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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” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 94/2019 de 03 de setembro de 2019 

Data: 17/10/2019 hora: 10h Local: Colônia de Pescadores de Cabo Frio (Z-4) 

Presentes: 

Membros (as): Letícia Hitomi Nogami (FIPERJ); Sulamita Rangel de Oliveira (Associação Observação 

de Cabo Frio); Cícero Vanderlei Neto (Colônia de Pescadores de Iguaba Grande – Z29); Luiz Henrique 

dos Santos Abrantes (DEP. Pesca PMSPA); Jorge Carmo de Mello (ALA); Francisco da Rocha 

Guimarães Neto (Ass. Praia da Pitória); Roberta Cruz (Observação Cabo Frio); Mariana L.L.A. Botelho 

(FIPERJ); Rogério de Oliveira Souza (ASS. Da Baleia); Irene Alves (ALA).  

Convidados: Roberta (Santo Antônio); Roberto (Santo Antônio); Eli (Praia do Siqueira); Roberta 

(Xavão), Roberto (Xavão); Agrimalado Gomes; Elizabete; Josilene da Silva; Ledian França; Martha da 

S. Gomes; Guilherme G.; Amauri França; Alexandre; Ana Paula A. Pereira (Cabo Frio); Paulo Arruda 

(Iguaba Grande); Fernando Bifó (Arraial do Cabo); Roberta Cruz (Cabo Frio); Eliza Cardoso (Cabo 

Frio); Luís Fernando Faulstich e Renan Ventura (CILSJ). 

 

Pauta:  

1. Leitura e aprovação da minuta de Sinopse de Reunião (09/09/2019); 

2. Licenciamento dos pescadores artesanais em unidades de conservação (artes de pesca e 

embarcações); 
3. Informe sobre o andamento do processo na Secretaria de Aquicultura e Pesca do MAPA; 

4. Informe sobre a fiscalização Defeso Lagoa de Araruama (INI 002/2013); 

5. Informe sobre o Regimento Interno (CT Pesca e Aquicultura); 

6. Assuntos Gerais. 

Resumo:  

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

participantes agradecendo a presença de todos; em seguida, leu o ofício convocatório obtendo 

aprovação da pauta apresentada, em seguida o Presidente da CT Pesca perguntou se havia 

algum item a ser incluído na presente pauta; o Sr. Fernando Bifó solicitou a palavra para 

informar que se reuniu com o deputado estadual João Peixoto (Presidente da Comissão de 

Pesca da ALERJ) para solicitar uma Emenda de inclusão da pesca artesanal na minuta do PL, 

bem como foi solicitado também o fortalecimento da FIPERJ, devido ao ótimo trabalho que o 

órgão vem desenvolvendo na pesca artesanal na Região dos Lagos.  Foi solicitado ainda que 

fosse abordado, nos assuntos gerais, a Fiscalização e a abertura de uma nova Câmara Técnica. 

O Sr. Francisco, presidente da CT, aproveitou para justificar sua ausência na reunião anterior 

devido uma viagem de última hora e informou que não houve ausências consecutivas e sim 

intercaladas e que sua defesa foi entregue à Secretaria Executiva do CBHLSJ. Passando para 

o item de pauta: Aprovação da minuta de Sinopse de Reunião 09/09/2019 a mesma foi 

apresentada aos Membros presentes e aprovada sem ressalvas. Passando para o segundo item: 
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Licenciamento dos pescadores artesanais em unidades de conservação (artes de pesca e 

embarcações); o Sr. Francisco apresentou o histórico da sua atuação no ano vigente, que, 

seguindo Francisco, as principais atividades em 2019 foram: Abertura do processo da LA 

Adequação INI 02/2013 - MAPA nº 21044.003669/2019-35 e Encaminhamento do ofício do 

presidente do Consórcio ao Deputado Serginho (em Julho); Reunião Brasília na SAP sobre o 

referido processo e da Lagoa de Saquarema/rio São João, Contato Chefe de Gabinete do 

Presidente do INSS para liberação do nº da Portaria para os pescadores terem acesso ao 

seguro defeso e pedido de força tarefa para atendimento as organizações do entorno da LA e 

Participação na oficina Curso-oficina para nivelamento do banco de instrutores em 

monitoramento da pesca artesanal em UCs (em Agosto); Reunião com procurador da 

República para expor denúncias relacionadas ao Esgoto (em Setembro); Participação da 

oficina de elaboração de fluxo de licenciamento de pescadores e embarcações nas UCs, 

Reunião Chefe de Gabinete da Ministra do MAPA e Diretor da SAP sobre o referido 

processo e os da Lagoa de Saquarema/rio São João, Audiência com procurador Federal com 

as prefeituras e Upam devido à precária fiscalização (em Outubro); Reunião de processo da 

LA adequação da INI 02/2013 - MAPA 21044.003669/2019-35 e esboço de projeto de 

entreposto de pesca na Região dos Lagos RJ para pesca artesanal (Agenda SAP 29/10/2019). 

