
   Jornal das Associações de Moradores de Paraty - RJ    Ano VII   nº 34   Janeiro 2003 
 flitoraldlis@hotmail.com

A luta por
justiça social e

desenvolvimento
sustentável

A luta por
justiça social e

desenvolvimento
sustentável

Rua Visconde de Inhaúma 134 sala 
529, Centro - Rio de Janeiro - RJ

telefax: (21)2516-8552  2233-4535  2233-7727 
site: www.idaco.org.br.

SUPERMERCADO

PREÇO BOM

Av. Roberto da Silveira, 60 - Fátima - Paraty - RJ

FARTURÃO
(24) 3371-1212
Av. Roberto da Silveira, 60 - Fátima - Paraty - RJ

E. Moura

Ética Social

“A idéia do que é certo deve ser compartilhada pela sociedade 
como um todo, sem ignorar a consciência individual”.

OPERACIONALOPERACIONAL

ÉTICAÉTICA

A carne mais barata do mercado
 é a carne negra?
O feio na política é perder?
Os fins justificam os meios?
O mundo é do mais esperto?
O cliente tem sempre razão?
Qualquer prazer me diverte?
Cada um por si e Deus por todos?

Que ética estamos construindo?

    “A história da ética confunde-se com a história 
da filosofia. Ele vem sido amplamente debatido 
desde os maiores pensadores de todos os tempos 
como Zenão, Aristóteles, Marco Aurélio,  
Abelardo, Santo Tomás de Aquino, Spinoza, 
Kant, Betham, Stuart Mill, etc.
Para consolidar o cristianismo, a Igreja Cristã 
não se furtou em adotar a ética cristã, na qual os 
pontos básicos aos quais se apóia são: 
solidariedade, paz e concórdia, justiça, amor ao 
próximo, o cuidado consigo mesmo e o trabalho 
para o próprio bem-estar.
    Em todos os aspectos das relações 
interpessoais está presente a Ética: ética 
comercial, ética cristã, ética da riqueza, ética 
governamental, ética sexual, ética social, ética 
humanística, ética política, ética profissional.
    Nas sociedades atrasadas, onde as profissões 
eram exercidas de forma rudimentar, as 
exigências de ordem moral e técnica não eram 
grande e os conflitos, resolvidos pela religião, 
pela moral inespecífica e pela lei geral, pelas 
ameaças, pelas sanções públicas e pela sanção 
econômica.
    Com a evolução das sociedades tornam-se 
mais complexas e com a importância que as 
diversas atividades vão tornando ou exigindo 
mais competência e preparo, vão surgindo 
normas com o objetivo de impedir os abusos, 
excessos, atitudes de má fé por parte dos 
profissionais.            
    Desde o início já se observa uma inclusão de 
princípios éticos, inspirados nas filosofias morais 
dominantes e nas necessidades  sociais das 
épocas. Praticava-se a ética intuitivamente. 
Outras vezes, devido à pressão da opinião 
pública para moralizar as profissões que se 
desviavam da disciplina indispensável ao 
interesse e bem público.”
“Uma das mais antigas profissões. A Medicina, 
desde a alta antiguidade teve normas éticas que 
regulavam sua atividade,  o que pode ser 
observado no juramento do famoso médico grego 
Hipócrates (460-370 a.C) criado para servir de 
guia moral aos novos médicos (seus discípulos).
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       tica,e

palavra originada do vocábulo 
Êthos,
literalmente um presente de 
grego,
definida como a ciência dos 
costumes  que contempla 
a conduta do homem
em relação aos princípios e 
valores da sua comunidade 
sobre o ponto de vista do bem 
e do mau.
Buscando resolver as 
contradições entre 
necessidades e possibilidades, 
entre tempo e eternidade,
entre o moral e o econômico,
entre o corporal e o psíquico, 
entre o natural eo cultural,
entre a inteligência e a vontade, 
entre a autonomia operacional 
do indivíduo e a dinâmica 
Social.
Este, talvez, seja o maior desafio 
desta nossa aldeia: atravessar o 
lameiro da  globalização 
econômica, o lameiro da  
política de compadres, o lameiro 
dos governos sem transparência, 
o lameiro dos negligentes, 
lameiros dos corruptos e dos 
coniventes, 
sem que gotas de lama 
respinguem em nosso velho e 
surrado paletó de linho branco, 
que há muito tempo deixou de 
ser flor.

Atravessar lameiros...
É

FÓRUM DLIS
PARATY  22/01/2003 -19H - PARQUE HOTEL PEREQUê

ITAGUAí  24/01/2003 - 10H - CATEDRAL
ANGRA DOS REIS  12/02/2003 - 19H - CENTRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

O SPU é o dono de Paraty?O SPU é o dono de Paraty?
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IDACO

O tema ‘Orçamento Participativo’
na reunião do Comamp foi, inicial-
mente abordado pelo diretor Exe-
cutivo, Domingos Oliveira. Ele disse
que, em 2002 o Conselho vez levan-
tamento de demandas com metas fisi-
cas junto as associações  e através de
seu representante, José Joaquim Bit-
tencourt, participou de um treina-
mento e treze reuniões junto  à  Co-
missão de Orçamento para a com-
posição do orçamento participativo
dentro da peça orçamentária do Muni-
cípio.

Afirmou que ainda tem muitas
dúvidas sobre esse processo, essa me-
cânica, Por este motivo, passava a pa-
lavra para um especialista no assunto,
o Secretário de Planejamento, Ariel
Seleme.

PASSOS IMPORTANTES

Ariel Seleme disse que assumiu a
Secretaria em maio, implementou uma
Comissão Permanente de Acompa-
nhamento e Gestão Orçamentária
composta por todos os membros de
cada Secretaria e um membro do CO-
MAMP, que se reúnem três vezes
por semana, fazendo o acompa-
nhamento e execução do orçamento
de sua pasta.

