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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 

“Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º022/2019 de 08 de abril de 2019 

Data: 24/04/2019     hora: 9h Local: Departamento de Pesca de São Pedro da Aldeia - RJ 

Presentes: 

Letícia Hitomi Nogami (FIPERJ); Sulamita Rangel de Oliveira (Associação Observação de Cabo Frio); 

Francisco da Rocha Guimarães Neto (Associação de Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da 

Pitória); Cícero Vanderley Neto (Colônia de Pescadores de Iguaba Grande – Z29); Dulce Tupy Caldas 

(Colônia de Pescadores Z-24 de Saquarema); Luiz Henrique dos Santos Abrantes (DEP. Pesca PMSPA); 

Leonardo B. Guimarães (DEP. Pesca PMSPA); Fernanda Couto Oliveira (CILSJ); Mariana L.L.A. 

Botelho (FIPERJ); José Carlos Teixeira (APESCARPGIN); Dimas Tadeu (SAGAT-SPA); Rogério 

(ASS. Da Baleia); José Ricardo Soarez (ASS. Da Baleia); Luiz Claudio O. (CMS-COM.PESCA); Edson 

T. Pedroso (Partido Verde); Eduardo Veiga (Vereador Saquarema); Vanilda T. de Jesus (SAGAT-SPA); 

Roberto Monteiro (Observação Pescado); Roberto Viana dos Santos(Observação Tamoios Pescado); 

Jeferson de Souza (Assessor) Luís Fernando Faulstich e Fernanda Couto (CILSJ). 

 

Pauta:  

1- Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária (28/09/2018); 
2- Escolha do novo Coordenador desta CT; 

3- Aprovação do calendário de reuniões de 2019; 

4- Bolsa Socioambiental da PROLAGOS; 

5- Revisão Geral da IN 002/2013; 

6- Assuntos Gerais. 

Resumo:  

Na presente reunião, foi aprovada a Ata da Reunião realizada no dia 28/09/2019, sem 

ressalvas pelos membros participantes e em seguida passou-se para a reeleição no novo 

coordenador da CT Pesca, que por unanimidade foi reeleito o Sr. Francisco da Rocha 

Guimarães Neto. Passando para o item 3 da pauta, foi decidido que as próximas reuniões da 

desta CT serão realizadas nos dias 15\05\19; 19/06/19 e 03\07\19. Em relação à Bolsa 

Socioambiental da PROLAGOS (item 4), foi acordado que a divisão do auxílio será de 34% 

para Associações (2 entidades) e de 66% para as colônias ( 3 entidades). Passando para a Item 

5 de pauta, (Revisão da IN00/2013), foi apresentado o resumo final da proposta a ser 

encaminhada oficialmente a CTIL para após se encaminhado a plenário do CBHLSJ para 

analise e aprovação de resolução recomendando a adequação da IN 02/2013 e extinção da 

Portaria 110/97, logo após será encaminhado aos órgãos gestores da Pesca e Aquicultura de 

Brasília, neste resumo estava contido as sugestões complementares  dos pescadores artesanais 

e de técnicos da Laguna de Araruama) para  a atualização/revisão da  Resolução em 

referência. Passando para o último item, Assuntos Gerais, foi decidido enviar proposta à 

Plenária do CBHLSJ pedido de criação de resolução para o fornecimento de diária e/ou 
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pagamento de reembolso para pessoas não Membras do CBHLSJ, mas que efetivamente 

participem de algum evento pelo CBHLSJ. Foi também sugerido realização de Oficina do 

CBH vinculando as CT da Pesca e CETACOM objetivando a elaboração de projeto/programa 

de educação ambiental sobre boas práticas ambientais voltadas à recuperação das lagunas 

costeiras, lagoa de Juturnaíba e rios da Região Hidrográfica Lagos São João. Outro assunto 

foi a situação de emergência que os pescadores estão passando, e para comprovar esta 

ocorrência foi solicitado comparar os dados de desembarque estatístico do município de 

Iguaba Grande nos períodos dos últimos 3 anos;  desta forma, Foi também decidido que a CT 

Pesca envie ofício à FIPEJ, solicitando informações sobre a estatística pesqueira da Região de 

Iguaba Grande, pois foi percebido um decréscimo significativo da quantidade capturada nos 

últimos anos. Foi deliberado encaminhar também a CTIL e depois a plenária do Comitê para 

aprovação e resolução de recomendação para que os órgãos responsáveis faça as devidas 

adequações na minutas das instruções normativas de adequação da legislação de ordenamento 

pesqueiros da Lagoa de Saquarema e Rio São. Foi também solicitado que o CBHLSJ envie 

ofício aos órgãos responsáveis pela efetivação da Dragagem do Canal de Itajurú. Nada mais a 

tratar deu por encerrada a reunião. 

Registro Fotográfico: 
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São Pedro da Aldeia, 24 de Abril de 2019. 

 

 

 

 

 

FRANCISCO DA ROCHA GUIMARÃES  

Coordenado da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura  

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João 

  
 

 


