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 REUNIÃO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO  
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA  

 RELATÓRIO  
Histórico 

O processo de criação do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bocaina - 
PNSB teve início em novembro de 2008 a partir da identificação dos atores sociais relacionados de 
alguma forma com o PNSB. A partir disso, os atores foram mobilizados para participarem de 
reuniões com o intuito de explicar o processo de criação, bem como para identificar outros atores a 
partir da indicação pelos presentes. Essas reuniões foram programadas para atender tanto a parte 
alta do Parque, onde está localizada sua Sede Administrativa, quanto a região litorânea, onde 
atualmente funciona a Sub Sede do PNSB. Desta forma, no dia 18 de novembro houve a primeira 
reunião em São José do Barreiro – SP e em 9 de dezembro foi realizada a segunda reunião no 
município de Paraty. 

Nos dias 2 e 3 de outubro de 2009 o PNSB organizou uma Oficina, para a qual houve uma 
mobilização anterior, feita por meio da emissão de convites, ofícios e por contato telefônico, para a 
qual convidou todas as instituições identificadas na primeira fase do processo, no total de 105 
(cento e cinco).  

Em continuidade ao processo de criação do Conselho Consultivo do PNSB, foi marcada 
durante a Oficina de outubro, a data de 04 de dezembro de 2009 para a realização da reunião 
subseqüente, com o objetivo de formalizar a estrutura do Conselho. Tendo em vista que durante a 
Oficina foi definida uma estrutura básica para o Conselho, na data avençada foi realizada a reunião 
para sua formalização, no Auditório do Colégio Estadual Dr. Artur Vargas, localizado no centro da 
cidade de Angra dos Reis - RJ. A reunião foi realizada com apoio da Eletronuclear e da Associação 
Cairuçu e teve como objetivo definir as instituições que irão compor o Conselho, bem como 
providenciar o recolhimento da documentação necessária à publicação da Portaria de sua criação. 
Participaram da reunião 47 pessoas representando 37 instituições. A reunião teve início às 14h30 
horas e término às 18 horas. 

Descrição das Atividades 

• Apresentação dos encaminhamentos e resultados da Oficina realizada em outubro de 
2009: foram repassadas as tarefas explicitando o desdobramento de cada uma. Ficaram 
pendentes para serem providenciadas quando o Conselho estiver formalizado: a distribuição 
de cópia do Guia do Conselheiro, elaborado pelo IBAMA/NEA/RJ em 2007, para cada 
instituição componente do Conselho e a divulgação dos contatos das instituições conselheiras 
e de seus respectivos representantes para todos os conselheiros. Os demais encaminhamentos 
sob a responsabilidade do PNSB foram cumpridos. 

• Apresentação da estrutura de composição do Conselho: a proposta inicial, construída na 
Oficina de outubro foi readequada em conformidade com os ajustes necessários advindos a 
confirmação das participações das instituições, bem como da demonstração de interesse de 
outras instituições que não haviam sido contempladas na referida proposta, como por exemplo, 
o Instituto Butantan. A Prefeitura de Areias, por meio de contato telefônico no dia 03 de 
dezembro com Sr. José Aroldo Pimentel, informou não ter interesse em participar do Conselho 
Consultivo do PNSB nesse primeiro momento. Desta forma, a vaga destinada primeiramente a 
esta prefeitura foi remanejada às instituições de pesquisa do estado de São Paulo, que 
inicialmente possuíam apenas uma vaga disponível de suplência da Sala Verde Sertões da 
Bocaina. Tendo em vista que 3 (três) instituições demonstraram formalmente interesse na 
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vaga: Universidade de Taubaté - UNITAU, Universidade de São Paulo - USP e Instituto 
Butantan/SP, e durante a reunião o Sr. Velloso, representante da Universidade de Campinas - 
UNICAMP, também mostrou interesse em compor o Conselho, foi encaminhado que durante 
o intervalo os representantes de instituições de ensino e pesquisa definiriam a proposta de 
preenchimento das vagas disponíveis a essas instituições. Após discussão em grupo e 
ratificação pela plenária, ficou definido que a UNITAU será suplente da Sala Verde Sertões da 
Bocaina; o Instituto Butantan será suplente da USP em outra vaga e a UNICAMP se retirou da 
proposta, continuando a trabalhar em parceira com o PNSB, podendo inclusive compor uma 
das câmaras técnicas a serem definidas futuramente.  