Por seu lado, esclareceu que a
Secretaria de Planejamento informa
qual a previsão de receita para o mês
seguinte, quanto cada uma vai ter dis-
ponível e quais os seus limites de do-
tação orçamentária. Disse que é uma
experiência que existe em todo o Brasil
e que todo Orçamento, que se pre-
tende Participativo, começa desta for-
ma, que é um processo, um passo
após o outro e que o grande problema
não é o Orçamento Participativo mas
“é as pessoas quererem participar”...
Acrescentou que o segundo passo foi
um entendimento com a direção
Executiva do Comamp que para par-
ticipar, tem que entender do orça-
mento. Falou que gestão pública é um
emaranhado de leis e normas que exige
uma capacitação de quem vai parti-

André Magarão e Ariel Seleme O agente DLIS Luís Armando
(sentado), os vereadores Carlos
José (Casé) e Marco Antônio

Reunião do Comamp: 
Orçamento Participativo de Paraty

cipar, para que  a participação da po-
pulação não se transforme em um
entrave técnico, daí a razão de se fazer
o curso. Já o terceiro passo, “de muita
importância”, afirmou, é a constitui-
ção de uma comissão ampla com
membros da sociedade civil, que será
a Comissão de Gestão Pública do Or-
çamento do município.

Seleme comentou que as deman-
das apresentadas pelas comunidades
na época da elaboração do Orçamento
de 2003 foram levadas em conta, em-
bora não estejam escritas neste, de
forma específica. Porém, “estão agre-
gadas nas dotações amplas das Secre-
tarias” que as amparam. Contudo,
afirmou, para que estas se transfor-
mem em realidade “precisa que a po-
pulação participe, vigie e cobre a exe-
cução do Orçamento que as
demandou”. Disse ainda que essa Co-
missão ampla, que já deveria ter sido
criada, se reunirá uma vez por mês
para fazer o acompanhamento do que
foi feito no mês anterior e o que será
feito no mês seguinte.

Disse, por fim, que foram esses
os pequenos passos que deram na
construção de um processo um pouco
mais democrático do Orçamento de
Paraty. Enfatizou os pontos que limi-
tam as receitas proprias como: o alto
índice de sonegação, inadimplência, a
defasagem de tributos e vinculos (de
25% para educação e 10% para a saú-
de)  são complicadores que limitam
estas receitas que são de livre mo-
vimento para um orçamento partici-
pativo . “Temos muitas receitas vincu-
ladas, que são recursos relativos a
convênios, isso, infelizmente, não tem
como os inserirmos no Orçamento
Participativo, pois já têm uma des-

tinação estabelecida”, concluiu.

DEMANDAS TORNAM-SE REALIDADE

Em seguida, o presidente da Co-
missão de Orçamento, André Ma-
garão, falou da importância do le-
vantamento de demandas, com metas
físicas, feito pelas Associações de
Moradores, enfatizando o fato de ter
sido a primeira vez que algo assim
torna-se realidade. Falou que a Se-
cretaria de Municipal de Obras fará
um levantamento de cada ação so-
licitada pelas comunidades, ações que
serão transformadas em um cro-
nograma de desembolso, de acordo
com a definição das prioridades de
cada comunidade... Disse ainda que,
dentro destas dotações amplas,
comentadas pelo Secretário de Plane-
jamento, definirão quais comunidades
serão beneficiadas... “Agora, é baixar
o decreto, para começar a execução
destas ações”

O diretor Executivo do Comamp,
Domingos Oliveira, comentou que,
desde o governo passado até hoje,
foram feitos três levantamentos de de-
mandas para o Orçamento Partici-
pativo e, de concreto, as comunidades
não tiveram a satisfação de realizar
esta expectativa  (nem os 10% dos
recursos próprios destinados a obras,
garantidas no orçamento de 2002. Per-
guntou, então, se as metas físicas
levantadas pelas comunidades para
2003 estarão escritas no Orçamento.
Magarão respondeu que não estarão
escritas no Orçamento, mas no decre-
to-lei.

O presidente da Câmara dos
Vereadores,  Carlos José, falou que o
Orçamento é a lei mais importante
que se vota na Câmara, afirmando que
nenhuma emenda ao Orçamento foi
feita em 15 anos. Porém, para não
correr o risco de simplesmente aprova-
lo ou reprová-lo, decidiu emendá-lo
com as demandas apontadas pelas co-
munidades que conseguiu contactar.
O trabalho de modificação durou três
meses, e teve a ajuda de André
Magarão. Casé disse que as emendas
(45) foram aprovadas por unanimi-
dade... porém, lamentou que o Pre-
feito vetou-as por completo.

Disse ter recebido sugestão do Se-
cretário de Finanças, Renato Reis, pa-
ra aumentar a projeção da arrecadação
em 2,4 milhões, mas essa emenda
também foi vetada.

Apesar dos vetos, Casé comentou
que no dia 30 de dezembro houve uma
sessão extraordinária, na qual foram
votados 31 projetos de lei e 42
emendas ao orçamento. Observou que,
mesmo emendas que haviam sido a-
provadas por unanimidade, foram
vetadas por seis votos a zero...

Complementando o comentário,
o vereador Marco Antônio disse que
os vetos do Prefeito, bem como inú-
meros projetos, que estavam em fase
final de elaboração no Executivo, não
poderiam ser votados nessa sessão
pelos vereadores que permaneceram
no plenário, pois deveria ser uma
sessão específica.

O Secretário de Planejamento
respondeu que as emendas votadas
são as que estavam sendo discutidas
no Orçamento Participativo... Afir-
mou que o veto foi político, pois
pretendem prestigiar os seis verea-
dores que apóiam o governo...

