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Para mudar Paraty, não basta 
ter um jeito e nem os trejeitos 
do jeitinho brasileiro, do tráfico 

de influência de ministérios e 
secretarias loteadas;

Para mudar Paraty, não basta um 
sujeito e nem os sorrisos amarelos 
dos messias salvadores da pátria 
mal amada;

Para mudar Paraty, não basta o 
muito mais e melhor e nem tão 
pouco o Paraty para poucos, ou 
para todos, se ruminarmos no pasto 
da burrice eleitoreira.

Para mudar Paraty, não basta 
reclamar dos 5 Zés e nem dos 
partidos, partidos e repartidos, se 
trocarmos o voto por “promessas e 
migalhas”;

Para mudar Paraty, não basta 
escolher o melhor, e nem tão pouco 
o menos pior dos candidatos se 
continuarmos sem um Plano Diretor;

Para mudar Paraty, não basta um 
Plano Diretor e nem um Plano de 
Governo de última hora, se 
negligenciarmos com o  Plano de 
Governo das Comunidades.
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Participe desta campanha! 

Turismo Náutico - Jeep Tours
City Tours - Passeios Ecológicos    

 Reservas de Hospedagens

Paraty - RJ

www.perolaturismo.com.br   
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II Avaliação do Plano de
 Governo das Comunidades
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Saneamento Básico
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Folha do litoral  Qual a prioridade número um do 
seu plano de Governo?
Conceição Raba - Como mulher, mãe, professora e 
moradora de Angra dos Reis, vou trabalhar para 
mudar e transformar Angra  em uma cidade digna de 
se viver, sendo referência em políticas públicas de 
qualidade. Por isso minhas prioridades em meu 
plano de governo serão os investimentos em 
educação e saúde. 

Vou cuidar da criança e dos jovens, da creche até a faculdade, com o 
Programa Creches Modelos. Todas as escolas da rede municipal, em 
nossa gestão, funcionarão em tempo integral e cumpriremos a meta 
legal de alfabetizar todas as crianças até 8 anos. As unidades 
escolares terão um segundo professor na sala de aula para atender aos 
alunos especiais, e se transformarão em Escolas Digitais, para que os 
alunos, sem exceção, tenham acesso à todas as ferramentas da 
tecnologia da informação. 
Teremos importantes projetos como o Fera, que garantirá aos alunos 
formados no 2º grau, uma bolsa de estudos completa, e o 
Profissionalizante Total, que vai qualificar 15 mil pessoas em 4 anos. 
Investiremos também na vinda de um Instituto Federal de Educação, 
na instalação de outras faculdades públicas e privadas, além de 
construir os Ginásios da Juventude, espaços multi-uso para toda 
comunidade. Outra ação importante será garantir a gratuidade do 
transporte para os universitários que estudam fora de Angra
Vou valorizar a classe dos professores e demais profissionais da 
educação criando um plano de cargos e salários eficiente. 
Outra novidade que implantaremos será o Conselho Diretor da 
Educação, que auxiliará no planejamento e execução das políticas na 
Secretaria de Educação e os Centros Multi-disciplinares na rede para 
concentrar os atendimentos médicos e dentários. 
Para cuidar da saúde vamos humanizar o atendimento para que a 
população possa ser atendida com respeito e competência, priorizar 
as campanhas públicas de prevenção e realizar obras de saneamento. 
Criaremos o Sistema Único Hospitalar, municipalizando e 
colocando o Hospital da Japuíba para funcionar, além de ampliar os 
investimentos na Santa Casa e com isso formar com o Hospital de 
Praia Brava um sistema integrado de hospitais. Teremos em Angra as 
Policlínicas Regionais em todos os distritos, com atendimento às 
especialidades, exames laboratoriais e radiológicos. Também 
descentralizaremos o SAMU e faremos parcerias com a Defesa Civil. 
Outro instrumento importante para o fortalecimento da área da saúde 
será o Saúde Digital, que é um projeto de informatização do sistema 
de marcação de consultas e exames, que será modelo para os demais 
municípios. Teremos também o sistema Saúde Total com 60 equipes 
básicas de profissionais nos postos de Saúde da Família, para atender 
inclusive as ilhas e a área rural. Também é nossa meta integrar as 
ações de saúde com as demais políticas de governo. 
A implantação de Centros Especializados, criação das Academias de 
Saúde, e a criação do projeto Saúde Qualificada (convênios com 
instituições de ensino e pesquisa em saúde), além dos projetos de 
Saúde Ambiental (para controle da dengue e de doenças transmitidas 
pela água e a poluição) e o de Saúde Animal (Zoonose, doação e 
controle de animais nas ruas), também são nossas prioridades.
Folha do Litoral - O piloto da campanha Global Passaporte Verde 
sobre turismo sustentável foi implantada inicialmente em Paraty. 
Você não acha que seria importante a adesão de Angra dos Reis para 
transformarmos a Costa Verde em uma referência mundial desta 
Campanha?
Conceição Raba -A adesão e a ampliação de todos os projetos que 
visem a proteção ambiental em Angra, como o Passaporte Verde, que 
é uma campanha internacional que estimula o turismo com consumo 
e produção sustentável, terá todo o apoio e incentivo em minha futura 
gestão. Nada melhor e correto do que estimular o turista a conhecer 
nossa cidade adotando ações que preservem a natureza e valoriza a 
cultura da cidade.
 Folha do Litoral - A campanha – Não jogue seu óleo pelo ralo, 
desenvolvida com o apoio das prefeituras de  Angra dos Reis, Paraty 
e Rio  Claro foi   reconhecida pelo MMA e  INEA-PROVE como a 
melhor campanha de coleta de óleo do Rio de Janeiro. Como prefeita, 
a Senhora continuara apoiando esta campanha?
Conceição Raba - Vamos adotar e ampliar a campanha Não jogue 
óleo pelo ralo que estimula cada vez mais a população, escolas e 
comerciantes a reciclarem o óleo usado dando destino correto a eles, 
para que deixem de poluir nossos rios.

