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A cultura política que prevalece no setor público 
é ainda clientelista, patrimonialista e autoritária. Os 
agentes governamentais não aceitam qualquer 
possibilidade de partilha do poder e desrespeitam as 
deliberações dos Conselhos, dificultando a prestação 
de contas e interferindo indevidamente na sua 
composição com a nomeação de membros não 
escolhidos pelas entidades da sociedade. Como são 
órgãos híbridos, sem identidade institucional, os 
Conselhos passam a ser desqualificados perante a 
sociedade, frustrando as expectativas criadas. A falta 
de um suporte administrativo mínimo e a pouca 
publicidade de seus atos deixam transparecer uma 
imagem de ineficiência e pouca efetividade e de que 
os Conselhos Municipais foram criados apenas 
como uma exigência formal de acesso aos 
programas federais, sem nenhuma preparação ou 
discussão com a sociedade, sob controle total dos 
prefeitos.

Para que suas funções sejam efetivas e sobretudo 
para que seu papel de mudar a cultura política seja 
garantido, é necessário que o Conselho ganhe 
respeitabilidade e seja reconhecido pela sociedade 
como órgão de defesa do interesse público e não seja 
visto pelo Poder Público como órgão da sociedade 
civil que serve simplesmente para referendar 
iniciativas governamentais e cumprir uma mínima 
exigência legal no repasse de recursos federais. 

Para isso, o Conselho não pode restringir suas 
ações a reuniões ou atividades burocráticas. Deve se 
tornar visível perante a comunidade. 

Esta visibilidade ele adquire com a divulgação 
das suas ações e sobretudo com a presença junto aos 
segmentos que representa, na identificação dos 
problemas, na proposição de soluções, no 
acompanhamento e controle do poder público.

Aberta a temporada de 
caça, 
filhotes de loba afiam 
unhas e dentes,
aguçando os instintos no 
faro fisiológico.
Seguindo à risca 
conselhos dos 
padrinhos,
mergulham às cegas na 
selva da politicagem
e, em nome do seu 
partido e da nossa 
burrice,
a punhal, caçam votos 
no próprio quintal, 
sem medo e vergonha de 
ser imoral.
Batalhões de lobinhos 
bobos,
candidatos a uma teta 
municipal,
alistam-se para a guerra 
eleitoral.
De um lado a raposa 
velha e, do outro, 
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A Secretaria de Educação de
Paraty começou o 2ª semestre
com diversas atividades:

No dia 5 realizou o IX Encontro
Municipal de Educação de Paraty
com o tema “Reencantando a
Educação e Descobrindo Novos
Talentos”.  O encontro, que acon-
teceu na Escola Pequenina Ca-
lixto, foi aberto com apresentação
do Coral Educanção, regido pe-

Com recursos liberados pelo
Sebrae-RJ, uma equipe (em for-
mação), envolvida com o projeto
de revitalização, composta por ar-
queólogo, geólogo, biólogo, en-
genheiro florestal, arquiteto e tu-
rismólogo responsáveis pelo EIA
(Estudo de Impacto Ambiental),
bem como os funcionários da
limpeza propriamente dita, deu iní-
cio aos trabalhos de limpeza do
“Caminho do Ouro”, no trecho
próximo ao Centro de Informações
do referido caminho, na comuni-
dade do Penha, em 15 de setembro
de 2003.

O minucioso trabalho - que le-
va em conta os mínimos os de-
talhes encontrados, uma vez que
tudo faz parte da história local, até

mesmo a ocupação antrópica pos-
terior ao “Ciclo do Ouro”, com su-
as pequenas atividades de agri-
cultura e agropecuária que che-
gou a descaracterizar alguns pon-
tos do caminho – tem a coorde-
nação geral de João Fernandes de
Oliveira (João Bee) e supervisão
de Luís Armando França, Og
Pádua, Regina Antônia, Sibele
Wenzel e Valdemir Ferreira (Pipoca
) membros da Associação  de
Guias de Turismo de Paraty.

QUEIMADA E REPLANTIO

A equipe já limpou cerca de
800 metros, que estão abaixo do
limite do Parque Nacional da Serra
da Bocaina, tendo encontrado
bons trechos com o calçamento
original e outros com as pedras
foram removidas por ação natural
e do homem, também se deparou
com uma área que sofreu uma
queimada recente. A equipe envol-
vida com o projeto de Revitali-
zação do Caminho do Ouro revela
a intenção de realizar um plantio
com espécies nativas, tendo já

contatado a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, que adminis-
tra o Horto Municipal, para libera-
ção das mudas necessárias à re-
cuperação da área.

A comunidade, de modo ge-
ral, está confiante no projeto,
acreditando que será mais um
atrativo turístico que virá somar-
se às lindas cachoeiras, hoje bem
freqüentadas por turistas o que,
certamente, irá gerar empregos e
melhorar a renda da população
local. A viabilidade do projeto só
foi possível a partir da parceria
entre O Sebrae-RJ/Balcão Paraty,
Prefeitura Municipal de Paraty/
Secretaria Municipal de Turismo
e Cultura  e  Associação de Guias
de Turismo De Paraty.

Educação
Texto e fotos: Lú Ribeiro

las maestrinas Helen e Aline. Às
10h aconteceu a palestra do pro-
fessor, filósofo e pedagogo Júlio
César Furtado.

Segundo a Secretária de Edu-
cação, Profª Eliane Tomé, a fi-
nalidade do encontro é proporcio-
nar aos professores um momento
de reflexão, para que eles possam
reavaliar o processo educativo,
ouvindo as pessoas e juntos par-
ticiparem de uma dinâmica, a fim
de modificar algumas práticas
educativas nas salas de aula.
Também aconteceram no mês de
agosto diversas inaugurações,
projetos que foram conquistados
com muito trabalho de toda
equipe coordenada pela Profª
Eliane Tomé).

No dia 15 a Comunidade de
Paraty Mirim recebeu  uma nova
escola. O prédio foi ampliado e re-
formado. Sua construção antiga
foi modificada e ampliada: vitrôs
foram trocados por janelas de ma-
deira, banheiros azulejados e foi
construído um refeitório e uma co-

zinha. A inauguração contou com
muitos convidados, todos os se-
cretários municipais, representan-
tes comunitários, pais de alunos,
moradores da comunidade de Pa-
raty Mirim.

No dia 23, foi a comunidade
do Taquari que festejou  a entrega
da escola, a Secretaria de Educa-
ção de Paraty inaugurou a Escola
José Carlos Porto, uma obra em
anexo ao antigo prédio para
atender a um maior número de
alunos. A Escola será uma das

Pólo, que tem como objetivo
atender mais alunos, inclusive dos
bairros próximos para extinguir as
salas multiseriadas, salas de aula
de diversas séries num mesmo
horário, com um único professor.

A obra contou com uma cons-
trução com bom padrão de qua-
lidade, detalhes como manta
térmica no telhado, banheiros azu-
lejados, refeitório amplo e bem ilu-
minado não foram esquecidos
para melhor conforto dos alunos.

A inauguração se deu com
uma grande festa com a presença
dos pais de alunos, amigos da
escola além de várias autoridades
e representantes de diversos ór-
gãos, entidades e associações de
bairros .

No dia 29/08 foi inaugurada a
sala de leitura Ana Maria Macha-
do, na Escola Parque da Man-
gueira. Com a doação de 1000 li-
vros , esta sala é um dos projetos
encaminhados pela Secretaria e
aprovado pelo MEC que, através
da Lei Rouanet, contemplou al-
guns municípios, Paraty foi uma
das primeiras cidades a ser es-
colhida por ter enviado um pro-
jeto em tempo hábil e com todos
os dados corretos.

Até o final do ano, a Secretária
Eliane Tomé estará ainda entre-
gando mais duas novas escolas,
além do projeto de construção da
nova Escola Pequenina Calixto.

 Eliane Thomé (de óculos) e a
diretoria do Comamp

A secretária Eliane Thomé e o
prefeito José Cláudio inaugura a
Escola José Carlos Porto
(expansão) no Taquari

A reunião de 30 de agosto sobre o
tema “Paraty Patrimônio da Huma-
nidade” foi aberta pelo presidente do
Comitê Executivo Pró Unesco, profº
Amaury Barbosa, com a leitura da
portaria de nomeação de José Pedro
Costa como assessor do Comitê para
os trâmites legais do andamento do
dossiê pelas várias instâncias:
estaduais, federais e internacionais. O
assunto em pauta versou sobre a
possibilidade de ser o Caminho do
Ouro a alavanca do pleito como único
objeto da candidatura,  o que ocasio-
nou um debate entre os participantes.

José Pedro explanou sobre o mo-
mento propício para que Paraty se
candidate ao título pois, além de estar
ocupando lugar de destaque na mídia,
não só nacional como internacional,
especialmente após a I Festa Literária
Internacional de Paraty, agora incluída
no calendário oficial da Secretaria de
Turismo e Cultura. As 41 festas ofi-
ciais e tradicionais somadas às mani-
festações religiosas e profanas que

ocorrem em várias comunidades, fazem
com que o município respire cultura e
crie uma responsabilidade de que essas
tradições não se percam.

