
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO
DA APA CAIRUÇU – 07/11/2012

Aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2012 (dois mil e doze) 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 pelo Presidente do Conselho e Chefe da APA, 
Eduardo Godoy Aires de Souza, para discutir sobre a seguinte pauta: leitura e aprovação da Ata da 
reunião anterior; informes gerais (aprovação do projeto de implantação de sistema de tratamento de 
esgoto  na  comunidade  da  praia  do  Sono,  em parceria  com a  FIOCRUZ –  Edital  da  FUNASA; 
apresentação  dos  Guarda  Parques  da  Reserva  Ecológica  da  Juatinga);  privatização  das  praias 
na APA Cairuçu: o que o CONAPA pode fazer? Apresentação do relatório de monitoria do plano de 
manejo da APA Cairuçu; agendamento da primeira reunião do CONAPA 2013.

A  reunião  do  CONAPA  foi  iniciada  as  14:30h,  o  presidente  do  conselho  abriu  a  reunião 
cumprimentando a todos e solicitando aos presentes que respeitem as regras de convivência para o 
sucesso da reunião. O presidente leu a Ata da reunião anterior do CONAPA. A Ata foi aprovada por 
unanimidade pelos conselheiros. 

Informes:

1 – Tratamento de esgoto na comunidade da praia do Sono

O Sr. Eduardo Godoy falou da aprovação de dois projetos no âmbito do edital da Fundação Nacional 
de Saúde (FUNASA) para o tratamento do esgoto e saneamento da comunidade da praia do Sono. 
O proponente dos projetos é a Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e a APA Cairuçu é uma 
das  instituições  parceiras.  O  primeiro  projeto  intitula-se  Territórios  Sustentáveis,  Promoção  da  
Equidade e da Saúde em Comunidades Tradicionais do Mosaico da Bocaina e o segundo Territórios  
Sustentáveis e Saudáveis: implantação de sistema de tratamento de esgoto na Comunidade Caiçara  
da  Praia  do  Sono,  localizada  em Paraty,  Rio  de  Janeiro.  Ele  destacou  o  importante  aporte  de 
recursos  para  sanar  o  passivo  ambiental  da  comunidade,  300  mil  reais  para  cada  projeto,  e 
principalmente o apoio técnico e intercâmbio com os profissionais da FIOCRUZ.

O Sr. Almir Tã (Associação dos Moradores da Ilha do Araújo) falou que participou da elaboração de 
um projeto de saneamento na ilha do Araújo em parceria com o Ministério da Educação e Ministério 
da Pesca e Aquicultura que estava para ser apresentado para a sociedade paratiense.



2 - Apresentação dos Guarda Parques da Reserva Ecológica da Juatinga (REJ/INEA)

O Sr. Rodrigo Rocha (REJ/INEA) falou da inauguração da Unidade de Polícia Ambiental (UPAm) 
vinculada  a  Reserva  Ecológica  da  Juatinga  que  ocorreu  no  dia  19  de  outubro  de  2012.  Ele 
mencionou que os policiais ficarão alojados provisoriamente na sede da REJ/INEA em Paraty Mirim 
e representam um importante reforço para a proteção das unidades de conservação da região. O Sr. 
Rodrigo Rocha comentou sobre a contratação, por meio de concurso público, de 15 Guarda Parques 
para atuar na reserva a partir de novembro. Ele destacou o alto nível técnico dos Guarda Parques 
contratados e mencionou a contratação de mais dois profissionais para elaborar um programa de 
uso público para a reserva.  A nova equipe da REJ/INEA foi aplaudida e recebeu as boas vindas do 
CONAPA.