Folha do litoral - Qual a prioridade número um 
do seu plano de Governo?
Fernando Jordão -A prioridade número um do 
meu governo será retomar o processo de 
desenvolvimento e realizações empreendidas no 
meu mandato de 2001 a 2008. Claro, que hoje, 
temos que rever questões importantes na agenda. 
Cito a saúde onde avancei, e tenho que avançar 
muito mais, com um choque de gestão que 

permita dotar o município de estrutura física e humana, em parceria 
com os governos estadual e federal, e assim possamos atender com 
qualidade todos os munícipes. Como meta da saúde, priorizarei o 
funcionamento do Hospital da Japuiba, e implantarei os polos de 
saúde da família, como está sendo feito na cidade do Rio de Janeiro 
pelo prefeito Eduardo Paes.
Também aperfeiçoarei o Passageiro Cidadão, passagem a 1 Real, 
visto que os vereadores de nosso grupo político votaram a favor, e os 
vereadores do grupo político adversário não votaram a favor, ou 
seja, só nós podemos continuar o Passageiro Cidadão. Portanto, não 
podemos falar em somente uma prioridade setorial, mas temos que 
ter um governo que atenda e priorize todas as políticas públicas que 
façam com que a vida de nosso povo melhore cada vez mais. 
Folha do Litoral -  O piloto da campanha Global Passaporte Verde 
sobre turismo sustentável foi implantada inicialmente em Paraty. 
Você não acha que seria importante a adesão de Angra dos Reis para 
transformarmos a Costa Verde em uma referência mundial desta 
Campanha?
Fernando Jordão - Claro que sim. A adesão de Angra à Campanha 
Global Passaporte Verde será muito importante para o município e 
para toda a Costa Verde. Os destinos turísticos estão sendo 
escolhidos para entrar no programa pela riqueza do seu patrimônio 
histórico, natural e cultural, e Angra tem todos esses atrativos que 
encantam o turista internacional, que é o foco da campanha. As 
ações vão gerar no visitante, mais responsabilidade durante a sua 
permanência no destino, com hábitos mais conscientes na hora do 
consumo, buscando reduzir os impactos negativos do seu 
comportamento sobre o meio ambiente nos lugares que visita. E é 
claro, que todos ganham com isso. É o desenvolvimento turístico 
sustentável. A Campanha Global Passaporte já é uma preparação 
para os megas eventos esportivos, que o Brasil e o Rio de Janeiro 
receberão, a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos de 
2016.
Angra está entre os destinos indutores do turismo no Brasil, 
segundo a avaliação do Ministério do Turismo, e essa condição só 
foi alcançada após um planejamento e muito trabalho que 
realizamos ao longo dos oito anos à frente da Prefeitura de Angra. 
Foram feitas muitas melhorias em infraestrutura turística, na 
qualificação dos nossos profissionais, em participações em eventos 
e feiras na divulgação do município. Fizemos obras importantes 
como na mudança da frente da cidade, com a construção do cais e da 
estação de Santa Luzia, do cuidado que tivemos com os nossos 
prédios do patrimônio histórico e cultural. Tudo isso só foi possível, 
porque lá atrás, nós criamos a TurisAngra (Fundação de Turismo de 
Angra dos Reis) e hoje em dia a cidade colhe os bons frutos no 
turismo. Angra é um município com totais condições de fazer parte 
da Campanha Global Passaporte Verde e nós vamos fazer de tudo 
para que a cidade entre na agenda dos municípios contemplados 
pelo o programa. 
Folha do Litoral - A campanha “Não jogue seu óleo pelo ralo”, 
desenvolvida com apoio das prefeituras de  Angra dos Reis, Paraty e 
Rio Claro foi  reconhecida pelo MMA e INEA-PROVE como a 
melhor campanha de coleta de óleo do Rio de Janeiro. Como 
prefeito, o senhor  continuará apoiando esta campanha? 
Fernando Jordão - Como deputado federal apoiei a implantação da 
campanha “Não jogue seu óleo pelo ralo” em Angra, Paraty e Rio 
Claro, e como prefeito vou ampliar as suas ações na nossa cidade. 
Esse é um programa de conscientização para o bem de nossa 
natureza e fundamental para que não continuemos a enterrar ou 
descartar o óleo no lixo comum, freando assim a contaminação do 
nosso solo e do lençol freático (água).
O recolhimento de óleo vegetal usado já está acontecendo em 
algumas escolas municipais, e o projeto está permitindo a 
participação dos alunos, professores e demais funcionários. Vamos 
ampliar essa iniciativa para toda a rede municipal de ensino e 
levarmos a cada morador de Angra a importância desta ação. 

