
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO
DA APA CAIRUÇU – 14/07/2010

Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho de 2010 (dois mil e dez) 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  nº03/2010,  expedido  pelo  Presidente  do  Conselho  e  Chefe  da  APA,  Eduardo
Godoy Aires de Souza, para discutir sobre o seguinte ponto de pauta: informes gerais;
Monitoria e avaliação do Plano de Manejo da APA Cairuçu – pequena palestra e definição
de Câmara Temática; e Mosaico Bocaina- pequena palestra e escolha de representante do
CONAPA para o Mosaico.
O  presidente  do  conselho  deu  início  à  reunião  às  14:30h  dando  boas  vindas  aos
conselheiros. Apresentou regras de convivência, a pauta da reunião e em seguida, leu a
ata da reunião anterior. A seguir, deu início a pauta do dia:

Informes gerais:
1)  Processo  de  instalação  de  telecentros:  foram  pleiteados  três  telecentros,  nas
comunidades  do  Corisco,  Ilha  do  Araújo  e  Paraty  Mirim.  Até  o  momento,  foram
contemplados os dois primeiros, que serão implantados até setembro de 2010, segundo
informado pelo ICMBio/Sede.
2) Processo de instalação de telefonia pública: foram enviadas informações sobre todas as
comunidades  da  APA  ao  ICMBio/Sede,  mas  até  o  momento  não  foi  dado  um
posicionamento sobre este processo.
3) Requerimento CDCMA sobre conflitos em Paraty Mirim: A APA e a REJ estão fazendo
reuniões com a comunidade para esclarecer a situação. Graziele, da Secretaria Municipal
de  Desenvolvimento  Urbano  e  Meio  Ambiente  (SEDUMA),  informa  que  a  Prefeitura
também recebeu este requerimento e que pretende fazer reuniões com ICMBio, INEA/REJ,
INCRA, IPHAN. ITERJ e Superintendência de Patrimônio do RJ.
4)  Site  da APA:  já  está no  ar,  no  endereço www.icmbio.gov.br/brasil/RJ/area-de-protecao-
ambiental-de-cairucu, e contém informações gerais sobre a Unidade, o Plano de Manejo, o
Regimento Interno do CONAPA, dentre outros documentos. Os conselheiros podem enviar
contribuições para serem incluídas no site.
5) Portaria da nova estrutura do CONAPA: está no Jurídico do ICMBio/Sede, prestes a ser
publicada.
6)  Greve  dos  servidores  do  ICMBio:  tentativa  dos  servidores  de  reestruturação  e
valorização da carreira de especialista em meio ambiente, declarada legal pela justiça, mas
não foi vitoriosa.
7) Informe do INEA/REJ (Rodrigo): estão sendo elaborados vários projetos para a área da
APA e REJ, e dois já estão concorrendo a editais abertos:
- Estudo para a recategorização da REJ (apresentado ao Funbio)
- Estudo de capacidade de suporte ambiental de Trindade, Praia do Sono e Ponta Negra
(apresentado à SOS Mata Atlântica).

Deu-se início a uma discussão sobre a prioridade destes projetos frente a necessidades
urgentes  como  o  tratamento  de  águas  e  esgotos  em  Trindade.  Representantes  da
comunidade ressaltaram o problema do saneamento,  e  a chefia  da APA esclareceu a
situação das obras paralisadas pelo fato da Prefeitura ter iniciado as obras sem o devido
licenciamento ambiental.

Foi distribuído um material de divulgação sobre a Baía da Ilha Grande (Projeto Mares da
Ilha  Grande,  editado  pelo  Instituto  Bioatlântica),  e  Thatiana  Duarte  (Verde  Cidadania)
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alertou  para um conteúdo equivocado na parte da descrição da REJ,  que diz  que as
necessidades das comunidades tradicionais são um problema à gestão da unidade. Foi
acordado  na  reunião  que  Thatiana  Duarte  fará  uma  minuta  de  moção  para  ser
encaminhada à presidência do Conselho,  que a encaminhará ao responsável  por  esta
publicação.

A  seguir,  Eduardo  Godoy  fez  uma  explanação  sobre  as  diferenças  entre  avaliação,
monitoria e revisão do Plano de Manejo da APA Cairuçu, explicando que neste momento
será feita  a Monitoria  e Avaliação, de acordo com os procedimentos estabelecidos no
Roteiro  Metodológico  para  Elaboração  de  Planos  de  Manejo.  E  que  posteriormente,
provavelmente será feita a revisão do plano.
Neste momento, deu-se início a uma discussão sobre este assunto, e vários conselheiros
se manifestaram, dizendo que neste processo há vários interesses políticos e econômicos
atuando, e que por isso mesmo deve ser garantida a participação das comunidades; e que
este deve ser um processo transparente. Vagner Nascimento (Fórum das três culturas)
ressaltou  a  extrema  importância  deste  momento,  a  insatisfação  com  a  condução  do
processo de elaboração do plano de manejo anterior e a necessidade da participação
efetiva das comunidades, através dos conselhos.

