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DISCURSO DE POSSE: JOAQUIM BITTENCOURT

O jornal Folha do Litoral estampou na capa de uma
edição recente crianças, que nos fazem uma pergunta
simples – O que vocês estão fazendo para melhorar o
nosso futuro?

No mundo dos adultos, porém, uma pergunta simples
como esta, muitas vezes fica sem resposta, ou as soluções
são mais complicadas do que parecem à primeira vista.
Certamente, o caminho para essa resposta passa por uma
mudança de atitude de cada um de nós.

As Associações de Moradores e o Comamp também
fazem parte da solução.

As Associações de Moradores foram organizadas, por
iniciativa da sociedade civil, para buscar a melhoria de
vida de suas respectivas comunidades.

Por sua vez, as Associações de Moradores de Paraty
criaram um conselho, o Comamp, para representá-las.

Portanto, o Comamp atua dividindo espaço com ou-
tras organizações não governamentais (ONGs). Atuamos
onde o primeiro setor, que é o Estado, e o segundo setor,
que é a iniciativa privada, não funcionam ou são, simples-
mente, ausentes.

Sabemos que as organizações que trabalham apenas
com o voluntariado têm vida curta. O Comamp é uma ex-
ceção.

O Comamp, assim como outras associações de
moradores que representa, é fruto exclusivo do nosso tra-
balho voluntário. Nós não somos remunerados por esse
trabalho. Não temos patrocinadores.

Sobrevivemos porque somos movidos por criatividade
(e vamos lembrar que criatividade não é sinônimo de impro-
visação).

Sobrevivemos porque a nossa gestão é participativa –
a comunidade, representada pelos presidentes das asso-
ciações de moradores, toma parte nas decisões, junto com
a diretoria do Comamp.

Sobrevivemos porque somos elementos de uma rede
em permanente contato.

Estar conectado a múltiplos elementos permite uma
ampla série de escolhas novas que abre um vastíssimo
campo de possibilidades para a vida.

Sobrevivemos porque nos dedicamos muito ao nosso
trabalho e defendemos o nosso ponto de vista com firmeza.

Sobrevivemos porque nos contentamos, muitas vezes,
em ver o brilho nos olhos de nossas crianças e nos olhos
de nossos parceiros.

Esse brilho é a chama que nos mantém unidos.
Por isso, hoje estamos aqui.
Renovamos a nossa Diretoria.
Reafirmamos os laços que nos liga, que mantêm a uni-

dade das Associações de Moradores – sempre respeitando
a individualidade de cada uma.

Hoje estamos comemorando uma grande vitória – a
independência do Comamp.

O Comamp continua sendo apartidário. Isso é
importantíssimo para a sobrevivência deste Conselho.

Ser apartidário significa não se envolver nas disputas
dos partidos políticos.

Ser apartidário significa manter a independência, a

nossa grande força.Essa força que dá vida ao Comamp.
Essa força que se renova a cada Convenção e que mantém
o Comamp de pé.

O melhor exemplo de credibilidade que podemos
dar aqui, hoje, é esse:

Somos respeitados porque não cedemos a pressões
políticas;

Representamos os anseios legítimos da comunidade
porque somos comunidade pura. E disso podemos nos
orgulhar.

Seu Domingos, do Cabral, é comunidade pura.
Seu Israel, da Cachoeirinha, é comunidade pura.
O Renato, da Graúna, é comunidade pura.
A jovem Solange, da Barra Grande, é comunidade

pura.
O Sérgio da Independência, o André, de Pedras A-

zuis, o Nilton, do Jabaquara...
O seu Lauro do Caborê, o Almir Tã, da Ilha do

Araújo, o Ronaldo, do Campinho, o Gilcimar, do
Mamanguá... são comunidade pura.

E assim são tantos outros, que não foram  nomeados
aqui, mas que trabalham voluntariamente em prol de
suas comunidades.

A todos vocês eu agradeço, em nome da Diretoria
Eleita.

