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RESUMO: Este é o relatório das atividades do Grupo
de Pesquisa em Desenvolvimento Municipal referentes ao
ano de 2005. Descreve-se aqui os seminários de
problematização ocorridos em Campos dos Goytacazes
e em Itaperuna, e as principais conclusões.

ABSTRACT: This is the report on the Research
Group in Municipal Development for 2005. It is described
herein the problem identification seminars in Campos
dos Goytacazes and Itaperuna, and the main
conclusions from it.
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 O Grupo de Pesquisa Institucional sobre
Desenvolvimento Municipal, foi criado no ano de 2004, pela
Coordenadoria do Programa de Mestrado da Faculdade
de Direito de Campos, com o objetivo de realizar estudos
e pesquisas em torno do equacionamento jurídico dos
problemas da vida municipal na Região Norte Fluminense
e nas regiões limítrofes dos Estado vizinhos, Minas Gerais
e Espírito Santo.

A delimitação do campo geográfico de estudo foi
determinado devido peculiaridades sócio-econômicas que
a distinguem de outras regiões do País, necessitando de
instâncias acadêmicas qualificadas para a análise e o
encaminhamento de soluções adequadas. Identificam-se
como prioridades à reflexão as áreas do Direito
Constitucional, do Direito Administrativo, do Direito
Financeiro, do Direito Tributário, do Direito Ambiental, do
Direito Urbanístico e outros.

O Grupo é composto por professores da
Faculdade de Direito de Campos, sob a coordenação de
professores-doutores do seu Programa de Mestrado em
Direito, aos quais se agregarão como pesquisadores
alunos e ex-alunos da instituição e membros da
comunidade jurídica regional.

Durante o ano de 2005, o Grupo se reuniu as
terças-feiras alternadamente, no horário das 12h, nas
instalações da Faculdade de Direito de Campos. Durante
o referido ano houve 13 reuniões.

 As abordagens para a pesquisa ficaram
determinadas em quatro: Econômica; Administrativa;
Social e Ambiental.

   Os pesquisadores durante o primeiro semestre,
se dedicaram na aquisição de possíveis fontes de pesquisa
para posterior apresentação de projetos individuais e
coletivos, dentre as aquisições encontram-se diversas
Legislações Ambientais dos Conselhos Municipais dos
municípios de Campos e Itaperuna.
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Outra vertente para o primeiro semestre foi a
elaboração do segundo Seminário de Problematização,
com intuito de ser realizado no Município de Itaperuna,
durante o próprio semestre.

O segundo semestre foi destinado à apresentação
de projetos, tanto individuais como coletivos, com a
orientação dada pelo Dr. Leonardo Greco, que seria de
vital importância a elaboração de no mínimo 01 projeto
coletivo e que todos os projetos deveriam ter como ênfase
as realidades jurídicas municipais.

No final do semestre foram estabelecidas as datas
dos encontros do primeiro semestre do ano de 2006 e o
planejamento de uma coletânea da Legislação Ambiental
Municipal de Campos dos Goytacazes.

Com relação aos seminários ocorridos,
passamos a descrever a realização dos eventos e as
informações relevantes para o grupo de pesquisa de
desenvolvimento municipal.

Nos dias 14 e 15 de dezembro de 2004, o Grupo de
Pesquisa Institucional sobre Desenvolvimento Municipal
da Faculdade de Direito de Campos, promoveu o 1º
Seminário, com o Tema PROBLEMAS JURÍDICOS DO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CAMPOS, com o
objetivo de reconhecer os problemas jurídicos do município
nas áreas: administrativa, econômica, social e ambiental.

