
ATA DA XXX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESEC TAMOIOS 

 

Às 14 horas e 30 minutos do dia 11 de dezembro de 2014 deu-se início à XXX Reunião 

Ordinária do Conselho Consultivo da ESEC Tamoios, na sede administrativa da UC. 

Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: José Carlos Pedrosa e Aldo Nassif 

Menezes (APEPAD); Almir dos Remédios (Associação de Moradores da Ilha do Araújo); Márcio 

de Alvarenga Oliveira (Colônia Z-18 de Paraty); Sílvio Pacheco dos Santos, Izaques Merendas e 

Fábio da Cruz Malvão (Secretaria de Pesca de Paraty); Aldo de Bulhões Lara e Nilton de Oliveira 

(AMOT); Wallace Canedo Machado (MPA), Júlio Magno Ramos (Secretaria de Pesca de Angra 

dos Reis); Lúcia Guirra e Thiago Menezes (FIPERJ), Flávia Esteves (Eletronuclear); Carlos Pompei 

(ATSCV); Nadine Castro Paixão (Secretaria de Meio Ambiente de Angra dos Reis);  Gibrail 

Rameck Júnior (Secretaria de Meio Ambiente de Paraty) e Régis Pinto de Lima (ESEC 

Tamoios/ICMBio). Justificou ausência o conselheiro da UERJ, Joel Creed e o conselheiro da 

Transpetro (Mauricio Carmo).    

Presentes também os convidados: Carlos José Gama Miranda (Prefeito de Paraty); Luciano 

Vidal (Presidente da Câmara de Vereadores de Paraty); Natália Bahia (CG-

COMMONS/UNICAMP); Maurício Roque da Mata (Assoc. Amb. Terra Viva); Júlio Avelar (Igara); 

Felipe Spina Avino (Mosaico Bocaina); Cristiano Muniz e Marcos Meirelles (Prefeitura 

Municipal de Paraty); Paulo Márcio, André Araújo e Fausto Silvestri (FIPERJ) Felipe Gomes (Blitz 

Design) e Carolina Cardoso. Da equipe da Estatística Pesqueira de Paraty estavam presentes: 

Paola da Silva Bulhões, Lucimar Alvarenga dos Santos, Matheus Santos, Juliana Vieira, Daniela 

Gomes, Marta Almeida, Herik Dutra, Guaraci Martins Guimarâes, Amilton B. C. Filho. Do grupo 

de pescadores de Tarituba, além dos dois conselheiros da AMOT, estavam presentes: Valcir 

Alcântara, Otacílio Meira de Lara, Joaquim Meira dos Santos Filho, Rivaldo de Bulhões Lara, 

Dionatan do Carmo, Manoel Simão da Silva, José Augusto Bulhões, Gefeisson Santos de 

Bulhões, Márcio Antônio, Rafael de Souza Bulhões, Odil Meira de Bulhões, Alexandre Lara de 

Bulhões, João Batista de Bulhões Lara, José do Rosário de Bulhões e Ademir de Castro. Do 

ICMBio/ESEC Tamoios presentes: Eduardo Godoy, Sylvia Chada e Carlos Peixoto. A lista de 

presença contemplou 58 assinaturas. 

O presidente do Conselho, Régis Lima, saudou os presentes lembrando, mais uma vez, que a 

ESEC Tamoios foi criada em compensação à instalação das usinas nucleares, que a UC ficou 

muito tempo sem expressão na região e que a partir de sua implementação começaram a 

surgir os conflitos. Destacou a importância do conselho consultivo como espaço de mediação e 

que desde o início a questão da restrição da pesca artesanal vem sendo discutida nesse 

espaço. Enfatizou a maturidade do conselho, o fato do conselho ter funcionado sem 

interrupções desde a sua instalação e que os caminhos são mesmo longos. Considera que se 

conseguiu trazer muita informação sobre as usinas nucleares para o conselho, trazer para a 

ESEC o foco das usinas nucleares. Informou que antes da assinatura dos termos de 

compromisso com os pescadores de Tarituba será apresentada a estatística pesqueira do 

município de Paraty e convidou o antigo conselheiro da ESEC Tamoios, o vereador Luciano 

Vidal, e o prefeito de Paraty para fazerem  uso da palavra. 



O presidente da Câmara de Vereadores de Paraty, Luciano Vidal, saudou a todos, muito 

satisfeito. Depois de muita luta considera que estamos no caminho certo na busca do interesse 

comum. Agradece ao Régis, que sempre procurou conduzir de forma equilibrada, que aceitou 

conduzir esse processo. Agradece a Sylvia, que tocou o processo. Agradece ao Casé, prefeito 

de Paraty, que tem defendido a classe dos pescadores, que está aqui presente. Agradece aos 

parceiros do Ministério da Pesca, representada aqui pelo Wallace. Agradece a FIPERJ, sempre 

junto; ao José Carlos (Russo), da APEPAD; ao Márcio, presidente da Colônia Z-18, que defende 

o interesse dos pescadores com legitimidade; ao Secretário de Pesca do Município, Izaques. 