Como o nosso tempo é curto, os diretores eleitos
não vão falar. Espero que todos compreendam. Agradeço,
em nome deles também, a confiança que vocês deposi-
taram em nós.

Quero agradecer, ainda, a Diretoria que vamos
substituir. Lembrar que, sem a sua luta, sua perseverança
e coragem, não poderíamos estar aqui, hoje, recebendo
o bastão para continuar a tarefa.

Esperamos saber honrar esse grupo.
E fica, agora, a grande pergunta -  O que vamos

fazer daqui para a frente?
Vamos fazer, juntos, a viagem que sonhamos para o

nosso município durante os seminários que precederam
esta Convenção.

A comunidade nos deu uma bússola, que é a nossa
Missão. Nos indicou uma rota, que são as Políticas que
vamos seguir. E informou os objetivos a serem atingidos,
que são as Metas propostas.

Por fim, peço a todos os cidadãos que se ASSOCIEM

às suas respectivas Associações de Moradores.
E desejo boa sorte aos nossos companheiros de

Diretoria, aos dirigentes de Associações de Moradores,
aos nossos parceiros. Boa sorte a todos durante a viagem
de 2 anos que vamos empreender em busca do bem es-
tar social.

Por fim, quero destacar que, em nossa gestão, vamos
falar muito em Desenvolvimento Local, em Orçamento
Participativo e em Capacitação de lideranças comunitá-
rias.

Tomara que, nesse esforço conjunto, possamos me-
lhorar as nossas comunidades e, conseqüentemente, o
futuro das nossas crianças, como dito no início.

Certamente, não será uma tarefa fácil. Mas é um
sonho possível, se for sonhado por todos nós.

Cerca de 200 lideranças comunitárias participaram da III Convenção do Comamp, realizada em 19 de julho na Escola Pequenina Calixto, na qual foi eleita
a nova diretoria para o biênio 2004 – 2006 e, pela primeira vez na história de Paraty, as comunidades apresentaram  aos candidatos a prefeito, através das

Associações, suas prioridades para serem incluídas no PPA 2006-2009  e um Plano de Governo.
Apresentado por temas, o Plano de Governo das Comunidades possibilitou aos candidatos exporem suas considerações e opiniões sobre tais

reivindicações e, sem demonstrar quaisquer objeções ao mesmo, todos, ao final do evento, assinaram um termo, assumindo o compromisso público de
incluirão essas prioridades em seus planos de governo, caso eleitos.

O evento teve coordenação do secretário Geral do Comamp, André Góes e, após a apresentação do Plano de Governo por Domingos de Oliveira,
Rizoneide Fernandes, Vilma Magalhães, Artur Santos, Sérgio Castilho e Sebastião Nogueira, foi encerrado pelo novo presidente eleito da entidade, José

Joaquim Bittencourt que, com um discurso equilibrado, emocionou a plenária, comentando sobre o sentido do que é ser uma comunidade pura.
NOVA DIRETORIA: Presidente - José Joaquim Bittencourt; vice-Presidente - Almir Tã; Tesoureiro - Francino Pires; Secretário Executivo - Ronaldo

Santos; Secretária Geral - Rizoneide Fernandes; demais Diretores - Sérgio Castilho, Maria do Espírito Santo, André Góes, Sebastião Ferreira Nogueira

CANDIDATOS A PREFEITO ASSINAM TERMO DE COMPROMISSO E ENDOSSAM

O PLANO DE GOVERNO DAS COMUNIDADES

AS COMUNIDADES FALAM

Num testemunho inequívoco de autenticidade,
representantes de 24 comunidades dão o seu recado
aos candidatos a prefeito de Paraty:

“Lutamos com fazendeiros, correndo atrás, pagan-
do advogado, indo até o INCRA, fazendo de tudo pa-
ra a gente poder ter o título da terra). (Marcelo – Serra-
ria)

“Pedimos o apoio da prefeitura na questão da regu-
larização fundiária perante o ITERJ em favor da comu-
nidade local” (Paraty-Mirim).