Foram convidados para palestrar no seminário,
pessoas que contém grande conhecimento da realidade
do município, e que poderiam através de suas exposições,
apontar os problemas que sofre o município nas áreas
supra mencionadas. Assim, foram convidados para
palestrarem na área administrativa a Srª Marivalda
Bejamim Paes; Sr. Luiz Mário Azevedo Concebida e Sr.
Edivaldo Lucena Júnior, para a econômica, Dr. Paulo
Sanguedo, na social, Sr. Airton Évio de Souza e a Srª Maria
de Fátima de Castro, e por fim na área ambiental, Sr.
Aristides Soffiatti e Sr. Oscar Hugo Alvarez.
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O Seminário teve início no dia 14 de dezembro,
com a palestra da Srª. Marivalda Benjamim Paes, no
qual, iniciou sua palavras, dizendo que na área
administrativa os principais problemas jurídicos são
encontrados nos processos de licitação, dos contratos,
dos investimentos mínimos garantidos pela Constituição
Federal, dando como exemplo o percentual destinado
à educação, discipl inado no art. 212 da norma
constitucional, conforme transcrevemos:  “Disse ainda
que dentro da área administrativa, os principais
problemas jurídicos e os principais entraves que se vive
dentro desse setor, abrangendo a questão do pessoal,
a questão da licitação, dos contratos, dos investimentos
mínimos garantidos por lei através da Constituição da
República Federativa do Brasil. Citou o exemplo da
educação, no qual pelo menos 25% da receita deverá
ser investida na área, existindo a grande discussão
travada com relação a esses 25% se com relação à
arrecadação dos impostos e taxas próprias dos
municípios, ou se estariam incluídas, também, a receita
de repasse como no caso do município de Campos em
relação aos royalties.

A palestrante, ainda afirmou que o município carece
de estudos e discussões sobre o destino de sua
arrecadação, pois informou que apenas 5% da previsão
de R$ 830,000,000,00 (oitocentos e trinta milhões) são de
recursos próprios do município, e que o restante, tem como
origem transferências de outros entes da federação e dos
royalties, e que o petróleo é finito e os royalties não seriam
percebidos pelo município para sempre. Assim, com o seu
término, iria  implicar em uma queda brutal da receita do
município, necessitando que os administradores se
preocupem com esta situação, vez que poderão prejudicar
as futuras gerações.

Importante medida apontada pela palestrante, foi a
criação dos conselhos municipais, que surgiram após a
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pressão da sociedade para que a sociedade civil viesse a
participar da Administração do município, que entendemos
de grande relevância transcrever.

(...) aspecto importante é o da criação dos conselhos
municipais, que surgiram após a pressão popular, no sentido
de fazer com que a sociedade civil organizada possuísse
um canal direto de comunicação com as decisões e
elaborações de políticas públicas em diversos setores. Que
além, da função de elaborar as políticas públicas, o povo
teria essencial papel fiscalizador, da efetiva implementação
dessas políticas que fossem sendo elaboradas. E que
deveria existir esse controle externo dessas efetivas
implementações dessas políticas públicas.

Ressalta a palestrante, que faz uma diferença no
município entre prestação dos serviços concedidos,
permitidos e terceirizados e que os primeiros são utilizados
no abastecimento de água e coleta de esgoto, e que o
transporte coletivo que deveria ser concedido, não é, o
que demonstra um problema, pois nunca houve uma
concorrência para exploração de tal serviço.

Terminando a palestra, a Srª Marivalda Benjamim
fez uma breve síntese do que tinha explanado.

Dando continuidade ao seminário, o segundo
palestrantes do dia foi o Sr. Luiz Mário Azevedo Concebida,
que no momento exercia a função de Presidente do Fundo
de Desenvolvimento de Campos – FUNDECAM.

O palestrante disse dá necessidade de uma reforma
gerencial do Estado brasileiro, que tal reforma necessita
de acadêmicos que possam discutir tal processo e que
por mais independente que sejam as pessoas, o Poder
Público sempre irá intervir em suas vidas.

Ressaltou ainda,  que o povo só sabe criticar e que
não busca colaborar com o Poder Público, no qual
acreditamos de vital importância transcrevermos este
pensamento deste agente público.
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Ressalta que o povo só sabe criticar, ao invés de
fornecer propostas concretas. Diz que o povo deve respeito
as pessoas que estão na administração pública.

