
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO CONSULTIVO DA APA CAIRUÇU

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro do ano 2010 (dois mil dez), às 14 horas, 39
representantes de instituições públicas e da sociedade civil  estiveram reunidos,  na sede da
APA Cairuçu, município de Paraty, Estado do Rio de Janeiro. A reunião foi convocada através
do ofício circular nº01/2010, expedido pelo Presidente do Conselho e Chefe da APA, Eduardo
Godoy Aires de Souza, para discutir sobre os seguintes pontos de pauta: 1) Reestruturação do
CONAPA Cairuçu  e  participação  da  Associação  de Barqueiros  e  Pequenos  Pescadores  de
Trindade (ABAT); 2) Avaliação do Regimento Interno para atualização; 3) Assuntos Gerais. O
presidente do conselho deu início à reunião às 14:40h dando boas vindas aos conselheiros e
apresentando a pauta da reunião. Em seguida, apresentou a solicitação da ABAT de inclusão
no Conselho e  argumentou que seria  interessante  alguma representatividade  da região  de
Trindade no fórum. Em seguida, passou a palavra para o Sr. Isaías da Apresentação, quem
apresentou a associação que preside, seus objetivos e atividades, elencando os motivos que
justificam sua  participação  no  Conselho.  A Sra.  Benedita,  representante  da  OAB solicitou
também a inclusão da OAB no conselho, justificando os motivos pertinentes. O presidente do
conselho coordenou o debate da plenária sobre o assunto, tendo sido sugerido que a plenária
decida em primeiro lugar se a composição de 21 cadeiras acordada na reunião de 05/11/2009
deve ser revista; e só então em segundo lugar votar pela inclusão ou não daquelas associações
inscritas que reivindicaram participação, a saber, ABAT e OAB. Sendo assim, o presidente do
conselho  submeteu  a  matéria  para  aprovação.  Somente  os  representantes  das  21  cadeiras
acordadas na reunião de 05/11/2009 tiveram direito a voto, havendo apenas 15 presentes. Na
votação  referente  à  revisão  ou  não  da  estrutura  de  21  cadeiras,  13  conselheiros  foram
favoráveis à revisão da estrutura de 21 cadeiras, sendo apenas a representante do INEA, Sra.
Iliana, desfavorável. Na votação pela inclusão da ABAT no Conselho 12 Conselheiros foram
favoráveis  e  apenas  o  representante  da  Marinha  do  Brasil,  o  Cap.  Avellar,  manifestou-se
contrário.  Na votação pela  inclusão da OAB, 10 conselheiros foram favoráveis  e  apenas a
representante da UFRJ, a Sra. Paula,  manifestou-se contrária. Sendo assim, foi aprovada pela
plenária a seguinte estrutura do conselho consultivo da APA Cairuçu para o biênio 2010-2011:

Setor Instituição
Órgãos Gestores
8

APA Cairuçu
PARNA Bocaina
ESEC Tamoios
INEA
Prefeitura de Paraty
IPHAN
Capitania dos Portos
Câmara Municipal de Paraty

Usuários de Recursos COMAMP Rural

1



Ambientais
12

COMAMP Costeira
COMAMP Insular
Fórum das Três Culturas
Associação do Comércio e Indústria - ACIP
Associação de Engenhe-iros e Arquitetos - AEAP
Colônia de Pescadores
Associação de Barqueiros e Pequenos Pescadores de Trindade -ABAT
Associação de Marinas de Paraty -AMPAR
OAB - Paraty

ONG de atuação Sócio-
ambiental
3

Ass. Cairuçu
Casa Azul
Verde Cidadania

Ensino e Pesquisa
2

UNICAMP - LEPAC
UFRJ - MAR

Em seguida deu-se encaminhamento aos seguintes pontos de pauta. A presente ATA refere-se
apenas às deliberações do primeiro ponto de pauta, sendo assinada pelos presentes ao final da
reunião.

EDUARDO GODOY AIRES DE SOUSA
PRESIDENTE DO CONSELHO
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