Angra dos Reis - Candidatos à Eleição municipal 2012
O Fórum Dlis Agenda 21, Saneamento 

Mental e Ambiental,  que acoteceu dia  14 de 
agosto, na Casa da Cultura, teve  como 
objetivo esclarecer  a situação atual do 
saneamento em Paraty. Representando a 
Câmara de ,o vereador Luciano Vidal informou 
que o projeto de saneamento do Centro 
Histórico  encaminhado à Câmara em 
dezembro (2011), já foi analisado comissões 
Jurídica, de Defesa do Cidadão e do Meio 
Ambiente. Entretanto, ainda falta a análise e 
parecer das comissões de Finanças e 
Orçamento da Câmara.

Na sequência, Vidal, perguntou a Fred 
Herms,  representante da prefeitura, se o 
Plano Municipal de Saneamento e  as 
respostas  sobres  os  questionamentos  feitos 
oficialmente pela Câmara já haviam sido 
respondidas. 

Fred esclareceu que, considerando os 
vários questionamentos realizados pela 
Câmara, ele ainda está juntando e preparando 
todos os documentos  para dar  o retorno 
solicitado. 

Fred Herms também  disse que estes 
estudos/ projetos referentes à PPP ainda vão 
passar por um consulta pública, que também 
dará base para um edital e ainda haverá uma 
audiência pública. Depois disso, esclareceu 
que deverá ser publicado um decreto do Plano 
e que não precisa ser aprovado pela Câmara 
de Vereadores. Esclareceu também que o 
atual Plano de Saneamento está acessível no 
site da prefeitura para download. E também 
que este projeto já está tramitando pelo INEA, 
para obtenção da Licença Ambiental pois, sem 
essa, não é possível abrir a concorrência. 
Informou que a lei do fundo para a PPP está 
pronta na mesa do prefeito para assinatura e 
que ainda vai para Câmara. Antes de expor o 
edital da concorrência da PPP, ainda existem  
5 etapas para cumprir. Após todo este 
processo inicia-se o processo de implantação 
do Plano previsto para os próximos 10 anos, 
que atende a todo o trecho urbano da cidade, 
incluindo os bairros de Pantanal e Corisco e a 
Secretaria de Obras continuaria atendendo a 
todos os pequenos núcleos do município. O  
valor orçado pra um serviço de 25 anos foi de 
R$ 135.229.000,00 que inclui um valor de R$ 
R$ 85.029.000,00 em investimentos.

