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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião Conjunta da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura e do Subcomitê 

Lagoa de Saquarema” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 236/2020 de 23 de outubro de 2020 

Data: 04/11/2020      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet) 

Presentes:  

 

Membros: Francisco Guimarães (APAAPP); Edna Calheiros (AMEAS); Dulce Tupy (Colônia 

Z-24/Saquarema); Nathalia Bragança (CAJ); Renato Gullo (CAJ); Zélia Maciel (Assoc. 

Raízes); Roberto Viana (Observação-CF); Paulo Arruda (P.M.Iguaba Grande); Eloah Soares 

(P.M.Iguaba Grande); Beatriz Correa (FIPERJ); Ana Paula Araújo (FIPERJ),  Mariana Botelho 

(FIPERJ); 

 

Convidados: Iza Paz; Shantala Torres; Juliana Barbosa (Observação-Araruama); Roberta Cruz 

(Observação-CF); Danilo Goretti (P.M.Saquarema); Luiz Carlos Teixeira (P.M.Cabo Frio); 

Pâmela (P.M.Saquarema); Marilda Bueloni (Conselho APA-Massambaba); Henrique (Assoc. 

Raízes); Nelson Ferreira (ITOGRASS); Emídio Fernandes (Assoc. Raízes); Adriana Saad 

(CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ). 

Pauta:  

 

1. Aprovação das minutas de Sinopse de Reunião da CT (13/10/2020) e do Subcomitê 

(13/10/2020); 

2. Aprovação do montante de R$ 104.550,85 (cento e quatro mil quinhentos e cinquenta 

reais e oitenta e cinco centavos) para replicação aplicativo de Estatística Pesqueira; 

3. Aprovação do montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Projeto de Estatística 

Pesqueira do Guaiamum; 

4. Aprovação do montante de R$ 77.451,81(setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e 

um reais e oitenta e um centavos) para Estudo da dinâmica populacional dos camarões 

nas Lagoas de Araruama; 

5. Aprovação do montante de R$ 63.920,97(sessenta e três mil novecentos e vinte reais e 

noventa e sete centavos) para Auxílio à Fiscalização Integrada da Lagoa de Araruama 

(Combustível e Alimentação), por 1 (um) ano; 

6. Aprovação do montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Diagnóstico da 

localidade de Charqueado, no município de Saquarema; 

7. Aprovação do montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para Estudo da 

dinâmica populacional de peixes e camarões na Lagoa de Saquarema; 

8. Aprovação do montante de R$ 44.215,17 (quarenta e quatro mil duzentos e quinze reais 

e dezessete centavos) para Projeto do Fundo de Boas Práticas Socioambientais em 

Microbacias Hidrográficas, no município de Saquarema; 

9. Cadastramento das artes de Pesca Fixa; 

10. Assuntos gerais. 
 

Resumo:  
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A Diretora do Subcomitê Lagoa de Saquarema, Sra. Edna Calheiros, e o Coordenador da 

Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura, Sr. Francisco Guimarães, agradeceram a presença de 

todos e iniciaram a reunião. Ficou decidido que as minutas de sinopse seriam discutidas em 

uma próxima reunião ordinária das suas respectivas instâncias, devido à ausência de alguns 

membros. Sendo assim, abordou-se o segundo item de pauta, sobre a aprovação do montante de 

R$ 104.550,85 (cento e quatro mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) para 

replicação do aplicativo de Estatística Pesqueira. O Sr. Francisco Guimarães questionou o 

porquê do termo “replicação”, se não houve nenhuma aplicação, ainda. A Sra. Adriana Saad, do 

CILSJ, elucidou que já foi feito uma solicitação de recurso para este fim, em 2019, porém não 

foi repassado pelo INEA, ainda. Contudo, o projeto em questão se tratava de uma solicitação de 

continuidade do aplicativo. O Sr. Francisco Guimarães sugeriu que fosse alterado a 

nomenclatura “replicação” para “2° ano de trabalho”. E sugeriu, também, que o recurso fosse 

destinado para aquisição da plataforma para os pescadores da Lagoa de Saquarema. O Sr. 

Emídio Fernandes, da Assoc. Raízes, ponderou que os recursos do CBHLSJ não pertenciam a 

uma instância em particular, e sugeriu que as minutas de resolução fossem elaboradas de forma 

macro, pois dessa forma atenderia o Comitê como um todo. Visto isso, propôs que fosse 

mantido o texto da minuta de resolução, pois, assim, além de abranger as demais instâncias do 

CBHLSJ, não atrelaria esta resolução para uma ação específica que nem foi aprovada, ainda. O 

Sr. Francisco Guimarães colocou que não via nenhum impedimento em ser objetivo nas ações, 

visto que algumas instâncias estavam seguindo da mesma forma. O Sr. Emídio Fernandes 

colocou que deveria ser feito um aplicativo só englobando toda a Bacia Hidrográfica dos Lagos 

