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Ata da Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura do Comitê de Bacia 1 

Hidrográfica Lagos São João – CBH LSJ. Ao sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, 2 

às 10h:00min, iniciou-se a reunião na Sede da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca de 3 

Iguaba Grande, localizada na Avenida das Acácias, s/n°, Ubás, Iguaba Grande, onde compareceram os 4 

seguintes representantes, conforme as assinaturas da lista de presença: Sr.º José Carlos Teixeira 5 

“Zezeco” (APESCARPGIN); Sr.º Luís Fernando Faulstich e Sr.º Renan Ventura  (CILSJ); Sr.º Cicero 6 

Wanderley Neto (Colônia de Pescadores Z-29);  Sr.º Amauri França Cruz, Sr. ª Roberta Cruz, Sr. ª 7 

Sulamita Rangel e Sr. ª Lédia França (Observação Cabo Frio), Sr.º Lucio  Nascimento (Colônia de 8 

Pescadores Z-28); Sr.º Luiz Carlos (Guarda Ambiental Araruama); Sr.º Thiago Dutra Ferreira 9 

(SEAGRI); Sr.º Leonardo Ferreira; Sr.º Breno dos Santos (Pescador Poço Fundo); Sr.º Luiz Marques; 10 

Sr.º Marco Antônio Falcão de Oliveira (M.S Assessoria); Sr.º Teixeira (Comandante da Guarda Civil 11 

Municipal/Ambiental); Sr.º José Ricardo de Souza (ASPAPRAB); Sr.º Leandro Coutinho e Sr.º Paulo 12 

Arruda (Prefeitura de Iguaba Grande); Sr.º Rogério Oliveira de Souza (ASPAPRAB); e Sr.º Francisco 13 

da Rocha Guimarães “Chico Pescador” (APAAPP). A reunião foi iniciada pelo Coordenador, Francisco 14 

da Rocha, agradecendo a presença dos participantes e pedindo que todos se apresentassem, em seguida, 15 

foi exibido o ofício de convocação do CBHLSJ n. 48 /2018 que continha a seguinte pauta: 1. 16 

Elaboração dos projetos oriundos do recurso do CBH-LSJ para a Pesca e Aquicultura. Dando 17 

continuidade à reunião, o Sr.º Francisco Guimarães inicialmente citou a resolução 56/2013 do CBH-18 

LSJ que trata da ajuda de custo aos usuários do comitê, onde, em princípio, apenas  coordenador da 19 

câmara técnica pode receber auxílio financeiro para  participar de eventos externos do Comitê. Assim, 20 

foi proposto que a referida  ajuda de custo fosse estendida aos membros integrantes das câmaras 21 

técnicas como ao exemplo feito no comitê Macaé e das Ostras, tendo em vista que todos os integrantes 22 

são voluntários e a maioria deles são pescadores e não tem condições de ir a todas as reuniões devido à 23 

dificuldade financeira, com isso foi proposto, pelos presentes, a elaboração de uma minuta de resolução 24 

para ser encaminhada à CTIL do CBH-LSJ para apreciação. Em seguida foi apresentada a proposta de 25 

minuta da portaria para a melhoria da gestão pesqueira e ambiental de quatro localidades: (1) APA do 26 

São João através da Portaria 82, ordenamento pesqueiro e as soluções indicadas pela comunidade; (2) 27 

Cabo Frio, através da Portaria 445; (3) Arraial do Cabo sobre a reserva da licença para as embarcações, 28 

como também a parte do ordenamento específico de pesca no litoral. Em seguida o Sr.º Leandro 29 

Coutinho pediu a palavra para falar sobre a demanda em relação à fiscalização na Lagoa de Araruama e 30 

suas implicações. Neste sentido, o Sr. Leandro fez contato com o Deputado André Correia, que 31 

presidiava a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, e conseguiu agendar uma reunião para o dia 32 

08/08/2018 às 10:00 horas para tratar de assuntos referentes à fiscalização, e foi proposto que ao final 33 
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da reunião fosse criado uma comissão de cinco pessoas para estarem presente na reunião para apoiar os 34 

municípios e montar uma estratégia para melhor atender essa demanda. Prosseguindo com a reunião o 35 

