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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura do CBHLSJ (CT Pesca)” 
 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 28/2021 de 14 de abril de 2021 

Data: 23/04/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma Jitsimeet) 

Presentes:  

 

Membros: Francisco Guimarães (APAAPP); Fábio Fabiano (ALA); Jorge Carmo Mello 

(ALA); Daiana Cabral (P.M. São Pedro da Aldeia); João Paulo Arruda (P.M. Iguaba Grande); 

Eduardo Pimenta (UVA);  

 

Convidados:  Irene Mello (ALA); Zezeco (APESCARPEGIN); Marco (P.M. São Pedro da 

Aldeia); Luiz Henrique (P.M. São Pedro da Aldeia); Adriana Saad (CILSJ); Luís Fernando 

Faulstich (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ). 

Pauta:  
 

1. Homologação da composição da CT; 

2. Eleição do Coordenador; 

3. Fechamento resposta Ofício Mapa 1413/2020; 

4. Proposta de unificação da resposta ao Ofício Mapa com os encaminhamentos da 

REBYC; 

5. Assuntos gerais. 

 

Resumo:  
O Sr. Francisco Guimarães, da APAAPP, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 

Em seguida, a Sra. Adriana Saad, do CILSJ, e o Sr. Francisco Guimarães solicitaram alterações 

na pauta da reunião, ficando da seguinte forma: 1 - Homologação da composição da CT; 2 - 

Eleição do Coordenador; 3 - Definição do uso de recursos da fiscalização integrada; 4 - 

Definição da logística de operação da embarcação da fiscalização, adquirida pelo CBH-

LSJ; 5 - Proposta de unificação da resposta ao Ofício Mapa com os encaminhamentos da 

REBYC; 6 - Fechamento resposta Ofício Mapa 1413/2020; 7 - Assuntos gerais. Seguiu-se 

para a homologação da composição da CT Pesca. O Sr. Luís Fernando Faulstich, do CILSJ, 

citou as entidades a serem homologadas, questionando se havia alguma inclusão ou retificação 

a ser feita. O Presidente do CBH-LSJ, Sr. Eduardo Pimenta, atentou que a Universidade Veiga 

de Almeida (UVA), entidade cujo era representante, não constava na lista de composição. 

Acrescentou que foi enviado o ofício solicitando a inclusão da mesma na instância. O Sr. Luís 

Fernando Faulstich informou que tal ofício não citou a CT Pesca. Diante disso, o Sr. Eduardo 

Pimenta solicitou a inclusão da UVA, tendo como titular a Sr. Flávia Targa Martins e o próprio 

como suplente. O Sr. João Paulo Arruda, da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande solicitou 

que fosse colocado o seu nome como titular e o Sr. Vinícius Lavalle como suplente. A Sra. 

Daiana Cabral, da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, externou que os representantes da 

Prefeitura frente a CT seria o Sr. Breno e o Sr. Luiz Henrique, porém a indicação seria 

formalizado, ainda. Sem mais manifestações por parte dos presentes, a composição foi 

homologada com as alterações. Passou-se, então, para a Eleição do Coordenador. O Sr. 
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Francisco Guimarães sugeriu adiar a eleição, para ter mais representatividade no quórum, dando 

oportunidade para outros representantes se candidatarem. No entanto, todos concordaram em 

dar prosseguimento com a eleição. Foi questionado se algum membro presente teria interesse 

em concorrer para o cargo. Não havendo manifestações, foi aprovado a recondução do Sr. 

Francisco Guimarães na função de Coordenador. Prosseguiu-se, então, para a pauta que tratava 

sobre a definição do uso de recursos da fiscalização integrada. A Sr. Adriana Saad, do CILSJ, 

contextualizou que havia o montante de R$ 99.626,57 (noventa e nove mil, seiscentos e vinte e 

seis reais e cinquenta e sete centavos), disponível para o ano de 2021, para cobrir os gastos com 

combustível em geral e kit alimentação. Completou que os membros precisavam definir o valor 

a ser disponibilizado para cada um, e apresentou a seguinte sugestão: destinar o montante de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para a compra de, aproximadamente, 1.000 (hum mil) kit’s 

alimentação e o montante de R$ 69.626,57 (sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e 

cinquenta e sete centavos) para a compra de combustível. O Sr. Eduardo Pimenta questionou se 

era possível fazer um aditivo para aumentar o valor. A Sra. Adriana Saad respondeu que esse 

era o montante a disposição no momento, contudo, a medida que o INEA fosse repassando os 

recursos referentes ao ano de 2022, poderia ser feito um termo aditivo para a utilização do 

mesmo, caso necessário. Inteirou que iria verificar com o Setor Jurídico do Consórcio a 

possibilidade de fazer um aditivo de extensão de prazo do contrato para mais 1 (hum) ano ao 

invés de abrir uma nova licitação, para dar maior celeridade. O Sr. João Paulo Arruda, da 

Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, questionou se havia a possibilidade de especificar no 

contrato que o recurso poderia ser utilizado para a compra de qualquer tipo de combustível. A 

Sra. Adriana Saad exprimiu que tal solicitação seria discriminado no Termo de Referência 

(TR), para viabilização. O Sr. João Paulo Arruda questionou, também, se havia a possibilidade 

de destinar recurso para a reposição de peças das embarcações usadas na fiscalização integrada. 

