
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO
DA APA CAIRUÇU – 20/03/2013

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2013 (dois mil e treze) estiveram reunidos na sede da APA Cairuçu representantes de instituições públicas e 
da sociedade civil do município de Paraty, Estado do Rio de Janeiro. A reunião extraordinária foi convocada pelo Presidente do Conselho e Chefe da 
APA, Eduardo Godoy Aires de Souza, para discutir sobre a seguinte pauta: Informes sobre substituição de membros do CONAPA; Monitoramento do 
Plano de Ação do CONAPA de 2011-2012 e planejamento para 2013-2014. O presidente do conselho abriu a reunião às 14:20h, cumprimentando e 
dando boas vindas a todos. 

Informes:
1- Substituição de membros do CONAPA: Eduardo Godoy informou que o Conselho da APA Cairuçu, formado oficialmente em agosto de 2010, foi 
renovado por mais dois anos, sendo vigente até agosto de 2014. Porém, três instituições foram excluídas por terem faltando mais de 3 reuniões 
consecutivas (Moradores da Zona Rural; Forum das 3 Culturas e Verde Cidadania). A presidência e a secretaria executiva do CONAPA, conforme 
prerrogativa prevista no regimento interno, estão em processo de busca de novas entidades para serem nomeadas pela presidência do Conselho 
para  assumir  estas  três  vagas.  Algumas entidades  (como Prefeitura,  Capitania  dos  Portos,  Câmara  de  Vereadores,  AMPAR e  OAB)  também 
passaram por trocas internas de diretorias, e já indicaram seus novos representantes no Conselho.

I- Monitoramento do Plano de Ação do CONAPA de 2011-2012 e planejamento para 2013-2014
Esta tarefa foi realizada através de metodologia participativa e os presentes avaliaram o Plano de Ação de 2011-2012 e construíram o de 2013-2014 
coletivamente, conforme quadros em anexo.

Encaminhamentos para a próxima reunião:
− Os conselheiros receberão o Relatório de Monitoria do Plano de Manejo da APA Cairuçu por e-mail, e deverão ler para trazer propostas de novos  

objetivos ou ações para o Plano de Ação de 2013-2014.
− Os Grupos de Trabalho formados no Plano de Ação de 2013-2014 deverão se reunir preferencialmente antes da próxima reunião do CONAPA 

(dia 17/04), com a tarefa inicial de eleger seus coordenadores e relatores e detalhar as ações necessárias e prazos de execução; e trazer informe  
para a próxima reunião ordinária do Conselho. Os mobilizadores para as primeiras reuniões dos GTs estão definidos no quadro em anexo.

− O calendário anual de reuniões ordinárias ficou definido: 17/04; 19/06; 14/08; 16/10 e 04/12.
− As conselheiras da Associação Cairuçu e da UFRJ Bernadete Canela e Paula Callegario ofereceram-se para realizar oficina de capacitação sobre  

participação em reuniões para o Conselho. Este assunto será tratado na próxima reunião ordinária de 17/04.
A reunião foi encerrada as 17:20h.
Ata redigida por Tatiana Ribeiro em 22/03/2013.    Aprovada no dia 19/6/2013.             

                                                                                                         Eduardo Godoy
                                                                                                        Presidente do CONAPA



MONITORIA DO PLANO DE AÇÃO DE 2011-2012:

OBJETIVOS AÇÕES REALIZADO? OBSERVAÇÃO PRIORITÁRIO 
PARA 2013-2014?

Promover as práticas 
sustentáveis: 
Turismo de base 
comunitária
Sistemas agroflorestais
Promoção da Palmeira 
Jussara Pesca artesanal / 
Maricultura
Artesanato

OBJETIVO 
PRIORITÁRIO

Sistematizar as experiências existentes NÃO SIM

Buscar parcerias nos setores privado, 
público e universidades.

NÃO* Iniciativas de algumas comunidades NÃO

Divulgar através de eventos NÃO NÃO

Incentivar e cobrar a normatização da 
utilização de recursos naturais.

NÃO* Iniciativa de comunidades, Rede 
Juçara e INEA

NÃO

Elaborar projeto de certificação de 
produtos e serviços sustentáveis

NÃO NÃO

Realizar campanhas de consumo 
consciente

NÃO NÃO

Manter as comunidades 
em seus territórios

Elaborar programa de saneamento dos 
bairros e comunidades rurais da APA 
(Implementar projeto piloto em pelo menos 
1 comunidade)

NÃO* Iniciativas na Praia do Sono, Trindade, 
Ilha do Araújo e Ponta Negra

NÃO

Mapear e reconhecer os territórios das 
populações tradicionais no Plano Diretor 
do Município

