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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO  
DA APA CAIRUÇU – 10/08/2011 

 
 

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto 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 
04/2011, expedido pelo Presidente do Conselho e Chefe da APA, Eduardo Godoy Aires de 
Souza, para discutir sobre a seguinte pauta: Informes gerais; Informes da secretaria; 
Apresentação dos trabalhos da Câmara Temática de Práticas Sustentáveis; Definição da 
Câmara Temática de Educomunicação; Apresentação da proposta de visitas à APA Cairuçu. 

 
O presidente do conselho deu início à reunião às 14:30 h dando boas vindas aos 

conselheiros. Apresentou regras de convivência e a pauta do dia. Leu a ata da última reunião, 
foram feitos pequenos ajustes, e a mesma foi aprovada pela plenária. 
 
Informes gerais: 
 

1- Sextas Ambientais: Eduardo Godoy divulgou a retomada do evento, com apresentação 

das Secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo e de Obras de Paraty e empresa 
Locanty, sobre a situação e destinação de resíduos no município, no dia 19/08/11. 
Divulgou também a apresentação do estudo da Fiocruz, no dia 30/9/11. Almir dos 
Remédios questionou se a lama por ele coletada e entregue à APA Cairuçu tinha sido 
encaminhada para pesquisa. Eduardo Godoy informou que não, pois a mesma estragou, 
e Almir disse que vai tentar coletar novamente. 

2- Projeto Leme Consciente: Eduardo Godoy informou sobre o curso, direcionado aos 
barqueiros do Cais de Paraty, que será realizado entre 15 e 18 de agosto no CEMBRA, 
com objetivo de abrir interlocução com o setor. Disse que o produto esperado deste 
curso é uma fala (“briefing”) ambiental, a ser feito pelos barqueiros durante os passeios 
turísticos. Francisco Sobrinho (Ticote) questionou se este curso é só para os barqueiros 
de Paraty, dizendo que ele mesmo e outros barqueiros que atuam no porto de Paraty 
Mirim, e de outras comunidades, também necessitariam muito deste tipo de curso. Após 
breve discussão na plenária, Grazielle Zacaro sugere que seja realizado um curso 
itinerante em parceria entre SEDUMA, Capitania, ICMBio e quem mais se interessar, 
direcionado às comunidades, abordando tema ambiental, segurança marítima, entre 
outros. Eduardo Godoy esclareceu que o foco do projeto Leme Consciente é aproximar-
se do setor náutico que atua na Baía de Paraty (onde há maior movimento), para depois 
entrar numa série de questões como número de embarcações e poitas, esgoto das 
embarcações, etc. Mas disse que vai propor a equipe executora do Projeto as idéias 
trazidas pelos conselheiros. 

3- Projeto Crescendo com as UCs: Eduardo Godoy falou sobre o início do Projeto, de 
capacitação das duas principais associações de Trindade. No momento, está sendo 
realizado o módulo de inglês, e no dia 18/8, será o de mecânica de motores. Tatiana 
Ribeiro falou brevemente sobre os demais módulos previstos. Fábio Guimarães colocou 
o IPHAN a disposição para colaborar no curso de Turismo Eco-Cultural. 

4- Moção sobre ZUCEL de Trindade: Eduardo Godoy lembrou o que são as ZUCEL, onde 

estão, e a situação das áreas invadidas, em Trindade. Informou que após breve 
discussão com equipe do ICMBio sobre a pertinência da moção (considerando a 
questão do limite do PNSB), percebeu que não havia problema em encaminhar a 
moção, pois a mesma trata de várias áreas de ZUCEL (não somente a da Praia do 
Meio). Assim, a moção foi encaminhada à Prefeitura. Informou ainda que o vereador 
Vidal também fez um requerimento da Câmara de Vereadores à Prefeitura, sobre o 
mesmo assunto. Bernadete Passos questionou se havia informações sobre as ZEIS 
(Zona de Especial Interesse Social) do Plano Diretor de Paraty e se a APA poderia 
disponibilizar sua manifestação sobre a proposta de Plano Diretor. Eduardo informou 
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que foi feito um ofício conjunto APA-Reserva da Juatinga, falando dos aspectos 
principais, mas que o documento técnico final ainda está sendo elaborado; mas que 
ambos estão a disposição. 

Vicente Cruz fala sobre duas áreas que estão sendo desmatadas/bosqueadas em 
Trindade: depois da entrada da Praia Brava e atrás da vila, questionando sua legalidade. 
Isaías diz que na área atrás da vila havia um projeto da Prefeitura de fazer uma rua. 
Corina tarcila fala sobre brigas judiciais entre a TDT e o Sr. Arim, na primeira área, 
dizendo que pode ter sido ele que fez o bosqueamento. Eduardo Godoy solicitou que 
Vicente Cruz formalizasse esta denúncia, para a mesma ser averiguada. 

 
5- Informe da Secretaria: Tatiana Ribeiro apresentou a planilha de controle da freqüência, 

mostrando que a Associação de Moradores da Zona Rural faltou a todas as reuniões 
desde a publicação da Portaria do Conselho, e que segundo o regimento Interno, mais 
de três faltas consecutivas sem justificativas levam à exclusão do membro. Mostrou 
ainda outras entidades que possuem 3 faltas consecutivas. Após breve discussão na 
plenária, chegou-se ao seguinte encaminhamento: As instituições com três faltas 
consecutivas deverão ser advertidas por ofício, e deverão expressar novamente seu 
interesse em permanecer no CONAPA. A atual representação das Associações de 
Moradores da Zona Rural deverá ser excluída do Conselho, e deverá ser feita 
divulgação com as demais associações de Paraty, para preencher esta vaga (tarefa da 
Secretaria Executiva do CONAPA). 
 