  Herms destacou  os valores a serem 
aportados pelas fontes de recursos previstos e 
aprovados: Eletronuclear R$ 15.871.000,00; 
SEA-FECAM 36.000.000,00; Prefeitura R$ 
36.200.000,00 (investimento); Prefeitura R$ 
10.300.000,00 (viabilidade); Parceiro privado 
R$ 36.729.000,00. Esclareceu também que, 
de acordo com os estudos realizados, a 
empresa concessionária só poderá começar a 
cobrar as tarifas após os investimentos de infra 
estrutura previstos, com previsão de subsídio 
nos primeiros 4 anos e posteriormente a 
cobrança efetiva é para garantir a viabilidade 
econômica do sistema.  Salientou também 
que todo este recurso deverá ser aportado ao 
Fundo Municipal de Saneamento. 

Saneamento Paraty
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Folha do Litoral - Qual a 
prioridade do seu plano de Governo?

Casé Miranda – Hoje, a prioridade 
do município de Paraty tem que ser 
focada em saúde. Atualmente, não 
temos na cidade um hospital que 
atenda com qualidade nem na 
emergência nem na prevenção. Então, 
num primeiro momento, precisamos 

investir em plantões, com médicos especialistas, como 
cardiologistas, neurologistas e ortopedistas, organizar a 
questão administrativa no hospital, (...) tanto dinheiro no 
município e não temos remédios, não temos material de 
funcionamento nas enfermarias, falta lençol... Isso não pode 
ser admissível em um município que tem mais de 200 
milhões de reais de orçamento por ano.

A outra prioridade, também em saúde, é incrementar e 
fortalecer o Médico Família, pois o melhor hospital é o 
hospital vazio, porque as pessoas estão com saúde, 
saudáveis e não precisa ter muita emergência, isso para nós 
é fundamental, dar condição para a população se sentir 
segura na área de saúde.

Outra questão é a educação, a educação vai nos 
possibilitar focar na juventude, que hoje se encontra com 
muitos problemas de drogas, prostituição, então temos que 
arranjar ocupação para esta juventude. Uma das nossas 
propostas é investir em duas áreas, em parceria do governo 
federal e o governo do estadual, porque somos do PT e 
temos o PMDB na nossa base aliada. Isso é muito 
importante, trazer para cá a política pública do governo 
federal, temos que ter creches na nossa cidade, porque 
muitas mães ficam impossibilitadas de entrar no mercado 
de trabalho porque não têm onde deixar os filhos com 
segurança. Uma outra questão, é implementar em nosso 
município o programa Mais Educação, que é a educação em 
tempo integral, em que as crianças entrem na escola às 7, 8 
horas da manhã e saiam às 17h, no período da manhã 
estudem português, história, matemática, geografia e, na 
parte da tarde, estudem teatro, música, esporte, artesanato, 
cidadania, tem que se criar cidadãos.

Sobre obras de infraestrutura, temos que cuidar da água, 
que também é saúde. Se gastou mais de 2 milhões de reais e, 
quando chove, nossa água ainda é barrenta, uma água que é 
maravilhosa, captada na nascente, captada na mata, e a 
temos uma qualidade ruim nas nossas torneiras, que é uma 
algo fundamental para a saúde; A outra coisa que também é 
fundamental é a rede de esgoto para os nossos bairros. Estão 
poluindo os nossos rios, um aspecto muito ruim para o 
cidadão e, depois, para o turista que tanto traz dinheiro para 
a cidade.

Folha do Litoral - Como você vê a Agenda 21 de Paraty, 
que é considerada pelo governo federal uma referência?

Casé Miranda - Eu vou dar continuidade, mas não só 
nisso, porque eu entendo que qualquer iniciativa que venha 
da população, de participação como é a Agenda 21 de 
Paraty, nada mais é do que sentar para conversar com a 
população e discutir o que precisa ser feito em nosso 
município, isso é fundamental, a Agenda 21 , o Orçamento 
Participativo, resgate dos Conselhos, hoje não temos 
nenhum tipo de conselho em Paraty, existe só no papel e não 
serve para aconselhar as políticas públicas.

Folha do Litoral - Nas eleições passadas o COMAMP 
teve um papel importante, pois trouxe para o debate 
eleitoral as prioridades das comunidades através do plano 
de governo das comunidades. Atualmente ele está 
praticamente desarticulado. Qual sua opinião sobre isto?

Casé Miranda - O Comamp não existe, o Comamp 
acabou por falta de participação. O Comamp tem que ser 
resgatado e, se não tivermos a participação da população, 
vamos perder. Acabou porque o governo não aceita crítica, 
pessoas que não querem questionar ou participar do 
governo. Quer fazer de conta que está tudo bem.