O diretor Executivo do Comamp,
Domingos Oliveira disse que, em
função dos objetivos da entidade, não
entraria nessa polêmica entre os po-
deres constituídos, que estes são so-
beranos, porém, o que podem fazer é

mudá-los com o direito de voto.
Disse que, como empreendedor,

se surpreende em ver uma peça
orçamentária tornar-se uma ‘colcha de
retalhos’, sem definições claras, por-
que, no período de três anos, em que
se tenta implementar o orçamento
participativo, nunca tiveram  a parti-
cipação integral do Legislativo em
suas inúmeras reuniões, o que evitaria
orçamentos de última hora, cujo foco
está nas necessidades eleitoreiras e
não nas necessidades das comu-
nidades que, com isso, mais uma vez,
correm o risco de verem boicotado o
seu direito à participação.

Lembrou que, até o momento, a
grande conquista política do municí-
pio é a subvenção às associações de
moradores concedida  pelo Executivo
e aprovada pelo Legislativo.
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A Comissão Municipal
de Emprego e Renda de
Itaguaí reuniu-se em de-
zembro (02/12/2002)  no
Centro de Oportunidades
Ministro Sérgio Motta – Ita-
guaí. Estiveram  presentes o
Sr. Joaquim (Sindicato dos
Trabalhadores em Trans-
portes Rodoviários do Rio
de Janeiro) e vice-Presidente
desta Comissão, a sr.ª Con-
ceição (Secretária da Co-
missão), o Sr. Praxedes
(Diretor da ACIAPI), o Sr.
Márcio (Técnico do  SE-
BRAE – Itaguaí/RJ), a sr.ª
Adriana, a sr.ª Darciléia (Re-
presentante da Secretaria de
Educação), a dr.ª Cátia Pe-
ters (Secretária de Desen-
volvimento e Turismo do
Município), a Sr.ª Ana Mary
(Centro de Oportunidades
Ministro Sérgio Motta), sr.
Clodomiro da Silva Dias
(Secretário Geral do Sindi-
cato dos Trabalhadores Ru-
rais e Pescadores Artesanais
de Itaguaí), sr. José Teixeira
Santos (Sindicato dos Traba-

lhadores Rurais e Pescadores
Artesanais de Itaguaí) e sr.
Marco Antônio Junqueira
(SENAC).

Foi feita a apresentação
do Projeto DLIS à Comissão
Municipal de Emprego e
Renda diante de repre-
sentantes dos trabalhadores,
Prefeitura e empregadores da
região. Aproveitou-se tam-
bém para definir metas para
o ano de 2003, verificando-
se a compatibilidade do
DLIS com as propostas da
Comissão em questão.

Surgiu o Convite para
participar da reunião da
Comissão de Turismo do
Município (em 10/12) reali-
zada no Auditório da Prefei-
tura e a idéia de implantar
Projeto baseado no estudo
do SEBRAE/RJ e da FGV
batizado de Resgatando a
Cidadania que foi pron-
tamente aceito.

Colocou-se a intenção de
implantar-se uma coopera-
tiva de costureiras com apoio
da CSN na região. Entre-

Apresentação do Projeto DLIS ao
Sr. Miraldo Fernandes Ribeiro – chefe
da agência do IBGE cuja jurisdição
compreende os Municípios de Paraca-
mbi, Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba,
Angra dos Reis e Paraty. Coleta de
informações e dados do Município
(perfil e estatísticas). Conhecimento da
existência do site www.ibge.gov.br (clicar
em cidadesarroba e localizar Levanta-
mento Sistemático da Produção Agrícola
do Município).

Descoberta da falta de legislação de
bairro no Município (atualmente so-
mente o Município de Angra dos Reis
possui essa Legislação – criado em 2000)
e da necessidade e importância de sua
existência.

Contato com demais membros da
equipe presentes por ocasião da minha
visita (Sr. Ronaldo e Sr.ª Arilene).

ENTREVISTA COM MIRALDO FERNANDES:

 1- Existem dados sobre a coleta
e reciclagem do lixo?

R. - O IBGE verifica isso junto às
Prefeituras através da Pesquisa Nacional
de Saneamento Básico que foi realizada
em 2000 e também pergunta dentro da
Pesquisa de Informações (MUNIC)
anualmente, onde solicitamos infor-
mações acerca da existência ou não de
Usinas de Reciclagem de Coleta de Lixo.

2- O IBGE participa ou
participou de alguma forma da ela-
boração do Plano Diretor do Mu-
nicípio, COMDERI?.

R. - Sim, estamos participando
porque o existente data de 1976 e agora
está sendo totalmente renovado e
reformu-lado.

 3 - A sociedade civil pode con-
tribuir com o trabalho do IBGE? De
que forma?

R. - Das mais variadas formas. Tra-
zendo e fornecendo informações e dados
que por ventura possuam e captando
os que podemos disponibilizar. Inclu-
sive, pedimos a sociedade que traga
sempre que possível informação a fim
de acrescentar e melhorar nosso Banco
de Dados.

4- Quais foram as ações
estratégicas de 2002 e quais serão as
de 2003?

R. - No IBGE , por ser um órgão
Público Federal nós temos cronograma
de coleta. Faço parte de uma Unidade
Estadual onde nossa diretriz é a coleta
de dados que trabalha em cima de um
cronograma anual de coletas e esse

programa tem pesquisas que não saem de
nossa programação que são: as mensais,
trimestrais, semestrais e anuais.

Existe (dependendo de convênios e
verbas) ano a ano o surgimento de novas
pesquisas ou a renovação de contratos ou
convênios das já existentes que também
são, portanto; realizadas. Sendo assim,
ficamos muitas vezes à mercê de verbas e
convênios.

Porém, as pesquisas que já fazem
parte do nosso cronograma são cumpridas
anualmente e fazem parte de um Projeto
de Avaliação de Desempenho que recebe
nota  no final do ano pelo Governo Federal
vinculando este resultado ao pagamento
de gratificação interna sobre os resultados.

5- Existem Projetos em execução?
Se existem, quais são eles?

