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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião do Subcomitê da Lagoa de Araruama” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 121/2021 de 16 de setembro de 2021 

Data: 23/09/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Lista de Presença:  

 

Membros: Marcos Felipe (P.M.C.F); Mário Flávio (Prefeitura Municipal de Cabo Frio); 

Fernando Barbosa (Clube Náutico de Araruama); Eli da Costa (Associação Raízes); Amanda 

Bulhões (PROLAGOS); Mariana Botelho (FIPERJ); Arnaldo Villa Nova (Associação Viva 

Lagoa); Carlos Eduardo (FIPERJ); Keila Ferreira (P.M.A.C). 

 

Convidados: Juarez Marques (P.M.C.F); Izabela Souza (Associação Raízes); Eduardo Pimenta 

(UVA); João Paulo Arruda (P.M.I.G); Ten. Barroso (SEDEC); Francisco Guimarães 

(APAAPP); Adriana Saad (CILSJ); Leonardo Nascimento (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ); 

Jéssica Berbat (CILSJ). 

 

Pauta:  

 

1. Apresentação do Novo Diretor do Subcomitê;  
2. Aprovação das Minutas de Sinopses de Reuniões Anteriores (22/07/2020, 27/08/2020 

e 16/06/2021);  

3. Panorama do Defeso da Laguna de Araruama;  
4. Assuntos Gerais. 

 

Resumo:  
O Sr. Eduardo Pimenta, iniciou a reunião apresentando o novo diretor do Subcomitê Araruama 

e agradecendo a presença de todos. Logo em seguida, passou-se, então, a palavra para o Sr. 

Marcos Felipe, onde o mesmo se apresentou. Após, a Sra. Adriana Saad informou que, o Sr. 

Marcos Felipe pediu que fosse feita uma apresentação do projeto de Saneamento no bairro Praia 

do Siqueira em Cabo Frio, que seria em “Assuntos Gerais”, todavia, a mesma teria que se 

ausentar nos próximos instantes, e por esse motivo pediu permissão para que pudesse apresentar 

de imediato. Sendo assim, a Sra. Adriana Saad deu inicio a apresentação. Elucidou que 

inicialmente foi decidido que seriam feitos, tanques de areia na saída da drenagem, porém, 

percebeu-se que não iriam resolver o problema do local, então o projeto voltou para o comitê. 

Aclarou que o montante aprovado era de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio), no entanto, até o 

momento o montante disponível seria de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil), no qual 

seria dado início a contratação para fazer a rede separativa. Foi projetada a planta do projeto 

para os presentes e complementou falando que tal projeto já teria o escopo técnico e estaria 

entrando no setor administrativo e jurídico para análise, dessa forma seria dado início à 

licitação. A Sra. Adriana Saad proferiu ainda que os documentos referentes ao projeto seriam 

enviados para Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Prefeitura Municipal de Cabo Frio, e 

para a Associação Raízes, e citou que a ligação das casas nas redes estaria incluída no projeto. 

O Sr. Marcos Felipe questionou se haveria cota social para quem não pudesse pagar a ligação. 



Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios 

São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 
 

 

A Sra. Adriana Saad elucidou que nesse projeto não seria necessário, pois estava incluído e só 

seria necessário que o morador solicitasse. Prosseguiu-se para o segundo ponto de pauta, que 

diz respeito à aprovação das minutas de sinopses de reuniões anteriores 22/07/2020, 27/08/2020 

e 16/06/2021, sendo as mesmas, aprovadas sem ressalvas. Avançando para o terceiro item de 

pauta, foi abordado informes do Panorama do Defeso da Laguna de Araruama. O Sr. João Paulo 

Arruda, da Prefeitura de Iguaba Grande, memorou que existia um processo para mudança do 

período de defeso do camarão, porém, enquanto a normativa não fosse comprovada 

continuariam sendo feitas as operações, e expôs que são realizados relatórios mensais sobre a 

fiscalização, para serem enviados aos membros com o intuito de que fiquem cientes dos 

acontecimentos. O Sr. João Paulo Arruda comunicou que estaria havendo problemas com a 

fiscalização no momento, na Área I, e relatou que foram vistos pescadores trabalhando de 

forma ilegal, pois em razão de ser uma área de entrada e saída de peixes, não é permitido que 

usem a rede de tróia e arrasto nessa área, e que a conscientização para com esses pescadores 

estaria sendo trabalhosa. Também ressaltou problemas nas Áreas II e III. O Sr. Marcos Felipe 

questionou se havia intervenção da Colônia de Pescadores referente a esses fatos ocorridos. O 