Um grande problema para a administração pública
é a preparação do gestor público, sendo necessário um
processo de negociação e as gerências de conflitos, no
qual o mesmo não conseguirá seguir na administração
pública sem esta preparação, e que não se admitem
pessoas despreparadas na administração e que no
município isso não ocorre, sendo todos os agentes
pessoas preparadas para as suas funções.

Informou que o sistema supra mencionado analisa
a questão política, de preço e a consulta à sociedade,
cabendo ao gerente de conflitos convencer a população
de que determinadas reivindicações não podem ser
atendidas.

Mencionando sobre os convênios, o mesmo disse
que o município gasta cerca de R$ 7.000.000,00 (sete
milhões de reais), com os convênios e que sempre tem
alguém se beneficiando dos mesmos, conforme
transcrevemos as palavras do palestrante.

Nós temos uma despesa hoje de sete milhões de
reais mensais em convênios. Diz que sempre tem alguém
levando vantagem nisso, mas é forçado pelo comando
político. Manda quem pode obedece quem tem juízo.

Em relação ao controle externo exercido pelo
Tribunal de Contas, disse que o órgão é um atravancador
do processo administrativo, chegando a ridicularizar a
atuação, devido a um processo contra a Prefeitura, que
segundo o palestrante “ é digno de ser colocado num livro”.

Concluindo, o palestrante, volta a falar que a
população deveria participar da administração pública, mas
criticando menos e propondo contribuições.

O terceiro e ultimo palestrante, da área
administrativa do seminário foi o Sr. Edvaldo Lucena
Junior, que no momento exercia o cargo de Sub-Secretário
de Industria, Comércio e Turismo.
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O palestrante enfatizou que o município vem fazendo
investimento fortes no turismo, e da necessidade de um
planejamento para a realização dos projetos no município.

Comentou da importância dos secretários como
gestores da administração pública, conforme
transcrevemos.

(...) o secretário, como gerenciador, tem que ser uma
pessoa inteiramente integrada ao chefe do executivo e que
passa por três aspectos: o da questão da vaidade, da ética
e da moralidade.

O palestrante concluiu, dizendo que tais questões
são de grande importância, devendo o gestor público agir
de moral e ética e não ter vaidades pessoais no trato da
gestão pública.

Após a exposição pelos três palestrantes, tiveram
início os debates sobre o assunto, sendo questionado que
se observou durante o exposição que a Prefeitura não
disponibiliza as informações sobre o município, sendo
questionados os palestrantes como se poderia ter acesso
a tais informações de forma pública e democrática.

Foi respondido que o acesso pela Prefeitura é
deficiente, mas que através de outros órgãos é possível o
acesso às informações do município, como: MP, Tesouro
Nacional, Governo do Estado. Informaram ainda que não
existe um hábito da população de ler os diários oficiais, o
que poderia fazer com que ela participasse do
planejamento do município; e novamente afirmaram que
o problema é do povo que não participa.

Respondendo a uma pergunta o sr. Luiz Mário
informou que o principal problema jurídico do
desenvolvimento de Campos é a luta absurda com outras
regiões do país por aquilo que se acham que é de direito do
Município, em relação aos recursos do mar, e que todos
querem também.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 8 - Junho de 2006

702 GRUPO DE PESQUISA INSTITUCIONAL DESENV. MUNICIPAL

Foi questionado o palestrante, Sr. Edvaldo Lucena,
quais foram os erros e acertos nos investimentos voltados
para o turismo no município.

Como acerto, foi colocado que hoje o município
busca um planejamento e buscar parceiros para os
investimentos e que o erro é uma situação que acontece
muito na administração pública, vez que, não há certas
subdivisões, pois diversas pessoas tratam do mesmo
assunto, o que vem a causar excessos.

Respondendo a uma pergunta o Sr. Luiz Mário explicou
a atuação maciça do Tribunal de Contas e do Ministério
Público, não seria por não ocorrer um controle interno na
administração, mas sim, por que os membros destes órgãos
não conseguem participar e que geram inquéritos por motivos
vários, inclusive dos que estão se prestando contas.