São João. O Sr. Francisco Guimarães esclareceu que foi observado, pelos técnicos de 

informação, haja vista as experiências anteriores, que a maneira mais fácil para os pescadores, 

no momento do preenchimento, era fazer um aplicativo para cada ecossistema, contendo a 

especificidade deste. A Sra. Adriana Saad completou que nas resoluções encaminhadas ao 

INEA devem estar especificado o local, conforme escopo do projeto, e, por isso, era importante 

os membros decidirem o local que seria aplicado o recurso. Diante do exposto, o Sr. Francisco 

Guimarães solicitou que os membros presentes se manifestassem sobre a aprovação da 

destinação do recurso para a replicação do aplicativo de Estatística Pesqueira para a Lagoa de 

Saquarema. A mesma foi aprovada. A Sra. Shantala Torres questionou, via chat, se poderia ter 

acesso aos estudos e projetos já realizados na Lagoa de Saquarema. Foi informado que seria 

repassado o questionamento para o CILSJ. A Sra. Zélia Maciel, da Assoc. Raízes, questionou se 

as próximas reuniões poderiam ser feitas na plataforma do Google Meets, pois estaria tendo 

problemas com a plataforma atual. Passando para o terceiro item de pauta, sobre a aprovação do 

montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Projeto de Estatística Pesqueira do Guaiamum. 

A Sra. Adriana Saad citou que o projeto em questão, também, era um caso solicitação de 

continuidade. A Sra. Mariana Botelho, da FIPERJ, questionou qual seria o procedimento a ser 

adotado neste caso, uma vez que a verba da primeira solicitação não foi repassada ainda. A Sra. 

Adriana Saad elucidou que depois que os recursos forem repassados, pelo INEA, enquanto o 

primeiro ano estivesse sendo executado, o recurso do segundo ano ficaria guardado em uma 

conta especifica do CBHLSJ, até o momento de sua aplicação. Completou que a maratona de 

reuniões tinha como objetivo retirar o recurso da conta do FUNDRHI-RJ, para que não 

houvesse o desconto de 30% (trinta por cento). Entretanto, quando o recurso estiver na conta do 

Comitê e for dado inicio ao processo de contratação, os projetos retornariam para as instâncias 

competentes para esmiuçar os detalhes do escopo destes projetos. Não havendo mais 

manifestações por parte dos membros presentes, a destinação de recurso para o Projeto em 

questão foi aprovado. Avançou-se para o quarto item de pauta, sobre a aprovação do montante 

de R$ 77.451,81(setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) 

para Estudo da dinâmica populacional dos camarões nas Lagoas de Araruama. O Sr. Francisco 
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Guimarães contextualizou que tal pleito visava atender a solicitação de dados mais recentes, em 

relação à população de camarão, feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), com o objetivo de estipular o período do defeso. A Sra. Mariana Botelho questionou 

se foi feito o contato com a equipe da UFF, responsável pelos projetos que estavam sendo 

executados nas lagoas. O Sr. Francisco Guimarães afirmou que disponibilizou o seu contato, 

aos mesmos, para que pudessem encaminhar os trabalhos publicados relacionados ao assunto. E 

quando fosse disponibilizado, seria direcionado aos membros da Câmara Técnica de Pesca e 

Aquicultura, para apreciação de todos. Sem mais colocações por parte dos membros presente, o 

item em questão foi colocado em votação para aprovação. O mesmo foi aprovado, sem 

ressalvas. Logo depois, foi aprovado a destinação do montante de R$ 63.920,97(sessenta e três 

mil novecentos e vinte reais e noventa e sete centavos) para Auxílio à Fiscalização Integrada da 

Lagoa de Araruama (Combustível e alimentação), por 1 (um) ano, abordado no quinto item de 

pauta. Passou-se, então, para o sexto item de pauta, sobre a aprovação do montante de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) para Diagnóstico da localidade de Charqueado, no município de 

Saquarema. A Sra. Adriana Saad exprimiu que o diagnóstico tinha como objetivo o 

levantamento de dados do ambiente para subsidiar o projeto básico para licitação de 

saneamento, conforme já explicado em reuniões pretéritas. A Sra. Edna Calheiros fez um breve 

resumo do que já foi discutido até o presente momento. Externou que aguardavam o retorno da 

Prefeitura Municipal de Saquarema, com as informações necessárias para dar continuidade na 

elaboração do projeto básico. O Sr. Danilo Goretti, da Prefeitura Municipal de Saquarema, 

informou que não recebeu uma solicitação formal com os dados a serem levantados, conforme 

acordado na última reunião do subcomitê, realizada em 13/10/2020. Continuou, explicando que 

foi feito na comunidade um sistema de drenagem, pela Prefeitura, no entanto, era importante 

que fosse feito um sistema de saneamento, também. Explanou que alguns moradores possuíam 

sistema de fossa, filtro e sumidouro. A Sra. Edna Calheiros expos que foi informada que os 

moradores do local estariam ligando seus esgotos neste sistema de drenagem, e, por isso, havia 

se tornado um caso de urgência a implantação desse projeto na comunidade. Acrescentou estava 

sendo organizada uma audiência pública para apresentar o projeto para os moradores da região. 

