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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversi dade – ICMBio 

Parque Nacional da Serra da Bocaina – PNSB 
 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO  
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA  

 

LOCAL: Praia do Meio – Trindade - Paraty/RJ DATA: 23/03/2012 HORA: 09h30 às 17h40. 

ASSUNTO: Plano de Ação do Conselho Consultivo do PNSB. 

OBJETIVOS: Avaliar a implementação do Plano de Ação de 2011 e construir o Plano de Ação para 2012. 

 
PARTICIPANTES:  
 
Francisco Livino – Chefe do PNSB; Alessandra Fontana – Analista Ambiental do PNSB; Maristela 
Resende Resendes  - Analista Ambiental do PNSB; Ana Maria da Silva – STR de Angra dos Reis; João  
Carlos Lutz Barbosa – Sala Verde Sertões da Bocaina; Isaias da Apresentação - ABAT; Fausto Rosa 
de Campos  - AMOT; Ronaldo Monteiro Pessôa – Eletronuclear; Enderson Marinho Ribeiro – 
Associação Bocaina Viva; Roberto Novaes – Associação Bocaina Viva; Adriana Hoffgen  – Prefeitura 
Municipal de Angra dos Reis / Secretaria de Meio Ambiente; Fernando César Pereira  – Prefeitura 
Municipal de Angra dos Reis / Secretaria de Meio Ambiente; Maria Brasilícia – Prefeitura Municipal de 
Paraty/SEDUMA; Maria Guadalupe B. P. Lopes – ONG Caxadaço Bocaina Mar; Lira B. P. Lopes – 
ONG Caxadaço Bocaina Mar; Benedito Sidônio  - AMAPA; Mariangela Tavares – COMAMP; Humberto 
Santos  - AMOT; Tatiana Ribeiro  – APA Cairuçu; Pablo Pontes  – INCRA/RJ; Lara Bueno  – PESM-
Núcleo Picinguaba; Yara Vieira  – PESM-Núcleo Picinguaba; Eliane da Silva Viana Bragança  – Assoc. 
dos Prod. Rurais do Vale Mambucaba; Ana Rosas dos Santos  – Assoc. Sertão Ubatumirim; Orly 
Moreira  – AMPANBE; Edilson Generoso  – Assoc. Moradores e Artesãos do Areal do Taquari; Oscar 
Augusto Pombo Mendes  – Assoc. de Guias de Turismo de Paraty; C laudionor de Oliveira  – ABAT; 
Evaldo Sérgio Tenório  – Assoc. Sertão Ubatumirim; Angelo Moises  – Trindade; Marlene Ferreira 
Pereira  – Trindade; Paulo Sérgio Pancetti  – morador de Trindade; Lucas Lopes  – morador de 
Trindade; Onildo da Apresentação  – morador do Caixadaço; Gustavo Benini  – Trindade; Jacira Lopes  
– ONG Caxadaço Bocaina Mar; Esmeralda Leonardi  – Trindade. 
. 
 

PAUTA: 
• Análise da implementação do Plano de Ação de 2011 do Conselho Consultivo do PNSB 
• Visita de campo no PNSB em Trindade 
• Elaboração do Plano de Ação para 2012 
• Apresentação das demandas das Associações de Trindade (ABAT e AMOT) 
• Encaminhamentos 

 
 

DISCUSSÕES DA PAUTA:  

a) Início da reunião  
A reunião iniciou às 9h30min com chefe do PNSB dando as boas vindas aos conselheiros, em 
seguida houve a apresentação individual dos presentes. Maristela apresentou a pauta do dia 
(Avaliação da implementação do Plano de Ação de 2011; elaboração do Plano de Ação para 2012; 
visita de campo dos conselheiros no PNSB em Trindade; apresentação das demandas das 
associações de Trindade e encaminhamentos). Enderson Ribeiro fez a leitura da Memória da Reunião 
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Ordinária anterior, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes em ambas às 
reuniões. A reunião aconteceu no Rancho construído pela Associação de Barqueiros de Trindade na 
Praia do Meio com autorização do chefe do PNSB. Para as atividades da reunião foi utilizada tanto a 
frente do rancho, onde os moradores de Trindade colocaram uma cobertura provisória feita com lona, 
quanto o interior do rancho. 

