentação para Guarda Ambiental (curso especial para tripulação de 

embarcações de estado no serviço público); 
4. Assuntos gerais 

Resumo: 

A Reunião foi iniciada pelo Presidente da CT Pesca, Francisco Guimarães, que saldou os 

participantes e agradeceu a presença de todos; em seguida, destacou que seria a primeira 

reunião da CT Pesca por videoconferência devido à pandemia causada pelo Coronavírus, e 

alertou que todos deveriam se cuidar para não pegar a doença que vem se alastrando pelo país 

afora. Em seguida, Chico Pescador, fez a verificação dos presentes e foi identificado que os 

representantes do Inea ainda não tinham entrado na sala virtual de reunião, assim, foi 

solicitado que a Delegatária encaminhasse ofício à Suplaj/Inea solicitando informações 

atualizadas sobre o processo de licenciamento da Dragagem do Canal de Itajuru. O Senhor 

Jorge Mello solicitou a palavra para informar, com grande pesar, que o pescador tradicional 

da Barra de São João, conhecido popularmente como Mestre Tuti o Senhor Marcos Medeiros 

da ONG Viva Rio, coautor do documentário “O Grito do Rio”, figuras importantes da região 

estavam sendo enterrados naquele momento e que suas mortes tinham indícios de terem sido 

ocasionadas pelo Coronavírus. O Coordenador Chico pescador deu o pesar paras as famílias 

das vítimas em nome da CT Pesca do CBHLSJ. Em seguida, foi solicitado pelo Chico 

Pescador informações sobre o andamento do Projeto REBYC que trata do Manejo 

Sustentável da Fauna Acompanhante na Pesca de Arrasto na América Latina e Caribe da 

Organização  das  Nações  Unidas  para  Alimentação  e  Agricultura  –  FAO.    Foi  sugerido 

encaminhamento  de  ofício  à  FIPERJ  para  solicitar  essas  informações.  A  Sra.  Mariana 
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Botelho (representante da FIPERJ) informou que as reuniões do Projeto foram adiadas por 

causa do Covid-19, e se prontificou em atualizar as informações sobre o REBYC e enviar por 

e-mail à CT Pesca. Em seguida foi perguntado pelo senhor Luiz Henrique representando da 

Secretaria de Agricultura de São Pedro da Aldeia, sobre as áreas de restrição à pesca na 

Laguna de Araruama, nos moldes da INI 002/2013, Chico informou que as mudanças foram 

na Área 1 com permissão de rede de arrasto de dois calões de barragem por GRP, e rede de 

barragem de correnteza sendo três por GRP e por último, rede de arrasto na metade da área 1. 

Chico pescador solicitou à Delegatária o envio da última versão da minuta de atualização da 

INI 002/2013 para os membros da CT Pesca e Aquicultura do CBHLSJ ficarem cientes das 

atualizações. Em seguida Chico pediu que fosse encaminhado Ofício ao Mapa solicitando 

informações sobre o andamento da Atualização da INI 002/2013 (e pediu para a Delegatária 

levantar o numero do Processo). Dando continuidade, o Sr. Luiz Henrique da Secretaria de 

Agricultura, questionou a falta de conhecimento dos agentes (polícia ambiental) que estão 

realizando a fiscalização nos empreendimentos que vendem pescado na região; segundo Luiz 

Henrique, há relatos de total desconhecimento da INI002/2013 nas abordagens da polícia 

ambiental. Foi então proposto a elaboração de Talonário Fiscal para o vendedores de pescado. 

Chico pescador se prontificou a entrar em contato com a FIPERJ (com a Sra. Letícia Hitomi) 

para verificar a possibilidade de ajuda por parte do referido Órgão na confecção destes 

talonários. Passando para o ponto de pauta sobre o fornecimento de auxílio alimentação para 

Guarda Ambiental no Curso Especial para Tripulação de Embarcação de Estado no Serviço 

Público (ETSP), foi autorizado a destinação de recursos financeiros no montante de 2 mil 

reais para a contratação de alimentação aos agentes (guardas ambientais) que irão fazer o 

curso que será ministrado pela Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio – DelCFrio. 

O Presidente Chico Pescador salientou que o curso é para fortalecer o Acordo de Cooperação 

Técnica, firmado pelos municípios da Laguna de Araruama, para a fiscalização contra crimes 

ambientais na Laguna. Todavia, foi informado por Luís Fernando que em conversa com o 

Suboficial Feliciano da DelCFrio, que devido aos acontecimentos vinculados ao COVID-19 o 

referido Curso se encontra suspenso sem data determinada para início; porém até o fim do 

ano poderá acontecer. Passando para o item de reunião (Assuntos Gerais), foi informado 

pelos representantes da Instituição ALA (Jorge e Irene) que está sendo instalado em Barra de 

São João um hospital de campanha com aproximadamente 100 leitos (em caráter 

emergencial) para o tratamento dos infectados pelo Covid-19. Foi questionada então a 

situação da região de Barra de São João não possuir Estação de Tratamento de Esgoto, e a 

preocupação com o efluente do hospital de campanha que já está em fase de conclusão. 
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Segundo os membros, os efluentes de Barra de São João são despejados diretamente no leito 

do rio São João, sem nenhum sistema de tratamento. Esse fato gerou muita preocupação, pois 

o efluente do hospital de campanha, que está em fase de implementação, poderá ser  

despejado também no rio São João e ao julgar a possibilidade de transmissão do vírus Corona 

através dos efluentes sanitários; foi levantada a questão da capacidade do vírus ser 

transmitido aos organismos aquáticos, em especial os organismos alvos da cadeia produtiva 

pesqueira da região. Assim foi solicitado encaminhamento de ofício ao órgão estadual de 

licenciamento ambiental para solicitar informações sobre o fato e se existe a possibilidade de 

transmissão do Coronavírus às espécies alvo do mercado de pescado local. Em seguia foi 

proposto a elaboração de material de áudio visual para informar sobre as possibilidade de 

transmissão do vírus COVID-19, contendo informações sobre as medidas de prevenção 

contra o Coronavírus, em especial na cadeia produtiva da Pesca na Região dos Lagos São 

João. Finalizando a reunião, foi sugeria a data de 06/05/2020 para a próxima reunião da CT 

Pesca e Aquicultura do CBHLSJ. Não havendo mais nada a ser tratado o Presidente Chico 

Guimarães agradeceu a participação de todos na primeira reunião por videoconferência da CT 

Pesca e encerrou a reunião. 

Registro Fotográfico (fonte: Jitisi Meet) 

 

 
 

 

Relator: Luís Fernando Faulstich (Analista Técnico do CBHLSJ) 
 

São Pedro da Aldeia, 20 de maio de 2020. 

 

 

 

 

FRANCISCO DA ROCHA GUIMARÃES 

Presidente da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura 

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João 