A Sra. Adriana Saad explicou que caso a CT deliberasse a destinação de parte do recurso para 

conserto, seria aberto um novo processo, sendo necessário a elaboração de um TR detalhando o 

tipo de conserto e as peças a serem utilizadas. E por isso, seria necessário especificar o valor a 

ser destinado, para determinar a quantidade de possibilidades de conserto. O Sr. Francisco 

Guimarães reiterou a fala do Sr. Eduardo Pimenta e do Sr. João Paulo Arruda, e questionou se 

seria possível fazer o aporte da rubrica da Diretoria Colegiada, uma vez que não estava sendo 

utilizada devido à pandemia, para cobrir os gastos com a fiscalização. A Sra. Adriana Saad 

externou que apresentaria a proposta aos membros da Diretoria e ao Jurídico para consultá-los 

sobre a viabilidade do pleito, e retornaria com a resposta em breve. O Sr. Fábio Fabiano, da 

ALA, abordou sobre a viabilidade de replicação do projeto de fiscalização integrada na Laguna 

de Araruama para o rio São João. Comentou, também, que havia postos de gasolina com preço 

mais baixo de combustível, e por isso, deveria ficar a critério das Prefeituras optarem pela 

opção mais barata. A Sra. Adriana Saad explicou que não era possível fazer dessa forma, pois a 

definição do posto era por meio de licitação aberta, e para concorrer, os postos precisavam estar 

com a documentação em conformidade com o exigido. Com relação a replicação do projeto 

para o rio São João, informou que a proposta poderia ser apresentada na reunião da Plenária que 

iria discutir sobre o PAP, referente ao ano de 2021. Completou que estava previsto o repasse do 

montante de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), da rubrica “Auxílio à Pesca”, referente ao 

ano de 2021, a qual o Comitê precisava definir sua destinação. Diante do exposto, o Sr. 

Francisco Guimarães sugeriu a seguinte divisão do recurso disponível, citado anteriormente: R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para o kit alimentação; R$ 64.626,57 (sessenta e quatro mil, 

seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) para combustível em geral; e R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para pequenos reparos. A proposta foi aprovada, sem ressalvas. 

Dando prosseguimento, abordou-se sobre a logística de operação da embarcação da 

fiscalização, adquirida pelo CBH-LSJ. Ficou deliberado os seguintes pontos: a embarcação 
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ficaria armazenada em uma Marina, a ser definida por meio de licitação; o responsável seria 

definido posteriormente; o período de utilização seria o ano todo com o horário de 

funcionamento de 24H; e seria elaborado um documento endossando as deliberações. 

Prosseguiu-se para o item de pauta que tratava sobre a proposta de unificação da resposta ao 

Ofício Mapa com os encaminhamentos da REBYC. O Sr. Eduardo Pimenta contextualizou 

sobre o histórico das discussões entorno do assunto. Completou que o Projeto Rebyc resultou 

em um Laudo Técnico que reforçou a necessidade de um novo período de defeso para o 

camarão, separado do período do peixe, conforme pleito da CT Pesca, entre outras questões. 

Visto isso, sugeriu convergir os esforços da CT Pesca com o Projeto Rebyc. O Sr. Francisco 

Guimarães destacou a contraproposta para a mudança do período de defeso, onde foi sugerido 

retornar para arte de pesca de arrasto já permitida na Área 2 ampliando-a para parte da Área 1, e 

suspendendo a pesca por rede de tróia. Com isso, era necessário reunir todos os envolvidos para 

definir a melhor alternativa. O Sr. Eduardo Pimenta corroborou com o Sr. Francisco Guimarães, 

e sugeriu convidar os coordenadores gerais do Projeto Rebyc para um alinhamento. Por esse 

motivo, o próximo ponto de pauta, que tratava sobre o fechamento da resposta ao Ofício Mapa 

1413/2020, seria abordado posteriormente. Foi solicitado o encaminhamento do Laudo Técnico 

citado para todos os membros da CT Pesca. Entrando em “Assuntos Gerais”, o Sr. Jorge Carmo 

Mello, da ALA, reiterou sobre a replicação da Projeto de fiscalização integrada para o Rio São 

João. Alertou, ainda, sobre uma placa de venda em uma área ambiental de APP, localizado as 

margens do rio São João. Concluiu que tal questão já foi levada aos órgãos responsáveis. Logo 

após, o Sr. Fábio Fabiano pediu que a CT se empenhasse para viabilizar a publicação das 

portarias que tratavam sobre o Guaiamum e a pesca do rio São João. Explanou, também, que 

estava trabalhando no projeto de criação da Universidade do Mar, na Baía de Guanabara, em 

conjunto com outras entidades, e pediu ajuda do CBH-LSJ, através de uma carta de apoio. O Sr. 

Luiz Henrique, da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, mencionou sobre a verba do 

Projeto Bolsa Pesca Artesanal, patrocinada pela PROLAGOS, e solicitou o encaminhamento de 

um oficio à Concessionária requisitando maior celeridade nos trâmites para o ano de 2021. 

Ficou deliberado que neste ofício deveria constar, também, a solicitação de expansão do projeto 

para outras comunidades, como o rio São João, conforme sugestão do Sr. Fábio Fabiano. Não 

havendo mais assuntos a serem discutidos, o Sr. Francisco Guimarães agradeceu a participação 

de todos e finalizou a reunião.  

 

Registro Fotográfico: 
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 FRANCISCO DA ROCHA GUIMARÃES NETO 

Coordenador da Câmara Técnica de Pesca  

e Aquicultura do CBHLSJ 


