
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO
DA APA CAIRUÇU – 05/10/2011

Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2011 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
xx/2011, expedido pelo Presidente do Conselho e chefe da APA Cairuçu, Eduardo Godoy
Aires de Souza, para discutir sobre a seguinte pauta: Informes Gerais, Andamento dos
trabalhos da Câmara Temática de Educomunicação; Vaga no CONAPA para moradores
da zona rural e Requerimento AMOT e ABAT (Trindade). 

O presidente do Conselho deu início à reunião às 14:35h dando boas vindas aos
conselheiros. Apresentou as 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-  Reunião extraordinária do dia 07/10/11: Eduardo Godoy lembrou os conselheiros
desta  reunião,  sobre  as  usinas  nucleares  de  Angra  dos  Reis.  Maristela  Resendes
relembrou  os  objetivos  da  reunião  e  explicou  que  será  um  mini-seminário,  com
convidados especialistas no assunto para compôr mesa-redonda e debate com a plenária.

2- Sexta Ambiental do dia 14/10/11: Eduardo Godoy reiterou o convite aos conselheiros
e pediu apoio na divulgação da palestra da Profa. Paula Sarcinelli (Fiocruz), apresentando
estudo sobre a contaminação por organoclorados em pescadores da Ilha do Araújo, em
Paraty.

Aproveitando  o  assunto,  Bernadete  Passos  questionou  sobre  o  convite  para  o
Grupo  Gestor  Mar  de  Cultura  para  fazer  apresentação  na  Sexta  Ambiental.  Ficou
agendada esta apresentação para a próxima Sexta Ambiental, em 18 /11/ 2011. 

Neste  momento,  foram  também  divulgados  outros  eventos  que  ocorrerão  em
Paraty em novembro:
11 a 15/11: Paraty Boat Festival
18 a 20/11: Encontro da Cultura Negra
30/11: Reunião Ordinária CONAPA

3- Visita à APA Cairuçu: Eduardo Godoy informou que foram confirmados embarcação e
combustível,  por  conselheiros  e  apoiadores  externos,  sendo  necessário  definir  a
alimentação  e  a  data  do  evento.  Graziele  Zacaro  informou  que  a  Prefeitura  poderia,
futuramente, apoiar com combustível e almoço em restaurante na cidade. Ficou acertado
que  Almir  Tã  e  Colônia  de  Pescadores  providenciarão  peixe/camarão;  e  o  ICMBio



providenciará  o  restante  da  alimentação  e  pagará  os  cozinheiros.  A princípio,  ficou
acertada a data de 9 de novembro, devendo a mesma ser confirmada pelo proprietário da
embarcação e demais apoiadores.

4- Alteração do Decreto da APA Cairuçu:Eduardo Godoy leu o ofício do Ministério do
Meio Ambiente sobre a alteração do decreto da APA Cairuçu, que pede mais argumentos
técnicos ao ICMBio para justificar a necessidade de alteração do decreto. Falou ainda
sobre o diagnóstico das ilhas feito pela equipe da APA em 2010, e explicou que durante
este tempo,  o ICMBio esteve e está se afinando internamente e juntando informações
técnicas  e jurídicas para debater  este  tema com mais  propriedade.  Após o consenso
interno no ICMBio, o assunto voltará a ser discutido no âmbito do CONAPA, Prefeitura de
Paraty  e  Ministério  Público.  Bernadete  Passos  questionou  se  havia  argumentos,  no
documento  que  a Prefeitura  encaminhou  solicitando  a  alteração  do Decreto.  Eduardo
Godoy respondeu que sim, que aparentemente tais argumentos não foram considerados
suficientes pelo M.M.A. Américo Emétrio (ouvinte) questionou sobre a situação da Ilha
Rasa, que está em ZUC (Zona de Uso Conflitante), e por que não se voltou ainda esta
discussão  à  sociedade.  Eduardo  Godoy  aproveitou  esta  questão  para  fazer  o  último
informe previsto na pauta do dia:

4- Requerimento do Américo Emétrio (Ilha Rasa): Eduardo Godoy explicou que este
interessado  entrou  com requerimento  sobre  regularização  do  estabelecimento  na Ilha
Rasa, solicitando que o mesmo fosse debatido no CONAPA. Porém, conforme previsto no
regimento  interno do CONAPA, somente  conselheiros podem sugerir  assuntos para a
pauta das reuniões. Neste momento, o conselheiro Avellar (Marinha do Brasil) se dispôs a
trazer este requerimento para ser apresentado na próxima reunião do Conselho.

Vicente  Cruz  informou  que  a  denúncia  que  tinha  feito  na  última  reunião,  sobre
desmatamento em área da TDT na Trindade, cessou, e por isto, ele não formalizou a
denúncia.

Comandante Avellar solicitou uma cópia do ofício do M.M.A sobre a alteração do decreto
da APA.