NÃO* Iniciativa do Forum das três Culturas NÃO



OBJETIVO 
PRIORITÁRIO 
INCLUÍDO NA 
REVISÃO E 
MONITORIA DO 
PLANO DE MANEJO

Viabilizar assessoria jurídica para as 
comunidades

NÃO NÃO

Cobrar a efetivação do Pl. Mun. Educação NÃO* Iniciativa Casa Azul e UFRJ NÃO

Fomentar programas de fortalecimento 
cultural das comunidades 

NÃO* Iniciativas Casa Azul NÃO

Estimular pesquisa 
voltada à gestão da APA

Implementar Programa de Pesquisa NÃO NÃO

Ativar a Câmara Temática de Pesquisa NÃO NÃO

Levantamento dos assuntos de interesse 
para o desenvolvimento de pesquisas 

(Plano de Pesquisa)

NÃO NÃO

Desenvolver um protocolo para realização 
de pesquisas na APA e no município

NÃO*

Fazer contato com as instituições de 
pesquisa divulgando os interesses de 

pesquisa da APA

NÃO*

Atrair patrocinadores para pesquisa NÃO*

Iniciativas UFRJ e Unicamp

NÃO

NÃO

NÃO

Levantamento das pesquisas existentes na 
UC

NÃO* Iniciativa APA Cairuçu NÃO

Rever e monitorar o 
Plano de Manejo

OBJETIVO 
PRIORITÁRIO

Realizar leitura e debate da monitoria do 
Plano com o Conselho (CONAPA)

SIM SIM

Considerar o tema “acessibilidade” na 
revisão do Plano de Manejo 

NÃO NÃO



Sensibilizar a sociedade 
para conservação dos 

recursos naturais, 
importância da APA e 
para com tudo o que 
acontece dentro dela

OBJETIVO 
PRIORITÁRIO 
INCLUÍDO NO 
OBJETIVO DE 
PROMOVER 
PRÁTICAS 

SUSTENTÁVEIS

Mobilizar o Conselho para captação de 
recursos e desenvolvimento de projetos

Parcialmente Projeto de Sinalização – patrocinador 
mobilizado, mas não concretizado.

NÃO

Capacitar o CONAPA de forma continuada 
(para elaboração de projetos)

Parcialmente Uma capacitação realizada SIM

Executar visitas de campo com 
conselheiros às comunidades e atrativos da 

APA

Parcialmente Uma visita realizada, mas com baixa 
participação

NÃO

Programa de Educomunicação:
Campanha educativa na APA e nas 

comunidades, com enfoque local; Portal 
eletrônico CONAPA; Projeto de 

Sinalização; Uso da mídia: Assessoria de 
imprensa, TV, Rádio, Jornal, Informativos, 

Internet

Parcialmente Projeto de Sinalização elaborado, mas 
não iniciado.

NÃO



PLANO DE AÇÃO DE 2013-2014:

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS

Rever e monitorar o Plano de 
Manejo

- Manter as comunidades em 
seus territórios

Criar GT para rever parâmetros construtivos, 
tamanhos de lotes e estruturas de apoio 

náutico

GT: Casa Azul, Capitania dos Portos, IPHAN, 
Prefeitura, APA Cairuçu. OBS: Casa Azul vai 

mobilizar a1a reunião 

20/03

Criar GT  para criação de Zonas de Vila 
Caiçara (ZVC) na Ilha do Araújo, do 
Algodão, do Cedro e na Ponta Grossa

GT: Moradores Zona Insular, Moradores Zona 
Costeira (a consultar), Colônia de Pescadores (a 

consultar), APA Cairuçu.
OBS: APA vai mobilizar a 1a reunião 

20/03

Criar  GT  para  tratar  sobre  recategorização 
das Zonas de Uso Conflitante (ZUC)

GT: OAB, Prefeitura, Casa Azul, ABAT, Câmara de 
Vereadores, APA Cairuçu, PN Serra da Bocaina, 

Colônia de Pescadores, Capitania dos Portos.
OBS: Prefeitura vai mobilizar a1a reunião 

20/03

Trazer sugestões de outros temas Todos os conselheiros 17/04

Promover as práticas 
sustentáveis 

- Sensibilizar a sociedade para 
conservação dos recursos 

naturais, importância da APA e 
para com tudo o que acontece 

dentro dela

Sistematizar as experiências de práticas 
sustentáveis existentes 

GT: Associação Cairuçu e UFRJ
OBS: Associação cairuçu vai mobilizar a1a reunião 

A definir

Estudar a compatibilidade do Plano Diretor 
do Desenvolvimento Turístico de Paraty com 

a sustentabilidade

Secretaria de Turismo (a consultar)
OBS: SEDUMA vai mobilizar a Secretaria de 

Turismo

A definir

OBS: Recomendações Gerais para o Plano de Ação de 2013-2014:
− Buscar especialistas para integrar os Grupos de Trabalho e Câmaras Temáticas

− Estreitar contatos com outros fóruns locais
− Eleger coordenador e relator dos GTs e detalhar as ações específicas dos GTs, com responsáveis e prazos– próxima reunião ordinária