Folha do Litoral - Qual a 
prioridade do seu plano de 
governo?

Valdecir Ramiro - A prioridade 
do governo Valdecir vai ser fazer 
o saneamento básico, que já está 
bem encaminhado. Conseguimos 
já um projeto pago pela Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado/RJ, aprovado pelos órgãos 
ambientais, e também fizemos um plano com a UFRJ,  já 
está pronto, foi apresentado em audiência pública, então, 
uma das prioridades é o saneamento básico. Só falta a 
gente licitar as obras. Assinamos um protocolo de intenção 
com o governo do estado para fazer uma parceria-público-
privada.
Prioridade também é a saúde, já estamos fazendo um 
convênio com uma universidade para que ela traga os 
alunos para fazer residência aqui, então, nessa área básica 
de medicina, os profissionais de atendimento básico, 
vamos trazer o médico para fazer uma residência aqui no 
hospital que a gente pretende inaugurar ainda este ano. O 
hospital novo hoje tem o dobro de capacidade, 72 leitos, 
três salas de cirurgia, uma recepção ampla, câmara 
mortuária, cisterna com 400 mil litros de água, dois 
geradores, salas para os médicos. Um hospital feito de 
acordo com as exigências do Ministério da Saúde. Vamos 
terceirizar a gestão da saúde no município, para ampliar a 
estratégia de saúde da família, rever o Plano Municipal de 
Saúde, precisamos rever e discutir com a comunidade. 
Essas são as prioridades: saneamento, básico, saúde e 
educação.
No nosso plano de governo, queremos implantar nas 
escolas cursos profissionalizantes, voltados para o que 
temos hoje em Paraty: hotelaria, barmen, carpintaria, 
naval, pedreiro, eletricista, nada assim mirabolante, mas o 
que é a nossa demanda hoje, vamos implantar na própria 
escola, no mesmo horário integra. Vamos discutir o plano 
de salário, de carreira do funcionário municipal, isto 
também é prioridade do nosso governo, vamos investir 
bastante na Secretaria de Esporte, vamos continuar 
construindo um núcleo esportivo em cada comunidade, 
continuar construindo quadras, quadras cobertas (que 
ainda não foram) e vamos incentivar todas as modalidades 
esportivas, não só a básica, que é o futebol, mas todas as 
modalidades olímpicas.
Folha do Litoral - Como você vê a Agenda 21 de Paraty, 
que é considerada pelo governo federal uma referência?
Valdecir Ramiro - Nós vamos dar continuidade, vamos 
fazer o novo plano, porque passaram-se 12 anos, de 2000 
até hoje, porque há muito tempo é necessário. Precisamos 
incentivar a agricultura, para que o produtor produza, para 
que a gente possa botar em prática a gastronomia 
sustentável(...). Uma outra coisa que vamos fazer é a coleta 
de lixo seletiva, que foi implantada em outros governos e 
acabou não se consolidando, a Secretaria de Urbanismo e 
Meio Ambiente tem o projeto Paraty recicla, queremos 
consolidar isso, faz parte da sustentabilidade.
Folha do Litoral - Como você vê a questão do 
COMAMP?
Valdecir Ramiro - Eu vejo com muita tristeza, porque ele 
foi fundado em 2000 e, naquele momento, conseguimos 
conscientizar cada comunidade da importância de eles se 
organizarem para participar, para discutirmos as 
necessidades de cada uma delas, o orçamento 
participativo, mas, com o passar do tempo, esse conselho 
foi perdendo a força e, hoje, praticamente não participa. 
Então, precisa retomar esta consciência na população, da 
importância que é discutir na comunidade e reivindicar no 
governo municipal, cobrar, participar efetivamente.

Folha do Litoral - Qual a 
prioridade do seu plano de 
Governo?
Jaime Veloso - A minha prioridade 
é a saúde. Hoje temos uma cidade 
com os royalites do petróleo, um 
município com grandes recursos e a 
cidade não tem uma saúde com 
qualidade. Não podemos, de jeito 