Isaías da Apresentação questionou se a moção encaminhada à Prefeitura foi respondida.
Eduardo Godoy informou que não.

Pauta:

I- Andamento dos trabalhos da Câmara Temática de Edu-comunicação:

Daniel  Cywinski  apresentou  o  que  foi  feito  na  primeira  reunião  da  C.T,



mencionando que o  projeto  de  sinalização da APA foi  considerado  urgente,  assim
como  a  comunicação.  As  tarefas  iniciais  para  execução  das  ações  já  foram
distribuídas pelos membros da Câmara. Informou ainda que as ações serão realizadas
através de dois caminhos possíveis: por editais ou por captação de patrocinadores.

Vicente Cruz sugeriu que o DNIT poderia, talvez, patrocinar placas rodoviárias.
Graziele Zacaro informou que a Prefeitura de Paraty está licitando placas para

as comunidades, e sugeriu que talvez pudessem ser inseridas informações sobre as
UCs nestas placas.

Eduardo Godoy aproveitou para informar a todos sobre o Termo de Referência já
elaborado pela equipe da APA Cairuçu sobre projeto de sinalização, que pode ser
aproveitado pela Câmara.

Foi lembrado que a próxima reunião da CT de Educomunicação será no dia 13/11
às 15:00h, na sede da UFRJ Mar.

Neste  momento,  foi  questionado  sobre  o  andamento  da  Câmara  Temática  de
Práticas  Sustentáveis.  Tatiana  Ribeiro  informou  que  esta  Câmara  ainda não fez  a
segunda reunião, por dificuldade de conciliação de agendas. Ficou marcada a próxima
reunião desta Câmara para o dia 13/11, às 9:00h, na APA Cairuçu.

II- Vaga no CONAPA para zona rural:
Eduardo Godoy informou que foram convidadas seis associações de moradores

para preencher esta vaga, porém, nenhuma se apresentou até o momento (sendo o
prazo  previsto  para  apresentação  até  ontem,  dia  3/10).  Lembrou  que  segundo  o
regimento  interno,  o  presidente  do  Conselho  pode  simplesmente  nomear  outra
entidade para assumir esta vaga.
Almir dos Remédios informou que a Associação de Moradores do Cabral pode estar

interessada.
Américo Emétrio opinou que a redução do número de assentos no Conselho pode

levar a este tipo de situação. A seguir, houve breve debate sobre a situação do Condema
(Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente).  Eduardo  Godoy  reforçou  a  importância  do
Condema.

Ficou decidido que a APA Cairuçu convidará alguma Associação de Moradores para
compor a vaga livre.

III- Requerimento da Associação de Moradores de Trindade:

Eduardo Godoy apresentou o resumo do requerimento, que se refere a uma série de
necessidades da comunidade de Trindade no que se refere a equipamentos públicos,
saúde, segurança e ordenamento da ocupação. E solicitou ao Conselho se manifestar
sobre como poderia auxiliar neste processo.

Humberto colocou que a lista de demandas é muito grande,  e deveria de fato ser



“abraçada”  pela Prefeitura,  mas como está muito difícil,  apresentaram as demandas à
Câmara de Vereadores (que já as aprovou) e aos Conselhos do P arque  da  Bocaina  e
APA Cairuçu, para auxiliarem. Sugeriu que os Conselhos apenas manifestem seu apoio a
estas demandas.

Francisco Livino opinou que o ICMBio deve dar  apenas respaldo político, apoio às
demandas, mas somente no que tem competência, como por exemplo, o ordenamento
dos quiosques (obretudo os da Praia do Meio), que já está sendo tratado pelo Parna
Bocaina;  sobre a E.T.E (Estação de Tratamento  de Esgotos),  que já  possui  grupo de
trabalho  formado,  mas  está  parado;  e  sobre  a  urbanização  da  Vila,  colocou-se
pessoalmente a disposição para elaborar um esboço de urbanização. 

Após discussão na Plenária sobre a forma de encaminhar esta questão, decidiu-se:

a)  Cobrar  o  Grupo  de  Trabalho  responsável  por  discutir  a  E.T.E  de  Trindade.
Responsável: ICMBio

b)  Criação  de  Grupo  de  Trabalho  para  retomar  e  gerar  novas  propostas  de
urbanização  para  Trindade.  O grupo  foi  criado  com os  seguintes  membros:  ICMBio,
SEDUMA, AEAP e ABAT, ficando com a responsabilidade de se reunir e criar proposta
inicial de urbanização.

c)  Elaborar  minuta  de  moção  de  apoio  às  demandas  da  Vila  de  Trindade.
Responsável: ICMBio.

Eduardo Godoy deu a reunião por encerrada às 17:15 h.

Esta ata foi redigida por Tatiana Ribeiro, em 13 de outubro de 2011.

EDUARDO GODOY AIRES DE SOUSA
Presidente do CONAPA