Foi também informado sobre Saneamento da Praia do Siqueira e Geral. Foi então solicitado 

que fosse encaminhado para a Plenária solicitação de criação do Grupo de Trabalho para o 

ordenamento pesqueiro da Zona Costeira da RH-VI.  Em relação à pesca dentro das UCs, o 

Sr. Alexandre (Presidente da Z-4) informou que a portaria do ICMBio  nº 9667 permite o 

pagamento do auxílio sem a necessidade de fornecimento da licença especifica (especial) da 

espécie, dentro das Unidades de Conservação. Outro assunto abordado foi sobre o 

cadastramento dos pescadores de Guaiamum que foi realizado até o mês de setembro do ano 

vigente. O Sr. Cícero reiterou o pedido para a separação do defeso do Camarão e Peixe na 

Lagoa de Araruama, conforme a INI002/2013. Passando para o próximo item: Informe sobre 

o andamento do processo na Secretaria de Aquicultura e Pesca do MAPA; foi informado 

pelo Francisco Guimarães, participante da reunião em Brasília com a comissão gestora do 

MAPA, que houve avanços neste processo sendo solicitado então uma reunião com os 

pescadores locais para o nivelamento das informações e das definições dos trabalhos 

defendidos, em especial, no tocante a separação do período de defeso do Camarão e Peixe. 

Assim foi reiterado pelo presidente da CT que a próxima reunião sobre o assunto estava 

marcada para o dia 30/11, em Brasília. Passando para o item 4:  Informe sobre a 

fiscalização Defeso Lagoa de Araruama (INI 002/2013); Foi Informado que seria 
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solicitado ao responsável da Fiscalização do defeso  da  Lagoa de Araruama que enviasse um 

relatório geral com as principais apreensões realizadas em 2019. Foi proposto ainda que fosse 

criado um Grupo de Trabalho com os integrantes da CT Pesca do CBHLSJ para discutir o 

ordenamento da pesca costeira na Região dos Lagos e que fosse encaminhado ofício à 

Superintendência de Pesca do MAPA com essa solicitação, que foi aceita pelos participantes 

da reunião. Foi perguntado por um representante dos pescadores da região do Chavão em 

Tamoios se estava previsto o monitoramento dos agrotóxicos na bacia do Rio São João, 

sendo respondido que o CBHLSJ está disponibilizando verba para a concepção de  um 

projeto de monitoramento  da qualidade da água na bacia do rio São João, onde atrevéz de 

Ato Licitatório seria contratada empresa especializada para realização deste monitoramento e 

que a referida variável seria contemplada no referido projeto. Passando para o próximo item: 

Informe sobre o Regimento Interno (CT Pesca e Aquicultura); foi dito que o minuta de 

regimento interno da CT Pesca do CBHLSJ seria enviada aos membros para analise, com 

prazo máximo de 10 dias para o envio das considerações. Em seguida, seria encaminhada 

para analise ao setor jurídico e à Câmara Técnica Institucional Legal do CBHLSJ, e assim 

que fosse avaliada, voltaria à CT Pesca para aprovação final. Passando para o último item de 

pauta: Assuntos Gerais foi informado pelo Pescador Roberto o exemplo do programam de 

monitoramento de pescado da região de Canavieiras/Bahia que é feito em sistema de cartilhas 

tendo alta participação dos pescadores locais. Em seguida, a Sr.ª Roberta (Observação) 

informou sobre o intercâmbio realizado com os catadores locais de guaiamum e os das 

regiões de Guapimirim e Canavieiras que culminou em proposta de reunião com o ICMBio 

para orientar e fortalecer esses catadores. Foi sugerido pelo Chico Pescador que fosse 

programado um intercâmbio para a troca de tecnologia com os pescadores do estado do Pará 

(com apoio da CGBT) que detém tecnologia de armazenamento de guaiamum com auto grau 

de preservação. Prosseguindo a reunião foi solicitado pelo convidado e representante da 

Colônia de Cabo Frio, Alexandre Marques, que fosse substituído a atual coordenação da CT 

Pesca do CBHLSJ por achar que o número de reuniões estava escasseando e que a CT estava 

enfraquecida atualmente; foi sugerido também que fosse criada outra CT de Pesca, específica 

para a Bacia do Rio São João, separando suas competências.  O Sr. Rogério reiterou a 

solicitação do Sr. Alexandre dizendo que também achava que a CT Pesca estava 

enfraquecida; mas enfatizou o bom trabalho realizado na pela gestão atual, porém informou 

que poderia ser melhor porque achava que a CT pesca deveria reunir mais vezes. O Sr. Cícero 

deu sua opinião informando que na realidade estava faltando era a integração entre os 

membros da CT, mas que era nítido os avanços obtidos na atual gestão do Chico Pescador, e 
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São Pedro da Aldeia, 25 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

FRANCISCO DA ROCHA GUIMARÃES  

Presidente da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura  

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João 

que todos estavam de parabéns pela luta para a preservação dos estoques pesqueiros da 

Laguna de Araruama. A Sr.ª Letícia (Fiperj) solicitou a palavra para dizer que sua sugestão de 

confecção do Regimento Interno da CT Pesca estava certa; justamente para dirimir os 

problemas decorrentes da falta de diretrizes pela ausência do Regimento Interno o que estava 

acarretando nessas discussões. Falou ainda que os presidentes das colônias de pesca da 

Região deveria se reunir mais vezes para o fortalecimento do grupo. A Sr. ª Roberta 

(Observação) falou sobre as ausências do presidente da CT e que isso não deveria acontecer, 

mas enfatizou que não duvidava da competência da atual gestão da CT e pediu que fosse 

criada a figura de um substituto, quando o presidente não pudesse comparecer.  O Sr. 

Fernando Bifó reiterou que o grupo da pesca precisa se unir mais para o fortalecimento da 

gestão pesqueira da região do Comitê e enfatizou que os verdadeiros inimigos não estão 

dentro do grupo, mas fora, e devem serem combatidos. Não havendo mais nada a ser tratado 

o Presidente Chico Guimarães agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  

Registro Fotográfico: 

 

     

 

 

 

Relator: Luís Fernando Faulstich (Analista Técnico do CBHLSJ) 