Grazielle  Zacaro  (SEDUMA)  aproveitou  e  informou  sobre  o  convênio  firmado  pela
Prefeitura  com  a  UERJ  para  realização  dos  estudos  necessários  para  a  revisão  e
atualização das leis municipais, a saber: plano diretor e leis complementares, código de
obras, código de posturas, minuta do código ambiental e subsídios para a revisão do plano
de manejo da APA Cairuçu.

Foi iniciada outra discussão sobre este processo, sendo destacado por vários conselheiros
a  singularidade  e  relevância  deste  momento,  quando  quase  todas  as  normas  legais
ambientais e de uso do solo do município serão revisadas, sendo importante garantir a
consonância  entre  elas  e  entre  as  instituições  executoras.  Aproveitando  o  momento,
Eduardo  Godoy  esclareceu  as  diferentes  competências  e  autonomias  das  instituições
envolvidas (Prefeitura e ICMBio). Almir dos Remédios (Associação de moradores da zona
insular) disse ter participado amplamente do processo do plano de manejo anterior mas
demonstrou  insatisfação  quanto  ao  desconhecimento  das  comunidades  do  que  está
acontecendo, das leis, sugerindo que sejam feitas reuniões para esclarecimentos e efetiva
participação, pois os moradores são os que conhecem bem o que está faltando ou está
sendo contemplado pelo plano de manejo. Jardson dos Santos (Praia do Sono) também se
preocupou  com a  participação  das  comunidades  neste  processo  e  com  o  contexto  e
interesses políticos por trás.

Foi questionado por vários conselheiros o convênio da Prefeitura com a UERJ, e Grazielle
Zacaro esclareceu que a SEDUMA ainda não tem o plano de trabalho da UERJ de forma
detalhada, e Benedita da OAB esclareceu que recebeu um ofício da SEDUMA solicitando
contribuições para  as  leis  que  estão  sendo revistas,  e  este  foi  respondido  solicitando
informações mas não tinha obtido resposta. Foi sugerida então na plenária outra moção
solicitando da Prefeitura: cópia do convênio, o plano de trabalho e valor do contrato. A
moção será redigida e encaminhada pela presidência do CONAPA, com a sugestão de que
seja enviada uma pessoa à próxima reunião do conselho para explanar sobre tal convênio.

Eduardo Godoy retoma as explicações de como será a participação do CONAPA na etapa
de avaliação e monitoramento do plano de manejo, explicando a metodologia e o perfil
desejado, e a composição da Câmara Temática. Após breve discussão na plenária, ficou a
Câmara ficou definida da seguinte forma:
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1- Almir dos Remédios - Associação de Moradores da Zona Insular (titular) e
Robson Possidonio - Amot/Trindade (suplente)

2- Carlos Fernando Andrade – UNICAMP/Lepac (titular e coordenador da Câmara)
Silvio Vellosso – UNICAMP/Lepac (suplente)

3- Paula Callegario – UFRJ/Mar (titular e relatora da Câmara)
Gustavo Sancinetti- UFRJ/Mar (suplente)

4- Jardson dos Santos – Praia do Sono (titular)
Thatiana Duarte – Verde Cidadania (suplente)

Foi feita pela presidência do Conselho a sugestão de convidar como consultora externa da
Câmara Temática a Sra. Adriana Mattoso, coordenadora do plano de manejo anterior da
APA Cairuçu.  Houve  várias  manifestações dos  conselheiros  sobre  esta  proposta,  e  a
maioria se opôs ao convite, argumentando que ela estaria demasiado envolvida com o
plano de manejo anterior, no qual muitos viram falhas. Eduardo Godoy informou que a
Presidência iria pensar como encaminhar a questão da consultoria externa para a Câmara
Temática.

O Vereador Vidal informou à plenária que foi feita uma moção de aplausos da Câmara de
Vereadores de Paraty  a Eduardo Godoy e à APA Cairuçu pelos serviços prestados à
cidade.

O presidente do CONAPA deu por encerrada a reunião às 17:40 h.

A presente ata foi redigida por Tatiana Ribeiro e assinada pelos conselheiros presentes à
reunião.

EDUARDO GODOY AIRES DE SOUSA
PRESIDENTE DO CONSELHO
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NOME INSTITUIÇÃO ASSINATURA
1.Paula Callegario de Souza UFRJ-Mar
2.Silvio Velloso UNICAMP- Lepac
3.Grazielle Zacaro Prefeitura de Paraty
4.Raphael Affonso AMPAR
5.Almir dos Remédios Ass. Moradores Zona Insular
6. Maria Bernadete Passos Casa Azul
7. Rodrigo Barros REJ/INEA
8.Adriana Nascimento Gomes ESEC Tamoios/ICMBio
9.Vicente Cruz AEAP
10.Thatiana Duarte Verde Cidadania
11.Benedita Nascimento OAB
12. Vagner do Nascimento Fórum das três culturas
13. Luciano Vidal Câmara dos Vereadores
14.Maristela Resende PARNA Serra da Bocaina/ICMBio
15.Corina Tarcila Rocha OAB/Paraty
16. Cícero de Avellar Lacerda Capitania dos Portos
17.Isaías da Apresentação ABAT
18. Carlos Fernando Andrade UNICAMP-Lepac
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