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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO  
DA APA CAIRUÇU – 08/06/2011 

 
 

Aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2011 (dois mil e onze) 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 foi convocada através do ofício 
circular nº 03/2011, expedido pelo Presidente do Conselho e Chefe da APA, Eduardo Godoy 
Aires de Souza, para discutir sobre a seguinte pauta: Informes gerais; Moção ZUCEL 
Trindade; Desdobramentos da Oficina de Capacitação dos Conselheiros; Definição das 
Câmaras Temáticas de Práticas Sustentáveis e Educomunicação; Definição de prioridades do 
Plano de Ação e Distribuição dos Certificados da Oficina.  

O presidente do conselho deu início à reunião às 14:30 h dando boas vindas aos 
conselheiros. Apresentou regras de convivência, a pauta, e em seguida, leu a ata da reunião 
anterior, que foi aprovada. Houve um questionamento a respeito do procedimento de leitura 
de ata durante as reuniões, que toma muito tempo. Após breve discussão em plenária, 
decidiu-se manter a leitura até ter-se ferramentas mais eficientes. Encaminhamentos: 

- Criação de um yahoogroups para os conselheiros, onde se possam trocar idéias, 
documentos, etc. Responsável: Secretaria Executiva CONAPA; 

- Criar um informativo do CONAPA, para incluir atas, encaminhamentos, notícias, etc. 
Responsável: Sugerir à Câmara Temática de Educomunicação.  

A seguir, deu início a pauta do dia: 
 
Informes gerais: 
 

1. Eventos realizados em comemoração ao Dia da Mata Atlântica e ao Dia do Meio 
Ambiente – Eduardo Godoy informou sobre os eventos realizados pelo grupo de 
trabalho criado pelo CONAPA na reunião anterior. Foi enfatizado o sucesso dos 
eventos que alcançaram um público total de aproximadamente 800 pessoas. 

2. Alteração do Decreto de Criação da APA Cairuçu: Eduardo Godoy informou que o 
processo da referida alteração foi encaminhado ao MMA, mas que foi restituído ao  
ICMBio (Brasília) para complementação de informações. Depois disso, o processo 
ainda precisaria ir à Casa Civil que faz uma série de consultas a outros instituições 
públicas para, posteriormente, ser encaminhado à Presidência da República. Grazielle 
Zaccaro (SEDUMA) questionou se tal posicionamento foi informado oficialmente à 
Prefeitura de Paraty. Eduardo Godoy informou que não mas que poderá fazê-lo se 
houver uma solicitação. 

3. Reunião entre Prefeitura e ICMBio sobre Trindade: Eduardo informou que apesar de 
não ter havido ainda tal reunião, houve avanços neste assunto: em reunião realizada 
em Trindade no dia 31/05, foi marcada uma visita técnica ao “Morrão” pelo ICMBio e 
SEDUMA (dia 15/06). E houve também reunião do ICMBio – APA e PNSB – para 
planejamento de ações em Trindade. Isaías (ABAT) diz que as construções não param 
nas Zonas de Uso Comunitário Esportivo e Lazer (ZUCEL). Grazielle (SEDUMA) 
reforça a necessidade de trabalho conjunto da SEDUMA e ICMBio, dizendo que a 
equipe da Diretoria de Meio Ambiente é muito pequena, e não têm meios e fiscais 
suficientes. Vicente (AEAP) informa que o CREA atua muito em Trindade, e diz que 
acha importante diferenciar os moradores tradicionais dos que chegaram depois. 
Eduardo Godoy fala que há duas abordagens a serem consideradas em Trindade: 
ocupações fora de ZERT (que são 14, e é mais simples de resolver) e ocupações em 
APP, que é mais complexo e deverá envolver mais instituições. Encaminhamento: 
Marcar reunião entre ICMBio e SEDUMA para definir detalhes da visita técnica em 
Trindade. Responsável: Eduardo Godoy. 

4. Informes da Secretaria Executiva: a) Alteração na forma de mobilização para as 
reuniões do Conselho: foi sugerida a mobilização através de e-mail (ofício digitalizado), 
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e não mais pelo correio. Aqueles que não possuem acesso a internet e correio serão 
convidados através de telefone. A proposta foi aprovada pelos conselheiros presentes. 
b) Foram agendadas as próximas assembléias ordinárias do CONAPA de 2011: 10 de 
agosto; 05 de outubro e 30 de novembro. 