Em relação à participação do Fórum de Populações Tradicionais, há pendências relacionadas à 
falta de CNPJ, um dos documentos necessários para sua formalização como membro do 
Conselho. Porém, como foi identificado pelos participantes a importância do mesmo na 
composição do Conselho, ficou definido que, apesar da ausência de representante do referido 
Fórum na reunião, o representante da ABAT iria repassar a informação, solicitando ao 
representante do Fórum que faça contato com o PNSB para que seja estudada a melhor forma 
de resolução para o problema. O chefe do PNSB informou que está articulando com uma 
Associação do município de Areias para que esta possa compor o conselho, quer seja como 
suplente da AMA Bocaina ou ocupando uma vaga de titular, como previsto na proposta inicial 
da Oficina. Devido as chuvas intensas que assolaram o litoral sul do estado do Rio de Janeiro 
no dia 4 de dezembro, não foi possível a participação da Associação do Sertão de Ubatumirim 
na reunião, que solicitou o registro dos motivos de sua ausência. Sendo assim, essa instituição 
foi informada de que se houver o interesse real em participar do Conselho do PNSB, deverá 
indicar formalmente dois nomes de associados para sua representação, sendo um na condição 
de titular e outro como suplente. O Sindicato Rural de São José do Barreiro deverá indicar mais 
uma pessoa, para atuar na condição de suplente, visto que não foi identificada outra instituição 
para cumprir esse papel. Não houve participação da Associação de Moradores do Sertão do 
Bracuhy na reunião, e foi levantada por um dos participantes a questão de que essa associação 
não possui a documentação necessária exigida. Desta forma, foi definido que, se até o período 
máximo determinado nessa reunião para encaminhamento das documentações necessárias para 
formalização do Conselho Consultivo do PNSB, a associação não tiver obtido a documentação, 
será estudada a melhor forma de a mesma participar do Conselho. Como não foi identificada 
uma instituição para ser suplente da Associação de Moradores e Originários de Trindade - 
AMOT, ficou definido que a mesma deverá indicar outra pessoa para figurar como suplente. O 
anexo 1 apresenta a proposta final de estrutura e composição do Conselho Consultivo do 
PNSB. 

• Apresentação da situação documental das instituições: foi apresentada a relação dos 
documentos necessários para a formalização das instituições a compor o Conselho Consultivo 
do PNSB, ou seja, cópia do CNPJ ou “Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral”, 
salientando que o mesmo pode ser obtido no site da Receita Federal 
(www.receita.fazenda.gov.br) e documento (ofício ou carta) da instituição oficializando seu 
interesse na participação do Conselho e indicando os nomes dos representantes (titular e 
suplente). No caso de Associações, explicou-se a necessidade da apresentação da ata da 
assembléia ou reunião em que foram eleitos os representantes, incluída a lista de presença. Em 
seguida apresentou-se a situação documental de cada instituição, destacando as pendências, 
quando havia. Desta forma os participantes tiveram ciência das providências a serem tomadas 
por cada instituição para a formalização do Conselho. O anexo 2 mostra a situação documental 
de cada instituição no dia 4 de dezembro de 2009. 

• Próximos passos para formalização do Conselho Consultivo:  PNSB deverá emitir um 
convite oficial às instituições; organizar a documentação para compor um processo 
administrativo que tramitará internamente no ICMBio; análise do processo e aprovação da 
estrutura do Conselho Consultivo pela Diretoria competente do ICMBio/Sede (Brasília); 
publicação da Portaria de Criação do Conselho Consultivo; publicação da Portaria de 
nomeação dos Conselheiros (facultativo, conforme diretrizes do ICMBio/Sede) e posse dos 
Conselheiros (Cerimônia). 
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• Próximos passos para o funcionamento do Conselho Consultivo: preenchimento da ficha 
do conselheiro, com dados cadastrais importantes sobre a instituição e seus representantes, que 
foi distribuída durante a reunião para ser entregue junto com a documentação descrita no item 
anterior; processo continuado de capacitação dos Conselheiros; elaboração do regimento 
interno do Conselho (onde serão definidas coletivamente todas as regras de seu funcionamento 
e atuação, renovação de seus membros e processos decisórios, discussão de avaliação do 
processo de implantação e fortalecimento do Conselho e estratégias de acompanhamento dos 
resultados); publicação do Regimento Interno; eleição da Diretoria do Conselho e elaboração 
do Plano de Trabalho do Conselho. 