Nova discussão surgiu sobre o ob-
jeto da candidatura, que passou pelas
rotas e caminhos da colonização em
Paraty, conjunto cultural, etnia, festas,
salientando o Caminho do Ouro como
a “alma” de Paraty, defendida pelo
presidente da Associação Pró Paraty,
João Carlos Freire.

Houve consenso de que todos

querem o título e que trabalharão para
cumprir os prazos: se, dentro do pra-
zo estabelecido, os trabalhos forem
insatisfatórios, adia-se a apresentação
da candidatura.

Nas relações fora do município,
sejam estaduais ou federais, o
processo de elaboração do dossiê fará
com que os órgãos que atuam no mu-
nicípio assumam as suas respon-
sabilidades, que se abram caminhos
para possibilitar a busca de recursos
para resolver problemas de suma
importância para o município como
os de:saneamento, água, cabeamento
subterrâneo dos fios no centro histó-
rico, demarcação das terras de par-
ques, etc.

Amaury Barbosa encerrou a
reunião apresentando aos participan-
tes um cronograma de trabalho.

Participaram desse encontro
representantes do poder público,
ONGS, outras entidades e também
pessoas ligadas à cultura em Paraty.

A Associação Pro-Paraty  reuniu-
se em 30 de agosto e para fazer um
balanço dos seus dois anos de exis-
tência, destacando, entre outras, a sua
participação efetiva na parceria que
proporcionou a Paraty os estudos,
análise e diagnóstico da questão do
saneamento básico (água e esgoto ),
inclusive com apresentação de
processos e projetos adequados, por
especialistas do MIT (Massachus-
sets Institute of Technology – EUA)
e da Bioconcult – cujos trabalhos fo-
ram apresentados na reunião do Fó-
rum DLIS  de 26/08 (veja matéria na
página 3).

Durante a reunião, deu-se desta-
que também às atividades da entidade

em 2003, entre outras sua participação
no Congresso Internacional realizado
pelo ICOMOS, nos EUA, com a apre-
sentação de trabalho sobre Paraty e
seu patrimônio pela diretora Kimy
Tsukamoto e a gravação cênica e
fotográfica sobre Paraty, pela National

Geographic.
Nesta reunião também foi levan-

tada a necessidade de se definir o foco
da candidatura de Paraty a Patrimônio
Mundial junto à Unesco, visto que
são várias as teses apresentadas com
essa finalidade.
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O Fórum DLIS Mangaratiba de

19 de agosto confirmou a abertura
de conscientização e a vontade dos
pescadores em se aglutinarem em
torno de objetivos comuns, especi-
almente nesse momento de mudanças
da classe pesqueira que tem con-
tado com o apoio do Governo Fe-
deral. Um grande trabalho de es-
truturação vem sendo realizado com
a equipe do Fórum DLIS de
Mangaratiba que tem acompa-nhado
todos os dados e procedimentos nos
trâmites dos órgãos oficiais até o
resultado final - o recebimento da
documentação pelo pescador. A
reunião realizada no Clube Náutico
dos Mangarás teve a presença de 88
pescadores, que na qual avaliaram
os resultados obtidos nas sucessivas

reuniões que vêm sendo realizadas sobre
o tema “ Atividade Pesqueira no Mu-

nicípio de Mangaratiba .
As ações de cidadania realizadas

em l6 de julho de 2003 na Ilha da
Marambaia , com apoio do CADIM

(Centro de Adestramento da Ilha da
Marambaia - Quartel de Fuzileiros
Navais sob o comando dos militares
Nilton Moreira Salgado, André Luiz
Ro-drigues e Sérgio Martins Coelho)
e Prefeitura Municipal de Manga-
ratiba (Secretaria de Ação Social de
Mangaratiba) e Colônia de Pes-
cadores Z-16, obteve bons resultados
com o diagnostico e cadastramento
visando à documentação dos pesca-
dores moradores da Ilha da Maram-
baia. O Fórum DLIS realizado em 22
de julho de 2003, iniciou a primeira
fase na documentação dos pescadores
dando oportunidade à categoria em
reivindicar os seus direitos, princi-
palmente o salário defeso, recebido
ainda por uma minoria.

A implantação de dois pro-
jetos-piloto, um de pré-escola e
outro de saneamento na comunidade
da Caputera foi o tema do Fórum
DLIS Angra, realizado em 20 de agos-
to, no Centro de Estudos Ambien-
tais de Angra dos Reis, com a presen-
ça de lideranças comunitárias,
secretários municipais e represen-
tantes de outras instituições do mu-
nicípio.

Inicialmente, explanou-se sobre
a questão da pré-escola, cujo slogan
Pré-parando para o futuro, garantia
a coerência da constatação de que os
primeiros passos são dados no pré-
escolar, onde ocorre o desenvolvi-
mento psicomotor que, se bem es-
truturado, torna-se o alicerce para a
vida adulta, concluindo-se que a pré-
escola necessária (ideal) precisa de

mobiliário compatível com a
idade, docentes capacitados
e qualificados, padronização
de idade, alimentação, recrea-
ção, socialização, higiene e
acompanhamento psico-
pedagógico.

REGIÃO DE EXCLUSÃO E
SUSTENTABILIDADE

Esses projetos são um grande de-
safio, uma vez que sugerem mudanças
de paradigma, deparando-se com a
realidade que aponta para a necessidade
de captação de recursos de grande monta
em contraste com a carência orçamen-
tária do município. Contudo, a prevale-
ceu a idéia de implantá-los numa região

de exclusão social – o bairro da Ca-
putera.

No outro extremo há um conglo-
merado de empresas, apontando pa-
ra um desenvolvimento sustentável,
fator de geração de renda, que re-
meteram o Fórum a propor uma com-
plementação na Lei Orçamentária,
aumentando a dotação orçamentária
e o desenvolvimento de parcerias,

conforme dispôs-se a re-
presentante da Secretaria
Municipal de Educação,
Rita Salomão.

FÓRUM ESPECÍFICO

O secretário municipal
de Planejamento, José Luiz

Zaganelli, colocou a Secretaria à dis-
posição para implantação dos pro-
jetos-pilotos da Pré-Escola e do Sane-
amento na Caputera, tendo necessi-
dade de analisá-los, para ajudar na ela-
boração e na captação de recursos,
considerando a importância de enq-
uadrá-los nos moldes de grandes
empresas como a Verolme, Petrobras,
etc. Sugeriu que se realizem um Fórum

DLIS específico para apresentação
dos projetos-piloto à Eletronuclear,
Verolme, Petrobras, com a partici-
pação da TV-Câmara de Angra, entre
outros.

Participaram deste fórum: José
Luiz Zaganelli (Secretário Municipal
de Planejamento e Meio Ambiente),
Eva Bastos (Assistência Criança e ao
Adolescente), Rita Salomão (gabinete
da Secretária Municipal de Educação),
Marcelio Rocha (Conselho Tutelar),
Jorge Bernardo (Secretário Municipal
de Habitação), Hilton Prates (ADL),
Marinilza Gonçalves (Coordenadoria
da Baía da Ilha Grande) presidentes
de Associações de Moradores, repre-
sentantes da Comissão de Educação
da Câmara Municipal composta pelos
vereadores Zuza e Ricardo Dutra e
Valtair do Nascimento (Assessor da
Neuza Nardelli).

Marcos Luiz de Souza (E), presidente da AMAR e Rita de Cássia
Santana (Secretária de Ação Social de Mangaratiba

A discussão do Fórum DLIS
Itaguaí, em oito de agosto foi sobre
o projeto de Saneamento do bairro
do Brizamar I, cuja elaboração re-
sultou de uma série de encontros
mensais com objetivo de resolver as
dificuldades estruturais apresentada
por este bairro que se formou ao
longo da estrada Rio-Santos, da linha
férrea e do Rio Cação sem um  sis-
tema de escoamento, ficando alagado
após as chuvas e tendo o rio como
destino do esgoto.

O evento foi aberto pelo faci-
litador (do Sebrae/Paraty) Luiz Ar-
mando França que explicou as difi-
culdades para se chegar a esse nível

de discussão em Itaguaí, além de fazer
uma explanação sobre o significado do
Fórum DLIS, cujo objetivo é diag-
nosticar, identificar e sugerir ações pro-
gramas e projetos para melhorar o de-
senvolvimento local, integrado e sus-
tentável dos municípios – já implantado
em cerca de 2000 em todo o país. Tam-
bém comentou sobre a I Festa Literária
Internacional de Paraty e o lançamento
do marco do Caminho do Ouro naquela
cidade. Falou também da impossibili-
dade do representante do Crea estar
presente para análise do projeto do
Brizamar I.

RISCO DE POLUIÇÃO

        DOS LENÇÓIS FREÁTICOS

Por ser uma região com alto ín-
dice de lençóis freáticos, fica im-
possibilitada a construção de um sis-
tema de fossas assépticas, devido ao
risco de poluí-los, desta forma suge-
riu-se a construção de dois sistemas
separados, o de esgoto e o de águas
pluviais, colocação de asfalto e dre-
nagem – o esgoto e as águas pluviais
serão escoados para uma mini
estação, na qual os eflu-entes seriam
tratados e passariam por filtros

anaeróbicos, resultando em água
limpa.

