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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio 

Parque Nacional da Serra da Bocaina – PNSB 
 

 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 003 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO 

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA 
 

LOCAL: Cinema no município de Cunha/SP DATA: 04/11/2011 HORA: 9h15 às 13h20. 

ASSUNTO: Segunda Reunião Ordinária de 2011 do Conselho Consultivo do PARNA da Serra da Bocaina. 

OBJETIVO: Definição do representante do Conselho no Mosaico Bocaina; Demandas da Associação de 
Moradores de Trindade; Criação da Câmara Técnica de Pesquisa; Posicionamento do Conselho frente às 
ações gerais do PNSB. 
 

PARTICIPANTES: 
 
Francisco Livino – chefe do PNSB; Maristela Resende Resendes - Analista Ambiental do PNSB; 
Alessandra Fontana - Analista Ambiental do PNSB;  Guilherme Winther – Prefeitura Municipal de São José 
do Barreiro; Rodrigo Leite Massiere – Prefeitura de Cunha; André Campos Reis – Prefeitura Municipal de 
Cunha; Maria Brasilicia – Prefeitura Municipal de Paraty / SEDUMA; Paulo César Paiva – UFRJ; Sérgio 
Lutz – Sala Verde Sertões da Bocaina; Dulce Maia de Souza - ECONSENSO; Fausto Rosa de Campos - 
AMOT; Claudionor de Oliveira – ABAT; Isaias da Apresentação - ABAT; Oscar Augusto Pombo Mendes 
– Assoc. Guias de Paraty; Sinei Barreiro Martins – Fórum de Populações Tradicionais; Eduardo Godoy – 
APA Cairuçu; Karina Duque Rubez – Associação Bocaina Viva; Ana Maria da Silva Camargo – Sindicato 
Rural de Angra dos Reis; Eliane Bragança – Associação de Moradores do Vale Mambucaba; Patrícia Faria 
Bessa – ONG SerrAcima; Antonio Vicente Luciano – Sindicato Rural de Areias; Mirian de Freitas Reis – 
ONG SAPE; José Antonio Logiodice – Sindicato Rural de Areias; Benedito Sidônio – Assoc. Monitores 
Ambientais de Paraty; Camila Pessin Bonassio e Felipe Spina – Secret.do verde do Meio 
Ambiente/Prefeitura Municipal de São Paulo ; José Custódio Pinto Netto – Assoc. Moradores de Trindade. 
 
 
PAUTA: 

• Informes Gerais (Informes sobre os Projetos em andamento no PNSB; Sobre Visita de 
campo; Sugestões de adequação no Regimento Interno realizada por Brasília; Grupo do 
google dos conselheiros; Análise da frequência dos conselheiros nas reuniões; Reunião 
Extraordinária eletronuclear; Reunião Extraordinária para elaboração do Plano de Ação para 
2012) 

• Definição de representante do Conselho Consultivo do PNSB para o Mosaico Bocaina 
• Apresentação da demanda das Associações de Trindade 
• Criar a Câmara Técnica de Pesquisa 
• Discutir posições do Conselho frente às ações gerenciais do PNSB 
• Apresentação dos trabalhos das ONGs de Cunha e da escola 
• Encaminhamentos e encerramento da assembléia pela Presidência 
• Almoço no PESM - Núcleo Cunha 
 

 
DISCUSSÕES DA PAUTA: 

a) Início da reunião  
A reunião iniciou às 9h15min com chefe do PNSB dando as boas vindas aos conselheiros, em seguida 
houve a apresentação individual dos presentes. Maria Brasilicia fez a leitura da Memória da Reunião 
Ordinária anterior. Dos presentes em ambas as reuniões, somente o Isaias da Apresentação fez uma 
contribuição, informou que faltou na memória a solicitação que ele fez ao chefe do PNSB sobre enviar 
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ofício à eletronuclear para esclarecer sobre o plano de evacuação em caso de acidente nuclear. Maristela 
Resendes ficou de incluir essa informação na memória e imprimi-la para as devidas assinaturas. Paulo 
Paiva sugeriu que quando for enviado o e-mail aos conselheiros com a memória da Reunião, deixar em 
destaque o limite máximo para que os conselheiros façam suas contribuições. Após a leitura e aprovação 
da memória com a inclusão da informação do Isaias, Maristela fez a apresentação da pauta do dia que 
por unanimidade foi aceita. 