“Eu queria que cada candidato colocasse em seu
plano de governo a honestidade, a sinceridade para
governar”( Manoel - Taquari).

“Gostaria que os candidatos levassem mais a sé-
rio as nossas reivindicações, com respeito, e que não
deixem cair no esquecimento as nossas comunidades”.
(Renato – Graúna).

“Aguardo um próximo governante disposto a cum-
prir, a pôr em prática o Orçamento  Participativo” (Israel
– Cachoeirinha).

“Cumprir o que prometer, trabalhar junto com a
comunidade” (Seu Domingos – Cabral)

“Melhorar o atendimento hospitalar na zona cos-
teira” (Wagno - Ponta Grossa).

“Telefone público que ainda não tem no bairro”
(Rafael – São Roque)

“Continuação do Programa Saúde da Família”
(Solange – Barra Grande.

“Fossas sépticas nas propriedades próximas aos
rios, cachoeiras e nascentes”. (Marli – Pedras Azuis).

“Emergência: a despoluição do rio Carapitanga
que atravessa o nosso bairro”. (Patrimônio)

“Pelo fato de sermos uma comunidade quilombola,
a gente gostaria de ter uma política diferenciada nas
áreas de saúde, educação e geração de renda”.
(Ronaldo – Campinho da Independência”).

“Na saúde e educação nós estamos apoiando o
Patrimônio e o Campinho, nossas crianças estudam
lá” (Sérgio – Independência).

 “Elaboração de um plano urbanístico para o bair-
ro, junto com a comunidade” (Vilma – Corisco,
Corisquinho e Coriscão).

“Implantação definitiva de todo o arruamento do
Jabaquara e a drenagem do bairro” (Rogério-
Jabaquara).

“Apoio para o andamento e efetivação do Projeto
Borda D’Água”. (Ditinho- Mangueira”.

“Oficina de artesanato e cursos para utilização da
fibra da banana”. (Sebastião – São Gonçalo).

“O prefeito que entrar tem que olhar a luta que a
gente está travando para a preservação da área verde
institucional do bairro.” (Marcos- Portal das Artes).

“Eu queria que a prefeitura ajudasse em nossa
praça e nossa área de lazer” (Levi - Portal Sul).

“Saneamento básico para a Ilha - um arquiteto se
prontificou a fazer o projeto”. (Almir Tã – Ilha do
Araújo).

“Extensão de rede elétrica e da rede de água”.
(Condado).

“Rede elétrica de baixa e alta tensão”. (Elvis – Vila
Oratório).

“Saneamento básico para o bairro”. (João Bosco
– Tarituba).

“Gostaria que o próximo governante olhasse um
pouquinho para a nossa comunidade.” (Sr. Jonas –
Chácara).

PLANO DE GOVERNO DAS COMUNIDADES

. Plano Geral das Comunidades, preparado pelas comunidades para
ser analisado e incluído pelos candidatos a prefeito em seus  Planos de
Governo

ORÇAMENTO MUNICIPAL
· Cumprir a Lei Federal que determina a publicação, na íntegra, de todos

os editais de licitação e compras do Município mediante, inclusive.  a insta-
lação de  terminal de computador para consulta por parte do público;

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

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

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

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
· O Prefeito  cumprirá  a Lei 002/2001 e efetivará o Conselho de Or-

çamento , com a  participação da sociedade civil, para que se cumpra inte-
gralmente o Orçamento Participativo, de acordo com o seguinte  processo:

·1-levantamento das demandas por Assembléias nas comunidades;
·2-definição das prioridades em Assembléia Geral das Associações de

Moradores;
·3-Prioridades encaminhadas ao Conselho de Orçamento para

serem transformadas no PPA e, em seguida, em LDO e LOA.
·4-Aprovado a LOA pela Câmara de Vereadores o executivo deverá di-

vulgar o cronograma de execução das obras.