Segundo Vilmo Silva que elabo-
rou o projeto em parceria com o
funcionário Batoca, (da Conduita –
Companhia de Desenvolvimento
Urbano de Itaguaí) a criação da mini-
estação é justificada por ser uma
elevatória com um conjunto de moto-
bombas pequeno, de fácil funciona-
mento e baixo custo “melhor que uma
estação grandiosa e inoperante com
já existe” – o projeto tem a qualidade
necessária para ser apresentado ao
Governo Federal, em busca de recur-
sos para viabilizá-lo. O sistema de

esgoto, com pavimentação, foi orçado
em R$ 351.172,36 e o pluvial, com
pavimentação, em R$ 1.181.136,38.
De acordo com as discussões e
sugestões, esses recursos poderiam
ser captados junto a empresas do
município, a exemplo de Angra dos
Reis que, no momento, tenta por esta
via resolver o problema do sanea-
mento do bairro Caputera. A vice-
prefeita, Marilu Moreira, alertou para
que seja iniciado esse processo com
brevidade, uma vez que as empresas
trabalham com plano de orçamento
para o próximo ano, fechando-o nesse
período de setembro a outubro.

TEXTO REDIGIDO SOBRE RELATÓRIO DA

AGENTE DLIS ITAGUAÍ CÁTIA CECÍLIA DE MORAES.

Dois anos após a primeira dis-
cussão sobre o problema do sane-
amento básico de Paraty, promo-
vida pelo Fórum DLIS, foi apre-
sentado o Diagnóstico para o Sa-
neamento Básico, elaborado pela
equipe do MIT-Massachussets
Institute of Tecnology, por Ricar-
do Tsukamoto, da Bioconsult, na
reunião do fórum de 26 de agosto,
para uma diversificada platéia,
formada por lideranças comunitá-
rias, técnicos da Secretaria Muni-
cipal de Obras, engenheiros, ar-
quitetos e o próprio Secretário,
Walcymar Cunha Bastos.

Observando que o saneamento
básico resolvido é uma das principais
exigências para que o município se
qualifique para o pleito de Patrimônio
da Huma-nidade, Tsukamoto fez
uma expla-nação do diagnóstico,
acentuan-do a credibilidade interna-
cional do MIT, detentor de 49 prê-

mios Nobel, bem
como da compe-
tência do profes-
sor doutor Donald
Halerman, que co-
ordenou a equipe
em Paraty quando
da coleta e análise
inicial da amos-
tragem da água e esgoto no Centro
Histórico e em outros pontos da ci-
dade. Informou que Halerman atua
desde 1949 no MIT e é consultor da ci-
dade italiana de Veneza, do Banco
Mundial e de diversas instituições inter-
nacionais.

ABRANGÊNCIA DA PESQUISA

A pesquisa abrangeu a avaliação da
infraestrutura de água e esgoto, a análise
da qualidade química e microbiológica

da água na captação, na caixa d´água,
nas torneiras, rios e praias; testes fí-
sico-químicos do tratamento de es-
goto, feitos em duas técnicas: com
sal férrico e eletrólise; e uma pro-
posição de infra-estrutura e custos
para tratamento de água e esgoto para
a área urbana do município.

Em relação à água, verificou-se a
contaminação potencial da captação
na Pedra Branca, devido ao não-
isolamento da área, que é próxima à
trilha freqüentada por turistas, que

podem banhar-se
nas águas acima
da captação; o a-
bandono e deteri-
oração da estação
de tratamento de
água da Pedra
Branca; e a possí-
vel contaminação

por banhistas e animais também na
captação do Caboclo. Verificou-se que
a caixa d´água de Paraty não possui
medidor de vazão e, por isso, a clo-
ração da água é feita em pro-porções
aleatórias.

Quanto à qualidade química da
água, as amostras coletadas na Pedra
Branca e no Caboclo exibiram índices
de condutividade muito baixos: 16,3
e 27,2, respectivamente, contra uma
faixa de 400,0 a 1000,0 em amostras
coletadas nos cursos d’água da Europa

e dos Estados Unidos, constatando-
se, portanto, a excelente qualidade da
água. As águas de Paraty têm também
baixos índices de minerais, sendo
própria para consumo.

Na análise epidemiológica, feita a
partir de dados fornecidos pela Santa
Casa de Misericórdia, ve-rificou-se a
incidência de diarréia, tanto na área
urbana quanto na rural do município.
Como uma parcela considerável dos
casos de diarréia está relacionada a
organismos patogênicos veiculados
por água, as possíveis causas em Pa-
raty são a água potável, insuficien-
temente desinfetada e/ou a contamina-
ção veiculada por esgoto.

As recomendações dos pes-
quisadores quanto à água são as se-
guintes: 1) As captações de água
devem ser cercadas com alambrado,
acompanhados de placas indicativas;
2) Deve-se instalar medidores de
vazão (inexistentes até hoje) no
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Esta  história do saneamento e a
Cedae  em Paraty parece até novela:
entra ano e sai ano, muda-se o título
mas o roteiro e os atores continuam
os mesmos e o enredo se arrasta
entre o convênio e a concessão.

Em recente reunião no DLIS, onde
foram apresentados os resultados dos
estudos feitos pelo MIT - Instituto
de Tecnologia de Massachussets –
Estados Unidos (veja matéria DLIS
PARATY), sobre saneamento básico
de Paraty e novas tecnologias, o
secretário de Obras, Valcymar Cunha
Bastos, apresentou um nova pro-
posta de convênio da CEDAE com o
Município, pedindo um parecer das
entidades envolvidas no Fórum
DLIS.

Com base no levantamento His-
tórico (abaixo) e a nova proposta de
convênio, podemos constatar que
mais uma vez a essência foi esquecida.
Porque em momento algum fica claro
os questionamentos feitos no fórum
DLIS de julho 2001: o que deve ser
feito; como deve ser feito; quando
deve ser feito; para, então, definir
quem irá fazer e operar.

HISTÓRICO

Fórum DLIS – Junho 2000 –
DLIS  de Paraty Inclui como meta

o Saneamento Básico até 2004 no
Plano Municipal de Desenvolvimento
Sustentável.

Comamp – Fevereiro 2001
Promove reunião para  Despo-

luição do Rio Perequê-Açu, com a par-
ticipação de 36 representantes de enti-
dades e a Secretaria de Agricultura
Pesca e Meio Ambiente, concluindo
que só através de um levantamento
dos Índice de poluição dos rios
Perequê-Açu e Mateus Nunes; dos
canos de escoamento junto aos dois
rios que despejam detritos poluentes;
Mapeamento e análise dos córregos
aterrados que servem de esgoto; do
funcionamento das ETEs dos
condomínios, seria possível construir
uma solução para o problema.

sistema, para que se possa clorar a
água numa dosagem conhecida; 3)
Instalar cloradores automatizados; 4)
Reduzir a perda nos emissários; 5)
Construir uma Estação de Trata-
mento de Água - E.T.A. convencional
(físico-químico+filtração) para
atender a vazão da cidade durante o
pico de ocupação.

Em relação ao esgoto, o trata-
mento físico-químico CEPT-TPA
propiciou excelente depuração do
esgoto, tanto via sal férrico como via
eletrolítica. O tratamento por sal fér-
rico é recomendado para Pa-raty, em
vista do tratamento eletrolítico ainda
ser experimental; O uso de uma pe-
quena quantidade de água do mar
(2,5%) elevou a eficiência do pro-

cesso nos dois tipos de tratamento e
permite diminuir custos; Os resul-
tados dos testes foram usados para
dimensionamento em escala real.

Verificou-se que as construções
do Centro Histórico têm tubulações
individuais de esgoto subterrâneo que
desembocam na Terra Nova, o que o-
casiona uma malha subterrânea frágil
e intrincada, que gera o refluxo do es-
goto e do mau cheiro em dias de maré
cheia. Foi elaborado um projeto con-
ceitual de tratamento de es-goto em
que as alternativas de coleta seriam:
convencional, por gravidade, por
pressão, por vácuo, e de pequeno
diâmetro.

Comparando-se das alternativas
acima por 4 critérios: economia,

capacidade de adaptação à situação
de Paraty, facilidade de expansão
quando necessário e simplicidade, a
solução escolhida foi a coleta por
gravidade

O projeto para a coleta de es-goto
foi proposto para implantação em 3
fases subseqüentes, sendo uma a cada
dois anos: Centro Histórico; Man-
gueira e Ilha das Cobras; Jabaquara e
restante da cidade (área urbana do
Trevo ao Centro Histórico). Foi de-
senvolvido um modelo hidráulico
preliminar para o Centro Histórico, e
o projeto completo prevê 2500 m de
coletores, 22 poços de visita e uma
estação elevatória. Os custos estima-
dos são os seguintes: 1) Construção
de sistema de coleta e E.T.E. (estação

de tratamento de esgoto): R$ 4
milhões; 2) Construção de sistema de
transporte e E.T.A. (Estação de
Tratamento de Água): R$ 1 milhão;
3) Operação e manutenção da coleta e
tratamento do esgoto: R$ 0,5 milhão
ao ano; 4) Operação e manutenção da
coleta e tratamento de água: R$ 0,4
milhão ao ano. O custo total anual se-
ria de R$ 1,2 milhões, amortizados
em 30 anos com juros de 10% ao ano
e coberto por uma composição tari-
fária maior que a atual.

