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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA APA DE
GUAPIMIRIM E ESEC DA GUANABARA – 10 DE ABRIL DE 2012
Aos dez dias do mês de abril do ano de 2012, às quatorze horas e vinte minutos, teve início no
auditório da APA de Guapimirim a reunião extraordinária do Conselho Gestor da APA de
Guapimirim e da ESEC da Guanabara. O presidente do CONAPAGUAPI, Breno Herrera, abriu
agradecendo a presença dos conselheiros e convidados. Expôs a temática da reunião, evocando
notícias veiculadas na imprensa e redes sociais, seguindo-se um relato sobre as mesmas aos
conselheiros. Segundo Breno, no dia 29 de março houve uma reunião na Coordenação Regional
do ICMBio no Rio de Janeiro - CR8 – contando com a presença de todos os chefes de UCs, com
fins de ser apresentado novo diretor de Manejo do ICMBio, Sr. Pedro da Cunha Menezes.
Segundo Breno, Pedro deu notícia a Breno de sua exoneração. Na ocasião, Breno perguntou as
razões. Ainda no relato, Pedro não soube apontar justificativa técnica nem administrativa para
sua exoneração. Breno relata ao conselho que já estava há algum tempo em processo de saída da
APA, com destino ao Parque Nacional da Tijuca, apontando como um processo profissional
natural, e reiterando a confiança em Maurício Muniz para assumir a chefia da APA. Diante da
notícia de exoneração, e um oferecimento de outros cargos por parte de Pedro, no entanto, diante
da conjuntura que se apresentou, Breno declinou de qualquer cargo oferecido naquele momento
Seguiu o relato de Breno. O assunto de sua exoneração causou grande repercussão nas redes
sociais e imprensa. Breno recebeu manifestações de apoio do setor pesqueiro, pesquisadores,
ONGs, etc, enumerando instituições que se manifestaram, REMAP (Rede de Mosaicos de Áreas
Protegidas), Conservation International, SOS Mata Atlântica, ASIBAMA, SINDPETRO, UFRJ
(com moção de apoio em preparação, contra a ingerência política nas UCs) e RBMA (Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica). Breno faz um aparte anunciando APA eleita como Posto Avançado
da RBMA. Foi feita uma reunião com equipe da APA, colocando a equipe a par do informe de
exoneração. Houve ainda uma manifestação na Assembleia legislativa, reunindo ambientalistas e
membros das instituições enumeradas, dentre outras. Breno recebe manifestações como
amadurecimento do ambientalismomovimento ambientalista e ressalta capacidade de
comunicação das redes sociais. Breno agradece àqueles que se manifestaram em sua defesa e
defesa da APA. Breno ressaltou o papel do conselho como fundamental para o resultado
obtido, e reitera que interessados no empreendimento de transporte de equipamentos pesados do
Comperj utilizando-se o rio Guaxindiba, devem voltar à tona. Breno acrescenta que no dia de
ontem (09 de abril) a APA recebeu reiterada manifestação formal de interesse no
empreendimento por parte da empresa Megatranz, através do encaminhamento de novos estudos,
complementares aos que haviam sido apresentados, acrescentando a lembrança de que pedido já
foi veementemente negado pelo Conselho, em reunião anterior.
Segue-se a fala de Gilberto Alves, presidente da colônia Z8. Gilberto afirma que o único
prejudicado é o pescador, que vive do meio ambiente, que está “podre”. Que os peixes
apodrecem nos currais por falta de água, afirma que não é a favor da Petrobras, mas é a favor da
comunidade pesqueira e se declara favorável à dragagem do rio Guaxindiba. Pergunta qual é a
contrapartida que movimento ambiental dá aos pescadores. Gilberto critica a última reunião do
conselho, declarando-se insatisfeito com a condução e declarando acreditar haver manipulação
no Conselho. Seguem declarações de Gilberto afirmando que pescadores da colônia Z8 são
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favoráveis à dragagem e afirmando que com a dragagem não vai se mexer no rio, apenas na foz
e que deveria haver um estudo.
