
Paraty, 21 de setembro de 2012.

CARTA DE RECOMENDAÇÕES AOS CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES 
MUNICIPAIS DE PARATY EM 2012

O CONAPA (Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental do Cairuçu) é a principal 
instância de participação da sociedade local na gestão da APA Cairuçu, unidade de conservação 
federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que abrange 
aproximadamente 33 mil hectares que equivalente a 1/3 do município de Paraty. Esse fórum conta 
com representantes do poder público (ICMBio, IPHAN, Marinha do Brasil, Prefeitura Municipal de 
Paraty, INEA, Câmara de Vereadores), sociedade civil organizada (três associações de moradores, 
Associação de Barqueiros de Trindade, Colônia de Pescadores Z-18, Associação Cairuçu, Verde 
Cidadania,  Fórum  das  Comunidades  Tradicionais,  Associação  dos  Engenheiros  e  Arquitetos, 
Associação  Comercial  e  Industrial,  Associação  Casa  Azul,  Associação  de  Marina,  Ordem dos 
Advogados do Brasil) e universidades (UFRJ e UNICAMP). 

Paraty, ao mesmo tempo em que possui um inestimável patrimônio ambiental, histórico e 
cultural,  encontra-se  defasado  em  muitas  ações  das  agendas  ambientais  propostas  nacional  e 
mundialmente. Entendendo que uma população não pode ter saúde e dignidade sem as condições 
mínimas de saneamento e qualidade ambiental,  o CONAPA propõe os seguintes temas a serem 
considerados como prioritários em vossas campanhas e eventuais mandatos:

− garantir o saneamento básico que inclua não somente a zona urbana, mas também as zonas rural  
e  costeira,  oferecendo  assessoria  ou  mesmo  facilidades  de  financiamento  às  famílias  mais 
necessitadas sobre técnicas alternativas e econômicas de tratamento de efluentes;

− garantir  a  coleta  seletiva  dos  resíduos  sólidos  urbanos,  rurais  e  da  costeira,  e  sua  correta 
destinação;

− melhorar a captação e rede de abastecimento de água e a preservação das nascentes, nas zonas 
urbana, rural e costeira; 

− garantir habitação popular digna, como forma de ordenamento do uso do solo e dos recursos 
naturais para a melhoria da qualidade de vida das famílias de baixa renda;

− garantir a utilização participativa e transparente dos recursos do ICMS Verde para projetos e 
ações de caráter ambiental;

− instalar um pólo acadêmico de projetos e pesquisas;
− terminar o processo de revisão do Plano Diretor do município considerando, em especial,  o 

zoneamento da APA Cairuçu;
− participar de forma efetiva do processo de revisão do Plano de Manejo da APA Cairuçu;
− colaborar na implantação do Jardim Botânico de Paraty;
− implementar mecanismo obrigatório de gestão ambiental dos eventos na cidade;
− participar e fortalecer as iniciativas de ordenamento do turismo nos atrativos naturais de Paraty 

(cachoeiras, ilhas e praias).
− fortalecer a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SEDUMA), 

de modo a possibilitar o licenciamento ambiental de competência municipal;
− manter  as  atividades  do  Departamento  de  Educação  Ambiental  da  Secretaria  Municipal  de 

Educação.
− contribuir na reestruturação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA);
− incentivar à mobilidade urbana alternativa: mais passarelas sobre o rio Perequê-acú e expansão 

das ciclovias;
− firmar  Termo de Reciprocidade  entre  a  Prefeitura  e  a  APA Cairuçu,  visando à cooperação 

mútua e integração das ações de conservação ambiental.
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