Após a apresentação do diag-
nóstico, Ricardo Tsukamoto agrade-
ceu a atenção do público presente e
iniciou o debate. O Secretário de Obras
informou que os custos são seme-
lhantes à estimativa da Secretaria e

que a grande dificuldade é que a
CEDAE não pretende arcar com esses
custos, sugerindo uma intervenção da
sociedade civil, através do Fórum
DLIS, junto ao Ministério das Ci-
dades, de modo a viabilizar o repasse
de recursos a fundo perdido. Informou
ainda que está em discussão um con-
vênio com a CEDAE e é importante a
participação das comunidades na
elaboração desse convênio. Alguns
dos presentes se ofereceram para
analisar os termos do convênio e assim
agendou-se uma reunião na Secretaria
de Obras na qual os voluntários rece-
beriam cópias da minuta do convênio.

Em mais uma tentativa de buscar
soluções para os problemas de titu-
lação definitiva da assistência técnica,
loteamentos irregulares, municipa-
lização das zonas urbanizadas, sanea-
mento, arruamento, entre outros, re-
presentantes do Incra, Prefeitura Mu-
nicipal, Comamp, Sindicato dos Pro-
dutores Rurais e as Associações de
Moradores de Taquari, São Roque,
Barra Grande, Serraria reuniram-se em
12 de setembro, na sede da associação
de S. Roque.

A reunião foi aberta e conduzida
por Rizoneide Maria (presidente da
Associação do São Roque e secretaria
do Comamp), que compôs a  mesa
com os representantes do Incra,
secretário de Obras, Valcymar Cunha
Bastos e o prefeito José Cláudio e,
em seguida, passou a palavra ao chefe
da Divisão Técnica do Incra, Paulo
César Paz.

FALTA DE RECURSOS

César Paz observou que durante
muito tempo os assentamentos fica-
ram abandonados devido ao Incra não
ter recursos financeiros e de pessoal,
mas que estavam ali para reestru-
turarem os assentamentos, através do
cadastramento dos lotes rurais, nu-
cleação dos bens, titulação e  assis-
tência técnica.

Com relação às nucleações ur-
banas, ressaltou que é um problema
sério, mas que pretende resolvê-lo sem
prejudicar os moradores, por isto re-
conhecia a importância da formação
de uma equipe com representantes da
Prefeitura, Sindicato dos Produtores
Rurais, associações de moradores, Iba-
ma e demais instituições, para garantir
a transparência de todo o processo.
Finalizou, dizendo que estavam ali
para resolver e não para embaraçar,
que cada caso é um caso, pedindo que
a comunidade receba bem a equipe do
Incra.

SEMINÁRIOS

Domingos de Oliveira, represen-

tando o Comamp, fez um breve his-
tórico, chamando a atenção para os
dois seminários municipais sobre a
questão fundiária, registrados nas
edições do jornal Folha do Litoral
nº 8 – setembro/2000 página 3, nº 9-
agosto/2003, e que na reunião ante-
rior, em 12/07/2001, no Taquari, que
contou com a participação dos
representantes do Incra, Ibama (Mário
Augusto Rondon), o Secretário de
Obras, Valcymar Cunha Bastos,
Francino Pires de Souza (Associação
de Barra Grande/Comamp, Manoel
Pinto Filho (presidente da Amprut)
e a comunidade, definiram-se que,
num prazo de 30 dias, o Incra faria as
medidas e recadastramento das
famílias e lotes, para dar início ao
processo de municipalização do local
e manejo do Parque da Serra da Bo-
caina. Lembrou que também ficou
acertado com o Secretário de Obras
que todas as construções em
andamento permaneceriam paralisa-
das até a solução da questão, no prazo
estipulado. Porém, salientou, pas-
saram-se dois anos e nada foi feito, o
que causa preocupação, pois gera um
descrédito da comunidade nas
instituições públicas, e que a solução
só nascerá com a  integração destas
instituições.

ASSENTAMENTOS

O prefeito José Cláudio falou de
sua participação, quando ainda jovem,
na luta pelo assentamento nestas co-
munidades, e que este momento é
muito importante, pois ainda é tempo
de organizar estas comunidades para
frear o crescimento desordenado.

Alertou que os tamanhos das ruas
e dos lotes devem  atender às leis mu-
nicipais para que, futuramente, não
venham a prejudicar o desenvolvi-
mento da comunidade. Enfatizou
ainda a importância da reciclagem do
lixo e da cultura do desperdício,
solicitando, por fim, que as pessoas
não picotem os seus terrenos em lo-
tes.

Reunião com o Incra
Comamp – Março 2001
O Comamp, a pedido dos mo-

radores de bairros vizinhos ao Rio
Perequeaçu, solicitou da Secretaria
Municipal de Agricultura Pesca e
Meio Ambiente uma análise da
qualidade da água do rio. O resultado
das amostras coletadas da foz até a
BR 101 apresentaram altos níveis de
coliformes fecais e totais, consideradas
como impróprias para o uso humano,
isto é, para banho e pesca. (resultados
no Folha do Litoral 16)

Fórum DLIS – Julho 2001
Foi promovida uma reunião de

esclarecimento sobre o saneamento
básico (água e esgoto) no município
de Paraty.

O representante da Cedae
reconheceu o descaso da empresa em
época passada, mas reiterou que,
agora, a realidade era outra, que a
mesma estava reestruturada e
capacitada tecnicamente.

O Fórum considerou superficial
o documento apresentado pela Cedae
à Prefeitura, com as propostas de
execução do abastecimento de água e
saneamento, no qual só constam os
locais e valores das obras a serem
executadas; e sem clareza a forma
como foram definidas as tarifas
domiciliar e comercial.

Desta forma, concluiu-se que se
faz necessária uma análise criteriosa,
que responda, de antemão, às se-
guintes proposições: o que deve ser
feito; como deve ser feito; quando
deve ser feito; para, então, definir
quem irá fazer.

Wilson Rocha destacara que o
sistema de gestão do sistema de água
esgoto deve observar a Constituição
Federal, Art. 30, no qual o Município
é o Concedente de serviços de
interesse local (Água e Esgoto) e o
Art. 175, no qual os Serviços Públicos
podem ser realizados de 3 formas:

1) Direto pelo Concedente
A- Departamento Administrativo

B - Autarquia C - Empresa Pública
ou de Economia Mista Regras –
Legislação Municipal;

2) Por concessão – Art. 175 Lei
8987/95;

REGRAS -Estabelecidas pelo
Concedente:com Prévia Licitação –
Art. 14 (Lei Autorizativa; Edital;
Avaliação Econômica);

3) OUTORGA

- Maior valor por arrendamento
(ou por participação no faturamento);

FISCALIZAÇÃO (Órgão técnico;
Conselho Regulador – Participativo,
artigos 3,29 e 30);

Julho 2001
Em entrevista feita por Lia

Capovilla (Folha do Litoral 16), o
prefeito José Cláudio Araújo, falou
que estava analisando  uma minuta de
convênio sobre a volta da CEDAE ao
município afirmando: “A volta da
CEDAE é uma decisão que o prefeito
não pode tomar sozinho, por isso
terei de ouvir o poder legislativo e a
comunidade, através de uma audiência
pública”.

Fórum DLIS - Novembro 2001
O engenheiro sanitarista Wilson

Rocha, disse que Saneamento Básico
deveria ser dividido em dois mo-
mentos: o primeiro, numa abordagem
para a Zona Urbana; e, o segundo,
para a Zona Rural. E que a questão
mais crítica é a da rede de esgotos,
uma vez que não existe planta para
que seja desenvolvido um pro-
jeto.Observou que o governo anterior
havia deixado R$ 500 mil para a cons-
trução de pelo menos uma rede de
esgoto.

Apontou tecnologias possíveis
de serem ali desenvolvidas, como: 1.
Lagoa (difícil de implementar devido
à indisponibilidade de área pública
para instalá-la; 2. Lodo Ativado (que
tem alto custo). Solicitou que a Pre-
feitura também apresente o seu pro-
jeto ao Fórum, uma vez que até o mo-
mento nada havia sido comunicado.

Um ponto polêmico na reunião
foi a revelação do então secretário
Municipal de Meio Ambiente, Stainer
Peixoto, sobre a existência de um
projeto na prefeitura, realizado pela
empresa Planep, para a construção
das redes de esgoto, uma com área de
abrangência de 10 mil habitantes, ao
custo de R$ 587 mil e, outra, abran-
gendo 5 mil habitantes, ao custo de
R$ 387 mil.