• Avaliação da reunião: assim como na Oficina, foi distribuída aos participantes uma ficha de 
avaliação da reunião, para que os dados sejam sistematizados e analisados com vistas a 
aprimorar as próximas reuniões do Conselho Consultivo do PNSB. O anexo 3 apresenta a 
avaliação com sugestões e críticas realizada por 28 participantes da reunião (60% dos 
presentes). 

Encaminhamentos 

1. Buscar informações junto ao ICMBio em Brasília para verificar se há impedimentos da 
participação no Conselho Consultivo de instituições com problemas jurídicos (ex: prestação 
de contas, falta de CNPJ, etc.); 

2. O chefe do PNSB continuará a interlocução com uma associação de produtores rurais do 
município de Areias para verificar o real interesses em compor o Conselho Consultivo; 

3. Cristino da FUNAI irá articular com Associação de Remanescentes Quilombolas de 
Cambury para verificar interesse em compor o Conselho Consultivo do PNSB; 

4. Isaias da ABAT irá articular junto a representantes do Fórum de Populações Tradicionais 
para verificar como viabilizar a participação desse Fórum no Conselho Consultivo do PNSB, 
uma vez que o mesmo não possui CNPJ; 

5. O prazo máximo para envio da documentação necessária à formalização da participação 
das instituições no Conselho Consultivo do PNSB foi definido como dia 16 de janeiro de 
2010. Caso toda a documentação esteja de posse do PNSB antes dessa data, será instruído o 
processo e encaminhando ao ICMBio/Sede; 

6. Não foi marcada data para próxima reunião, tendo em vista que, no momento, o trâmite 
do processo não requer encontro presencial entre as instituições; 

7. Foi solicitado aos presentes que, para próximos encontros, ocorra articulação entre 
instituições para que possam ser organizadas contrapartidas, tais como transporte solidário, 
lanche comunitário, etc. 

 

Conclusão 

A estrutura do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bocaina terá uma 
composição entre 31 e 33 instituições conselheiras, dependendo da confirmação de interesse do 
IBAMA, de associação de produtores rurais de Areias em ocupar vaga de suplente ou de titular, e 
da formalização pela Associação de Moradores do Sertão de Ubatumirim, bem como 15 a 17 
instituições suplentes, dependendo da definição pela associação de Areias e da confirmação pela 
Associação de Moradores do Sertão do Bracuhy. 

 

                                   
                        Alessandra Fontana                           Maristela Resende Resendes 
                             Analista Ambiental                                           Analista Ambiental 
                           Matrícula no 1365236                                       Matrícula no 1572168 
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Anexo 1: Ajustes na proposta de estrutura e composição para o Conselho Consultivo do PNSB 
construído na Oficina 

Quant. Instituições Nº de vagas 

Governamental 
01 ICMBio – PNSB 
01 Poder Municipal de São José do Barreiro  
01 Poder Municipal de Cunha 
01 Poder Municipal de Ubatuba  
01 Poder Municipal de Angra dos Reis  
01 Poder Municipal de Paraty  

TITULAR: Prefeitura / SUPLENTE: Câmara Vereadores 
01 Governo do Estado de São Paulo 
01 Governo do Estado do Rio de Janeiro 
 

03 
Governo Federal  
TITULAR e SUPLENTE: IBAMA (confirmar com Morelli)  
TITULAR e SUPLENTE: INCRA 
TITULAR e SUPLENTE: FUNAI 

01 TITULAR e SUPLENTE: Eletronuclear 

12  

Instituição de Ensino / Pesquisa / Fomento 
01 TITULAR e SUPLENTE: UFRJ 
01 TITULAR: USP / SUPLENTE: Instituto Butantã 
01 TITULAR: Sala Verde Sertões da Bocaina / SUPLENTE: UNITAU 
01 TITULAR: EMATER / SUPLENTE: CATI/SP 