b) Informes gerais 

Francisco Livino iniciou falando sobre as últimas informações referentes ao PNSB: 1) O IBAMA retificou e 
ratificou a condicionante da licença da Eletronuclear para a manutenção das Unidades de Conservação 
Federais Sulfluminense (PNSB e ESEC Tamoios). O Parque encaminhou a Eletronuclear, na última 
semana de outubro, a revisão do convênio. 2) Estrada Paraty-Cunha: estudos foram apresentados pelo 
DER ao IBAMA em outubro, após entrega de dois estudos anteriores inconsistentes. O cenário é 
favorável para emissão da licença para início no próximo ano. 3) Bares na Praia do meio: Foram emitidas 
ordens judiciais para demolição de dois bares. Todos estão autuados; foram encaminhadas notificações 
de crime ambiental. 4) As área de Marinha de Trindade estão para serem passadas oficialmente à gestão 
do PNSB no início de 2012. 5) O Plano de Regularização fundiária do PNSB está pronto para iniciar o 
trabalho com previsão de conclusão em três anos. 6) Foi retomada a conversa com a Prefeitura de Angra 
dos Reis sobre as questões referentes ao Sertão Mambucaba. 7) Uso Público: Dois analistas ambientais 
do PNSB (Alessandra e Thiago) fizeram o curso de implementação e recuperação de trilhas e irão 
implementar Projetos no Caminho de Mambucaba-Trilha do Ouro e em Trindade. 8) Fogo: todas as áreas 
de entorno do PNSB queimadas foram autuadas e embargadas por orientação da Procuradoria Federal 
Especializada/ICMBio. Francisco Livino foi questionado sobre as áreas públicas queimadas, ele 
respondeu que quem colocou fogo é responsabilizado. 9) Karina Rubez questionou sobre a ampliação 
dos limites do PNSB, Francisco Livino respondeu que hoje essa agenda não está sendo tocada e sim um 
estudo sobre a consolidação dos atuais limites. 10) Isaias da Apresentação pediu esclarecimentos sobre 
o cercamento de áreas do PNSB pela Eletronuclear na Pedra da Macela. Livino esclareceu que esse 
cercamento é de FURNAS e que há interlocução para regularização inclusive das torres meteorológicas. 
Isaias reclamou dizendo que em UC de Proteção Integral não pode ter família morando, da mesma forma 
não deveria haver antenas de FURNAS. Sinei apoiou a fala do Isaias e disse que a lei deve ser seguida à 
risca. Livino disse que a consulta para a retirada ou regularização das antenas já foi encaminhada a 
Procuradoria Federal Especializada-PFE/ICMBio. 11) Guilherme perguntou sobre o se PNSB está 
inserido no Programa Parques da Copa; Livino esclareceu que o recurso proveniente será investido no 
Portal de Mambucaba via elaboração de PRAD, revitalização de trechos da travessia e área de Trindade. 
12) Visita de campo dos conselheiros na área do PNSB: foi definido que as visitas serão realizadas no 
próximo ano e serão pontuais conforme disponibilidade dos conselheiros, tempo, meteorologia etc. 13) 
Uma analista do ICMBio em Brasília vez a análise do Regimento Interno do Conselho Consultivo do 
PNSB e enviou algumas sugestões de adequação. Após os informes gerais foi apresentado e discutido 
as sugestões com os conselheiros. 14) Grupo Google: Jacira e Lira criaram o grupo e enviaram os 
convites, mas depende da aceitação do convite por cada conselheiro, cujo retorno ainda não aconteceu. 
Ficou definido que o grupo deve ser ativado. 15) Análise de frequencia dos conselheiros nas atividades 
do conselho: Maristela apresentou a tabela com a participação dos conselheiros entre dezembro/2010 
(posse) e outubro/2011 (Reunião Extraordinária). Francisco Livino como presidente, cobrou engajamento 
dos conselheiros nos eventos, pois o quorum tem sido baixo. Alessandra Fontana sugeriu que seja feito 
um documento ou e-mail cobrando essa presença, pois quem não está geralmente é quem nunca 
aparece. 16) Reunião extraordinária sobre Eletronuclear: poucos conselheiros participaram. A Patrícia 
ficou de mandar as anotações do Luis, pessoa que representou a SerrAcima na reunião. Maristela irá 
encaminhar a Ata da Reunião Extraordinária elaborada pela Tatiana da APA Cairuçu. O PNSB irá 
disponibilizar em CD para os interessados as apresentações realizadas pela Eletronuclear. 17) Plano de 
Ação do Conselho para 2012: foi discutida a importância de realizar uma reunião extraordinária para 
elaboração do Plano, definiu-se que a referida reunião será realizada ainda em 2012. Guilherme Winther 
sugeriu divulgar as ações do conselho consultivo na mídia, Maristela informou que há divulgação no site 
do ICMBio e página do PNSB; no Boletim digital do PNSB; ICMBio em foco – Boletim digital interno do 
Instituto. Maristela ficou de enviar aos conselheiros cópia do Boletim do ICMBio, sempre que fosse 
divulgado informações sobre o PNSB. Foi sugerido também que em cada município o grupo de 
conselheiros se responsabilizaria a divulgar as ações do conselho na grande mídia. Fausto Campos 
sugeriu que a visita de campo seja filmada. 