A novela da CEDAE

ANUNCIE AQUI (24) 9845-3835
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Houve anteriormente uma pes-
quisa encomendada pela Eletronuclear
para saber a opinião da comunidade
sobre a Usina. Foi emitida a opinião
da instituição, o Comamp, mas tam-
bém foi solicitada uma audiência pú-
blica, para envolver todas as asso-
ciações (31) e não ficar só na opinião
da diretoria do conselho. Como não
houve uma resposta, o Comamp en-
viou uma carta para o antigo ad-
ministrador, Luís Henrique. Até hoje
não houve retorno. Ainda na época das
eleições presidenciais, o Jornal Folha
do Litoral fez uma entrevista com o
candidato Luís Inácio Lula da Silva so-
bre a questão da Usina de Angra III.
Ele foi claro, respondendo que era uma
questão polêmica, foi compreensível,
pois ainda candidato, seria realmente
complicado ele emitir uma opinião
contra ou a favor. Sendo assim, deve-
ríamos aguardar o resultado das
eleições. O PT sempre mostrou-se
contrário à questão da energia nuclear.

O debate que a comunidade tem
alimentado é sobre o passivo am-
biental, da Usina Angra III... Há um
desejo de se marcar uma audiência
pública com as associações para de-
bater com as comunidades.

Folha do Litoral   - Qual o
caminho dessa matriz energética e
saber a sua opinião sobre o projeto
de energia nuclear.

José Marcos Castilho  – O Parti-
do dos Trabalhadores não tem uma
posição contra a Central Nuclear, até
porque, internamente há várias posi-
ções em relação a isto. O programa do
PT, na primeira campanha Lula de-
fendeu a conclusão da unidade II e que
deveríamos discutir a viabilidade ou
não da unidade III. No programa do
Governo Lula, programa de Energia,
de novo se coloca que é preciso discutir
a viabilidade econômica e financeira de
se fazer a unidade III e seus impactos
ou não, isto foi para a campanha. O
Conselho Nacional de Política Energé-
tica, há tempos, autorizou a Eletro-
nuclear a desenvolver os estudos de
viabilidade econômica ou não para
conclusão de Angra III, impactos
ambientais, sociais, etc... O que a
Eletroncuclear tem feito, no ano pas-
sado e também nessas pesquisas, são
esses estudos. Já existe o termo de
referência do Rima, elaborado pelo
Ibama, para se fazer os estudos dos
impactos ambientais. No ano passado

foi feito o levantamento sócio-econô-
mico da região do entorno da Usina,
com diferentes focos, especialmente
para Angra e Paraty, que estão mais
próximas, pegando um ângulo de 50
km em torno da usina. Foram feitas
consultas aos diversos órgãos, e ins-
tituições locais e nacionais e en-
comendado um estudo econômico
(Et France e FGV), para subsidiar
uma decisão que seria analisada e
tomada em maio pelo Conselho Na-
cional de Política Energética. Mas,
devido ao pouco tempo de governo e
à discussão do novo modelo do setor
energético adiou-se a tomada de de-
cisão e ficou autorizada a continuação
dos estudos sobre a unidade III.

A nossa expectativa é que essa
decisão só será tomada no próximo
ano, porque, primeiro a empresa tem
um problema a resolver, que é em
relação à política tarifária da energia
gerada pela Central Nuclear. A tarifa
que recebemos está abaixo dos nos-
sos custos. Há um problema concreto
hoje em relação à comercialização
dessa energia. Fornecemos 50% da
energia consumida no Estado do Rio
de Janeiro. Então a usina não pode
ser desligada. No entanto, pro-
duzimos mais de 1500 KW, o nosso
contrato é só de 1200 KW e o restante
vai para o mercado que remunera a
R$ 7,00/Kw...Isso tem criado um
desequilíbrio econômico-financeiro
na empresa. Estamos num momento
de discussão do modelo energético
do Brasil como um todo, é necessário,
então, resolver essas questões para
que tenhamos melhores condições de
desenvolver a unidade III, que irá
constar no Plano Plurianual...

Folha do Litoral  - E a questão
do lixo nuclear?

José Marcos Castilho – ... A
questão dos rejeitos é uma outra
discussão. Estamos ampliando o
depósito de rejeitos por recomenda-
ção do Ibama, da CNEN. Já existe
uma lei, que foi aprovada em 2001
em relação a rejeitos, depósitos de
rejeitos no Brasil, regulando esta
questão, estamos fazendo os depó-
sitos que nos cabem, depósitos inter-
mediários de rejeitos, autorizados pe-
lo Ibama...

Folha do Litoral – Depósitos
provisórios...?

Castilho - ... Intermediários,
provisórios não. O grande problema

Usina Angra III, comunidade e
audiência pública

O que visualizamos, no
momento, é que existe uma grande
mobilização da região Sul
Fluminense (formada por 26
municípios) para tentar fazer alguns
delegados para a Conferência
Nacional das Cidades. Estes sairão
da Conferência Estadual, marcada
para os dias 26,27 e 28 de setembro,
no Rio de Janeiro.

Se formos confiar nos cálculos
feitos na Conferência Regional
realizada em Volta Redonda (dias 28,
29 e 30 de agosto), nossas chances
são pequenas. Dos 26 municípios
(nem todos fizeram as suas
conferências) sairão apenas 14
representantes, à custa de muita
articulação (o que significa que nem
todos os municípios conseguirão
fazer o seu representante). Desse
encontro em Volta Redonda foi
tirado um relatório no qual
conseguimos inserir a questão de se
melhorar as vias da região para
facilitar a fuga em caso de acidente
nuclear na Usina de Angra.

Para aumentar as chances da
Costa Verde, participamos de uma
reunião em Angra (dia 6 de
setembro) em que compareceram 4
representantes de Angra e 5 de
Paraty (Mangaratiba não fez a sua
Conferência e Itaguaí não se fez
representar) e pretendemos retornar
a Volta Redonda, no dia 18 de
setembro, para reforçar a nossa
posição.

Por esse quadro já podemos
fazer uma idéia do que será a
Conferência Estadual, na qual 1.667
delegados elegerão 104 para irem a
Brasília..

Mas os debates em torno dos
temas: habitação; saneamento
ambiental; programas urbanos;
trânsito, transporte e mobilidade
urbana irão, certamente, mobilizar
toda a atenção da platéia.

O nosso grande desafio será
incluir, nos textos da Conferência
Nacional das Cidades, as
preocupações comuns da região da
Costa Verde e de conseguir eleger,
pelo menos, 1 delegado que nos
represente.

Para finalizar, gostaria de
destacar alguns pontos que poderão
realçar o Rio de Janeiro no cenário
nacional (e até no internacional),

no Brasil não são os rejeitos produ-
zidos pela Central Nuclear, são os
outros rejeitos que não tem controle.
Então estamos ampliando nossos
depósitos de rejeitos, por determi-
nação do Ibama, do Ministério Públi-
co, é uma outra discussão. Isso não é
um problema em relação ao se fazer
ou não a Central Nuclear... Eu resumiria
assim: a grande questão hoje de se
concluir ou não a unidade III é um
problema meramente econômico-
financeiro. É necessário se concluir,
pois o Brasil pode sofrer um racio-
namento em 2007. No Rio só não hou-
ve um blecaute porque a Usina Angra
II já estava em operação...então há
necessidade de se fazer do ponto de
vista do setor de sustentação, princi-
palmente, para o nosso estado, pois
estamos na ponta do sistema como um
todo e é Angra I e II que dão susten-
tabilidade ao Estado do Rio de Janeiro
e parte do Espírito Santo, então, do
ponto de vista energético, a grande
questão, eu diria que é econômico-
financeiro. O governo tem limitações
financeiras e econômicas...

Folha do Litoral – ...Pode ser um
projeto auto sustentável...?

José Marcos Castilho – Nós es-
tamos tentando construir uma en-
genharia econômico-financeira que
atraia, que consiga captar recursos, fi-
nanciamentos, já temos, por exemplo,
sinalização da parte estrangeira, com
ações de bancos franceses, estamos
discutindo com o BNDES, e estamos
discutindo um modelo que também
traga a iniciativa privada para par-
ticipar deste investimento. É um re-
curso muito alto do tesouro nacional,
até porque não é o único projeto do
setor de energia. Existe o projeto de
madeira, outros projetos grandes que
precisam ser feitos no Brasil e há
limitações do governo para isso. Então
é importante que consigamos trazer
recursos financeiros de outras fontes...

 À CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES: PARATY

ELEGEU SETE DELEGADOS. EXISTE CHANCE DE

ALGUÉM IR PARA BRASÍLIA?

pelos aspectos singulares da região da
Costa Verde:

1º ) Como já dissemos, é aqui na
região da Costa Verde que se localizam
as Usinas Nucleares do Brasil que,
apesar de importantes para o
desenvolvimento econômico, podem
causar impactos ambientais de
variadas proporções (caso da
destinação do lixo atômico e do risco
de acidentes) e ameaçar um grande
contingente populacional dos estados
do Rio de Janeiro,  São Paulo e Minas
Gerais (por isso, a melhoria das malhas
rodoviárias se faz necessária).

2º ) A Costa Verde é um importante
Patrimônio da Biosfera, em termos de
Mata Atlântica preservada e vida
marinha, abrigando várias unidades de
conservação (Parque Nacional da Serra
da Bocaina, Parque Estadual da Ilha
Grande, Reserva Marinha dos
Tamoios, Reserva Ecológica da
Juatinga etc.).