b) Análise da implementação do Plano de Ação do Con selho Consultivo do PNSB de 2011 

Foi realizada uma análise de cada ação do Plano de Ação de 2011 contendo os seguintes itens: 1. 
Resultado (se foi realizada: sim, não, parcialmente); 2. Avaliação (Como foi a execução; Por que não 
foi realizada; Como foi o envolvimento dos participantes; Teve desdobramentos etc.); 3. Ajustes 
(Refazer, Ampliar ação etc.); 4. Próximos passos. O quadro com o resultado da análise encontra-se 
no anexo 1 dessa memória de reunião. 

c) Visita de campo no PNSB em Trindade 

Antes do almoço foi realizada a visita de campo, porém os presentes definiram que a visita seria 
realizada pelos conselheiros que não conheciam ainda o PNSB em Trindade. A visita foi composta 
por caminhada pelas praias (do Meio e Caixa d’Aço) e trilhas (de acesso a Praia Caixa d’Aço; e de 
acesso a Piscina Natural);  conhecimento dos locais de infração (bares na praia, estacionamentos); e 
limite do PNSB. O retorno da Piscina Natural para o local da reunião foi realizada de barco com apoio 
da Associação de Barqueiros de Trindade-ABAT. A partir dessa visita os conselheiros puderam 
conhecer um pouco mais sobre a realidade do PNSB em Trindade, visitando não somente as áreas 
de grande relevância cênica e importância ambiental, como também as áreas com passivos 
ambientais. 

d) Elaboração do Plano de Ação do Conselho Consulti vo do PNSB para 2012  

Após o almoço, realizado no local da reunião, deu-se início a elaboração do Plano de Ação. Essa 
atividade aconteceu no interior do Rancho devido a fortes ventos. Para a construção do plano foi 
utilizado a mesma metodologia do ano anterior. Foi apresentada uma tabela contendo as seguintes 
perguntas: 1. O quê? (objetivos); 2. Como? (Ações); 3. Quem? (responsáveis); 4. Quando? (prazos); 
para que os conselheiros pudessem preenchê-la. Foi aproveitado a análise do plano de 2011 para 
dar uma continuidade nas ações de acordo com a definição dos conselheiros. O quadro com o 
resultado da elaboração do Plano de Ação para 2012 encontra-se no anexo 2 dessa memória de 
reunião. 

e) Apresentação das demandas das Associações de Tri ndade (ABAT e AMOT) 