SAÚDE
· Reestruturar e otimizar  a atuação do Conselho Municipal de Saúde

de acordo com a  proposta de organização dos Conselhos;
- Reformular o Plano Municipal de Saude com a participação das co-

munidades
· Garantir a  continuidade e reestruturação da Estratégia de Saúde da Fa-

mília para que atenda às especificações do Ministério  da Saúde e às expec-
tativas dos usuários;

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

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

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

feito sem atrasos;
· Garantir que Conselho de Saúde receba mensalmente planilhas com

os gastos mensais da secretaria de saúde e os relatórios de atendimento do
hospital e do SIAB;

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

· Implantar o atendimento odontológico na estrutura do ESF
· Promover a produção local de ervas medicinais e garantir a compra da

produção para abastecimento do laboratório fitoterápico do CIS patitiba.

EDUCAÇÃO
· Reestruturar o Conselho de Educação de acordo com a proposta de

organização dos Conselhos;
· Elaborar um plano de educação para o Município com base nos le-

vantamentos feitos nos fóruns DLIS  sobre educação de Paraty;
· Promover a capacitação de professores da rede pública em torno dos

PCN’s ( meio ambiente e cidadania)
· Fazer com que as escolas rurais tenham aulas sobre agricultura, pesca,

artesanato e meio-ambiente;
· Garantir a criação de APM
· Garantir o Projeto Criança x Escola x Esporte
· Inclusão de produtos alimentícios produzido em Paraty na merenda

escolar
· Promover parceria com associações para implantação de creches

e pré-escolar nas comunidades

INFRAESTRUTURA   E   SANEAMENTO
· Transformar as áreas de mananciais do Município em APAs;
·  Proteger as áreas de captação de água da cidade, efetuar a

filtragem e o tratamento da água.
· Criar o Fundo Municipal das Águas, para possibilitar a melhoria dos

serviço de fornecimento de água à cidade.
· Criar uma empresa municipal para cuidar do serviço de águas e

esgotos do Município;
· Obrigar a construção,  na zona rural  do  Município, de fossas

com filtro e sumidouro, priorizando as áreas próximas às nascentes e
cursos  d’água, a própria Prefeitura executando esse trabalho quando
se tratar de famílias de baixa renda.

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

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

· Procurar implantar soluções (tecnologias) de baixo custo, de acordo
com as condições ambientais locais.

· Promover  a despoluição dos rios Pereque-Açu e Mateus Nunes.
· Implantar o Plano Integrado de Gerenciamento do Lixo;

· Garantir uma área para a construção da Usina de Reciclagem do Lixo;
· Transferir o gerenciamento do lixo para a Secretaria do Meio-Ambiente;
· Definir e implantar uma política para moradias populares;
· Divulgar os mapas de zoneamento e Implantar o Plano Diretor do

Município recentemente aprovado;
· Garantir a implantação da Lei de Bairros;
· Traçar um plano para regulamentar a questão fundiária no

município e apoiar as associações na titulação das terras

DESENVOLVIMENTO   SUSTENTÁVEL
· Divulgar o conceito do ambientalmente correto, socialmente justo e

economicamente viável.
· Promover cursos para ensinar as comunidades a aproveitar matérias-

primas disponíveis.
· Interagir com os parceiros no Fórum DLIS.
·Garantir a continuidade do projeto Revitalização do Caminho do  Ouro;
· Garantir a  continuidade do projeto de Agro-Eco-Turismo;
· Garantir a continuidade do projeto Revitalização da Casa da Cultura;
· Incentivar a constituição de Cooperativas (principalmente a de catadores

de lixo).
Reativar o conselho de  turismo e criar o conselho de desenvolvimento

sustentável

SEGURANÇA   E   TRANSPORTE   COLETIVO
· Garantir a divulgação das estatísticas de ocorrências policiais,

periodicamente, às comunidades através do COMAMP;
· Garantir o funcionamento do Conselho de Segurança com a

participação das associações de moradores;
· Garantir a regulamentação dos transportes coletivos visando preços

de tarifas mais acessíveis, segurança e conforto aos usuários.