3o) Possui um importante Patri-
mônio Histórico, representado pela
cidade setecentista de Paraty (inter-
nacionalmente conhecida) e pelo
Caminho do Ouro (que poderá ampliar
a visibilidade da região, nacional e
mundialmente).

Mas, para que esses argumentos
tenham peso na Conferência Nacional
das Cidades, talvez tenhamos que levar
mais delegados a Brasília e debater esse
assunto com a comunidade.

Para isso, contamos com a rede do
Fórum DLIS (Desenvolvimento Local
Integrado e Sustentável), atuante nos
4 municípios da Costa Verde, e que já
vem debatendo os problemas locais
dos seus municípios com os vários
segmentos da sociedade civil orga-
nizada, buscando uma integração
regional.

Nesse contexto, vale salientar a
experiência do Orçamento Partici-
pativo, que já vem sendo experimen-
tado pelas prefeituras de Angra dos
Reis e Paraty.

José Joaquim Bittencourt

OPINIÃO

Delegados eleitos na Conferência da Cidade de Paraty: Marcos Marques
(fiscal Secr. Obras), Wilson Leal (Simpar), Tymur Klink (Empresariado),
Ariel Seleme (Secretário de Planejamento), Joaquim Bittencourt
(Movimentos Populares - Comamp), Almir Tã (Movimentos Populares-
Comamp)

Entrevista com o Diretor de Administração e Finanças
da Eletronuclear, José Marcos Castilho

O treinamento do Projeto
Líder Cidadão realizado pelo
Balcão Sebrae de Paraty em 29/30/
31 de agosto e 05/06 de setembro
de 2003, teve o objetivo de dar
sustentabilidade ao Proder-Espe-
cial e legitimidade aos fóruns
locais, a partir do envolvimento e
do comprometimento de lideranças
no Desenvolvimento Local Inte-
grado e Sustentável das cidades,
capacitando as lideranças para a

mudança de enfoque, reconhe-
cendo seu papel como líderes
comunitários, planejando e con-
duzindo reuniões eficazes na co-
munidade; elaborar projetos

comunitários pactuados na agen-
da local, utilizando as técnicas e
estratégias de negociação visan-
do a acordos sustentáveis.

PROJETO LÍDER CIDADÃO

José Marcos Castilho e
Francino Pires

ABERTURA NO TEATRO MUNICIPAL

SEXTA-FEIRA  (26/09) - 15H

(CREDENCIAMENTO A PARTIR DAS10H);
UERJ (MARACANÃ) - 27 E 28/09

 SÁB/ DOM A PARTIR DE 9H

CONFERÊNCIA ESTADUAL

DAS CIDADES

 RIO DE JANEIRO
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Depois de três anos e três
meses de estudos, levanta-
mentos, reuniões comunitárias,
palestras, cursos, pleitos e tra-
balho, o que exatamente a socie-
dade vê de concreto?

Na verdade, o que fica claro
para a sociedade é que, apesar
de todas as promessas, continua
sendo muito difícil para o go-
verno municipal abrir mão de
uma parcela, por pequena que
seja, do seu poder.

Parece que as autoridades
continuam preferindo fazer a-
quilo que acham conveniente,
mesmo que mais caro ou desca-
bido, a atender aos pleitos da co-
munidade, ainda que modestos,
democraticamente legitimados
por consenso em assembléias
das Associações de Moradores.

O prefeito José Cláudio,
depois de analisar os pleitos das
diversas comunidades, esco-
lheu, pessoalmente, aqueles que
pretendia atender e assinou o
decreto no.023/2003, no dia 1. de
Abril de 2003.

Desses pleitos, aproximada-
mente 20% foram atendidos até
esta data.

Faltando pouco mais de três
meses para o final de 2003, só
nos resta aguardar o cumpri-
mento das promessas contidas
naquele Decreto para sabermos
se realmente existe um compro-
misso sério com o Orçamento
Participativo.

Diante disso, as comuni-
dades querem saber dos futuros
candidatos a Prefeito e a Verea-
dor se eles estão dispostos a
comprometer-se definitivamente
com a democratização do
Orçamento Municipal ou se vão,
de maneira autocrática, con-
tinuar impondo a ditadura orça-
mentária,  quando o clamor po-
pular diz: Nós queremos par-
ticipar!

Fica claro, portanto, que o
candidato que não assumir esse
compromisso com a sociedade
não merecerá o respeito e o voto
dos cidadãos.

Lembramos que o Orçamen-
to Participativo de Paraty para o
ano de 2004 já foi elaborado, (pá-
gina 6), os pleitos das comu-
nidades foram apresentados à
Secretaria de Planejamento e
incluídos no Projeto de Lei do
Orçamento Anual (LOA), já en-
viado à Câmara de Vereadores
para votação.

Obs: foi enviado oficialmente
ao presidente da Câmara dos
Vereadores um ofício do CO-
MAMP solicitando uma au-
diência pública sobre o Orça-
mento Participativo antes da
Votação da LOA.

Com o objetivo de construir um
modelo que insira a participação dos
diversos setores da sociedade para-
tiense na elaboração e gestão do orça-
mento municipal, o Comamp promo-
veu em 23/08, na Escola Pequenina
Calixto, mais uma reunião - entre as
inúmeras já realizadas - com as lide-
ranças comunitárias, executivo, legis-
lativo, secretários municipais, além
de instituições locais, cuja pauta cen-
trou-se nos rumos da subvenção e
Orçamento Participativo, quatro a-
nos após o início desse processo
ainda não concluído. O evento foi
aberto por Domingos Oliveira que,
falando sobre o objetivo deste en-
contro, salientou que o OP é o ca-
minho para a gestão de qualidade,
pois só a participação da sociedade
organizada neste processo garantirá
a mudança de mentalidade do exe-
cutivo e do legislativo frente à cultura
do jeitinho de compadrio brasileiro
que acaba por gerar impeachemants
que resultam em loteamentos de se-
cretarias.

Apesar do depoimento dos ora-
dores, alguns com conteúdo acen-
tuadamente técnico, como o do secre-
tário municipal de Planejamento,
Ariel Seleme, de José Joaquim Bit-
tencourt (coordenadordo OP/Co-
mamp) sobre o Orçamento Partici-
pativo, Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, além de ponderações da se-
cretária municipal de Educação,
Eliane Thomé, do vereador Deco Mi-
nair, do vice-prefeito, João Carlos
Miranda e do prefeito José Cláudio,
percebe-se que ainda existe um grande
fosso que separa o cidadão comum
do entendimento sobre esta peça de
fundamental importância para que a
convivência harmônica entre o poder
público e a população gere resultados
participativos e concretos para o dia
a dia do município de Paraty.

DEPOIMENTOS

Francino Pires (Comamp) –
Comentou que embora a discussão
sobre o OP venha se arrastando há
quatro anos, tendo apenas um pré-
modelo de orçamento participativo,
é preciso firmar um compromisso de
não abandonar essa luta, essa meta,
cobrar a aprovação do mesmo até sua
implantação.

Eliane Thomé (Secretária de
Educação) – Disse que os passos
estão sendo dados, fator é de extrema
importância e ratificou a afirmação
de Francino Pires, de que é preciso o
comprometimento e a participação
de cada um neste processo.

Deco Minair (Vereador) – Re-
conheceu a importância do OP, uma
vez que, na sua opinião, são as lide-
ranças comunitárias e a comunidade
como um todo, que sabe quais são as
necessidades locais para investimento
pelo poder público. Falou das dificul-
dades enfrentadas pelo prefeito na
Câmara Municipal e pediu mais pre-
sença das comunidades nas sessões
da casa legislativa.

Ariel Seleme (Secretário Mu-
nicipal de Planejamento) – Falou
dos importantes passos que se deu
no município nesses mais de dois a-
nos de governo e um ano em que ele
está na Secretaria, como a criação do
Conselho de Orçamento que se reúne
semanalmente, no qual se discute
todas as despesas da prefeitura; a
parceria com o Comamp para a orga-
nização de palestras sobre o Plane-
jamento Participativo; a disponi-
bilização das contas da prefeitura via
internet; o Decreto sancionado pelo
prefeito para aplicação de um valor
simbólico nas demandas apontadas
pelas comunidades, etc. Por fim,
Seleme comentou a debilidade
financeira do município – “o cobertor
é curto” – ou seja, o que se arrecada é
menor que as despesas, conside-
rando-se que, obrigatoriamente, o
maior percentual do bolo tem que ir
para saúde e educação. Contudo afir-
mou que o Conselho de Orçamento
trabalha de forma aberta e trans-
parente, convidando a comunidade
para participar das discussões.

João Carlos (vice-Prefeito) -
Sobre o orçamento participativo... é
um processo um pouco lento, todos
temos pressa, queremos um resul-
tado imediato, isso infelizmente não
é possível... O município tem des-
pesas das quais não pode ter falta
(pessoal, saúde e educação),
previstas na Constituição, então te-
mos que ver qual é à parte que sobra
disso aí a receita prevista foi à parte
que discutimos no orçamento...