R. - Executamos entre Agosto e Ou-
tubro a pesquisa sobre meios de hos-
pedagem que foi um convênio realizado
entre o Mercosul, o Mercado Comum
Europeu, a Turisrio e a Embratur. O IBGE
colocou em prática, em campo e está na
fase de elaboração, de estratificação das
informações que pretendemos disponi-
bilizar à sociedade em Dezembro buscando
o mais breve possível o retorno desta pes-
quisa. Foi uma pesquisa piloto somente
realizada no Estado do Rio de Janeiro.

Quanto à sua periodicidade ainda não
sabemos se será anual, trimestral ou mensal.

Colocamos também em prática no ano
de 2002 a Pesquisa Sindical que foi realizada
em convênio com o FAT (Fundo de Am-
paro ao Trabalhador),  o CODEFAT e as
Centrais Sindicais, as quais verificaram a
necessidade de levantar em nível nacional
todos os Sindicatos existentes no país.

6- Qual a principal missão do IBGE
na Região como um todo?

R. - Nossa missão é levar ao conhe-
cimento da sociedade todo e qualquer dado
disponível e com ela integrar, assimilar, bus-
car, unificar todas as informações, não so-
mente as do IBGE, mas de todos os órgãos
dentro do Município localizados.

Buscamos parcerias, especialmente
junto às Prefeituras, nossa maior busca
quando falamos em integralização, por

serem estas últimas o
caminho do futuro. Jun-
tamente também com
os órgãos oficial e não
oficiais, em proveito
sempre da melhoria das
informações e de nossas
habilidades nos disponi-
bilizando a cada mo-
mento, a cada situação
à sociedade de forma
íntegra, de forma real.

Para tanto, está
disponível a todo e qual-
quer momento a agência
do IBGE quer seja em
Itaguaí ou em qualquer
parte do país.

7- De que forma
o IBGE pode
contribuir com o
DLIS?

R. - O DLIS, como
eu falei anteriormente, é
mais  um a fazer parceria
através do SEBRAE,
buscando o IBGE e tro-
cando informações. O
IBGE vai aprender  um
pouco com vocês e
vocês conosco.

Não vejo, em mo-
mento algum, obstrução
para trabalharmos jun-
tos, queremos partici-
par, porque sem dúvida
estaremos  trazendo in-
vestimentos para o
Município e para a
Cidade algo de suma
importância. Deenvol-
vendo o local estaremos
elevando, não só nosso
nome como o do Muni-
cípio.

É um motivo de
orgulho participar de
Projeto desenvolvido
pelo SEBRAE e mais
uma oportunidade de
estar participando ativa-
mente da comunidade
de Itaguaí.

A Agente DLIS
encerrou a entrevista
agradecendo a oportuni-
dade e a receptividade
em nome do SEBRAE
e do Projeto DLIS espe-
rando retornar em breve.

ENTREVISTA CONCEDIDA A

LUCIANA PINEIRO

Arilene de Alcântara, Ronaldo
Gomes Belchior e Miraldo
Fernandes Ribeiro

DLIS Itaguaí

tanto, ressaltou-se a difi-
culdade em cumprir as
exigências que são: disponi-
bilidade do local por 10 (dez)
anos com durabilidade, sede
própria, imposto em dia,
podendo ser em regime de
comodato e, preferencial-
mente, espaço público.
Sugeriu-se duas áreas que
serão analisadas: Área do La-
bareda e Itaguaí Atlético
Clube; Citou-se nesta oca-
sião a existência de Projeto
de Financiamento para Co-
operativas disponibilizado
pela Caixa Econômica Fed-
eral; Solicitou-se a
viabilização de um Curso e/
ou Consultoria para Elabo-
ração de Projetos, a fim de
que o Projeto Resgatando a
Cidadania possa vir a ser
passado para o papel e
conseqüentemente viabili-
zado. Quanto a este pedido
o sr. Márcio (SEBRAE) fi-
cou de verificar tal possibi-
lidade.

TEXTO DE LUCIANA PINEIRO,

AGENTE DLIS ITAGUAÍ.

 Falando sobre a importânci da
implementação do Fórum DLIS em
Itaguaí, o presidente da Frami – Fede-
ração Regional das Associações de
Moradores de Itaguaí) Jorge Martins  -
parabenizou a organização do evento o
movimento comunitário do município,
promovendo crescimento e força para a
luta do dia a dia. Disse que sairão engran-

Reunião da Comissão Municipal de Turismo de Itaguaí - Várias lideranças comunitárias presentes,
dentre elas a Secretária Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca; representantes do
Sindicato Rural, Departamento de Marketing da Prefeitura, Secretaria de Educação e Secretaria de
Saúde, bancos, Rotary Clube de Itaguaí, Desbravadores, União dos Montanhistas, Secretaria de
Desenvolvimento e Turismo, Fazenda Betel, Sítio Bumerangue e outros

decidos, pois vai ser uma experiência
nova e o primeiro DLIS a ser criado em
Itaguaí. Salientou que  “não podemos
depender de políticos muito menos dos
que não querem que as comunidades
cresçam e se tornem presas fáceis da
questão eleitoreira, enfatizando a impor-
tância do Fórum, pois abrirá um novo
portal de entendimento, de diálogo com
o  Executivo e o Legislativo e outras co-
munidades .

Finalizando, falou da importância da
Federação de Associações de Mora-
dores da Costa Verde e da necessidade
de ficarmos atento s aos Conselhos das
Bacias Hidrográficas, pois isso vai gerar
recursos que podem ser aplicados nas
comunidades.

Sebastião Silva Oliveira (represen-
tante católica de Chaperó) - “... Estou
engajado nessa luta, para defender os
direitos de Itaguaí e da Costa Verde,
concomitantemente com os demais muni-
cípios... em relação às bacias... Acho que
poderíamos incluir na nossa agenda, a
Agenda 92 que ficou esquecida no tem-
po e ver como vai discutir isso nas comu-
nidades, nas associações. Também estou
trabalhando com o Jorge, da Frami. Vamos
tentar reaver tudo isso, pois precisamos
restabelecer essa credibilidade e a iden-
tidade da Costa Verde.

