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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica Institucional Legal - CTIL” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 43/2021 de 17 de maio de 2021 

Data: 01/06/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Leandro Coutinho (Colônia Z-29/Iguaba Grande); Marcos Felipe Vargas (P.M. 

Cabo Frio); Nathália Bragança (CAJ); Thiago Marra (PROLAGOS); Thaís Sanson (IPEDS); 

Jorge Mello (ALA); 

 

Convidados: Dalva Mansur (IPEDS); Irene Mello (ALA); Eduardo Pimenta (UVA); Edna 

Calheiros (AMEAS); Ten. Barroso (SEDEC); Luís Fernando Faulstich (CILSJ); Samara 

Miranda (CISLJ); Emídio Fernandes (ouvinte). 

Pauta:  

 

1. Homologação da composição da CTIL;  

2. Eleição de coordenador(a);  

3. Avaliação da minuta de alteração da Resolução 104/2019 (percentual para contratação 

dos projetos básicos, executivos e fiscalização das obras de saneamento) - Inclusão dos 

municípios de Saquarema, Casimiro de Abreu e adequação do valor do projeto Cabo 

Frio;  

4. Avaliação das minutas de resoluções de arte de pesca (gancho e barragem) na Laguna 

de Araruama;  

5. Avaliação da minuta que regulamenta a aplicação de recursos financeiros do CBHLSJ 

no montante de R$ 95.620,44 (noventa e cinco mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e 

quatro centavos) para Auxílio à Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama 

(alimentação, combustível, óleo lubrificante e pequenos reparos);  

6. Avaliação da minuta que aprova a aplicação de recursos financeiros do CBHLSJ no 

montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para armazenagem de embarcação em marina 

especializada;  

7. Assuntos Gerais. 

 

Resumo:  
O Presidente do CBH-LSJ, Sr. Eduardo Pimenta, iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos. Em seguida, passou-se para a homologação da composição da Câmara Técnica. O Sr. 

Luís Fernando Faulstich, do CILSJ, citou as entidades a serem homologadas, questionando se 

havia alguma inclusão ou retificação a ser feita. O Sr. Marcos Vargas, da Prefeitura Municipal 

de Cabo Frio, solicitou alteração na representação da Prefeitura, colocando-o como suplente da 

entidade e o Sr. Mário Flávio como titular. Completou que encaminharia o ofício formalizando 

a alteração para a Entidade Delegatária. Não havendo mais ressalvas por parte dos presentes, a 

composição foi homologada com a alteração. Prosseguiu-se para a eleição do coordenador. O 

Sr. Leandro Coutinho, da Col. Z-29/Iguaba Grande, manifestou interesse na função. Não 

havendo manifestações por parte dos demais membros, o Sr. Leandro Coutinho foi eleito pela 
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maioria dos votos. Logo após, o Sr. Eduardo Pimenta solicitou a exclusão do item 4 de pauta, 

que tratava da avaliação das minutas de resoluções de arte de pesca de gancho e barragem na 

Laguna de Araruama. Com a justificativa que as minutas deveriam retornar para a Câmara 

Técnica de Pesca e Aquicultura (CT Pesca), para apreciação dos membros, juntamente com o 

Parecer Jurídico referente aos questionamentos pontuados na CTIL, em reunião pretérita. A 

solicitação foi aceita pela maioria dos membros. Seguiu-se, então, para o terceiro item de pauta, 

sobre a avaliação da minuta de alteração da Resolução CBHLSJ n° 104/2019. O Sr. Luís 

Fernando Faulstich contextualizou que a minuta em questão tornava permissível que todos os 

novos projetos de saneamento aprovados no âmbito do CBH-LSJ teriam 5% (cinco por cento) 

dos seus recursos destinados para a contratação de empresa especializada na elaboração dos 

projetos básicos, executivos e fiscalização das obras.  O Sr. Leandro Coutinho corroborou com 

a fala do Sr. Luís Fernando Faulstich. Não havendo manifestações contrarias, a minuta foi 

aprovada. Continuou-se para a avaliação da minuta que regulamentava a aplicação de recursos 

financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 95.620,44 (noventa e cinco mil, seiscentos e vinte 

reais e quarenta e quatro centavos) para Auxílio à Fiscalização Integrada da Lagoa de 

Araruama. O Sr. Leandro Coutinho contextuou que a ação era uma demanda da CT Pesca, 

realizada todo ano pelas Guardas Ambientais e Marítimas dos municípios limítrofes da Laguna, 

com o apoio do Comitê, visando o cumprimento da legislação para a revitalização da pesca. O 

propósito da minuta era disponibilizar o montante citado para custear os gastos com 

alimentação, combustível, óleo diesel e pequenos reparos inerentes às ações que seriam 

realizadas em 2021. Foi questionado se a pretensão dessa nova resolução era aumentar o auxílio 

para o ano todo. O Presidente do CBH-LSJ, Sr. Eduardo Pimenta, esclareceu que a minuta em 

questão possibilitava a realização da ação o ano todo, e não, somente, nos meses do Período de 

