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SINOPSE DE REUNIÃO 

“Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 50/2020 de 22 de maio de 2020 

Data: 05/06/2020      

hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

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

Pitória); Leandro Coutinho (Colônia de Pescadores Z-23 - Iguaba Grande); Mariana Botelho 

(FIPERJ); José Carlos (Associação de Pescadores Artesanais de Figueira); Paulo Arruda (PM 

Iguaba Grande); Irene de Mello (ALA); Jorge de Mello (ALA); Roberta Cruz (Observação); 

Sulamita Rangel (Observação Cabo Frio). 
 

Convidados: Marianna Cavalcante (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); 

Miriam Branco (INEA); Magaly Santos (INEA). 

Pauta:  

 

1 – Retorno sobre reunião Inea - Dragagem do Canal do Itajuru;  

2 - Apresentação da proposta de projeto alternativo para balizamento do canal;  

3 - Assuntos gerais. 
 

Resumo:  

 

A Reunião foi iniciada pelo Coordenador da CT Pesca, Sr. Francisco Guimarães, que saudou os 

participantes e agradeceu a presença de todos. No início da reunião, o mesmo solicitou a 

inclusão de três pontos a serem tratados em assuntos gerais: a bolsa pesca para o Rio São João, 

o processo criminal da Prolagos sobre a Praia do Siqueira e o processo da portaria da Lagoa de 

Araruama. Em seguida, passando para o item de pauta 1 – Retorno sobre reunião Inea - 

Dragagem do Canal do Itajuru, o Sr. Leandro Coutinho informou que na próxima segunda-feira 

(08/06/2020) faria uma reunião com o Sr. Valdemir Dias na qual ficaria a par sobre o 

andamento do processo de licitação da dragagem da Lagoa de Araruama, que foi tratado na 

reunião do INEA com a SEAS, no dia 29/05/2020. Porém, de antemão, informou que o 

Secretário do Meio Ambiente pediu mais 15 (quinze) dias para dar um retorno à solicitação. 

Relembrou, conforme deliberado na última reunião, que o ofício CBHLSJ nº 57/2020 foi 

enviado a SEAS, solicitando informação sobre o andamento do processo. Então, este ofício foi 

apresentado para apreciação dos membros. Passando para o item de pauta 2 - Apresentação da 

proposta de projeto alternativo para balizamento do canal, o Sr. Francisco apresentou a proposta 

alternativa de balizamento do Canal Itajuru. Esta proposta contemplava a utilização de postes 
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de madeira ou toras de eucalipto tratado, que segundo o Sr. Francisco, poderiam ser obtidos por 

meio de parceria com a Concessionária de Energia Elétrica, e também placas de polipropileno 

ou compensado naval, para a confecção da parte superior da sinalização. Elucidou que, caso a 

Câmara Técnica aprovasse a proposta alternativa, seria necessário a contratação de serviços de 

um engenheiro naval para a construção do projeto e do memorial descritivo para licenciamento 

e posterior execução do balizamento. E somente com o novo projeto aprovado, seria feito o 

pedido de parceria à Prolagos, Águas de Juturnaíba, Petrobras e à Concessionária de Energia 

Elétrica. Questionado da possibilidade de parceria com a Capitania dos Portos para que pudesse 

fornecer o projeto e memorial descritivo, visto que a mesma possui um engenheiro naval, o Sr. 

Francisco sugeriu uma reunião entre o CBHLSJ e um representante deste órgão, inicialmente 

proposto para o dia 16/06/2020. Solicitou, também, que fosse enviado um ofício solicitando o 

parecer da Capitania dos Portos sobre a importância da navegação para a Lagoa de Araruama. 

Sendo assim, a proposta alternativa para o projeto de balizamento e o envio do ofício à 

Capitania dos Portos foram aprovados por todos os membros presentes. O Sr. Francisco 

prosseguiu para assuntos gerais, abordando a denúncia ao Ministério Público sobre as 

irregularidades na pesca da Lagoa de Araruama. Foi apresentada à Câmara Técnica a minuta do 

ofício que encaminhava a denúncia e o conteúdo integral da denúncia que seria encaminhada 

em anexo ao ofício. Solicitou ao CILSJ que fizesse os ajustes ortográficos e de formatação 

necessários para envio do documento até o dia 09/06/2020. Todos os membros manifestaram 

estar de acordo com o conteúdo da denúncia apresentada. Abordando o segundo ponto 

acrescentado aos assuntos gerais, sobre a causa criminal contra a Prolagos, por lançamentos de 

efluentes com carga poluidora acima do permitido na Praia do Sudoeste, o Sr. Francisco propôs 

que o CBHLSJ tentasse agendar uma reunião por videoconferência com o juiz que está à frente 

do caso, ficando deliberado, pelos membros presentes, o envio de um ofício ao juiz convidando-

o para esta reunião. Destacou, ainda, que é fundamental que, além da multa e do processo 

criminal, esse lançamento de efluente irregular seja, de fato, cessado.  Por fim, o Sr. Francisco 

prontificou-se informar o nome e endereçamento do juiz, e o número do processo para 

mencionar neste ofício. O Sr. Leandro comentou que, na última reunião do Grupo de 

Acompanhamento do Contrato de Gestão, foi abordado sobre a cobrança às concessionárias 

pelo lançamento de efluentes nos corpos hídricos da Região Hidrográfica VI, tendo em vista 

que, atualmente, essas só pagam pela outorga de captação dos recursos hídricos. Informou que 

estão estudando quais as providências que podem ser tomadas, juridicamente, diante o assunto. 