Privatização das praias na APA Cairuçu: o que o CONAPA pode fazer?:

O Sr. Daniel  Cywinski  (Associação Cairuçu) falou da privatização de praias por proprietários dos 
terrenos adjacentes e relatou uma experiência desagradável que ocorreu recentemente com sua 
família. Em seguida outros conselheiros fizeram relatos de agressões e intimidações na praia da 
Lula, ilha do Malvão, praia do Gragoatá (Saco do Mamanguá), entre outra. Todos concordaram que 
se trata de um problema grave da APA Cairuçu e o Sr. Eduardo Godoy complementou que é um 
problema crônico de toda a baía da Ilha Grande. O Sr. Junior Rameck (Associação Comercial  e 
Industrial  de  Paraty)  falou  que  a  existência  de  um turismo de  massa  na  baía  e  a  degradação 
ambiental que essa visitação causa é a desculpa que os proprietários usam para proibir o acesso de 
pessoas  às  praias  e  ilhas.  Ele  complementou  dizendo  que  o  problema  é  mais  amplo  e  que  é 
necessário um grande esforço para o ordenamento do turismo náutico de Paraty.

O Sr.  Vereador Luciano Vidal  sugeriu a realização de uma reunião mais ampla,  convocada pelo 
CONAPA, para tratar do tema. O Sr. Eduardo Godoy sugeriu que a APA Cairuçu, com a ajuda dos 
conselheiros,  elaborasse um levantamento das praias privatizadas para encaminhar denuncia ao 
Ministério Público. O Sr. Velloso sugeriu a realização de um seminário sobre a legislação ambiental e 
do patrimônio da União no dia do meio ambiente em junho de 2013. Depois de intensa discussão foi 
encaminhado que  a  APA Cairuçu  irá  provocar  o  INEA,  Ministério  Público  (Federal  e  Estadual),  
Marinha do Brasil, Secretaria do Patrimônio da União e Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico  
Nacional para uma reunião sobre a garantia de acesso às praias da unidade de conservação no  
início de 2013.

Relatório de monitoria do plano de manejo da APA Cairuçu:

Abrindo esse item da pauta  o Sr.  Eduardo  Godoy leu  o  Ofício  do Presidente  do ICMBio sobre 
questionamento da revisão do Plano de manejo da APA Cairuçu feito pela Câmara de Vereadores de 
Paraty. Resumidamente, o ICMBio orientou que o processo de revisão do plano de manejo ocorra de 



forma alinhada com a revisão do Plano Diretor do município de Paraty e ressaltou que outras normas 
que disciplinam o uso e ocupação do território da APA Cairuçu também estão em discussão, como a 
revisão da norma do IPHAN e a recategorização da Reserva Ecológica da Juatinga.

O conselheiro Vidal (Câmara Municipal) informou que foi incumbido pela Ministra do Meio Ambiente 
para uma reunião em Brasília sobre diversas questões de Paraty.

Em seguida o Sr. Eduardo Godoy apresentou o relatório de monitoria do plano de manejo da APA 
Cairuçu e abriu oficialmente a discussão sobre a revisão do plano de manejo da APA Cairuçu. De 
maneira geral, foram abordados os seguintes pontos:
a. o objetivo do relatório;
b. a atualização dos objetivos da APA Cairuçu;
c. revisão e “enxugamento” das normas;
d. “enxugamento” e reorganização dos programas gerencias para que seja mais fácil  usá-los no 
planejamento anual da unidade de conservação;
e. os ajustes sugeridos no zoneamento;
f. a manutenção das áreas estratégicas do plano de manejo.

Além disso,  ele  falou brevemente do Sistema Integrado de Gestão Estratégica  do ICMBio e os 
gráficos de gestão à vista da APA Cairuçu. Devido ao avançado da hora a criação de dois grupos de  
trabalho  ficou  para  a  próxima  reunião  do  CONAPA:  o  primeiro  irá  propor  novos  parâmetros  
construtivos e tamanhos de lotes, bem como estruturas de apoio náutico; e o segundo irá estudar a  
viabilidade de criar Zonas de Expansão de Vila Caiçara nas ilhas do Araújo, Algodão, Cedro e na  
Ponta Grossa,

A reunião foi encerrada as 17:20h, sendo que a próxima reunião foi agendada para o dia 27/02/13. 

Ata redigida por Eduardo Godoy

Ata aprovada no dia 19/06/2013

______________________
Eduardo Godoy

Presidente do CONAPA