Os palestrantes foram questionados por Dr.
Leonardo Greco, se o município possui alguma política
agrícola, industrial e econômica.

Em resposta, foi dito que as pessoa que acreditam
na fruticultura na região, não conhecem o universo desse
setor, que em relação a pesca, Campos já poderia ser
considerado um pólo pesqueiro, mas que o pescador
precisa de um treinamento, vez que a sua atividade
atualmente e extremamente predadora.

Questionados sobre o meio ambiente, foi interrogado
o porquê do município não exercer o poder de licenciamento
ambiental, pois possui especificidades próprias.

O Sr. Luiz Mário comentou que pensa que não
apenas a questão ambiental deveria evoluir como diversos
outros instrumentos da administração.

Ao término foram questionados os palestrantes, sobre
quais seriam os motivos que levam à falta da participação da
população nas decisões do Poder Público: se seria o descrédito
do Poder Público, a falta de um suporte técnico, se as
universidades não estariam cumprindo seu papel junto a
sociedade ou a deficiência da educação básica e fundamental.
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Em resposta, os palestrantes afirmaram que é um
misto de todos os fatores relacionados acima.

Dando continuidade ao seminário, no período
noturno, o Sr. Paulo Sanguedo fez sua explanação sobre
o desenvolvimento econômico do Município.

O palestrante dividiu o desenvolvimento de Campos
dos Goytacazes em 04 décadas, 20,30,60,70 em diante.

Informou que na década de 20, era a época dos
cafezais, e que a partir da década de 60 houve um
esvaziamento lento e fatal da região, ocorrendo um fluxo
migratório para as regiões metropolitanas.

Comentou que na década de 70, foi a época das
usinas, a qual trouxe um volume de dinheiro muito grande
para a região, e que nesse período foi criado o Projeto de
Fusão, Incorporação e Re-localização, que segundo as
palavras do palestrante teve os seguinte efeitos:

Este projeto que, até então parecia ser o projeto
redentor da região, acabou de afogá-la por completo.
Então, aquelas empresas de açúcar que estavam na
mesma região poderiam adquirir, incorporar ou re-localizar
e as usinas de São Paulo passaram a adquirir as usinas
daqui, sem o intuito de desenvolvê-las, mas querendo as
cotas da produção de açúcar, porque o IAA não aumentava
a cota, mas permitia incorporação.

Ressaltou o professor que os royalties são um
grande problema para Campos, vez que os mesmo são
finitos e os gestores públicos não fizeram nenhuma
aplicação deste dinheiro para o desenvolvimento da
cidade.

Analisou que o progresso levou o município a cair
numa situação desagradável, vez que Campos deixou de
ser um centro de aquisições de bens e serviços.

Informou que uma grande possibilidade de fazer o
Município sair deste estado de decadência pode ser a
implantação do Porto na Praia do Açu, que provavelmente
ocorrerá o que acontece com Vitória, que vive em torno
do Porto de Tubarão.
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Tendo início os debates, o palestrante foi indagado
sobre a questão da diversidade de culturas, como forma
de desenvolvimento da região, através da agricultura.

Em resposta, informou que houve um estudo sobre
a região, que na verdade foi mal interpretado, pois achavam
que teriam de substituir a cana, por outros produtos e não
a cobertura das áreas devolutas, não cobertas com a
cana, com outras culturas.

Acrescentando, falou que acredita que a única
possibilidade para o desenvolvimento de campos é através
da agricultura, devido às características do Município.

Foi perguntado sobre a importância do Fundo de
Desenvolvimento Campos – FUNDECAM, para o município.

Referente ao FUNDECAM, afirmou que o projeto
está desvirtuado, vez que deveria ser um fundo para
atender aos pequenos empresários que não têm acesso
ao crédito e não a empreendedores que têm possibilidade
de financiamento do BNDES.

Um palestrante perguntou qual seria a possibilidade
de atenuar o trabalho informal no município.