Eu discordo do Deco quando ele
diz que a Câmara não deve se meter,
eu acho que deve se meter, porque
hoje em dia tem que interagir um com
o outro, não um contra o outro... mas
a população deve discutir esse
orçamento em dois caminhos: o do
legislativo ou seja, os caminhos legais
e o caminho das associações de mora-
dores, a sociedade organizada que é
mais fácil e fica pertinho da popu-
lação... Nesse exemplo, nesse mo-
mento vamos ver um programa sério
que é o interesse de cada bairro, o
interesse de cada cidade, o interesse
de cada associação, é casa organizada,
por quê? O município tem x mil reais

para resolver, vamos dizer, e tem
obras importantes e fundamentais
para Jabaquara, para o Corisco,.... E
como fazer isso? Vamos debater entre
nós aqui para resolver qual dessas
prioridades, claro que todas são
prioridades, qual a mais necessária...

José Joaquim Bittencourt
(coordenador do OP/Comamp)- ..O
quadro do sistema publicado página
6 flitoral 40,  ilustra como é que
funciona o orçamento participativo,
ele é feito do começo ao fim do ano,
tomando como exemplo esse ano de
2003: Em  janeiro avaliação dos
resultados do ano anterior; fevereiro
cada comunidade decidiu em assem-
bléia suas prioridades para  o ano se-
guinte e encaminha ao Comamp com
metas físicas quantificadas e a quan-
tidade da população a ser atendida;

Março , Comamp encaminha as
demandas de todas as comunidades a
Secretaria de Planejamento e faz
acompanhamento e analises junto ao
conselho de orçamento da proposta
de Lei de Diretrizes Orçamentária –
LDO para o próximo ano;Abril e
maio executivo municipal envia
projeto LDO para casa legislativa e o
Comamp acompanha tramitação da
LDO; Junho conselho de orçamento
inicia a discussão da proposta
orçamentaria  definindo criterios  para
distribuição dos recursos de investi-
mentos dando valores contabeis às
metas físicas aprovadas pela casa
legislativa; Julho, conselho de
orçamento aprova as demandas,
prioriza os gastos com investimentos
e fecha a proposta orçamentaria Lei
do Orçamento Anual LOA; Agosto
até o dia 31 o executivo encaminha  a
LOA e PPA a casa legislativa, (no
caso especifico do Orçamento partici-
pativo foi destinado 1 milho e duzen-
tos mil reais; para atender as prio-
ridades levantadas pelas comunidades
veja tabelas ao lado; Setembro,
Outubro, Novembro e Dezembro
cabe ao COMAMP e todas as Asso-
ciações de Moradores  acompanhar a
tramitação da votação da LOA na casa
Legislativa (Comamp já solicitou uma
audiência na casa legislativa para
expor a importância da aprovação das
prioridades das comunidades aponta-
das no OP.)

Domingos Oliveira (Comamp)
- ... o mais importante dessa tese é
que “o conhecimento do conhecimen-
to compromete” porque o exercício
de conhecer as necessidades das
comunidade vem promovendo a in-
tegração entre as pessoas e as comu-
nidades e por outro lado comprome-
tendo os politicos com a gestão
participativa, porque nós não que-

remos fazer o papel da Câmara, nem
do executivo, mas é muito importante
que o quarto poder, o poder do cidadão
se  estabeleça não so  na hora do voto,
mas tambem de forma organizada e par-
ticipativa na gestão dos recursos pú-
blicos  e nesta revolução estaremos so-
prando aos quatro ventos a todos ou-
vidos, votem em políticos comprome-
tidos com a participação das comuni-
dades.

José Cláudio (Prefeito) - ...Então
eu incentivo a todos a estarem aqui hoje,
essas reuniões são chatas e longas, as
pessoas falam muito e falam o que
querem mas elas são necessárias, são
fundamentais e não existe outra maneira
de construção a não ser as reuniões, aí
está o nosso grande avanço... Com cer-
teza a partir do momento que se im-
plantou o DLIS, se instalou o Comamp
e organizou se as associações de mo-
radores tudo está se transformando, só
que a gente quer a transformação muito
rápida e a gente enxerga tudo lentamente
e não faz a análise do todo. Por isso
que eu queria que vocês ficassem tran-
qüilos, existem muitas falhas e muitas
necessidades, mas o avanço é constante
e há transformação também e agente
não percebe muito mais está se trans-
formando. O próprio orçamento da
Prefeitura que sempre foi uma peça
construída às pressas  pelo gabinete
nós transformamos e criamos a Co-
missão do Orçamento que... constrói o
orçamento durante o ano inteiro para
corrigir as falhas orçamentárias

. Durante sua exposição, José
Cláudio foi questionado por uma
moradora do Jabaquara que declarava
querer entender o processo do orça-
mento participativo, com o qual se de-
finem uma prioridade e o poder público
investia em outra, salientando que isso
era um desrespeito às comunidades. O
prefeito defendeu-se apontando rea-
lizações, algumas com testemunho de
moradores.

A discussão se acirrou, houve pon-
deração de Domingos Oliveira -
...ficou bem claro, estamos há mais de
três anos discutindo o orçamento par-
ticipativo e pela primeira vez  o exe-
cutivo cria um decreto instituindo o Or-
çamento Participativo  e  escolhe dentre
as centenas de prioridades levantadas
pelas comunidades as que seriam
atendidas em 2003 e agora nos diz que
algumas não serão atendidas. Por
qualquer que seja a alegação é bom
lembrar que se houve algum erro de
critério foi na hora da escolha  pelo
próprio executivo, só que quando se
começa um processo teórico e prático
mesmo que erremos, devemos cons-
truir esse testamento para não cometer
o mesmo erro no futuro. Lembramos
aqui que as obras feitas pelo executivo
são importantes mas o que a população
quer não é obras caindo em nossas
cabeças, o que a população quer é poder
participar e ajudar o atual prefeito e
outros que virão na  construção do fu-
turo de Paraty...

José Cláudio concluiu, afirmando
que a avaliação deve ser feita em janeiro,
e não no meio do processo.

Orçamento Participativo 2004 ORÇAMENTO

PARTICIPATIVO DE PARATY

 PARA O ANO DE 2004
José Joaquim Bittencourt
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História dos Conselhos

Sólon 
(Poeta, filósofo 
e estadista grego)

Tipos de Conselhos e suas definiçõesTipos de Conselhos e suas definições
CONSELHOS MUNICIPAIS

Os Conselhos Municipais são órgãos de 
auxílio à administração municipal. O número 
de conselhos varia de acordo com cada mu-
nicípio. Há vários tipos de conselhos e a 
forma com que se organizam deve ser apro-
priada para que possam cumprir suas fina-
lidades.

1. CONSELHOS CONSULTIVOS

Há conselhos instituídos com a finalidade 
de auxiliar o Prefeito e os órgãos da Admi-
nistração na tomada de decisões. São apenas 
consultivos e não têm capacidade para de-
liberar sobre qualquer assunto. Alguns desses 
conselhos são canais abertos pelo governo 
municipal para que grupos políticos de apoio 
manifestem suas opiniões sobre assuntos que 
lhes são submetidos pela Administração. 
Outros são técnicos ou corporativos e são 
instituídos para emitir opiniões sobre as-
suntos específicos, que versem sobre ma-
térias situadas na área de conhecimento de 
seus componentes.

Na figura ao lado vemos que prevalecem 
nesses conselhos os Profissionais ligados à 
área técnica, sendo que prestadores de ser-
viços e usuários (população em geral) parti-
cipam minoritariamente.

2. CONSELHOS DELIBERATIVOS
Os conselhos deliberativos, normal-

mente, são eleitos e tem como instância má-
xima decisória os fóruns e conferências 
anuais, dos quais participa toda a sociedade 
civil interessada. Assim, os conselhos são 
apenas “braços operacionais” que se 
incumbem de fiscalizar, em nome da so-
ciedade,  o cumprimento pelo Poder Público 
das decisões tomadas nos fórum ou con-
ferência. Os conselhos recebem as prestações 
de contas e verificam se as metas esta-
belecidas foram atingidas com a eficácia, efi-
ciência e resolutividade desejável. Ou-
trossim, os conselhos analisam se os pro-
gramas e projetos governamentais estão aten-
dendo ao disposto nos fóruns e conferências 
anuais.

Os conselhos deliberativos podem assu-
mir outras formas, mas sempre o Governo é 
minoritário, pois a capacidade decisória e o 
poder de fiscalização é conferido à sociedade. 
Outros conselhos, instituídos normalmente 
por lei, tem a finalidade de deliberar sobre 
assuntos relacionados ao planejamento go-
vernamental e/ou fiscalização externa da Ad-
ministração Municipal. Nesse conselhos te-
mos a figura de representantes do Governo 
(minoria) e representantes da Sociedade Civil 
(maioria). Normalmente, esses conselhos 
surgem quando em um mesmo Fundo Or-
çamentário Especial, administrado pelo Mu-
nicípio, gere receitas originárias de repasses 
da União, do Estado e do Município.  É o ca-
so, por exemplo, dos Conselhos na área da 
Saúde e na área da Educação.