A agente DLIS Luciana
Pineiro entrega o certificado
Cidadão Qualidade Paraty
2002 a Alan Donlade
Johnson, no Balcão Sebrae
de Igauaí.

Jorge Martins e Sebastião Silva



Janeiro 2003Folha do Litoral

CM ARRUDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

Tel.: (24) 3362-3397
Consulte nossos preços

Rua Carlos Drumond de Andrade, 253
Perequê - Angra. Dos Reis - RJ

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

TRADIÇÃO SE CONQUISTA

COM QUALIDADE
Tel.: (24) 3371-1179

Fax: 3371-2177
Av. Roberto da Silveira, 41 - CentroParaty - RJ

1979 - 2002

Construindo Paraty
ANOS
23

MARUPIARA LTDA

8

   Um dos temas polêmicos discutidos na 
reunião do Comamp, em 6 de janeiro, foi 
a cobrança da “Taxa de Ocupação” de 
Serviço de Patrimônio da União  SPU, 
abordada pelo vice-Prefeito e Promotor 
de Justiça João Carlos Miranda Freire, 
que elaborou um estudo sobre a questão 
e deixou uma cópia com a entidade para 
que os interessados possam melhor se 
inteirar do assunto . 

   O primeiro ponto a ser considerado é:  pagar ou não pagar as Taxas 
de Ocupação do SPU  -  vale dizer, aceitar ou não aceitar a fixação 
dos “terrenos de marinha” em Paraty, tal como pretendido pelo SPU ?
   É necessário que se entenda que ambas as alternativas geram 
conseqüências, que serão assumidas compulsoriamente;  portanto, a 

decisão deve ser tomada por cada um, após serena reflexão sobre os 
fatos, já que as consequências também recairão sobre cada um.
   O que deve ser assimilado é que não basta a decisão de pagar ou não 
pagar, já que cada uma dessas alternativas leva a ações subseqüentes.
   1  OPÇÃO DE PAGAR AS TAXAS AO SPU:
   A propriedade dos terrenos (não das edificações) passa a ser, sem 
discussão, da União Federal;
   Qualquer venda futura dependerá de licença do SPU, e pagamento 
de taxa especial (laudêmio);
   O pagamento das Taxas será anual;
   Novas construções poderão depender de licença especial da União 
Federal (SPU ou Capitania dos Portos);
   Entretanto, para a opção ser consolidada, não basta pagar. Será, 
nesse caso, importante, tratar junto ao SPU da regularização da área 
ocupada, com vistas ao futuro pedido de aforamento (a ocupação, 
que gera a Taxa de Ocupação, é a título precário;  já o aforamento gera 
direito mais consistente).
   2  OPÇÃO DE NÃO PAGAR AS TAXAS AO SPU:
   Não basta o simples ato de “não pagar”, ou a simples manifestação 
da indignação em conversas e reuniões;  deve ficar claro que quem 
não pagar pode ser executado até judicialmente;
   Assim, quem decidir não pagar deve lutar contra o SPU, utilizando 
os meios legais: administrativo, judicial e político;
   Deve ser entendido que ninguém pode garantir qual será a decisão 
final  portanto, o risco deve ser assumido voluntariamente.
   2.a) Recursos administrativos
   I - quanto ao fato em si (fixação da linha do preamar médio), o 
Município de Paraty fez um pedido formal de revisão de todo o 
processo (protocolado aos 10/07/2001  n. 05018.003432/2001-96, 
tendo por base os mesmos argumentos mostrados no estudo “O 
problema SPU x Paraty”.
   Não se soube de qualquer decisão formal nesse pedido, mas em 
todas as reuniões havidas ficou patente que o SPU não pretende recuar 
em sua pretensão;
   II - quanto à cobrança das Taxas de Ocupação, mediante lançamento 
formal  como o SPU está fazendo, o recurso administrativo seria cada 
um recorrer da cobrança contra si, utilizando, no geral, os mesmos 
argumentos, e, especificamente, mencionando a inexistência de 
lançamento formal anterior, e a ocorrência da prescrição e/ou da 
decadência (Lei n. 9.636, de 15/05/1998  art. 47  prescrição em 5 anos 
///  Lei n. 9.821, de 23/08/1999  altera o art. 47 da Lei n. 9.636/98 para 
incluir o princípio da decadência para a constituição do crédito, em 5 
anos, e o da prescrição quanto à cobrança do crédito, em 5 anos).
   2.b) Recursos judiciais
   I  quanto ao fato em si, todos aqueles que não fazem parte da ação 
judicial impetrada na Justiça Federal  Vara Federal do Rio de Janeiro 
podem, em tese, constituir advogado para propor outra ação 
(presentemente, tal ação seria proposta na Vara Federal em Angra dos 
Reis).
   Aqueles que fazem parte da primeira ação proposta não podem 
participar de nova ação, porque configuraria litispendência.
Os advogados da primeira ação são os Drs. Ademir Porto e Luiz 
Carlos de Castro;
   II  quanto à cobrança das Taxas de Ocupação, mediante lançamento 
formal, também caberia, em tese, resposta judicial  a ser buscado junto 
aos advogados que forem eventualmente contratados.
   2.c) Recursos políticos
   I  quanto ao fato em si, já se buscou, por várias vezes, solução 
política, sem que os resultados fossem bons.
Entretanto, sempre a cada vez alguns Deputados Federais 
manifestavam preocupação com nosso problema, e atualmente existe 
tramitando na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei (n. 
7195/2002) que seria muito bom, caso aprovado, pois garante o 
domínio pleno (a propriedade) relativamente a todos os imóveis cuja 
cadeia dominial retroaja ao Decreto-Lei n. 9.760, de 05/09/1946. 
Assim, a solução política, atualmente, estaria próxima e seria 
consubstanciada na aprovação desse Projeto de Lei, e sua sanção.
Dessa forma, seria importante mostrarmos, mais uma vez, nosso 
problema aos Deputados Federais (e nossa região elegeu um muito 
ativo, e bem próximo de nós  o Deputado Federal Luiz Sérgio, do PT;  
conta, também, com o Deputado Federal Dorneles (PPB), que já tem 
ciência do problema, e com a Deputada Federal Laura Carneiro (PFL), 
que também manifestou anteriormente disposição de ajudar a Paraty 
na questão do SPU).
    Observação importante:
Quando discutirmos a questão do SPU, em qualquer esfera, devemos 
deixar claro que não somos contra os “terrenos de marinha” em si, 
nem contra a regularização dos mesmos junto ao SPU. Para quem, 
efetivamente, ocupa terreno da União Federal, é importante conseguir 
o “título de ocupação”, e buscar, após, o “título de aforamento”, 
porque tais títulos são a garantia do possuidor e até valorizam o 
imóvel.
   Ou seja, para quem é, de fato, “posseiro” da União Federal, pagar ao 
SPU é ótimo, e garante seu direito.O problema de Paraty é que não 
somos ocupantes de imóvel da União Federal; somos proprietários de 
nossos imóveis, com escrituras e registros imobiliários de excelente 
cadeia dominial, e estamos sofrendo um verdadeiro confisco de nossas 
propriedades.
   Não somos contra os 33 metros dos “terrenos de marinha”. A 
questão é que os 33 metros foram transformados em quase 3000 
metros pelo SPU.
   II  quanto às cobranças das Taxas de Ocupação, mediante 
lançamento formal, não se vislumbra qualquer solução política.