c) Apresentação das sugestões da sede do ICMBio ao Regimento Interno 

Alessandra Fontana fez a leitura das sugestões feitas pela sede. A maioria das sugestões foi referente a 
reestruturação do texto, sem alteração do objetivo do mesmo. Somente no Parágrafo único do Artigo 2º 
houve destaque com a sugestão de incluir no final do texto a seguinte complementação: ...bem como, em 
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outras normativas do órgão gestor do PNSB. Após a leitura e esclarecimentos, os conselheiros presentes 
aprovaram por unanimidade os ajustes no texto do regimento. Em anexo, está o texto final do Regimento 
Interno aprovado. 

d) Definição de representante do Conselho Consultivo do PNSB para o Mosaico Bocaina: 

Houve duas candidaturas: SAPE e Sala Verde Sertões. Os representantes das instituições candidatas 
fizeram uma breve justificativa sobre o interesse em representar o conselho consultivo do PNSB no 
Mosaico Bocaina. Em seguida foi realizada a votação para definir a instituição titular e a suplente: SAPE 
ficou com titular, obteve 08 votos, e a Sala Verde Sertões como suplente com 07 votos. Não houve 
abstenções. 

e) Apresentação da demanda das Associações de Trindade  

Fausto Campos, representante da AMOT, junto com Isaías da Apresentação, representante da ABAT 
fizeram uma breve explanação do documento encaminhado aos Conselhos Consultivos do PNSB e APA 
Cairuçu. Em seguida, Francisco Livino fez a leitura do Ofício Circular nº01/2011 do Conselho Consultivo 
do PNSB em resposta ao documento supracitado. Porém, o referido ofício circular ainda não foi 
encaminhado oficialmente as Associações por não ter sido discutido e aprovado junto aos conselheiros. 
Para que os conselheiros participem efetivamente das decisões do conselho referente à Trindade, é 
necessário maior conhecimento da realidade local. Desta forma, ficou definido que durante a próxima 
reunião extraordinária, para elaboração do Plano de Ação do Conselho para 2012, que acontecerá em 
Trindade, haverá um espaço para que as Associações (AMOT e ABAT) façam uma apresentação da 
situação local aos conselheiros, em seguida será discutido qual posicionamento do conselho e 
respectivos encaminhamentos. Após a apresentação das associações haverá uma visita ao PNSB na 
área de Trindade- Paraty/RJ.  