04  

Sociedade Civil Organizada / Setores 
 

02 
Sindicatos Rurais e Associações de Produtores Rurais 
TITULAR: STR de Angra dos Reis / SUPLENTE: Ass. Peq. Prod. 
Rurais do Vale do Mambucaba (Angra dos Reis) 
TITULAR e SUPLENTE: STR de São José do Barreiro 

Representação de Moradores 

01 
 

Ubatuba  
TITULAR e SUPLENTE: Ass. Moradores Sertão Ubatumirim  

01 Angra 
TITULAR: AMPANBE / SUPLENTE: Ass. Moradores Sertão Bracuhy 

01 São José do Barreiro 
TITULAR: AMA Bocaina SUPLENTE: a definir (Município Areias – 
Livino irá mobilizar)  

01? Areias 
TITULAR: A definir / SUPLENTE: a definir 

 
02 

Paraty  
TITULAR: COMAMP / SUPLENTE: AMOART 
TITULAR e SUPLENTE: Ass. Moradores Trindade  

 
02 

Associação de profissionais que atuam no Parque  
TITULAR: ABAT / SUPLENTE: AMAPA 
TITULAR: Barreirotur / SUPLENTE: Ass. de Guias de Turismo Paraty 

 
 

03 

Representações de populações tradicionais   
TITULAR e SUPLENTE: Fórum de Populações Tradicionais 
TITULAR: Aldeia Araponga / SUPLENTE: Aldeia Sapukai 
TITULAR: Ass. Quilombola do Cambury / SUPLENTE: 
ARQUISABRA 

13 

Organização Não Governamental 

02 
TITULAR: ECONSENSO / SUPLENTE: Serra Acima 
TITULAR: Ass. Bocaina Viva / SUPLENTE: Pro-Bocaina 

02 
TITULAR e SUPLENTE: Associação Cairuçu 
TITULAR: Caxadaço Bocaina Mar / SUPLENTE: SAPE 

04 

Total 33 
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Anexo 2: Situação documental de cada instituição no dia 4 de dezembro. 

Instituição Documentos Representante 

Prefeitura de São José do Barreiro Falta CNPJ e of. original Guilherme Winther -Tit /Augusto Pimentel -Supl 

Prefeitura de Cunha Faltam os docs. André Reis – Tit / Rodrigo Leite - Supl 

Prefeitura de Ubatuba Faltam os docs. Jorge Alves Junior – Tit / Jose Monteiro Jr - Supl 

Prefeitura de Angra dos Reis Falta of. original Fernando César – Tit / Simone Lisboa - Supl 

Prefeitura de Paraty Ok Maria Brasilicia -Tit / Grazzielle Zacaro -Supl 

Câmara Municipal Paraty  Falta CNPJ Luciano Vidal - Supl  / Anderson Rangel - Supl 

IBAMA Faltam os docs.  

INCRA Faltam os docs. José Mario de Souza -Tit / Miguel Cardoso -Supl 

FUNAI Falta indicar suplente Cristino Machado – Tit  

Eletronuclear Ok Ronaldo Pessoa – Tit / Celso Badaro - Supl 

Fundação Florestal (São Paulo) Falta CNPJ e of. original Sueli Lorejan – Tit / Eliane Simões - Supl 

INEA (Rio de Janeiro) Falta CNPJ e of. original Rodrigo Barros- Tit / Marco Aurelio Silva - Supl 

UFRJ Falta CNPJ e of. original Paulo César Paiva – Tit / Carlos Alejandro - Supl 

Sala Verde Sertões Ok João Lutz 

UNITAU SP Falta of original Marcelo Targa 

Instituto Butantan Falta of. original e CNPJ  

USP Faltam docs. Paulo Takeo Sano 

EMATER RJ Falta of. original Cyro Duarte  

CATI SP Faltam os docs. Marcos Martinelli 

ECONSENSO OK Heinz Gruber 

Serra Acima Faltam os docs.  

Assoc. Bocaina Viva Falta assinar doc. Roberto Novaes 

Pró-Bocaina Ok Luiz Alberto D. Carneiro 

Assoc. Cairuçu Falta doc. da instituição Rosemarie Setubal – Tit / João Monteiro – Supl 

Caxadaço Bocaina Mar Faltam os docs.  