SPU - Alternativas

   João Carlos esclareceu que, em 1987, no governo Collor, o 
Governo Federal implantou um projeto piloto em alguns locais 
do país, com o objetivo de 'identificar' os 'terrenos de marinha' 
e, com isso, chegou a conclusões absurdas, “que contrariam 
inteiramente os fatos, os documentos e as edificações 
históricas (motivadoras do tombamento de Paraty), e que 
causam verdadeiro confisco de bens genuinamente 
particulares, em favor da União Federal”. 
   Ou seja, a partir daí, de acordo com o novo conceito de 
'terras de marinha', toda a área urbana de Paraty, desde o 
Centro Histórico está enquadrado na área pertencente à União 
e, desta forma, os imóveis dentro desta área não pertencem 
mais de direito aos seus proprietários, pois estes são apenas 
ocupantes de propriedades da União e passam a pagar uma 
espécie de aluguel anual (taxa) por sua ocupação, , só podendo 
vendê-los ou transferi-los para terceiros se estiverem em dia 
com a 'Taxa de ocupação de SPU' sem o título de propriedade 
particular.

                 POSICIONAMENTO

   João Carlos esclareceu que estava colocando ali o seu 
posicionamento pessoal e que cabia a cada um refletir 
calmamente e tomar a sua decisão, pois as conseqüências 
dessa medida do SPU afetará a cada um, individualmente, no 
tocante às suas propriedades.
   Ao final da exposição de João Carlos, o diretor Executivo do 
Comamp, Domingos Oliveira propôs ao representante da Acip, 
Elison A. Ribeiro, parceria entre o Conselho e a Associação 
Comercial, para a realização de um fórum específico, em 
março, com participação de representante do Serviço do 
Patrimônio da União, para discutir essa questão, que envolve 
grande parte da população de Paraty, na qual se tirará um 
posicionamento coletivo e medidas a serem adotadas contra 
esse equívoco do SPU. Elison Ribeiro se comprometeu em 
levar o assunto à direção da Acip e dar um retorno ao 
Comamp.

                 A LINHA PRETENDIDA PELO SPU

   Através do “estudo” que elaborou, sem obediência às 
determinações legais já citadas, DESCONSIDERANDO OS 
DOCUMENTOS HISTÓRICOS e a própria HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA DE PARATY, o SPU pretende que 
praticamente “TODA A ZONA URBANA DE PARATY” 
esteja incluída na linha da preamar média de 1831, e seja toda 
ela, como terrenos de marinha, propriedade da União Federal. 
Assim, cadastrou as propriedades ex-officio, e pretende cobrar 
as Taxas de Ocupação  o que viria a consolidar a sua 
pretensão.

Para que se mostre o absurdo da questão, é necessário destacar 
as metragens:
   Os terrenos de marinha, por norma legal, têm 33 metros, 
contados da linha do mar  (preamar média de 1831);
   O Bairro Histórico de Paraty é composto de 6 ruas paralelas 
ao mar, e, da primeira paralela ao mar (Rua Fresca), até a 
última (Rua Domingos Gonçalves de Abreu), dista cerca de 
500 metros;
   Desde essa rua, término do Bairro Histórico, até a Rodovia 
Rio-Santos, a distância chega a quase 2.000 metros;
A histórica Igreja de Nossa Senhora das Dores (datada de 
1800) situa-se exatamente na Rua Fresca, onde também 
existe o histórico sobrado que pertence ao Príncipe Dom João 
de Orleans e Bragança  portanto, a Rua Fresca tem prédios 
históricos, anteriores a 1831, a comprovar sua pré-
existência a 1831;
   O antigo Porto de Paraty situa-se no prolongamento da 
referida Rua Fresca, e, na seqüência da própria orla, foi 
edificada outra Igreja Histórica  a Igreja de Santa Rita 
(datada de 1722);
   O histórico prédio da Santa Casa de Misericórdia (obra 
iniciada em 1822) situa-se próximo à Praia do Pontal, e 
portanto comprova a pré-existência dessa frente do mar, ainda 
atual;
   O Bairro Histórico situa-se entre os Rios Perequê-Açu e 
Patitiba, tendo pela frente, após a Rua Fresca, o mar, e a Santa 
Casa de Misericórdia situa-se na margem oposta do Rio 
Perequê-Açu.
   Portanto, tanto a geografia como a história demonstram e 
comprovam o absurdo da pretensão do SPU.
Não se discute a instituição “terrenos de marinha”. No 
entanto, deve o SPU obedecer à própria legislação que os 
instituiu, e dimensioná-los corretamente.
Deve ser mencionado, também, que é fato científico da 
atualidade o aumento do nível do mar, em decorrência do 
chamado “efeito estufa” que atinge todo o planeta. Segundo 
os cientistas, o nível do mar já aumentou cerca de 25 
centímetros nos últimos cem anos. Assim, a atual linha real da 
preamar-média não pode estar mais distante que estaria em 
1831  ao contrário, deve estar mais próxima (ou seja, o mar  
hoje  avança mais do que em 1831), em direção à cidade.
   (*) Dados levantados pelo estudo elaborado por João Carlos 
Miranda Freire.
Obs.: Os interessados na íntegra do Estudo, devem solicitá-lo 
ao Comamp e ao Jornal Folha do Litoral.