Sr. João Paulo Arruda informou que tem o apoio da colônia de pescadores, e aclarou que 

geralmente, pescadores vistos trabalhando de forma ilegal não fazem parte da colônia. O Sr. Eli 

da Costa apelou que houvesse um documento informando o número, e de que colônia faria 

parte tal pescador que estaria infringindo a lei, pois, estaria havendo a devolução dessas redes 

depois que esses pescadores pagavam a fiança. Propôs que para melhora desses problemas 

fossem colocadas viaturas nos pontos de saída da Lagoa de Araruama. O Sr. Marcos Felipe 

externou a dificuldade de apreensão dos que pescam violando as leis, uma vez que esses 

pecadores possuem olheiros, e também por razão da extensão dessa lagoa. O Sr. Eduardo 

Pimenta ressaltou a existência do processo que muda o período de defeso da pesca do camarão 

na Lagoa de Araruama, e solicitou que fosse feito um novo ofício da Secretaria de Pesca 

questionando sobre o andamento da publicação da portaria, visto que seria uma solução 

administrativa para tais problemas, e apelou que fosse feito um esforço por parte dos membros 

para que possa ser publicado ainda esse ano e, dessa forma, fosse alterada a data do defeso o 

quanto antes. O Sr. Francisco Guimarães pontuou que mesmo conseguindo a alteração esse ano, 

os pescadores que já vinham recebendo o defeso ficariam proibidos de receber o defeso na hora 

devida, e desse modo, foi tomada a decisão de elaborar um termo de ajustamento de conduta 

para os pescadores lesados com a alteração do período do defeso. O Sr. Francisco Guimarães 

externou sobre os problemas citados, a importância de um trabalho coordenado e preventivo, 

com lanchas nas proximidades, e com horários determinados. O Sr. Marcos Felipe questionou 

se havia alguma ronda em terra para fazer essa fiscalização e se caso não houvesse, se haveria a 

possibilidade. O Sr. João Paulo Arruda elucidou que, a fiscalização é feita tanto em água quanto 

em terra, onde ambas se apoiam, e que em terra haveriam cinco patrulhas espalhadas pelas 

redondezas. A respeito das redes de pesca, o Sr. João Paulo Arruda aclarou que quem 

estabelece o que será feito com elas é o delegado, e caso seja devolvida, o mesmo é quem 

responderia ao Ministério Público Federal. O Sr. Francisco Guimarães solicitou que fosse 

encaminhado para as Secretarias de Meio Ambiente um ofício para revisar o acordo de 

cooperação técnica de fiscalização, pois, estaria vencido. O Sr. Francisco Guimarães expôs a 

falta de programas de educação ambiental envolvendo a comunidade em geral, que 

conscientizem a não pratica de atividades inadequadas. Mediante a discussão deste assunto, o 

Sr. Eduardo Pimenta mencionou que seria pertinente o encaminhamento de uma proposta de 

projeto nesse sentido à Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação – CTEACOM. 

O Sr. João Paulo Arruda se propôs a apoiar a educação Ambiental para os pescadores, como 

também, alertar sobre a questão referente à IN nº02/2013, e que além disso, seria feita a 

conscientização nas escolas sobre o período de defeso. O Sr. Marcos Felipe questionou como 
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MARCOS FELIPE VARGAS 
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seriam os procedimentos para a implementação de projetos de educação ambiental nesse 

sentido, e o Sr. Francisco Guimarães respondeu aos questionamentos informando que 

posteriormente poderiam ser realizados eventos entre as Câmaras Técnicas de Pesca e de 

Educação Ambiental, reunindo as colônias para identificação de público-alvo e material 

didático a ser trabalhado.  Avançando para “Assuntos Gerais”, O Sr. Mario Flávio memorou o 

assunto da Dragagem da Lagoa, onde solicitou uma resposta do INEA com as informações 

desse processo.  Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Sr. Marcos Felipe agradeceu 

a participação de todos e encerrou a reunião.        
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