SAPE Ok Mirian de Freitas Reis 

STR Angra dos Reis Ok Ana Maria Camargo 

Assoc. Vale do Mambucaba Falta Ata e lista presença 
reunião assoc. 

José Borges 

Sindicato Rural São José Barreiro Falta oficio da inst.  Paulo César Guimarães – Tit 

Assoc. Sertão Ubatumirim Falta os docs.  

Assoc. Morad.  PNSB -AMPANBE Ok Orly Moreira 

Assoc. Morad. Sertão Bracuhy Faltam os docs.  

AMA Bocaina Faltam os docs.  

COMAMP Falta André Góes assinar a 
Ata e lista de presença da 
reunião que gerou a ata 

Vagno Martins 

Assoc. Morad Areal Ok Carlos Brenio 

Assoc. Morad. Trindade Lista presença reunião 
assoc. 

Fausto Campos -Tit / Lucas Belchior - Supl 

Assoc. Barqueiros Trindade Lista presença reunião 
assoc. 

Isaias da Apresentação 

Assoc. Monitores Amb. Paraty Ok Tharcio da Silva 

BarreiroTur Falta CNPJ José Milton Magalhães Serafim 

Assoc. Guias de Turismo - Paraty Ok Luiz Armando França 

Assoc. Aldeia Araponga Ok Vilmar Vilharves 

Assoc. Aldeia Sapukaia Ok Domingos Venite 

Fórum Populações Tradicionais Faltam os docs.  

Assoc. Quilombolas do Cambury Faltam os docs.  

Assoc. Quilombolas do Bracui Falta Ata e lista presença 
reunião assoc. 

Valmir Vitorino de Almeida 
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Anexo 2: Resultado da avaliação com sugestões e críticas da reunião do dia 4/dezembro/2009. 
 

TOTAL DE AVALIAÇÃO PREENCHIDA: 28 QUESTIONÁRIOS 
 

ITEM  

(BOM) (REGULAR) (RUIM) 

Não 
respondeu 

TOTAL 20 8   
ORGANIZAÇÃO  

% 71 29   
TOTAL 14 9 5  LOCAL DA REUNIÃO  

% 50 32 18  
TOTAL 26 2   ENTENDIMENTO DOS 

ASSUNTOS % 93 7   
TOTAL 22 6   MODERADORES 

% 79 21   
TOTAL 26 2   ALIMENTAÇÃO  

% 93 7   
TOTAL 25 3   RELAÇÃO COM EQUIPE 

DO ICMB IO  % 89 11   
TOTAL 23 5   RELAÇÃO ENTRE OS 

PARTICIPANTES  % 82 18   
TOTAL 15 11 2  TEMPO DE REUNIÃO  

% 54 39 7  
TOTAL 23 4  1 METODOLOGIA  

% 82 14  4 
SUGESTÕES E CRÍTICAS: 
 

1. Realizar a próxima reunião em março de 2010; 
2. Iniciar e terminar a reunião mais cedo; 
3. Continuar o bom trabalho; 
4. Antecipar alguns assuntos de pauta através de informações via telefone e e-mail para progresso dos assuntos; 
5. Resolver os confrontos no final da reunião; 
6. Convocar as reuniões com mais antecedência para garantir a participação de todos; 
7. Evitar redundância nas falas (mais exatidão e praticidade nas falas e condução da reunião); 
8. Diminuir o tempo do intervalo para agilizar o processo (reunião); 
9. Ausência de pessoas (representantes das instituições) atrapalha o andamento dos trabalhos; 
10. Realizar a reunião em um local mais central (em relação aos municípios vizinhos ao PNSB. Ex. Cunha); 
11. Maior objetividade no cronograma, sem retroação a assuntos já abordados; 
12. Local da reunião mais central (Cunha, Queluz etc); 
13. Pré-estabelecer horários das reuniões (programação); 
14. Utilizar microfone sem fio; 
15. Mais comunicação interna (entre conselheiros) para que possa haver o feedback por parte dos conselheiros; 
16. Mobilidade nas datas de reuniões para não acontecer em feriados; 
17. Não deixar o repasse dos resultados das reuniões, oficinas etc. para as comunidades só por conta de seus 

representantes. 
 

 