f) Criação da Câmara Técnica  

A criação da Câmara Técnica de Pesquisa será discutida na próxima Reunião Ordinária do conselho 
definido por unanimidade pelos conselheiros presentes. Esse encaminhamento se fez necessário devido 
a ausência de algumas instituições de pesquisa fundamentais na participação dessa criação. 

g) Discutir posições do Conselho frente às ações gerenciais do PNSB 

O posicionamento do conselho consultivo frente às ações gerenciais do PNSB será discutido após as 
visitas de campo dos conselheiros as três áreas de atuação do PNSB (Trindade; Caminho de 
Mambucaba – Trilha do Ouro; Estrada Parque Paraty-Cunha). 

h) Apresentação dos trabalhos das ONGs de Cunha e da Escola Carlito Maia 

As apresentações foram realizadas, no dia anterior – 03 de novembro (Seminário sobre Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação-SNUC e Plano de Manejo do PNSB). 

i) Avaliação da reunião:  

A avaliação foi distribuída aos participantes para que eles entregassem na próxima reunião do Conselho 
ou via e-mail. Na próxima memória de reunião será registrada o resultado da avaliação dessa reunião. 

j) Encaminhamentos 

- Nos e-mails encaminhados aos conselheiros e que precisa ter retorno dos mesmos, deixar em destaque 
o período máximo de retorno. 

- Ativar o e-mail do Grupo Google, mas manter a comunicação via e-mail institucional da Maristela. No 
grupo só deverá ter os e-mails dos conselheiros. 

- Informar a instituição membro do conselho, via ofício com prazo par resposta, sobre as ausências dos 
conselheiros e parabenizar aos que estão sempre presentes. E se não responderem será interpretado 
como falta de interesse em participar do conselho. E através do Grupo será discutido a destinação de 
cada vaga vacante. Antes de oficializar as instituições, primeiro, deverá ser enviado um e-mail com a 
tabela de freqüência aos conselheiros para fazerem considerações. 

- Encaminhar a ATA da Reunião Extraordinária dos Conselhos Consultivo das UCs Federais 
Sulfluminense que teve como tema as Usinas Nucleares de Angra dos Reis. E disponibilizar aos 
conselheiros o CD com as apresentações feitas pela Eletronuclear no dia da reunião. 
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- A reunião Extraordinária para elaboração do Plano de Ação do Conselho para 2012 será dia 12 de 
dezembro (segunda-feira) em Trindade das 8h as 18h. No mesmo dia será realizada a primeira visita de 
campo dos conselheiros. 

- Enviar para os conselheiros o Regimento Interno do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra 
da Bocaina com os ajustes finais realizado após sugestões do ICMBio sede em Brasília. 

- Encaminhar aos conselheiros o Ofício da AMOT nº 048/2011, que encaminha as “Propostas de 
melhoria, benfeitorias, fomento e ordenamento da comunidade de Trindade, município de Paraty”. 

 

Considerando que todas as principais discussões foram relatadas e, nada mais havendo a lavrar, encerramos 
a presente Memória de Reunião com 12 (doze) páginas, sendo que dessas, 8 (oito) páginas correspondem ao 
Anexos 01 – Regimento Interno do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bocaina, todas 
numeradas. Redigiu a presente Memória de Reunião a Analista Ambiental, Maristela Resende Resendes, 
Matr. 1572168. 
 
 

_______________________________                                       _______________________________ 
              Maristela Resende Resendes                                                               Francisco Livino 
     Secretária Executiva do Conselho Consultivo                                                Presidente do Conselho Consultivo 
           Parque Nacional da Serra da Bocaina                                                    Parque Nacional da Serra da Bocaina 
 
 

Assinatura dos conselheiros participantes da reunião: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 01: Regimento Interno do Conselho Consultivo do Parque Nacional da 
Serra da Bacaina 
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