Breno diz que esta informação está equivocada e apresenta ao conselho o estudo encaminhado
pela Megatranz, no qual se prevê, sim, a dragagem no leito do rio, e não apenas na foz.
José Carlos Marques, do Innatus, afirma que mexer no sedimento é mexer na Baía, que vai
impactar fauna e ninguém mais vai poder comer peixe. Diz que seriam necessários mais estudos
para que dragagem pudesse ser considerada defensável.
Breno mostra mapa fornecido por Megatranz com pontos de dragagem, dispostos ao longo de
todo o rio, e segue lendo estudo apresentado, no qual se lê que não se sabe ao certo o quanto a
dragagem poderia trazer de metais pesados.
Breno aponta que movimento pesqueiro não é homogêneo, que há grupos de pescadores que
receberam recurso do programa Baía Limpa e aqueles que se negaram a receber qualquer apoio
da Petrobras.
Gilberto se declara insatisfeito com a reunião e se retira.
Segue-se fala de Alexandre Anderson, da AHOMAR. Alexandre se coloca em apoio à APA. Diz
que foi contatado por procurador que se manifestou contrariamente à saída de Breno. Diz que
estima que não haja mais do que 5000 pescadores atuando na Baía de Guanabara e que
pescadores tentam preservar o meio ambiente e a pesca. Alexandre afirma que vai se manifestar
sobre insistência do empreendedor na utilização do rio Guaxindiba; que é inconcebível que se
drague rio contaminado, que vai contaminar rio adjacente, que os efeitos de uma dragagem se
espalham por 10 km, que a dragagem não é de interesse dos pescadores, afirma que há diferenças
entre quem recebe benesses da Petrobras e quem não recebe, que prefere receber de Deus e se
posiciona pró gestão da APA.
Segue-se fala de Monique Lopes, da EMATER. Monique avalia como desconcertante a
informação sobre a exoneração de funcionário, que reunião de hoje deveria ter sido convocada
pelo Conselho. Monique manifesta-se em relação a posicionamento de Gilberto na reunião, que
ele se descontrolou, que gerou situação ruim na reunião, mas que tem uma parte da fala dele que
é concreta: o que fazer com famílias de pescadores que precisam pescar?
Segue-se fala de Flávio Lontro, constante na lista de presença como “colaborador”, vinculado ao
segmento pesqueiro. Flávio afirma nunca ter havido manipulação por parte dos gestores, que
pescadores ficaram sabendo do empreendimento, que setor de pesca que convocou reunião, que
Maurício Muniz, chefe da ESEC secretariou a reunião, que Gilberto foi chamado, que não
poderia ir porque era semana de eleição, que nem ligou para saber. Flávio aponta que a partir daí
que se pediu a reunião de convocação do Conselho (Obs: referindo-se a reunião anterior, não à
corrente). Flávio segue apontando não saber porquê Gilberto se posicionou tão alterado, que
avalia ser desespero de causa. Sugere que seja votada em reunião próxima nota sobre falta de
decoro do conselheiro Gilberto. Segue afirmando que dragagem do Guaxindiba não vai resolver
o problema dos pescadores, que vai afetar grande parte da Baía, que pescadores não vão ficar
ricos, que não vai ser como há 50 anos atrás, que essa afirmação é abusar da Inteligência, que
Gilberto assinou carteira de pescadores que não eram pescadores de verdade.
Segue fala de Paulo César, do SINDPESCA-RJ. Paulo afirma que Breno não foi o primeiro nem
vai ser o último, que quem defende a causa dos pescadores costuma ser afetado, que até juiz de
Magé chegou a ser transferido, que se dragar esse rio vai acabar a Baía, que por 6 meses pelo
menos ou até anos ninguém vai pescar nada.