nenhum, levar nosso pessoal para Angra dos Reis , Ubatuba 
, São Paulo, se temos recursos aqui para equipar o hospital. 
Não adianta fazer prédios. Temos que equipar o hospital e 
colocar funcionários de qualidade, bem remunerados, para 
tratar do nosso município. Esta é a nossa bandeira e vamos 
trabalhar nisso, por isso pedimos o apoio da população, 
para que possamos, juntos, melhorar a qualidade de vida do 
nosso povo.
A questão do turismo é muito importante, volto a dizer que 
esta questão é muito importante, uma cidade turística não 
pode não ter saneamento básico. Como é que vamos tratar o 
turista e também nós que vivemos aqui, se não temos água 
tratada, com esgoto a céu aberto no Centro Histórico? Então 
vamos melhorar esta parte e fazer o turismo sustentável, se 
já existe alguma coisa, porque não pode em uma cidade 
turística a pessoa trabalhar quatro meses no turismo e ficar 
oito meses fazendo bico. Então, os empresários não 
aguentam; os microempresários vão ter este respaldo, as 
pessoas dessa área, para que possamos melhorar o turismo 
da nossa cidade,  que é a nossa fonte de renda, a cidade vive 
disso, e temos que tratar disso com muito respeito.

Folha do Litoral - O que você acha sobre a Parceria-
Público-Privada proposta pelo atual Plano de Saneamento?
Jaime Veloso - Somos contra a ‘Parceria - Público - 
Privada’. Privatizar o saneamento básico não funciona. Nós 
queremos um saneamento público e com competência. 
Existem muitos técnicos das áreas do governo, por isso vai 
entrar na minha bandeira o saneamento básico. Se formos 
privatizar o saneamento básico, vamos penalizar o nosso 
povo, não adianta colocarmos um saneamento básico com 
água tratada se trouxer a conta para o povo. Não queremos 
trazer conta para o povo, queremos trazer soluções para os 
problemas que hoje são muito agravantes para o nosso 
município.
Folha do Litoral - Como você vê a Agenda 21 de Paraty, 
que é considerada pelo governo federal uma referência?

Jaime Veloso - Nós precisamos melhorar e colocar junto 
essas divisas, para que venham para Paraty, a Agenda 21, 
vamos brigar pelo nosso saneamento, vamos apresentar o 
nosso município lá fora, porque Paraty é uma vitrine do 
Brasil lá fora, e hoje é uma vergonha que tenhamos Paraty 
sem saneamento básico, sem água tratada, sem saúde de 
qualidade para os paratienses, então, a Agenda 21 vai nos 
ajudar a fiscalizar e tratar os nossos problemas.
Folha do Litoral – Como você vê a questão do COMAMP?
Jaime Veloso - O COMAMP foi muito importante desde a 
sua fundação. Infelizmente, as pessoas não deram valor ao 
trabalho do Deltrólio, ao trabalho que algumas pessoas 
fizeram. O COMAMP é uma organização muito 
importante. Eu já estive até com algumas pessoas, quando o 
Conselho estava buscando trazer  uma TV comunitária para 
o nosso município, nós mantemos contato com pessoas 
dessa área e vamos valorizar, vamos trazer as pessoas das 
associações de moradores e, se alguma coisa não estiver 
faltando no COMAMP, vamos colocar a prefeitura dentro 
deste, com um projeto de lei, com regulamento para 
valorizar o Conselho, porque o COMAMP é um órgão que 
ajuda a administrar o município, só que alguns políticos não 
sabem isso. Nós vamos fazer do COMAMP o nosso 
parceiro.
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 Avaliação do Plano de Governo das Comunidades

Favor encaminhar sugestões  para Agenda 
21 de Paraty  até o dia  15 de setembro 

emai: agenda21deparaty@gmail.com

Em  julho 2004 na Escola Pequenina 
Calixto cerca de 200 l ideranças 
comunitár ias part ic iparam da I I I  
Convenção do Comamp,  pela primeira 
vez na história de Paraty, as comunidades 
elaboraram e apresentaram  aos 
candidatos a prefeito o  Plano de Governo 
das Comunidades.

Apresentado por temas, este Plano de 
Governo das Comunidades possibilitou 
aos candidatos (José Cláudio de Araújo, 
José Carlos Gama Miranda e José Carlos 
Porto) exporem suas considerações e 
opiniões sobre tais reivindicações e, sem 
quaisquer objeções, todos, ao final do 
evento, assinaram um termo, assumindo 
o compromisso público de incluírem essas 
prioridades em seus planos de governo.

Em março de 2008  na Casa da Cultura, 
cerca de 40 pessoas participaram do 
Fórum DLIS - Saneamento Ambiental 
Saneamento Mental, dia 10/03, com o 
objetivo de ampliar a avaliação do Plano 
de Governo das Comunidades assinado 
como termo de compromisso pelos 
candidatos a prefeito em 2004.  