Sr.º Francisco Guimarães deu início a apresentação do relatório de ações 2018 que havia sido elaborado 36 

em reuniões anteriores. Após o término da apresentação, foi questionada a aprovação do documento 37 

aos membros presente na reunião, não havendo nenhuma contestação pelos mesmos, o documento foi 38 

aprovado sem ressalvas. Dando continuidade à reunião o Senhor Francisco Guimarães apresentou a 39 

PORTARIA IBAMA N° 82, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003, que estabelece normas gerais para o 40 

exercício da pesca na bacia hidrográfica do rio São João, Estado do Rio de Janeiro. Segundo Francisco, 41 

a referida portaria necessita de atualizações para melhoria, e que o auxilio da FIPERJ seria crucial para 42 

que o documento seja finalizado de forma correta. Neste sentido, foi feita a sugestão para que fosse 43 

considerado o Plano Nacional de Manguezais e uma de suas áreas pilotos de atuação e adequação da 44 

legislação é a ação 3.3 do referido plano. Outro ponto, foi em relação à RESEX Marinha de Arraial do 45 

Cabo, foi marcado reunião para outro dia com intuito de discutir sobre o que seria mais apropriado ao 46 

pessoal de Arraial do Cabo. Passando para a parte dos projetos foi apresentada a planilha de gastos do 47 

defeso 2018 discriminando todos os valores que serão gastos no período de defeso na Lagoa. O valor 48 

apresentado disponível para a CTP é de R$ 72.000,00, ficou decido que serão gastos R$ 20.000,00 com 49 

a fiscalização da Lagoa de Araruama e que serão cedidos dois Caicos no valor de R$ 5.000 e dois 50 

motores de Rabeta no valor de R$ 5.000. O projeto SLA será financiado por uma quantia de R$ 51 

30.000,00 e os outros R$ 12.000,00 restantes da verba serão utilizados para despesas operacionais que 52 

poderão surgir. Foi destacado que será necessária a ajuda das concessionárias PROLAGOS E CAJ para 53 

o financiamento do combustível dos barcos, a fim de poder ser feita a fiscalização durante todo o 54 

período do defeso. O Sr.º Francisco Guimarães informou que já havia conversado com o Sr.º Carlos 55 

Gontijo e que o mesmo se mostrou interessado em poder ajudar na fiscalização, e que iria conhecer os 56 

novos diretores da PROLAGOS para ter uma conversa a respeito do assunto. Assim, depois de 57 

decidido os valores, o Sr.º Francisco Guimarães tratou de organizar uma comissão para a reunião que 58 

acontecerá no dia 08/08/2018. Encaminhando-se para o final da reunião o Sr.º Francisco lembrou que o 59 

prazo final para as comunidades se pronunciarem sobre a proposta do referido documento está marcada 60 

para o dia 31/08/2018, e orientou os pescadores a se reuniram para debater a questão e decidirem se 61 

aceitam ou não tais modificações, orientou ainda a fazer lista de presença para registrar o evento. Deste 62 

modo, a próxima reunião da Câmara Técnica para analisar o material que será elaborado foi marcada 63 

para o dia 18/09/2018; quando o Sr.º “ZEZECO” irá fazer uma apresentação na próxima reunião da CT 64 

Pesca e o item de pauta será a Análise das proposta da comunidade. Não tendo nenhum assunto mais a 65 

se tratar, O Sr.º Francisco Guimarães finalizou a reunião, agradecendo a presença dos participantes. 66 



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

Rios São João e Una 

 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 

Deste modo, eu, Renan Ventura Correia (CILSJ), lavro a presente ata, para que, depois de lida, 67 

aprovada pela plenária desta CT e assinada pelo Coordenado da Câmara Técnica de Pesca e 68 

Aquicultura do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, produza seus efeitos legais. São Pedro 69 

da Aldeia, 09 de agosto de 2018.  70 
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