REESTRUTURAÇÃO   DOS  CONSELHOS MUNICIPAIS
· Garantir a participação majoritária da sociedade civil para que as fina-

lidades deliberativas e de fiscalização dos Conselhos que administrem Fun-
dos Municipais não sejam manipuladas  pelo Executivo;

· Garantir a publicidade dos atos dos Conselhos para permitir maior in-
teração  entre seus membros e as comunidades que repre-sentam;

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

· Criar a Casa dos Conselhos para possibilitar a interação entre os mes-
mos e também diminuir custos com administração e pessoal;

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

   Em Audiência Pública 
realizada no Salão Nobre da 
Câmara Mu-nicipal de Paraty, 
em 5 de agosto, solicitada pelo 
Comamp, Amapar e outras 
entidades ao Presidente da 
Câmara Municipal e presidida 
por Joaquim Bit tencourt ,  
presidente do Comamp, o coor-
denador do Programa Luz para 
Todos no Estado do Rio de Janei-
ro, Luiz Carlos Sixel de Oliveira 
falou sobre o programa que visa 
melhorar a qualidade de vida, 
principalmente na zona rural pa-
ra pessoas de baixa renda. 
   O benefício maior do programa 
Luz para todos é o fato de que o 
usuário não precisará pagar pela 
ligação da energia elétrica, como 
ocorria anteriormente, quando 
era necessário fazer um projeto e 
pagar pela extensão. Com a casa 
cheia, os presidentes de Associa-
ções de Moradores e demais inte-
ressados ouviram atentamente as 
explicações de Luiz Oliveira, 
que fez um breve histórico do 
LUZ PARA TODOS, dizendo que 
o mesmo é coordenado pelo Mi-
nistério de Minas e Energia e o 
s e u  o b j e t i v o  é  a c a b a r  

definitivamente com o problema 
de energia elétrica no país até 
2008

          Condições Ideais

   Oliveira afirmou que o 
município de Paraty tem as 
condições  idea is  para  o  
programa se desenvolver, 
porque aqui existem co-
munidades quilombolas e 
assentamentos .  Ressal tou 
também que já existem projetos 
prontos para a Forquilha, Pedras 
Azuis e Cha-péu de Sol, por onde 
o programa vai começar.
   Sugeriu que fosse marcada 

nova reunião e que, para esta 
sejam convocados o Ibama, o 
IEF e a CERJ, uma vez que aqui 
existem áreas de preservação 
ambiental e o problema tem que 
ser resol-vido junto com esses 
órgãos. 
   Aconselhou as pessoas a 
procurarem a agência da CERJ, 
na av. Roberto Silveira, para se 
cadastrarem no programa Luz 
para Todos, mesmo que já 
tenham sido cadastradas em 
outro programa.
  Em razão da proximidade da 
Usina Nuclear de Angra, o pre-
sidente do Comamp, Joaquim 
Bittencourt questionou o preço 

d a  e n e r g i a  e l é t r i c a ,  
argumentando que deveria ser 
mais barata para a região, como 
forma de bônus de compensação 
por este risco. A Contribuição de 
Custeio para Iluminação Pública 
também foi contestada. O 
representante do programa 
respondeu que a luta por redução 
da tarifa elétrica é antiga, que foi 
uma situação herdada de 
governos anteriores e, se não 
forem feitos imediatamente os 
in-vestimentos necessários, 
'vamos voltar a ter apagão'.
  Quanto à Iluminação Pública, 
disse ser uma cobrança da Prefei-
tura e reconhece que é um custo 
alto, mas que essa cobrança não 
tem nada a ver com esse 
programa nem com o Ministério 

de Mi-nas e Energia. É um 
convênio que a Prefeitura faz com 
a Cerj.
Luiz Carlos Sixel se colocou à 
disposição dos presidentes de As-
sociações de Moradores no 
seguinte endereço - Rua da Can-

o
delária, 65 - 12 . andar - CEP 
20.091-020 - Centro - Rio de 
Janeiro - RJ - Tel. (21) 2588-7396 
- Fax (21) 2588-7211 - E-mail 
icsoliv@eletronuclear.gov.br