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Segue fala de Alaíldo Malafaia, da Cooperativa Manguezal Fluminense, que a situação de São
Gonçalo não é como décadas atrás porque houve explosão de população, que dragagem vai
remover abrigos do fundo do rio, que dragagem não resolve a poluição, que opção seria tratar o
esgoto e sedimento, mas que eles não propuseram nada disso. Segue afirmando que acha legal,
como pescador, dragar o rio, mas que com conhecimento técnico adquirido avalia que há
desdobramentos, que falta a Gilberto um pouco de conhecimento técnico. Avalia, por fim, que
não há manipulação do Conselho.
José Carlos, do Innatus, elogia representatividade do conselho, capacidade de mobilização, não
entende insistência na hidrovia, considerando a liberação do Porto de São Gonçalo e da estrada,
manifesta respeito ao gestor e à equipe, manifesta apoio à APA, contrário ao empreendimento.
Segue-se manifestação de José Rosário dos Santos, de Associação de Moradores de Magé,
trazendo um exemplar de jornal com notícia referente à pauta, sendo repassado aos demais.
Segue-se fala de David Gonçalves, do IFCS/UFRJ. David pondera sobre como viabilizar
convocação feita pelo próprio conselho, conforme apontado por Monique, sugere criação de
fórum, mecanismo de comunicação para além do ICMBio, afirma que tem estudado pescadores,
manifesta respeito ao trabalho de Alexandre, pede cuidado ao se atribuir “cooptação” a grupos de
pescadores, pede sensibilidade em relação ao tema (dragar ou não dragar).
Segue-se comentário de representante da secretaria de meio ambiente de São Gonçalo, expressa
haver relação positiva de cobrança em relação à APA, vê Breno como espinha dorsal do
conselho, pela importância que Breno dá ao Conselho, que São Gonçalo já se posicionou
contrário ao empreendimento anteriormente, e que recebe negativamente a notícia de saída do
gestor.
Segue-se comentário de Monique, apoiando proposta de David.
Secretário de Meio Ambiente de Itaboraí manifesta apoio, afirma que Conselho não existiria sem
Breno, que merece respeito o trabalho de Breno, tanto quanto o Conselho. Segue noticiando que
vai sair da Secretaria, solicita que seja feito documento público, contra empreendimento, fala em
nome do PV-RJ, manifesta apoio à APA e ao Breno e manifesta que prefeitura de Itaboraí
condena exoneração, segue avaliando que conselheiros tem que dar a cara à tapa e colocar o
assunto na mídia.
Breno afirma que o assunto é público. Emenda afirmando que o procurador do MPF o
questionou sobre notícia de exoneração.
Flávio pede permissão do Conselho para que setor de pesca analise novo pedido da Megatranz.
Breno reafirma que documento é público.
Alexandre divulga Fórum dos afetados pela REDUC, afirma que vai propor moção de repúdio à
exoneração de Breno, emenda afirmando que TCU considerou improcedente projeto Baía Limpa,
que teve que devolver dinheiro.
Breno agradece e reitera a importância da APA e dos trabalhadores do mar, avalia que APA sai
fortalecida, parabeniza conselho por maturidade, avalia ser o momento propício para de
manifestações de entidades em relação ao empreendimento.
Hélio Ernani Capilé, professor da UNIVERSO e sub-secretário de Meio Ambiente de São
Gonçalo manifesta-se em nome dos alunos e da instituição em defesa do manguezal, pontua que
Breno representa a expressão do Conselho, simples, técnica e verdadeira, vê o posicionamento
como necessário e acertada a reunião para que manifestemos repúdio à situação, ao poder, à
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Petrobras, anuncia que vai ser feito manifesto, pela universidade, via jornal, coloca-se à
disposição como biólogo e como sub-secretário de Meio Ambiente.
José Carlos pergunta sobre prazo para a elaboração de documentos, a assembleia propõe até dia
20, sexta feira.
A reunião é encerrada, e com nada mais havendo a acrescentar, foi lavrada esta ata por mim,
Tatiana Figueira de Mello, abaixo assinada.
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