A Sra. Marianna Cavalcante explicou alguns detalhes do surgimento das discussões sobre a 

cobrança, informando que foi proposta a criação de um Grupo de Trabalho sobre a Cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos e o estudo da fórmula da cobrança, visando acrescentar à fórmula 

uma variável que considere a vazão do lançamento de efluentes. Elucidou, também, que não se 

encontrou uma fórmula justa que considere o lançamento, pois este varia em função de diversos 

fatores, como sua carga orgânica. Neste momento, o Sr. Francisco acrescentou à pauta, a 

aprovação da sinopse da reunião anterior desta CT, realizada no dia 20/05/2020. Em seguida, 

foi abordado o terceiro ponto acrescentado, que tratava da Portaria IN 02/2013. A Sra. Mariana 

Botelho falou a respeito da proposta da minuta que alterava a Portaria, pontuando que na 
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minuta em questão era tratado sobre o defeso do camarão, contudo, lembrou que em discussão 

anterior, havia sido definida a suspensão do período do defeso, caso não houvesse mais pesca 

por Tróia. O Sr. Francisco agradeceu a observação feita pela Sra. Mariana Botelho e informou 

que será agendada uma reunião para que fosse apresentada a minuta com esta adequação. A Sra. 

Mariana Botelho solicitou que constasse no documento a proibição da pesca por Tróia, uma vez 

que em nenhum momento é dito se é permitida ou proibida. Todos os membros concordaram 

com essas considerações. Seguindo para o próximo item de pauta incluído, referente à bolsa 

pesca para os pescadores do Rio São João, a Sra. Sulamita questionou ao Sr. Francisco se houve 

edital para apresentação do projeto socioambiental da Bolsa Prolagos ou se eles haviam 

apresentado o projeto diretamente à Prolagos. O Sr. Francisco informou que, observada a 

demanda, o projeto foi apresentado diretamente à Prolagos, e sugeriu a Sra. Sulamita que 

preparasse uma proposta de projeto para a localidade do Rio São João, e que a Câmara Técnica 

Pesca faria uma análise e, estando de acordo, encaminharia à Prolagos. A Sra. Sulamita 

questionou se existiriam formas de pleitear, junto ao CBHLSJ, recursos para auxílio aos 

pescadores. O Sr. Francisco informou que houve uma sobra de cestas básicas da associação 

indígena e que essas cestas precisariam sair por uma instituição, podendo ser remanejadas para 

colônia dos pescadores; e que verificaria, assim, a possibilidade de conseguir um apoio para a 

comunidade pesqueira do Rio São João. Comentou, ainda, que como o Comitê agora possui 

uma Câmara Técnica de Recuperação Ambiental, poderia receber projetos de replantio e de 

prevenção na fiscalização de margens, entre outros. Foi questionado, então, se seria possível e 

qual o procedimento para participar desta CT. A Sra. Marianna Cavalcante informou que a 

Resolução que cria esta Câmara Técnica ainda não foi aprovada, pois na última plenária, na 

qual estava em pauta, foi solicitado que seu escopo fosse aumentado para Câmara Técnica de 

Restauração Ambiental, Florestal e Desenvolvimento Sustentável. Foi informado sobre a 

tentativa da Sra. Miriam, representante do INEA, em participar da reunião, mas sem sucesso 

devido a problemas de conexão da internet. O Sr. Francisco agradeceu o esforço da Sra. Miriam 

em participar da reunião. Por último, a Sra. Mariana Botelho informou que a minuta de sinopse 

da reunião do dia 20/05/2020, não havia sido aprovada ainda. A Sra. Marianna Cavalcante se 

desculpou por este item não ter sido incluído nos pontos de pauta, uma vez que a 

responsabilidade da elaboração da proposta de pauta seria do CILSJ, e prosseguiu fazendo a 

leitura da minuta de sinopse. Foi solicitada a mudança do termo “Presidente” para 

“Coordenador” da CT. Não havendo mais manifestações por parte dos membros, a minuta de 

sinopse em questão foi aprovada. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Francisco 

agradeceu a participação e finalizou a reunião. 
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São Pedro da Aldeia, 08 de junho de 2020. 
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Relator: Samara Miranda (Estagiária) e revisado por Jéssica Berbat. 

FRANCISCO DA ROCHA GUIMARÃES  

Presidente da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura  

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João 