          Participações

   Pelas Associações de 
Moradores falaram- Wagno 
(Ponta Grossa), Luciana (Funil/ 
P a r a t y - M i r i m ) ,  G i l c i m a r  
(Mamanguá), Paulo (Chapéu de 
Sol), Júnior (Praia do Sono), 
Carlos (Patrimô-nio/ Vila Novo 
Horizonte/ Forquilha), Israel 
(Cachoeirinha), Luiz Cláudio 
(Várzea do Corumbê).
  Também foram encaminhados 
vários abaixo-assinados das co-
munidades (Sono, Mamanguá, 
Funil, Várzea do Bom Retiro, 
Laje da Cabrita, Condado e Praia 
Grande).  Foram convidados para 
compor a mesa os representantes 
do Ibama e do IEF, que não 
compareceram.

Luz para todos
Joaquim Bittencourt

   O secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Humberto Motta e parte do 
Conselho Consultivo do Se-
brae/RJ, formado por Paulo 
Alcântara (presidente do 
Conselho) e Octávio Alva-
renga (presidente da SNA) vi-
sitaram o Projeto de Revi-
talização do Caminho do Ouro 
em 31 de julho.
   Durante aproximadamente 
duas horas, conheceram como 
está sendo realizado o projeto 
em campo. Puderam caminhar 
por um trecho revitalizado; vi-
ram parte dos objetos arqueo-
lógicos recolhidos durante a 
revitalização da primeira 
parte; tiveram explicações so-
bre o andamento do projeto, 
dificuldades e conquistas.
  Todos se mostraram impres-
sionados com o trabalho que 
vem sendo realizado pela As-
sociação de Guias de Turismo 
de Paraty e prometeram bus-
car novas parcerias para dar 
continuidade, vendo a impor-
tância do projeto e a neces-

sidade de se dar continuidade 
ao mesmo, pois o Sebrae/RJ 
tem esse projeto como seu 
carro chefe. 
   Durante a visita, o coorde-
nador do projeto e o presidente 
da Associação de Guias, fize-
ram uma exposição de como 
surgiu o projeto, até os dias 
atuais.  Das melhorias que 
trouxe para comunidades do 
entorno e do aumento do nú-
mero de visitantes na comu-
nidade dos Penha onde esta 
localizado o marco da Estrada 
Real e o Centro de Visitantes 
do Caminho do Ouro (uma es-
cola abandonada que foi toda 
reformada pela Prefeitura que, 
desde do início do projeto, 
vem apostando nos parceiros 
Sebrae e Associação de Guias)
  Recentemente a Câmara 
Municipal, através de seu pre-
sidente, elaborou a Lei nº 
1.419 que tomba todo o Ca-
minho do Ouro dentro do Mu-
nicípio de Paraty,  sancionada 
sem vetos pelo Prefeito Mu-
nicipal, o que reforça a im-
portância desse projeto para o 
futuro de Paraty, na busca de 
um desenvolvimento susten-

tável.
    Está para ser assinado o Pro-
tocolo de Intenções entre Iba-
ma, Sebrae/RJ, Secretaria de 
Estado de Turismo do Rio de 
Janeiro, Prefeitura Municipal e 
Associação de Guias de Tu-
rismo de Paraty que tem por 
objetivo a cooperação mútua 
das partes visando verificar a 
viabilidade da implantação do 
projeto Caminho do Ouro, de 
acordo com as diretrizes a se-
rem apontadas pelo Parque Na-
cional da Serra da Bocaina.

Paulo Alcântara, Octávio Alvarenga, Humberto Motta

Anuncie Aqui
(24) 9845-3835

Secretário de Desenvolvimento Econômico/RJ visita Caminho do Ouro