Humberto dos Santos do Carmo – presidente da Associação de Moradores de Trindade iniciou sua 
fala fazendo um histórico de Trindade (ocupação da Vila; criação do PNSB; chegada da empresa que 
se diz dona das terras em Trindade etc.), falou também sobre a ausência do Parque em Trindade por 
quase 38 anos; do crescimento da vila devido ao turismo; e da criação da APA Cairuçu, dando 
ênfase a Zona de Uso Comunitário, Cultural, Educacional, Esportivo e de Lazer–ZUCEL, área pública 
ou privada em que é permitida a construção de infraestrutura de interesse coletivo, desde que de 
acordo com as regras desta zona. Humberto complementou falando da efetiva chegada do PNSB em 
2008 e da proposta do projeto de Lei nº039/2011 que a AMOT levou para Câmara Municipal e foi 
aprovado. Esse projeto trata especificamente sobre Trindade, declara de relevante interesse público 
a área ZUCEL em favor da Associação de Moradores de Trindade-AMOT, para ser criado um núcleo 
de expansão urbana consolidado, com objetivo de promover o desenvolvimento social comunitário. O 
referido projeto de lei está parado no gabinete do prefeito, falta ainda ser assinado. Humberto disse 
ainda que a comunidade sabe que a competência para desenvolver o projeto é da prefeitura, porém, 
a AMOT solicita o apoio dos conselhos das UCs para reforçar a importância desse projeto junto à 
prefeitura. Finalizou sua primeira fala apresentando o Ofício Circular nº 048/2011 referente às 
demandas da comunidade de Trindade, enviado aos conselhos consultivos da APA Cairuçu e do 
Parque Nacional da Serra da Bocaina, com cópia ao Instituto de Ambiente do Estado do Rio de 
Janeiro-INEA e a Prefeitura de Paraty. Enderson Ribeiro leu a parte do ofício que contém tais 
demandas, e uma Moção do Conselho Consultivo da APA Cairuçu-CONAPA solicitando providências 
à prefeitura de Paraty para conter ocupações irregulares na ZUCEL. Em seguida, Humberto 
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perguntou ao chefe do PNSB que apoio a comunidade vai receber da Unidade de Conservação para 
implementar o Projeto de ordenamento de Trindade, visto que parte da ZUCEL agora é área do 
Parque. Em resposta a pergunta, Francisco Livino iniciou falando que a colocação do Humberto em 
relação à presença do Parque procede, pois o PNSB teve uma presença quase que incipiente ao 
longo de 38 anos de sua existência, nessa época aparecia eventualmente para autuar e multar. Em 
seguida, fez uma breve apresentação do histórico de como vem atuando a atual gestão do PNSB 
desde seu início (reuniões com a comunidade; adoção do limite mais conservador possível, após 
análise do decreto de criação pelos analistas do Parque, para que pudesse iniciar as ações em 
Trindade etc.); falou também dos limites do PNSB em Trindade adotados desde o término do estudo 
realizado pela Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação, do ICMBio-Sede. Este 
estudo deve-se a uma determinação do Ministério Público Federal-MPF, pois após a primeira 
operação de 2008 visando o ordenamento do Parque em Trindade, houveram várias ações judiciais 
contra o ICMBio movidas por moradores de Trindade, questionando os limites que estavam sendo 
adotados pela gestão do Parque. Face a isso, o MPF de Angra cobrou ao PNSB o parecer técnico 
que levou à adoção dos limites pela gestão da UC. Foi encaminhado ao MPF os estudos realizados 
pelos analistas ambientais do PNSB, porém não foi aceito, exigindo um parecer do Instituto Chico 
Mendes e não do Parque. Após os estudos e levantamentos realizados pelo especialista do ICMBio, 
foi definido e constatado que o limite do PNSB em Trindade é o arruamento que separa a Vila e Praia 
dos Ranchos da Praia do Meio. Livino ressaltou ainda que algumas pessoas de Trindade já haviam 
comentado que a rua seria o limite do Parque. A partir do Parecer do técnico a área que antes era 
tratada com ZUCEL, devido ao zoneamento do Plano de Manejo da APA Cairuçu, passou a ser 
tratada como área do Parque, desta forma, deixa de ser ZUCEL, pois é válida a legislação mais 
restritiva. Livino enfatizou que a ZUCEL vai além da área definida como Parque, e que o PNSB puxou 
uma agenda que não necessariamente seria de responsabilidade do Parque e instalou junto com a 
APA Cairuçu, comunidade e prefeitura de Paraty um Grupo de Trabalho-GT que está realizando 
reuniões regulares e já começou elaborar um projeto, inclusive com arquiteto e moradores de 
Trindade, para pensar em um ordenamento urbano da Vila; para que haja mais espaço para: 
construção coletiva, área livre, área de lazer, resgate de áreas públicas da comunidade e visitantes. 
Isaias da Apresentação falou que o Parque serve para alavancar a comunidade, colocando que essa 
nova área adotada pela gestão do PNSB é a área que a comunidade tinha para construções de 
infraestrutura para a comunidade (escola, Estação de Tratamento de Esgoto etc.) solicitando que o 
PNSB “abra mão” dessa área para tais construções. Francisco Livino disse que uma Unidade de 
Conservação não serve para alavancar uma comunidade, ela serve para conservar os ambientes 
naturais e paralelamente deve auxiliar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades; disse 
que a ZUCEL é muito maior que o trecho do estacionamento que foi abarcado. O trecho que é 
ocupado pela Trindade Desenvolvimento Territorial-TDT e pelas invasões no início da vila, dá 
tranquilamente para colocar todas as estruturas demandadas pela comunidade. Essas questões 
estão contempladas no projeto de ordenamento urbano que está em construção. Guadalupe 
perguntou como a comunidade pode ter acesso ao estudo sobre os limites do PNSB. Livino colocou 
uma proposta de encaminhamento, disse que dentro de um mês estará marcando uma reunião com 
a comunidade para apresentar os estudos dos limites do Parque em Trindade. Após várias perguntas 
e respostas sobre as demandas das Associações de Trindade, o encaminhamento para essas 
demandas foi a composição de um Grupo de Trabalho-GT para elaboração de uma proposta de 
moção do conselho para apoiar as demandas das associações. O GT será composto por: Maria 
Guadalupe Brienza, representante da ONG Caixadaço Bocaina Mar; Fausto Campos, representante 
da AMOT; e Enderson Marinho, representante da Associação Bocaina Viva. 