Passados oito anos, convidamos, 
novamente, as instituições,  as lideranças 
comunitárias e os políticos, a fazerem  
parte da  segunda  avaliação  e 
atualização  do Plano de Governo das 
Comunidades que  será apresentado dia 
21 de setembro, das 14h as 18h, no 
Fórum DLIS  Agenda 21, em conjunto com 
a Carta de Compromisso com a Agenda 
21 de Paraty, aos  candidatos a prefeito  e 
v e r e a d o r e s  i n t e r e s s a d o s  e  
comprometidos com o desenvolvimento 
Sustentável de Paraty . No final do evento  
os candidatos a prefeito serão chamados 
para dar seu depoimento e  assinem este 
Plano com Termo de  Compromisso.

PLANO DE GOVERNO DAS 
COMUNIDADES 

        ORÇAMENTO MUNICIPAL
· Cumprir a Lei Federal que determina a 

publicação, na íntegra, de todos os editais 
de licitação e compras do Município 
mediante, inclusive.  a instalação de  
terminal de computador para consulta por 
parte do público;

· Convidar formalmente representantes 
das comunidades para acompanhar a 
licitação de obras referentes ao seu 
bairro.

· Publicar com regularidade o 
Demonstrativo de Acompanhamento 
Orçamentário  do Município em painel em 
local externo (“outdoor”).

· Garantir  as  subvenções destinadas a 
manutenção e estruturação das 
associações de moradores prevista no 
orçamento municipal.

     ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
· O Prefeito  cumprirá a Lei 002/2001 e 

efetivará o Conselho de Orçamento , com a  
participação da sociedade civil, para que 
se cumpra integralmente o Orçamento 
Participativo, de acordo com o seguinte  
processo:

·1-levantamento das demandas por 
Assembléias nas comunidades;

·2-definição das prioridades em 
Assembléia Geral das Associações de 
Moradores;

·3-Prioridades encaminhadas ao 
Conselho de Orçamento para serem 
transformadas no PPA e, em seguida, em 
LDO e LOA.

·4-Aprovado a LOA pela Câmara de 
Vereadores o executivo deverá divulgar o 
cronograma de execução das obras.

                            SAÚDE
· Reestruturar e otimizar  a atuação do 

Conselho Municipal de Saúde de acordo 
com a  proposta de organização dos 
Conselhos;

· Reformular o Plano Municipal de Saúde 
com a participação das comunidades

·  Garan t i r  a   con t inu idade e  
reestruturação da Estratégia de Saúde da 
Família para que atenda às especificações 
do Ministério  da Saúde e às expectativas 
dos usuários;

· Garantir a execução das propostas 
aprovadas por unanimidade na IV 
Conferência Municipal de Saúde; Reunião 
bimestral com as comunidades; Cartão de 
controle do usuário com os critérios de 
atendimento; Agendas definidas e bem 
divulgadas; Definição do coordenador do 
ESF;

· Promover reuniões mensais entre as 
lideranças dos bairros atendidos pela ESF 
e a  equipe do posto para avaliação dos 
relatórios do SIAB (Sistema de Informação 
de Atenção Básica).

· Garantir que a equipe da ESF seja 
profissionalizada e contratada  de acordo 
com a legislação; e que o pagamento dos 
salários e encargos seja feito sem atrasos;

· Garantir que Conselho de Saúde 
receba mensalmente planilhas com os 
gastos mensais da secretaria de saúde e 
os relatórios de atendimento do hospital e 
do SIAB;

· Alertar as comunidades, por meio de 
colocação de placas, da obrigatoriedade 
de tratar a água utilizada para consumo.

· Implantar o atendimento odontológico 
na estrutura do ESF

· Promover a produção local de ervas 
medicinais e garantir a compra da 
produção para abastecimento do 
laboratório fitoterápico do CIS Patitiba. 

                     EDUCAÇÃO
· Reestruturar o Conselho de Educação 

de acordo com a proposta de organização 
dos Conselhos;

· Elaborar um plano de educação para o 
Município com base nos levantamentos 

feitos nos Fóruns DLIS  sobre Educação 
de Paraty;

·  Promover  a  capac i tação  de  
professores da rede pública em torno dos 
PCN’s ( meio ambiente e cidadania)

· Fazer com que as escolas rurais 
tenham aulas sobre agricultura, pesca, 
artesanato e meio-ambiente;

· Garantir a criação de APM
· Garantir o Projeto Criança x Escola x 

Esporte
· Inclusão de produtos alimentícios 

produzido em Paraty na merenda escolar
· Promover parceria com associações 

para implantação de creches e pré-escolar 
nas comunidades

INFRAESTRUTURA   E   
SANEAMENTO

· Transformar as áreas de mananciais do 
Município em APAs;

· Proteger as áreas de captação de água 
da cidade, efetuar a filtragem e o 
tratamento da água. 