O Serviço de Patrimônio da União é o dono de Paraty?
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A ética médica

Rubem Pereira Filho

EDITORIAL

“UMA DAS MAIS ANTIGAS

PROFISSÕES. A MEDICINA, DESDE A

ALTA ANTIGUIDADE TEVE NORMAS

ÉTICAS QUE REGULAVAM SUA

ATIVIDADE,  O QUE PODE SER

OBSERVADO NO JURAMENTO DO FAMOSO

MÉDICO GREGO HIPÓCRATES (460-370
A.C) CRIADO PARA SERVIR DE GUIA

MORAL AOS NOVOS MÉDICOS

(SEUS DISCÍPULOS): “JURO POR

APOLO, POR ESCULÁPIO, POR HÍGIA E
POR PANACÉIA, E POR TODOS OS

DEUSES E DEUSAS, SEGUNDO MINHAS

FORÇAS E INTELIGÊNCIA, CUMPRIR ESTE

JURAMENTO; JURO HONRAR COMO MEU

PAI AQUELE QUE ME ENSINOU ESTA

ARTE, VELAR POR SUA SUBSISTÊNCIA E
PAGAR LIBERALMENTE AS DESPESAS DO

SEU ALIMENTO, CONSIDERAR SEUS

FILHOS COMO  MEUS PRÓPRIOS,
ENSINAR-LHES ESTA ARTE SEM SALÁRIO

NEM CONDIÇÕES, NO CASO DE A

QUEREREM APRENDER; COMUNICAR OS

PRECEITOS VULGARES,
CONHECIMENTOS SECRETOS E TUDO O

MAIS DA DOUTRINA A MEUS FILHOS,
AOS DOS MEUS MESTRES, E AOS

ADEPTOS QUE SE MATRICULAREM, E

QUE TIVEREM SIDO ADMITIDOS EM

CONFORMIDADE COM AS LEIS MÉDICAS,
MAS A NENHUM OUTRO. FAREI SERVIR,
SEGUNDO A MINHA ALÇADA E O MEU

DISCERNIMENTO, O REGIME REGIME

DIETÉTICO PARA ALÍVIO DOS

ENFERMOS; AFASTAREI DELES TUDO

QUANTO LHES PUDER SER NOCIVO E

TODA A ESPÉCIE DE MALEFÍCIO; NÃO

ADMINISTRAREI UM MEDICAMENTO

MORTAL A QUEM QUER QUE FOR, POR

MAIORES SOLICITAÇÕES QUE ME

FAÇAM, E NUNCA O ACONSELHAREI.
TAMBÉM, NÃO ADMINISTRAREI A

MULHER ALGUMA DROGAS

ABORTIVAS; CONSERVAREI A MINHA

VIDA PURA E SANTA, BEM COMO A

MINHA ARTE. NÃO OPERAREI OS QUE

SOFREM DA PEDRA, PORÉM DEIXAREI

A TALHA AOS OPERADORES.
ENTRAREI NAS CASAS PARA

SOCORRER OS DOENTES, ABSTENDO-
ME  DE  QUALQUER  INIQÜIDADE

VOLUNTÁRIA, E EVITANDO QUALQUER

DEVASSID ÃO,  COIBINDO-ME DE

QUALQUER COMÉRCIO VERGONHOSO,
QUER COM AS MULHERES,  QUER COM

OS HOMENS LIVRES OU ESCRAVOS. AS

COISAS QUE EU OUVIR NO EXERCÍCIO

DE MINHA PROFISSÃO, OU FORA DE

MINHAS FUNÇÕLES NO COMÉRCIO DOS

HOMENS, E QUE NÃO DEVEREM SER

DIVULGADAS,  GUARDÁ-LAS-EI,
CONSIDERANDO-AS COMO SEGREDOS

INVIOLÁVEIS. SE NÃO VIOLAR NEM

ESQUECER ESTE JURAMENTO, QUE O

MEU PROCEDIMENTO E MINHA ARTE

ME POSSAM SER PROVEITOSOS, E A

MINHA REPUTAÇÃO VIVER PARA

SEMPRE ENTRE OS HOMENS; SE O

DESPREZAR E PERJURAR, QUE O

CONTRÁRIO ME SUCEDA”!