Recorda que a luta começou em 2008, depois que a partir de 2006 a ESEC começou a sair do 

papel, fala do documento inicial protocolado em Brasília. Que em determinado momento 

percebeu que precisaríamos de mais apoio e foi ao Deputado Luiz Sérgio, à Ministra de Meio 

Ambiente, ao Presidente do ICMBio. Destaca que estamos aprendendo, que é uma coisa nova, 

existem direitos e deveres, também punições. Fala para os pescadores: "o que foi acordado, 

cumpram! Não podemos perder essa oportunidade!" Lembra o envolvimento com o Ministério 

Público Federal. Finaliza enfatizando que hoje o dia é de festa, de alegria, que sabe que não 

será fácil, mas que quando as coisas são necessárias que aconteçam, buscam-se os caminhos, 

que se sente honrado e com o sentimento de dever cumprido. 

O prefeito de Paraty, Carlos José Gama Miranda, expressou também a sua satisfação, o 

momento é de festa. Lembrou que houve momentos desgastantes, momentos em que se 

deixou de acreditar. Fala da dificuldade de ser ouvido e de se fazer entender, da distância 

entre quem está na realidade e quem manda - no caso a ministra de meio ambiente. 

Parabeniza a equipe que conduziu o processo.  Expõe a sua preocupação com a massificação 

do turismo, que sufoca a pesca tradicional. Elogia o Vereador Vidal, incansável na defesa do 

pescador e profundo conhecedor das leis, parabenizando os pescadores por ter um 

representante como o Vidal no legislativo. Considera que muito se avançou na área ambiental 

por conta do Vidal. Parabeniza o Chefe da ESEC Tamoios. Enfatiza que foi combinada uma 

conduta, que o pescador também tem a sua parcela de compromisso. 

Em seguida, Vinícius Soares de Oliveira, da Secretaria de Pesca de Paraty, gestor ambiental, 

começa a sua apresentação do projeto "Apoio ao monitoramento de desembarque pesqueiro 

no município de Paraty". Destaca que 98% da pesca de Paraty é artesanal. Os trabalhos de 

estatística tiveram início em junho de 2013, em 16 pontos de desembarque de pescado, numa 

parceria entre 4 instituições (Prefeitura de Paraty, UERJ, FIPERJ e Colônia Z-18), com uma 

equipe de 11 colabores sendo 6 coletores de dados. O projeto tem por objetivo "buscar apoiar 

a formação de recursos humanos qualificados e incorporar ferramentas interdisciplinares de 

coleta, processamento e análise de informações pesqueiras que dêem suporte à gestão focada 

tanto nas espécies-alvo como nos seus respectivos ecossistemas, promovendo o uso 

sustentável dos recursos pesqueiros e dos ambientes marinhos". Foram apresentados os 

pontos de desembarque, distribuídos em cinco regiões do município. Até o momento existem 

7.870 fichas de desembarque. Não foram apresentados os dados coletados. 

Por fim, deu-se início a cerimônia de assinatura dos Termos de Ajustamento de Conduta dos 

pescadores presentes à reunião, convidando os conselheiros e parceiros presentes a 

participarem do ato na condição de testemunhas em cada termo. O primeiro a ser chamado 

foi Ademir de Castro, que teve o Prefeito de Paraty como testemunha. Seguindo, assinaram o 



TAC os seguintes pescadores: Aldo de Bulhões Lara, Alexandre Lara de Bulhões, Dionatan 

Almeida do Carmo, Gefeisson Santos de Bulhões, João Batista de Bulhões Lara, Joaquim Meira 

dos Santos Filho, José Augusto de Bulhões, José do Rosário Meira de Bulhões, Manoel Simão 

da Silva, Márcio Antônio Castro dos Santos, Nilton de Oliveira, Odil Meira de Bulhões, Otacílio 

Meira de Lara, Rafael de Souza Bulhões, Rivaldo de Bulhões Lara e Valcir Alcântara do Carmo. 

A equipe da ESEC Tamoios solicitou que os pescadores presentes avisassem os ausentes que 

estes poderiam assinar o termo no dia seguinte, na sede da ESEC Tamoios1.  

Após a assinatura, o presidente do Conselho convidou todos os presentes para um coquetel de 

encerramento das atividades do Conselho Consultivo da ESEC Tamoios no ano de 2014. 

Assinam a presente ata Sylvia de Souza Chada (Analista Ambiental da ESEC Tamoios/ICMBio), 

que a redigiu, e o presidente do Conselho. 

 

                                                           
1
 No dia 12 de dezembro compareceram a sede da ESEC Tamoios os pescadores: Antônio Carlos Miguel, 

Francisco de Freitas Reis, Ismael José de Bulhões, Nicanor Rosa de Bulhões e Vinícius Silva de Oliveira, 
que assinaram os seus respectivos TACs. 