· Criar o Fundo Municipal das Águas, 
para possibilitar a melhoria dos serviço de 
fornecimento de água à cidade.

· Criar uma empresa municipal para 
cuidar do serviço de águas e esgotos do 
Município;

· Obrigar a construção,  na zona rural  do  
Município, de fossas com filtro e 
sumidouro, priorizando as áreas próximas 
às nascentes e cursos  d’água, a própria 
Prefeitura executando esse trabalho 
quando se tratar de famílias de baixa 
renda.

· Definir e executar um projeto de 
captação e tratamento dos esgotos da 
cidade

· Garantir áreas  para a construção da  
Estações de Tratamento do Esgoto no 
centro urbano e comunidades rurais;

·  Procurar  imp lan tar  so luções 
(tecnologias) de baixo custo, de acordo 
com as condições ambientais locais.

· Promover  a despoluição dos rios 
Pereque-Açu e Mateus Nunes.

· Implantar o projeto de coleta seletiva e 
a reciclagem  Paraty Recicla

· Garantir uma área para a construção da 
Usina de Reciclagem do Lixo;

· Transferir o gerenciamento do lixo para 
a Secretaria do Meio-Ambiente;

· Definir e implantar uma política para 
moradias populares;

· Divulgar os mapas de zoneamento e 
aprovar e Implantar o Plano Diretor do 
Município ;

· Garantir a implantação da Lei de 
Bairros;

· Traçar um plano para regulamentar a 
questão fundiária no município e apoiar as 
associações na titulação das terras 

DESENVOLVIMENTO   
SUSTENTÁVEL

·Garantir o suporte técnico e financeiro 
para a elaboração do diagnóstico sócio 

ambiental para a revisão do Plano DLIS e 
construção  Agenda 21 de Paraty.

·Garantir  continuidade da Campanha 
Passaporte Verde e dos projetos: 
Gastronomia Sustentável, Campanha  - 
Não  Jogue seu óleo pelo ralo,  Carbono 
Compensado e  Agroecoturismo-Vivência 
Paraty

· Nomear um representante do 
executivo para Interagir com os parceiros 
no Fórum DLIS- Agenda 21.

·Garantir a continuidade do projeto 
Revitalização  do  Caminho do  Ouro;

· Garantir a continuidade do projeto 
Revitalização da Casa da Cultura;

·  Incent ivar a const i tu ição de 
Cooperativas (principalmente a de 
catadores de lixo).

·Reativar o Conselho de  Turismo e  
reconhecer o Fórum DLIS - Agenda 21 
com o status de  Conselho de 
Desenvolvimento Sustentável

SEGURANÇA   E   TRANSPORTE   
COLETIVO

·Garantir a divulgação das estatísticas 
de ocorrências policiais, periodicamente, 
às comunidades através da  agenda 21 ;

· Garantir o funcionamento do Conselho 
de Segurança com a participação das 
associações de moradores;

· Garantir a regulamentação dos 
t ranspor tes co le t ivos v isando a 
segurança, o conforto dos usuários e 
preços de tarifas de acordo com os 
parâmetros do Conselho Nacional de 
Transporte.

REESTRUTURAÇÃO   DOS          
CONSELHOS MUNICIPAIS

· Garantir a participação majoritária da 
sociedade civil para que as finalidades 
deliberativas e de fiscalização dos 
Conselhos que administrem Fundos 
Municipais não sejam manipuladas  pelo 
Executivo;

· Garantir a publicidade dos atos dos 
Conselhos para permitir maior interação  
entre seus membros e as comunidades 
que representam;

· Garantir que a Administração Municipal 
torne disponíveis  aos Conselhos todos os 
meios necessários para que cumpram 
suas finalidades (por exemplo: restituir 
aos conselheiros todos os custos 
decorrentes de seu trabalho voluntário);

· Criar a Casa dos Conselhos para 
possibilitar a interação entre os mesmos e 
t a m b é m  d i m i n u i r  c u s t o s  c o m  
administração e pessoal;

· Fazer cumprir os Estatutos dos 
Conselhos e garantir que os Presidentes 
dos mesmos não sejam  Secretários 
Municipais .