f) Finalização da Reunião 

Antes do encerramento da reunião, Isaias da Apresentação (representante da Associação de 
Barqueiros de Trindade-ABAT no Conselho do PNSB) colocou para a votação em assembleia seu 
permanecimento ou não como conselheiro, pois ele assumiu uma multa do ICMBio por ser o 
presidente da associação. A multa se refere ao corte de uma árvore na área próxima ao rancho da 
ABAT. Informou também que a referida multa já foi paga e além da multa a associação produziu 
mudas para replantio da espécie cortada. A assembleia se posicionou a favor do Isaías no sentido da 
permanência dele no conselho. Em seguida, Francisco Livino falou sobre a presença de policiais 
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militares que apareceram por algumas vezes durante a reunião do conselho; e finalizou a reunião 
convidando todos os presentes para um lanche e dizendo que ficou muito satisfeito em ter realizado 
a primeira reunião do Conselho Consultivo dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. A 
reunião foi encerrada às 17h40min. 

g) Encaminhamentos 
1. Visitas de Campo dos conselheiros: 

a. 05/maio - sábado (Caminho de Mambucaba - Serra - São José do Barreiro) 

b. 25/maio - 6ª feira (Caminho de Mambucaba - Sertão Mambucaba - Angra dos Reis) 

c. 15/junho - 6ª feira (Estrada Paraty-Cunha - Paraty) 

2. 1ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo será na Serra dia 04/maio/2012 (6ª feira). 
Verificar a possibilidade de acontecer em Areias/SP. 

3. Encaminhar Ofício (à Jane) para cessão da filmagem realizada durante a reunião do conselho. 

4. Maristela irá articular as visitas de campo com as prefeituras locais. 

5. O seminário para apresentação das áreas do PNSB que não são prioridades para o 
ordenamento imediato, pela gestão atual do Parque, será realizado no dia 15/junho. Haverá 20 
minutos para cada instituição fazer sua apresentação. O PNSB fará uma apresentação de 
40min englobando todas as áreas do PNSB. 

6. Os conselheiros se comprometeram com as datas das visitas de campo mesmo com chuva. 

7. A Oficina de Monitoria do Plano de Manejo será realizada no Parque Estadual da Serra do Mar 
– Núcleo Picinguaba em Ubatuba/SP, no dia 16 de agosto. 

8. Reunião extraordinária para consensuar as posições do Conselho frente às ações gerenciais 
do PNSB no dia 17 de agosto, também será realizada no PESM-Núcleo Picinguaba. 

9. A segunda Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do PNSB será realizada em outubro, 
falta ainda definir o dia. 

10. DEVER DE CASA PARA OS CONSELHEIROS: Fazer uma reflexão sobre sua atuação como 
conselheiro para alcançar a Visão de Futuro dos conselheiros em relação ao PNSB construído 
durante oficina de maio/2011. ”PNSB uno, integrado, dinâmico e conectado para mant er a 
diversidade cultural e ambiental com sustentabilida de socioeconômica da região. ” 

11. Todos os conselheiros que tiverem dúvida referente ao conselho, ao Plano de Manejo e ao 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC; deverá enviar um e-mail no endereço 
conselhoconsultivo_psnb@googlegroups.com , para que a dúvida possa ser compartilhada 
com todos os conselheiros e desta forma, todos possam contribuir para esclarecimento da 
mesma. Ao final do ano a será elaborada uma cartilha contendo as dúvidas com suas 
respectivas respostas. Essa cartilha será disponibilizada aos conselheiros no formato digital. 

