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Conheça o projeto Territórios do Petróleo em Arraial do Cabo

     O que é preciso para apresentar à Câmara de Vereadores de Arraial do Cabo um projeto de lei de 
iniciativa popular propondo a instituição de um Fundo Municipal de Apoio à Pesca Artesanal, a ser manti-
do por uma parte dos royalties e participações especiais? Esta pergunta interessa diretamente à comu-
nidade de pescadores artesanais do município, e o Núcleo de Vigília Cidadã (NVC) de Arraial do Cabo está 
empenhado em ajudar a responder. 
       Segundo a Constituição Federal, para apresentar um projeto de iniciativa popular à Câmara Municipal, 
é preciso que a proposta seja assinada por pelo menos 5% (cinco por cento) do eleitorado. Reunir infor-
mações sobre os procedimentos para levar adiante a empreitada é parte do desafio que o NVC local 
assumiu. Mas não basta conhecer o que prevê a lei: também é preciso considerar questões práticas. Por 
isso o NVC de Arraial tem buscado informações sobre outras experiências semelhantes verificadas pelo 
Brasil. Uma delas é a mobilização de pescadores do município baiano de Cairu, que conseguiu reunir assi-
naturas suficientes para submeter um projeto do gênero.

A realização do projeto Territórios do Petróleo é uma medida de mitigação
 exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA

Reunião Ordinária sobre projeto de lei de iniciativa popular municipal no 
NVC Arraial do Cabo.
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O boletim Rede Territórios do Petróleo – Arraial do Cabo é uma produção coletiva do Núcleo 
de Vigília Cidadã do município, com o auxílio e moderação da equipe técnica e da Petrobras.
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        De acordo com as diretrizes do projeto Territórios do Petróleo, que é uma exigência do licenciamento 
ambiental federal conduzido pelo Ibama e  é desenvolvido pela Uenf e Petrobras, os Núcleos de Vigília 
Cidadã (NVC) foram criados para promover a discussão coletiva sobre o licenciamento ambiental, sobre 
os impactos da indústria do petróleo e sua relação com a vida cotidiana das comunidades. E a pesca arte-
sanal é uma das atividades mais impactadas pela atividade petrolífera. Aquilo que os membros do Núcleo 
discutem e aprendem coletivamente deve ser propagado junto às comunidades e ao público em geral. 
Nesta linha, o NVC vem se esforçando para transmitir cada vez mais informações precisas para a popula-
ção. Um dos instrumentos para esta tarefa é justamente o boletim Rede Territórios do Petróleo, postado 
por cada NVC no site do projeto.
       Além de Arraial do Cabo, o projeto Territórios do Petróleo atua nos outros nove municípios fluminen-
ses considerados produtores na Bacia de Campos: Armação dos Búzios, Cabo Frio, Campos dos Goytaca-
zes, Carapebus, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras e São João da Barra.
       O público prioritário das atividades são os membros de associações de moradores urbano-periféricos, 
de comunidades quilombolas, de associações e colônias de pescadores e os trabalhadores rurais e 
assentados. Há também o público indireto, ou seja, aqueles que são convidados a participar das ações/ati-
vidades educativas abertas, de caráter público, que são os representantes de associações comerciais, 
cooperativas, sindicatos, associações de professores, agremiações estudantis, universitárias, entre 
outros grupos representativos da sociedade civil.
      As ações e/ou atividades educativas, desenvolvidas nos Núcleos de Vigília Cidadã (NVC), são orienta-
das por pesquisadores e técnicos do Centro de Ciências do Homem (CCH) da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf).
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