6- Informe do IPHAN: Fábio Guimarães divulgou a Semana Fluminense do Patrimônio, 

que será realizada em Paraty nos dias 17 e 18 de agosto, com palestras sobre o 
assunto. Solicitou que a Secretaria do CONAPA encaminhasse o e-mail de divulgação 
para os conselheiros e o mailing da APA Cairuçu. 
 
I) Apresentação dos trabalhos da Câmara Temática de Práticas Sustentáveis: Fábio 

Guimarães falou sobre a primeira reunião da Câmara, realizada em 14/7/11 e quem a 
compõe, e mostrou a planilha elaborada para sistematizar as informações sobre as 
práticas sustentáveis. Tatiana Ribeiro falou que o grupo começou a trabalhar já na 
primeira ação proposta no Plano de Ação do CONAPA, e que ainda precisa definir as 
demais ações prioritárias e seus prazos. Almir dos Remédios falou sobre sua 
experiência com o turismo de base comunitária, que é uma das ações de prática 
sustentável.  

Bernadete Passos aproveitou para informar que o Grupo Gestor “Mar de Cultura” 
possui um Plano de Ação para Paraty bastante detalhado, focado principalmente na 
área cultural e turística (mas que também engloba a área ambiental), e uma ferramenta 
muito boa de monitoramento; e que seria muito importante haver um compartilhamento 
de informações entre estes grupos (CONAPA e Grupo Gestor), com seus respectivos 
Planos de Ação. Após breve discussão na plenária, foi feito o seguinte encaminhamento: 
O Grupo Gestor fará uma apresentação na Sexta Ambiental de outubro, em data a ser 
confirmada. 

 
II) Definição da Câmara Temática de Educomunicação: Eduardo Godoy lembrou da 
tarefa e das ações definidas no Plano de Ação para a Câmara Temática de 
Educomunicação. Após breve discussão, a Câmara ficou definida com a seguinte 
composição: 
- Paula Callegario (UFRJ-Mar): coordenadora 
- Bernadete Passos (Casa Azul) 
- Daniel Cywinski (Associação Cairuçu) (já havia manifestado interesse, mas como não 
estava presente, será confirmado) 
- Jardson (Praia do Sono) – consultor, enquanto não confirmado como novo conselheiro 
- Silvia Peixoto (ESEC Tamoios) – consultora 
- Roselie Caldas – consultora 
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III) Proposta de Visita à APA Cairuçu: Eduardo Godoy apresentou a proposta de 
roteiros para visita à APA: marítimo, rural e costeiro. Após discussão em plenária, ficou 
acertado o seguinte roteiro, previsto para outubro ou novembro, com algumas tarefas a 
cumprir para sua execução: 

  
 

PROPOSTA DE ROTEIRO DE VISITA À APA CAIRUÇU 
 

1. Roteiro Insular 
 

- Ilha dos Meros ou Mantimento – se possível, desembarcar para visitar o sítio histórico 
- Ilha Duas Irmãs e Rasa – sem desembarque 
- Ilha do Araújo – desembarque para almoço e para conversa com comunidade 
 
Necessidades: 
- Embarcação: Raphael /Gibrail Junior - checar 
- Combustível: Raphael/Gibrail Junior - checar 
- Checar programação com Almir Tã na Ilha do Araújo, planejar almoço 
 

2. Roteiro Rural 

- Corisco e Coriscão: visualizar ocupações e cachoeiras – p. ex. Andorinha 
- Quilombo do Campinho: roteiro do quilombo – sistemas agroflorestais, trilha, 
artesanato, etc. Almoço. 
- Patrimônio ou Paraty Mirim: visita à aldeia indígena 
 
Necessidades: 
- Sprinter com motorista: ICMBio. Checar número de participantes e a trafegabilidade 
para a aldeia Araponga.. 
- Combustível: ICMBio 
- Checar disponibilidade para visita no Campinho e na Aldeia Indígena 
 

3. Roteiro Costeiro 
- Condomínio Laranjeiras – Praia do Sono – visita a comunidade 
- Ponta Negra – visita a comunidade, almoço 
 
Necessidades: 
- Sprinter com motorista: ICMBio – checar número de participantes  
- Combustível: ICMBio 
- Embarcações para Sono e Ponta Negra:  
- Checar com Sono e Ponta Negra sobre disponibilidade para visita 
 
Por fim, foi formado um Grupo de Trabalho para a viabilização das visitas: 
- Eduardo Godoy e Tatiana Ribeiro – APA Cairuçu 
- Almir dos Remédios 
- Isaías da Apresentação 
- Corina (e Roselie) 
 
Eduardo Godoy deu a reunião por encerrada às 17:10 h. 
A presente ata foi redigida por Tatiana Ribeiro em 11/08/2011. 
 

 
 

EDUARDO GODOY AIRES DE SOUSA 
PRESIDENTE DO CONSELHO 