12. PNSB irá realizar uma reunião em Trindade para apresentar a comunidade os limites adotados 
pelo Parque após estudos do especialista do ICMBio. Essa reunião será divulgada aos 
conselheiros para que os interessados possam participar. 

Considerando que todas as principais discussões foram relatadas e, nada mais havendo a lavrar, 
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encerramos a presente Memória de Reunião com 10 (dez) páginas, sendo que dessas, 3 (três) páginas 
correspondem aos Anexos 01 e 02; e 2 (duas) páginas com arquivo fotográfico da reunião, todas 
numeradas e rubricadas. Redigiu a presente Memória de Reunião a Secretária Executiva do Conselho 
Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bocaina, Maristela Resende Resendes. 
 

_______________________________                                       _______________________________ 
          Maristela Resende Resendes                                                                   Francisco Livino 
Secretária Executiva do Conselho Consultivo                                                Presidente do Conselho Consultivo 
     Parque Nacional da Serra da Bocaina                                                    Parque Nacional da Serra da Bocaina 

 
 

Assinatura dos conselheiros participantes da reunião: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1: AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE 2011 DO CONSELHO CONSULTIVO 

DO PNSB 
 

 Objetivos  Ações Resultado  Avaliação Ajustes Próximos Passos 

Promover ao 
Conselho 

Consultivo 
conhecimen-

to das 
realidades do 

PNSB 

Executar 
visitas de 
campo com 
os 
conselheiros 
às 3 áreas 
priorizadas 
pela gestão 
da UC 

Não 
aconteceu 

- Agenda 
pesada.  

-Dificuldade 
de conciliar. 

- Pulverizar 
agenda. 

- Final de semana. 

- Associar a 
reunião do 
Conselho. 

- Distância entre 
as reuniões 

menor. 

- Agendar com 
antecedência 

- Tentar agendar hoje. 

- Troca de experiência 
entre conselheiros. 

Promover 
Seminário: 
“SNUC e 
Plano de 
Manejo do 
PNSB” 

Ocorreu em 
03/10/2011 
em Cunha 

- Foi bom, mas 
insuficiente. 

Pois o 
processo é 
dinâmico. 

- Processo 
continuado de 
informações 

- Canal direto para 
tirar dúvidas (site). 

- Criar “banco de 
dados” com dúvidas e 

respostas. 

- Trabalhe os Planos 
de Ação com base no 
Plano de Manejo do 

PNSB. 

Aprimorar a 
comunicação 

entre os 
conselheiros 

e entre o 
Conselho e o 

Parque 

Via internet: 
criar grupo e 
propor 
acordo de 
convivência 

Grupo de E-
mail foi 
criado em 
maio/2011 

- Não está 
cumprindo sua 
função ainda. 

- Nova chamada. 

- “Filtrar” 
conselheiros 

- Grupo fechado. 

- Utilizar conforme 
necessidade. 

- Participa-ção maior 
via e-mail. 

- Provocação pela 
secretária executiva. 

- Verificar efetividade 
na próxima reunião 

para manter ou 
desativar. 

- Criar legenda no 
assunto dos e-mails. 

Dinamizar o 
site do 
Parque 

Está 
acontecendo 
/ criação do 
novo site 

- Tem sido 
pouco 

acessado.  

- Quando 
acessado deu 

conta. 

- Boletins 
enviados por 

correio para quem 
não tem acesso. 

- Aguardar novo site 
entrar no ar. 

- Conselheiros 
contribuírem com 

sugestões. 
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Consensuar 
posições do 
Conselho 
frente às 

ações 
gerenciais do 

PNSB 

Pauta da 
próxima 
reunião 
ordinária: 
Prioridades 
gerenciais 

Não 
aconteceu 

- Pré-requisito 
das visitas que 
não ocorreram. 

- Data limite. 

- Seminários 
como alternativas 

às visitas. 

- PNSB promover 
visitas até julho. 

- Promover seminário 
para conhecer outras 

áreas além das 
prioritárias para a 

gestão. 

Otimizar o 
Programa de 
Pesquisa do 

PNSB 

Criar Câmara 
Técnica de 
Pesquisa 

Não foi 
criada - Criar sob 

demanda. (?)  

