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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 20/2021 de 09 de março de 2021 

Data: 19/03/2021      

Hora: 09h30 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Lista de Presença:  

 

Membros: 

 

Online: João Paulo Arruda (P.M. Iguaba Grande); Irene Mello (ALA); Jorge Mello (ALA); 

Fábio Fabiano (ALA); Aline Thomasi (FIPERJ); Mariana Botelho (FIPERJ); Beatriz Correa 

(FIPERJ); Sulamita Rangel (Observação-CF); 

 

Presencial:  Francisco Guimarães (APAAPP) 

 

Convidados:  

 

Presencial: Luís Fernando Faulstich (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ); Marco Silveira (P.M. 

São Pedro da Aldeia); Alexandro Pinto (P.M. São Pedro da Aldeia); Breno Bento (P.M. São 

Pedro da Aldeia); Beatriz Jotha (APAAPP); Brenno (APAAPP); Maxmilton (Associação dos 

Gancheiros); Orlando Pacheco (NEA-BC); Eli da Costa (Associação Barragens); Luis Claúdio 

(Associação de Moradores da Praia do Siqueira); Anibal (Associação Barragens); José Carlos 

Teixeira (APESCARPGIN); Leonardo (P.M. São Pedro da Aldeia) 

Pauta:  

 

1. Revisão do Período de Defeso da Laguna de Araruama (INI 002/2013); resposta ao 

Ofício n°1413/2020/GABSAP/SAP/MAPA;  

2. Assuntos gerais.  

 

Resumo:  
O Coordenador Francisco Guimarães iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, em 

seguida, elucidou que o objetivo da reunião era iniciar o trabalho de resposta à Nota Técnica Nº 

6/2020/DIPEL/COPEL/CGPM/DEPOP/SAP/MAPA, para justificar os pleitos encaminhados ao  

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Logo após, foi feito a leitura da 

Nota Técnica, seguido da apresentação da minuta de Resposta à Nota Técnica. O Sr. Francisco 

Guimarães listou as propostas de mudanças, justificando-as. Durante a leitura da minuta foram 

feitas as devidas alterações conforme sugestões dos presentes. Com relação ao item que 

abordou sobre as “alterações de regras relacionadas às atividades de aquicultura desenvolvidas 

dentro da Lagoa” (item “d” da minuta), a Sra. Aline Thomasi, da FIPERJ, ressaltou que a 

atividade de aquicultura em lagos, lagoas e lagunas era proibida, de acordo com a Resolução 

CONEMA n° 49/2013, e, por isso, possivelmente não passaria pela SAP, e mesmo que 

passasse, precisaria de um estudo de capacidade de carga. Além disso, os peixes fornecidos 

deveriam conter o selo de inspeção, de acordo com a legislação especifica. O Sr. Francisco 

Guimarães agradeceu pela informação e sugeriu utilizar alguma jurisprudência, usando como 
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exemplo locais como Silva Jardim, para viabilizar a atividade. Entretanto, esse assunto seria 

mais bem discutido, ainda. Acrescentou, solicitando que a mesma enviasse as legislações 

citadas para serem disponibilizadas aos membros e convidados. A Sra. Aline Thomasi 

prontificou-se enviar os documentos solicitados, via e-mail, e inteirou que em Silva Jardim era 

um reservatório e, por isso, era viável a atividade no local. O Sr. Luís Fernando Faulstich, do 

CILSJ, questionou se perante a legislação, citada pela Sra. Aline Thomasi, o tanque em rede, 

com o intuito de armazenamento do pescado, somente, era sinônimo de aquicultura. A Sra. 

Aline Thomasi respondeu que na legislação isso não estava claro, contudo, iria avaliar o assunto 

junto ao INEA, para esclarecimento. Completou que esse assunto envolvia questões relevantes, 

que impactaria nas condições naturais daquele ambiente, e que deveriam ser levados em 

consideração, como espaço físico que seria perdido, geração de matéria orgânica, questões 

sanitárias, entre outros. Dando continuidade, abordou-se o item que tratava sobre as “alterações 

das regras de uso das estruturas fixas, inclusive dos ranchos de pesca, para propiciar atividades 

de turismo de base comunitária” (item “f”). O Sr. Francisco Guimarães sugeriu suprimir o texto 

“estrutura fixa”, pois esse assunto não era competência do MAPA. Foi proposto, também, a 

anulação da obrigatoriedade da retirada das barragens, conforme especificado no item “d” do 

Art. 5° da INI 02/2013 MPA/MMA, devendo estar fora do canal de navegação. Por fim, 

abordou-se sobre a decisão de manter ou não o período de defeso do camarão. A Câmara 

Técnica optou por endossar a decisão do Projeto Rebyc, o qual propôs que o defeso do peixe 

fosse separado do camarão, com o defeso do camarão passando para o período de abril a junho 

e o do peixe permanecendo na mesma época. E enquanto não saísse o documento formalizando 

essa decisão, o defeso do camarão ficaria suspenso, temporariamente. A Sra. Mariana Botelho, 

da FIPERJ, reforçou a observação dos técnicos sobre a fiscalização durante os períodos de 

defeso, uma vez que passará a ter dois períodos. Atentou que os pescadores deveriam optar pela 

pesca de uma espécie apenas, evitando que os mesmos pesquem o ano inteiro. O Sr. Francisco 

Guimarães pediu que os membros da Câmara Técnica e a FIPERJ ajudassem na elaboração das 

respostas para os questionamentos que ficaram pendentes, em destaque, e contribuíssem, se 

necessário, no embasamento dos questionamentos já justificados. Afirmou que seria estipulado 

um prazo de 10 dias para que os mesmos pudessem revisar a minuta e enviar por e-mail suas 

sugestões, e logo após, seria marcado uma reunião para apresentação da versão final. Depois de 

aprovada, a resposta seria encaminhada ao MAPA. Sem mais colocações por parte dos 

presentes, passou-se para Assuntos Gerais. O Sr. Francisco Guimarães explanou que era 

necessário marcar uma reunião com as Guardas Marítimas e Ambientais e Ordem Pública dos 

municípios do entorno da Laguna de Araruama, para alinhar sobre a fiscalização integrada para 

ano de 2021, conforme preconizado no Acordo de Cooperação Técnica. O Sr. Fábio Fabiano 

questionou se era possível replicar o Acordo de Cooperação Técnica para a Sub-bacia do Rio 

São João. O Sr. Francisco Guimarães respondeu que era necessário alinhar com o Poder 

Concedente dos municípios abrangidos pela sub-bacia, em questão. O Sr. Jorge Mello, da ALA, 

veio registrar um informe sobre as queimadas na APP, na área da Sub-bacia do Rio São João, 

solicitando que fosse investigado pelos órgãos estaduais responsáveis. Não havendo mais 

assuntos a serem tratados, o Sr. Francisco Guimarães agradeceu a participação de todos e 

finalizou a reunião.  
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Registro Fotográfico: 
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Elaborado em: 09/04/2021 

Aprovado em: 
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