Sob o ponto de vista de direito, os Con-
selhos são órgãos compostos (vários 
membros) de decisão colegiada (as decisões 
se fazem pelo voto da maioria de seus mem-
bros).

Dessa forma, todos os conselheiros têm 
os mesmos direitos e deveres e, por con-
seguinte, o voto de um conselheiro tem o 
mes-mo peso e valor do voto de qualquer 
outro conselheiro. Ao presidente do conselho 

compete representá-lo e fazer valer o Re-
gimento Interno do Conselho, onde estão 
estabelecidas as regras de funcionamento.

A regra é que o regimento interno de um 
conselho seja elaborado e aprovado por de-
liberação da maioria de seus membros. No 
entanto, nos conselhos consultivos, é co-
mum o regimento interno ser fixado por ato 
do Prefeito Municipal.

Os conselhos não podem se deixar “do-
mesticarem” pela Administração. Domes-
ticar um conselho é fazer com que ele tenha 
uma postura servil em relação aos inte-
resses da Administração, ao invés de agir 
em nome da sociedade. Por isso é reco-
mendável que os membros de conselho não 
recebam favores do poder público local e os 
líderes de comunidade, quando ingres-
sarem no governo, abram espaço para que 
outros membros da comunidade, não com-
prometidos com a máquina de governo, 
passem a integrar os conselhos.

A participação ativa da sociedade nos 
conselhos estimula a prática do bom go-
verno e auxilia, mesmo o Prefeito fun-
cionando com um “termômetro” que mede 
a eficiência do corpo de funcionários (e au-
xiliares) que estão investidos em cargos na 
Administração local.

Os conselhos devem dar ampla pu-
blicidade (publicização) a seus atos e de-
senvolverem mecanismos que permitam 
maior interação entre seus membros e a co-
munidade que representam, construindo 
espaços ampliados que permitam a par-
ticipação de um número maior de entidades 
e cidadãos, seja para definir diretrizes a se-
rem seguidas pelos conselhos, seja para 
permitir maior visibilidade e acom-
panhamento da atuação do conselho. 

Por fim, é importante termos em mente 
que a administração municipal deve dispo-
nibilizar para os Conselhos todos os meios 
necessários para que ele cumpra suas fi-
nalidades. Por meios necessários enten-
demos a restituir aos conselheiros todos os 
custos decorrentes de seu trabalho volun-
tário, bem com disponibilizar para o con-
selho espaços para reunião e trabalho e 
recursos materiais e humanos para que pos-
sam cumprir seu papel. 

Luciano Pezza Cintrão – Advogado 
(OAB 144.545) – Especialista em Gestão 
Pública e Gerência de Cidades pela 
UNESP. Fonte: ALLEBRANDT, Sérgio 
Luís. A participação da sociedade na 
gestão pública local e na produção das 
políticas públicas

A história dos conselhos talvez seja  tão antiga quanto o 
despertar da civilização. Podemos até imaginar: os conselhos 
tribais reunidos em volta do fogo decidindo o futuro de seu povo; 
o Conselho dos Quatrocentos, na época de Sólon, ensaiando os 
primeiros passos na direção da democracia grega; o Conselho dos 
Quinhentos de Atenas, com seus membros escolhidos por sorteio 
para mandato de um ano, reunidos em assembléia votando os dez 
anos de ostracismo para os funcionários públicos incompetentes, 
tirânicos e corruptos.

A origem dos conselhos situa-se em três direções distintas: A 
primeira é resultante de movimentos insurrecionais, como meio de 
organização revolucionária, que é, ao mesmo tempo, aparato de 
poder e sistema alternativo de representação. Algumas 
experiências históricas denotam este sentido, como a primeira fase 

da Revolução Francesa (1789), os Conselhos da Comuna de Paris (1871) e os soviets1 
de Petrogrado (1905) e da Revolução Russa de 1917. A abrangência de ação era ampla 
e eles se colocavam como organização alternativa de poder – “todo poder aos soviets”;

A outra direção na origem dos conselhos é a de instância de poder nos lugares de 
trabalho, que se organiza em assembléias operárias e sistemas de representação por 
meio de delegados de seção de fábrica, superando a exigência de filiação sindical e 
expressando um poder efetivo dos operários enquanto “produtores” com ação 
econômica e política. Dessa vertente decorre a denominação “conselhos operários”, 
ampliada posteriormente para “conselhos de fábrica” e “conselhos populares” 
conforme outras circunstâncias históricas e a mudança de papel e de base de classe.

Na Itália, os Conselhos constituem-se em 1906 a partir de comissões de fábrica de 
caráter espontâneo e reivindicatório de direitos. Transformam-se em 1919 em 
“Conselhos de Fábrica”, não apenas como instrumento de defesa dos interesses 
operários, mas como germe de um novo tipo de Estado. Sofrem, porém, a grande 
derrota da greve de Turim, em 1920, devido a seu isolamento em relação ao resto do 
país e à falta de articulação com outras organizações, incluindo o Partido Comunista.

Na Espanha, formas embrionárias de comissões operárias surgiram no final do 
século XIX. Durante a Guerra Civil associaram-se ao anarco-sindicalismo e se 
inseriram na luta revolucionária até o movimento operário ser reprimido e dizimado na 
ditadura franquista. As “Comisiones Obreras” voltam a partir de 1955 estruturadas nos 
níveis provincial e nacional. Atuam em paralelo aos sindicatos oficiais. Organizam 
greves e participam ativamente da luta antifranquista.

Durante o regime soviético, o sistema de Conselhos passa a ser uma alternativa 
apresentada por grupos dissidentes contra a planificação centralizada e é objeto de 
levantes de operários em Berlim, em 1953, na Hungria e Polônia, em 1956 (GOHN, 
1989). Em termos mais duradouros, vale destacar a reação ao centralismo burocrático 
do Estado nos países do Leste Europeu, que foram além da organização da fábrica 
(distritos, municípios e províncias) e constituíram um novo tipo de poder.

Na Iugoslávia, os Conselhos de autogestão surgiram dos comitês de libertação. 
Criaram um sistema institucional complexo, em que a administração dos meios de 
produção, atribuída a comitês, distinguia-se dos Conselhos, que tinham caráter 
deliberativo e faziam a mediação entre a fábrica, o governo e outras unidades sociais. 
Além dos conselhos de empresa, funcionava, com maior poder, o Conselho Popular da 
Comuna. Com a deterioração do sistema, o Estado, que era o coordenador geral das 
instâncias de autogestão, passa a controlar de forma autoritária o planejamento e reduz 
as iniciativas autogestionárias

Na Polônia, os “Conselhos de Fábrica” surgem a partir das greves de 1956 como 
alternativas à direção burocrática do Partido. A ampliação de suas funções sofria 
restrições do governo quando, em 1980, constituem o sindicato “Solidariedade”, ator 
importante e contraditório nas mudanças políticas que o país sofreu (GOHN, 1989).

Na terceira direção, os conselhos surgem nos países de capitalismo avançado como 
arranjos neo-corporativistas com objetivo de negociar demandas de trabalhadores, 
usuários e outros grupos de interesse e reduzir conflitos distributivos. Surgem também 
como grupos de pressão em demandas relacionadas ao consumo e uso de bens 
coletivos.

No Brasil, os conselhos têm origem ou em experiências de caráter informal 
sustentadas por movimentos sociais, no formato de “conselho popular” (como no 
Movimento de Saúde da zona leste de São Paulo, com membros eleitos diretamente 

2 pela população e posteriormente reconhecidos pela Secretaria Estadual de Saúde)  ou 
como estratégias de luta operária na fábrica, alternativas à inércia e ao 

3 comprometimento dos sindicatos oficiais, na forma de “Comissões de Fábrica” . Estas 
experiências e outras desenvolvidas na década 70 e 80 (Osasco, Campinas e Piracicaba 
– SP, Boa Esperança – ES, Porto Alegre do Norte – MT) são absorvidas pelo debate da 
Constituinte, que incorpora na Constituição o princípio da participação comunitária, e 
geram posteriormente várias leis que institucionalizam os Conselhos de Políticas 
Públicas (TEIXEIRA, 1998; GEP/URPLAN/PUC, 1988). 

Os formatos dos Conselhos brasileiros variam em conformidade com os programas 
governamentais de políticas setoriais, definidos por leis federais para concretizarem 
direitos de caráter universal (Saúde, Educação, Cultura). Há também os Conselhos 
temáticos, envolvidos não apenas com políticas públicas, ou ações governamentais mas 
com temas transversais que permeiam os direitos e  comportamentos dos indivíduos e 
da sociedade (Direitos Humanos, violência, discriminação contra a mulher, o negro 
etc.). Também começam a surgir em alguns municípios, organismos mais gerais, de 
participação mais ampla, envolvendo vários temas transversais, como o Conselho de 
Desenvolvimento Municipal e o Conselho de Desenvolvimento Urbano).

Texto produzido a partir de palestra “Os Conselhos e sua Importânciada Administração Pública”,
 do professor Elenaldo Celso Teixeira, e pesquisas em fontes diversas  
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