- Importante 
está criada 

para aproveitar 
oportunidades. 

(?) 

- Conselho opinar 
como um todo 
sobre ações em 

curso. 

Ou 

- Havendo 
demanda criar 
câmara técnica. 

- Vincular criação ao 
Plano de Ação de 

2012, caso necessário. 
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ANEXO 2: PLANO DE AÇÃO PARA 2012 DO CONSELHO CONSULTIVO DO PNSB 
 

“PENSAR NO REAL NÃO APENAS NO IDEAL”  
(Frase da conselheira Maria Brasilícia – SEDUMA – Prefeitura de Paraty) 

 

O QUÊ? 
(Objetivos) 

COMO? (Ações) QUEM? 
(Responsáveis) 

QUANDO? 
(Prazos) 

 

 

 

 

 

 

1. Promover ao 
Conselho Consultivo 

conhecimento das 
realidades do PNSB 

 

 

 

 

1.1. Visita 
de campo 
as áreas 

priorizadas 
pela gestão 
do PNSB 

Visita de campo dos 
conselheiros no Caminho 
de Mambucaba na serra 
(São José do Barreiro) 

Associação Bocaina 
Viva + Articulação 
com PMSJB 

05/maio/ 2012 

Visita de campo dos 
conselheiros no Caminho 
de Mambucaba no litoral 
(Sertão Mambucaba – 
Angra dos Reis) 

AMPANBE 

STR Angra dos Reis 

+ Articular com 
PMAR 

25/maio/ 2012 

Visita de campo dos 
conselheiros na Estrada 
Parque Paraty-Cunha 

Assoc. Moradores do 
Penha + Articular 
com PMP + Assoc. 
Guias Paraty 

15/junho/ 2012 

1.2. Promover Seminário para conhecer 
outras áreas além das prioritárias pela 

gestão do PNSB. 

Seminário: 

Assoc. Ubatumirim 

INCRA 

PESM-Núcleo 
Picinguaba 

PNSB 

2. Aprimorar a 
comunicação entre os 
conselheiros e entre 
o Conselho e o 
PNSB. 

2.1. Manter grupo de e-mails 

Maristela (PNSB) 
A partir de 
abril/2012 2.2. Analisar a viabilidade de criar página 

no Facebook 

3. Consensuar 
posições do 
Conselho Consultivo 
frente às ações 
gerenciais do PNSB. 

3.1. Oficina das Monitorias do. (pré-
requisito Plano de Manejo) 

Maristela (PNSB) 
16 e 

17/ago/2012 3.2. Priorização de Ações Gerenciais da 
gestão do PNSB. 

Obs.: Os conselheiros definiram que a Câmara Técnica de Pesquisa só será criada caso haja uma demanda 
específica. A Câmara Técnica é formada em caráter temporário, conforme previsto no Regimento Interno do 
Conselho. 
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ARQUIVO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO  
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA  

PRAIA DO MEIO - PNSB – TRINDADE - PARATY /RJ 
23 DE MARÇO DE 2012 

 

        
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 

Foto 02: Local onde foi realizada a reunião, rancho 
construído pela Assoc. de Barqueiros de Trindade, 
na Praia do Meio, interior do PNSB. 

Foto 03: Leitura da Memória da Reunião Ordinária 
realizada no dia 04/out/11 em Cunha/SP, para 
aprovação dos conselheiros. 

Foto 01: Participantes da Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo do PNSB. 

Foto 04: Avaliação participativa, realizada pelos 
conselheiros, da implementação do Plano de Ação 
2011 do Conselho Consultivo do PNSB. 

Foto 05: Resultado da análise de implementação 
do Plano de Ação 2011 do Conselho Consultivo do 
PNSB. 
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Fotos 07 e 08: Construção do Plano de Ação para 2012 do Conselho Consultivo. Foi realizada a 
tarde, no interior do rancho dos barqueiros. 

Foto 06: Almoço realizado no local da reunião. 

Foto 09: Resultado do Plano de Ação do Conselho 
Consultivo do PNSB para 2012. 

Foto 10: Interior do PNSB. Praia do Meio – Vila 
Trindade – Paraty/RJ. 