5. Outros informes trazidos por conselheiros: Gibrail (ACIP) informou sobre o Desafio 
Solar, que será realizado em Paraty em novembro de 2011, e sugeriu a colaboração de 
outras entidades interessadas. Sugeriu ainda a realização de um “Clean Up Day” (Dia 
Mundial de Limpeza de Praias) em Paraty em 2011. Almir (Ass. Moradores Zona 
Insular) falou sobre fatos estranhos que vêm acontecendo em Paraty, que parecem 
estar relacionados à Perfuração do Pré-Sal: aparecimento de um número 
anormalmente grande de lulas na Baía de Paraty e um lodo estranho aparecido na Ilha 
do Araújo (cuja amostra foi coletada e será enviada à UNICAMP para análise). 
Sugestão de encaminhamento: A Câmara Temática de Pesquisa pode solicitar e 
sugerir pesquisas sobre este assunto (efeitos da perfuração/exploração do Pré-Sal em 
Paraty).  

 
I) Moção sobre as Zonas de Uso Comunitário, Esporti vo e Lazer (ZUCEL) de 

Trindade: 
 

Rodrigo (INEA) fez uma proposta de moção, que foi lida por Eduardo Godoy. Grazielle 
(SEDUMA) propôs a solicitação de desapropriação de todas as ZUCEL da APA, e não só 
as de Trindade. Raphael (AMPAR) sugeriu que fosse pedida a doação diretamente à TDT 
(da ZUCEL de Trindade), e Rodrigo (INEA) sugeriu discutir mais o assunto antes de fazer 
a moção, e falou que existem várias áreas do estado do RJ que poderiam ser olhadas pela 
Prefeitura para fins de interesse público. Após discussão na plenária, decidiu-se deixar no 
texto da Moção a solicitação de declarar as ZUCEL de Trindade como áreas de interesse 
público, e depois promover a desapropriação e desocupação das mesmas. 
Encaminhamento: Com a Moção aprovada, Eduardo Godoy fará as alterações finais (na 
forma) e encaminhará à Prefeitura. 
 
II) Desdobramentos da Oficina de Capacitação dos Co nselheiros: 

 
Tatiana (APA Cairuçu) fez uma breve apresentação sobre como foi a Oficina de 

Capacitação de Conselheiros da APA Cairuçu e do PN Serra da Bocaina, realizada em 5 
e 6 de maio de 2011 no Núcleo Picinguaba/Ubatuba. Apresentou a Visão de Futuro e o 
Plano de Ação construídos na oficina, e os encaminhamentos surgidos a partir daí: 

 
1) Definição das Câmaras Temáticas de Práticas Sust entáveis e de Edu-

comunicação: 
 

a) Câmara Temática de Práticas Sustentáveis:  Vagner Nascimento (Fórum das 3 
Culturas), Vicente Cruz (AEAP), Fábio Guimarães (IPHAN), Almir dos Remédios 
(Ass. Moradores Zona Insular) e mais um ou mais consultores a serem definidos. 

 
b) G.T de Visita à APA Cairuçu : Eduardo Godoy e Tatiana Ribeiro: elaborar 
proposta de roteiro contemplando zona costeira, ilhas e zona rural. Gibrail Junior 
(ACIP), Almir dos Remédios (Ass. Moradores Z. Insular) e Raphael (AMPAR): apoio 
logístico.  
 
 d) Câmara Temática de Edu-comunicação : não foi definida, pois a plenária sentiu 
falta de conselheiros que podem ter interesse em compor esta C.T. Silvia Peixoto 
(ESEC Tamoios) se disponibilizou a ser “consultora” externa. Encaminhamento: 
definir esta C.T na próxima reunião do Conselho. 
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OBS: Grazielle (SEDUMA) colocou-se a disposição para participar de GT ou 
Câmara Temática a ser criada para discussão do Relatório de monitoria do Plano 
de Manejo da APA Cairuçu 
 
2) Definição de ações prioritárias do plano de ação  para 2011 e 2012:  
Como não houve tempo hábil para discutir este assunto na reunião, o 
encaminhamento final foi que as Câmaras Temáticas deverão definir as ações 
prioritárias, seus prazos e consultores externos assim que forem constituídas. A de 
Práticas Sustentáveis, já instituída, deverá trazer tais produtos para a próxima 
assembléia ordinária. 
 

A seguir, foram distribuídos os certificados dos conselheiros que participaram da Oficina de 
Capacitação, e Eduardo Godoy deu a reunião por encerrada às 17:15 h. 

 
 
A presente ata foi redigida por Tatiana Ribeiro em 14/06/2011. 
 

 
 
 
 

EDUARDO GODOY AIRES DE SOUSA 
PRESIDENTE DO CONSELHO 