Defeso. Dessa forma, a presença da fiscalização inibiria a minoria que não praticava a pesca 

responsável. Em seguida, comentou sobre sua recomendação feita à CT Pesca, de envolver de 

uma maneira mais participativa outras colônias de pescadores, principalmente aquelas que 

tinham o olhar mais voltado para a pesca oceânica ou francamente oceânica. Visto que os 

pescadores desse setor estavam enfrentando problemas com o recolhimento de suas redes e 

acabavam recorrendo às colônias de pescadores que tinham representatividade na Laguna de 

Araruama. A intenção dessa proposta era trazer um diálogo mais amplo junto a esse setor, entre 

as representações da pesca e as guardas que executavam a fiscalização. Sem mais comentários 

por parte dos presentes, a minuta foi aprovada. Dando continuidade, seguiu-se para a avaliação 

da minuta que aprovava a aplicação de recursos financeiros do CBHLSJ no montante de R$ 

12.000,00 (doze mil reais) para armazenagem de embarcação em marina especializada. O Sr. 

Leandro Coutinho elucidou que se tratava de uma medida necessária, haja vista experiências 

anteriores e a complexidade dos serviços para garantir a integridade da embarcação. O Sr. 

Marcos Felipe, da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, questionou em qual Marina a embarcação 

iria ficar. O Sr. Luís Fernando respondeu que a escolha da Marina seria dada por meio de um 

processo licitatório. O Sr. Marcos Felipe exprimiu que devido à grande extensão de área da 

Laguna de Araruama ficaria muito caro levar a embarcação de um município para o outro. O Sr. 

Luís Fernando comentou que seria reaproveitado a carreta do CILSJ para transportar a 

embarcação por via terrestre para evitar oneração com combustível. Não havendo ressalvas por 

parte dos membros, a minuta foi aprovada. Passando para “Assuntos Gerais”, o Sr. Emídio 

Fernandes, ex-coordenador da CTIL, solicitou que dessem continuidade ao trabalho de revisão 

do Regimento Interno do CBH-LSJ. O Sr. Leandro Coutinho ratificou a fala do Sr. Emídio 

Fernandes, e solicitou o encaminhamento da última versão da minuta para os membros da 

CTIL. Logo após, o Sr. Marcos Felipe questionou se havia algum trabalho, no âmbito do 

Comitê, de orientação aos pescadores sobre os programas governamentais que davam 

assistência a eles. O Sr. Leandro Coutinho externou que tal discussão estava no âmbito da CT 
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Pesca, visto que os representantes das colônias e associações de pescadores integravam essa 

instância. Corroborou a importância da orientação aos pescadores, considerando que muitos 

deles não tinham conhecimento nem das legislações que regulamentava a pesca. Com isso, tal 

pleito poderia ser colocado na pauta da Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEACOM). 

O Sr. Eduardo Pimenta informou que estava sendo discutida a criação de uma Medida 

Provisória que iria retirar o poder e controle das colônias, passando para as prefeituras. Além 

disso, determinava que os cadastros dos sindicalizados fossem feitos, exclusivamente, nos 

executivos, através da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, e não mais pelas colônias 

ou sindicatos. O Sr. Luís Fernando ratificou a sugestão de levar o pleito do Sr. Marcos Felipe 

para a CT Pesca, para elaborar um projeto de divulgação das medidas e programas 

governamentais de fomento a pesca, em parceria com a CTEACOM. Dando prosseguimento, a 

Sra. Edna Calheiros, da AMEAS, comentou sobre a experiência da nova forma de gestão do 

Subcomitê da Lagoa de Saquarema, através de um Comitê Gestor em direção colegiada. O Sr. 

Emídio Fernandes completou que viu na pessoa da Sra. Edna Calheiros, a oportunidade de 

trabalhar em conjunto, trazendo elementos enquanto diretora. Apropriando-se do espaço no 

Comitê, entendendo sua finalidade e passando para as demais instituições integrantes, a 

importância desse órgão, para somar mais força, ainda. A Sra. Edna Calheiros contou que no 

primeiro momento foram feitas reuniões com as instituições que compõem o comitê. E agora 

partiriam para uma conversa com as pessoas que frequentavam as reuniões do Subcomitê, mas 

não estavam formalizadas legalmente, com o objetivo de orientá-las sobre o processo de 

formalização, e proporcionar uma participação maior. O Sr. Leandro Coutinho parabenizou a 

Sra. Edna Calheiros pela iniciativa e pelo comprometimento junto ao Comitê. Não havendo 

mais assuntos a serem tratados, o Sr. Leandro Coutinho agradeceu a participação de todos e 

finalizou a reunião.  

Registro Fotográfico: 

 
 

          

Relator: Samara Miranda, revisado por Luís Faulstich (CILSJ) 
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LEANDRO COUTINHO MATTOS  

Coordenador da Câmara Técnica Institucional Legal 

do CBHLSJ 
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