Concluiu, solicitando que fosse emitido pelo CILSJ, um oficio, aos cuidados do Sr. Danilo 

Goretti, requisitando informações do local. O Sr. Emídio Fernandes, da Associação Raízes, 

relembrou da proposta de alterar a nomenclatura da rubrica “Avaliação ambiental da lagoa de 

Saquarema e entorno” para uma que abrangesse todos os ecossistemas do município, 

questionando qual foi a deliberação dos membros sobre o assunto. E questionou, também, em 

que reunião surgiu a proposta de dividir o recurso desta rubrica para o Diagnóstico, em 

Charqueado, e para o Estudo de dinâmica populacional de peixes e camarões na lagoa de 

Saquarema. A Sra. Adriana Saad informou que a proposta de divisão do recurso da rubrica foi 

apresentada na Plenária, realizada em 20/10/2020, e fez uma breve contextualização sobre o que 

motivou a criação destes. O Sr. Emídio Fernandes agradeceu a explicação dada, e pediu que os 

membros refletissem sobre as prioridades de aplicação dos recursos do CBHLSJ, haja vista as 

demandas apresentadas anteriormente, para que de fato fosse atendido o anseio da população. 

Manifestou que não concordava com a forma como estava sendo feito pelo CILSJ, “a toque de 

caixa”. Ressaltou que antes de elaborar uma minuta de resolução destinando recurso para uma 

determinada ação, deveria ser apresentada, com antecedência, a proposta de projeto para ser 

apreciada pelos membros da Plenária. Concluiu, colocando que acreditava que o Estudo de 

dinâmica populacional dos peixes e camarões não poderia ser financiado com a rubrica citada, 

porém, esse assunto seria discutido na instância competente. A Sra. Adriana Saad esclareceu 

que a rubrica abarcava o estudo, pois se tratava de uma análise ambiental sobre a relação do 

peixe-camarão com as características da lagoa. Esclareceu, também, que foi feito tudo às 

pressas devido a uma determinação do INEA, para não perder parte do recurso. Contudo, nos 
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próximos anos estariam preparados para isso não se repetir. A Sra. Edna Calheiros propôs que 

fosse feito reuniões com as comunidades do município de Saquarema, em paralelo com as 

reuniões do subcomitê, para trazer propostas que atendam os anseios destes. Em seguida, foi 

colocada em votação a aprovação de destinação do recurso para o Diagnóstico da localidade do 

Charqueado, sendo aprovado pelos membros presentes. A Sra. Juliana Barbosa, da Observação 

de Araruama, questionou sobre o processo do envio do documento ao Ministério Público 

Federal a respeito do Ferry Boat, em Araruama. O Sr. Francisco Guimarães respondeu que, 

ainda, seria encaminhado pela CT Pesca. Logo após, os itens “7”, que destinava o montante de 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para Estudo da dinâmica populacional de peixes e 

camarões na Lagoa de Saquarema; e “8”, que destinava o montante de R$ 44.215,17 (quarenta e 

quatro mil duzentos e quinze reais e dezessete centavos) para Projeto do Fundo de Boas Práticas 

Socioambientais em Microbacias Hidrográficas, no município de Saquarema, foram aprovados 

sem ressalvas. Prosseguiu-se para o nono item, sobre o cadastramento das artes de Pesca Fixa. 

Devido à ausência do Sr. Francisco Guimarães, que precisou retirar-se da reunião devido a um 

imprevisto, o ponto de pauta em questão foi excluído, e seria abordado em uma próxima 

reunião da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura. Passando para “Assuntos Gerais”, a Sra. 

Mariana Botelho questionou sobre o Termo de Referência (TR) dos projetos. A Sra. Adriana 

Saad explicou que a construção dos escopos dos projetos seria feito pelos técnicos do CILSJ em 

conjunto com os membros das respectivas instâncias. E para os projetos que foram aprovados 

dois anos de contratação, consecutivos, seria feito um escopo, somente. A Sra. Edna Calheiros 

solicitou que fosse organizado a audiência pública entre a comunidade de Charqueado e a 

Concessionária Águas de Juturnaíba. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Sra. Edna 

Calheiros agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 

Registro Fotográfico: 
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 FRANCISCO DA ROCHA GUIMARÃES NETO  

Coordenador da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura 

CBHLSJ 

EDNA CALHEIROS SARAIVA 

Diretora do Subcomitê Lagoa de Saquarema 

CBHLSJ 