ÉTICA PROFISSIONAL

ALGUNS APSECTOS SÃO

FUNDAMENTAIS EM  QUALQUER

PROFISSÃO E DEVEM SER OBSERVADOS

PARA O BEM DE TODAS AS PARTES

ENVOLVIDAS: DISCRIÇÃO, RESERVA,
SEGREDO E SIGILO (EM ALGUMAS,
COM MAIOR INTENSIDADE). “SÓ A

CONSCIÊNCIA DO PROFISSIONAL,
QUANDO BEM FORMADA, ESTARÁ EM

CONDIÇÕES DE ENCONTRAR AS

SOLUÇÕES MAIS AJUSTADAS A CADA

HIPÓTESE,. É BOM NÃO ESQUECER

QUE O HOMEM DESDOBRA-SE EM

DUAS PESSOAS: O PROFISSIONAL, O

CIDADÃO (FORNECEDOR, MAS TAMBÉM

CONSUMIDOR).
O BOM PROFISSIONAL NÃO PODE

NEM DEVE DEIXAR-SE LEVAR PELA

I R R E S P O N S A B I L I D A D E ,
DEGENERAÇÃO,  CORRUPÇÃO,
LEVIANDADE, GANÂNCIA E OUTROS

ASPECTOS NEGATIVOS QUE SÓ FAZEM

DECRESCER A PROFISSÃO, NO SEU

RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO

ALVO.
“O MÉDICO NÃO PODE GARANTIR,

EM ABSOLUTO, A VIDA E A SAÚDE DE

TODOS OS CLIENTES OU DOENTES.
PORÉM, TEM A OBRIGAÇÃO DE, NAS

VÁRIAS EMERGÊNCIAS, PROCEDER

COM A MÁXIMA CIRCUNSPECÇÃO

PARA NÃO MANCHAR A PROFISSÃO,
COMPROMETENDO O PRESTÍGIO E O

BOM CRÉDITO DA MEDICINA. COMO

TAMBÉM DEVE USAR DA MESMA

DEDICAÇÃO PARA COM TODOS OS

ENFERMOS, SEJAM ELES POBRES,
ABASTADOS OU RICOS. NÃO PODE

CRIAR ILUSÕES OU ESPERANÇAS PARA

NÃO CAUSAR DECEPÇÕES E PREJUÍZOS

GRAVES AOS CLIENTES, FAMÍLIAS,
ETC.”

Dentro das dificuldades
enfrentadas pela Estratégia de
Saúde da Família, seja no tocante a
salários ou material, e fazendo uma
leitura realista dos preceitos da
ética médica de Hipócrates, o pai
da medicina, ressalta-se hoje o
empenho da equipe ESF do módulo
do Patrimônio, de onde tem vindo
melhor interação com a população.

Fruto desta resposta, podemos
observar o avançado projeto de
saneamento, com a  construção de
banheiros em residências do
campinho e Ponta Negra; a

melhoria continuada do erbário e
a consolidação do galinheiro
comunitário, trabalhos estes
realizados em parceria com a
Associação Cairuçu.

De acordo com o secretário de
Saúde, Rubem Pereira,

na área de atendimento do
módulo do Patrimônio, registrou-
se uma diminuição dos abortos;
as crianças com melhoria do índice
de nutrição já apresentam melhor
aproveitamento escolar e baixou
a incidência de doenças infecto-
contagiosas preveníveis.

O Secretário de Saúde afirmou
ainda que ultimamente no
município hoje um aumento
significativo de mortalidade
provocado por violência, porém
na região do Patrimônio,
Campinho, Trindade, Ponta
Negra, Sono e Pedras Azuis o
índice foi zero. Ele considera essa
realidade uma conquista do
trabalho sério e dedicado da
equipe desse módulo e da
participação dessas
comunidades, que vêm
aumentando o nível de
conscientização em relação a tais
problemas.

Equipe do módulo ESF do Patrimônio
obtém melhor resposta da população
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Ações técnico-administrativas
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

E EQUIPAMENTOS:

OBRAS E REFORMAS:
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FAÇA AQUI SUA AVALIAÇÃO

DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

NOME...........................................................................................................................................
COMUNIDADE...........................................................................................................................
ENDEREÇO.................................................................................................................................

Sua família utiliza a Unidade de Saúde da Família?
(      ) SIM     (      )  NÃO    Por quê?___________________________________________________________
Sempre que precisou, foi atendido pela Estratégia de Saúde da Família?
(      ) SIM     (      )  NÃO    Por quê?___________________________________________________________
A consulta é marcada com antecedência?
(      ) SIM   (      )  NÃO   Por quem?___________________________________________________________
Ja foi consultado por quais profissionais?
(      ) Médico    (      )  Enfermeiros    (      )  Outros
Suas expectativas foram atendidas?_____________________________________________________________
Já foi visitado por quais membros da ESF?
(      ) Médico    (      )  Enfermeiro    (      )  Auxiliar de Enfermagem   (      )  ACS  (      ) Nenhum deles
Você conhece o Agente Comunitário de Saúde - (ACS)da sua região?    (      )  SIM   (      )  NÃO
De quanto em quanto tempo o Agente visita a sua casa?____________________________________________
O trabalho do Agente Comunitário de Saúde é importante para a sua família?
(      ) SIM    (      )  NÃO    (      )  Por quê?______________________________________________________
Preencha o formulário acima e o encaminhe à Secretaria Municipal de Saúde, através da Assoc iação
de Moradores da sua comunidade.

Participe, mande suas sugestões, críticas
e opiniões sobre a Saúde de Paraty

NOME_____________________________________________
COMUNIDADE__________________________________
ENDEREÇO OU TELEFONE PARA CONTATO______________
____________________________________________
SUGESTÃO/CRÍTICA,_____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Preencha esta ficha e envie-a para o gabinete do Secretário de
Saúde, à Av. São Pedro de Alcântara, nº 1 - Pontal - CEP 23970-000 -
Paraty - RJ ou deposite-a nas URNAS disponíveis no Hospital Municipal
ou no CIS.

BOM DIA, COMO VAI A SAÚDE

 DA SUA FAMÍLIA?

Termo de transferência de convênio

Avaliação da Estratégia da Saúde de Família

DESEJAMOS A TODOS OS

USUÁRIOS E A EQUIPE DA SAÚDE

DE PARATY UM FELIZ NATAL E
PRÓSPERO ANO NOVO

Respondendo a este questionário você ajudará a
melhorar a Saúde do município