Sobre a gestão, o palestrante considera este
problema uma gestão nacional e que carece de uma
solução rápida, pois no futuro o governo não suportará
esse numero de pessoas

Questionado sobre o que pensa em relação aos
empréstimos e os subsídios diretos para o
desenvolvimento da região afirmou que vê o incentivo
como um paternalismo, que a isenção do ISS não
adiantaria para o desenvolvimento, mas na verdade o que
surtiria algum efeito seria a isenção do ICMS por 10 ou 15
anos.

Questionado sobre a importância da montagem da
refinaria e do porto do Açu e se o Município não teria
recursos suficientes para a implantação dos
empreendimentos, o palestrante afirmou que devido à
magnitude dos projetos, necessitaria de uma grande
empresa para a concretização, como a Petrobrás.
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Indagado se a reativação da ferrovia para a região,
não iria ser monetariamente menor, do que o porto.

Para o palestrante o país deveria ser cortado em
todas as regiões por ferrovias elétricas, mas isso não
ocorreu devido ao freqüente descarrilar de trens e à falta
de vias alternativas.

Perguntado se o Município possui uma política de
desenvolvimento agrícola, pesqueira e industrial, afirmou
que desconhece e se tiver até hoje só está no papel.

Um participante perguntou se seria vantajoso para
o Município a instalação de uma usina de desenvolvimento
do biodiesel, atendendo a exigências sociais e ambientais.

O palestrante informou que seria de grande
importância, conforme transcrevemos suas palavras:

A instalação de uma usina de desenvolvimento do
biodiesel diminuiria a dependência e o custo operacional
na balança comercial e seria uma solução não só para
nós, mas também para o país economicamente.

Importante tal implantação, segundo o palestrante,
pois diminuiria a dependência do petróleo, e que além
desta implantação seria viável também o fortalecimento
do carro a álcool. Mas que existe um grande problema
nessa implantações, que seria o fato do governo brasileiro
desacreditar esses projetos junto a população.

No segundo dia do Seminário foram apresentadas as
palestras referentes aos problemas sociais e ambientais,
sendo palestrantes o Sr. Airton Évio de Souza; Srª. Maria de
Fátima Castro, Sr. Aristides Soffiatti e Sr. Oscar Hugo Alvarez.

O primeiro palestrante foi o Sr. Airton Évio de Souza,
membro do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente e o Conselho Municipal de Assistência Social.

Iniciou a palestra apontando que a Constituição da
República Federativa do Brasil, mudou o padrão social
brasileiro, mas que os cidadãos não sabem exigir seus
direitos, e que tal fato prejudica no que diz respeito ao
Poder Público cumprir com as decisões dos Conselhos.
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Informou o palestrante que há uma grande carência
na educação municipal, que a preocupação não pode estar
unicamente em saber quantas crianças estão matriculadas,
e sim as condições em que essas crianças estudam.

O palestrante disse que os conselhos têm
competência legislativa própria, não existindo uma
hierarquia entre as lei federal ou estadual sobre a municipal,
conforme transcrevemos: cada Município pode estabelecer
seus critérios. No que tange a lei da assistência social, por
exemplo, no âmbito federal, compete ao conselho nacional
de assistência social aprovar a verba que será destinada
ao orçamento previsto para as atividades de assistência
social. No Município esta situação já é diferente: o Conselho
Municipal em nada participa de assuntos orçamentários.

Ressaltou que o orçamento da Secretaria de
Desenvolvimento e Promoção Social não é executado de
forma descentralizada e transparente, vez que não há
fiscalização do Conselho.

Sobre os jovens infratores, informou que o Município
não tem uma política definida para estes jovem e que os
mesmos ficam impunes, e não recebem tratamento
educacional necessário.

Ao término da palestra, foi convidada a Sra. Maria
de Fátima de Castro, Presidente da Associação Irmãos
da Solidariedade, para expor a sua visão sobre os
problemas sociais no Município.

Informou que o grande problema é o péssimo quadro
de políticos e que os cidadãos estão sem esperança.

A palestrante enfocou somente a questão da AIDS,
ressaltando que o problema é muito mais social do que
clínico e que falta uma educação preventiva sobre o
assuntos em todos os níveis educacionais.

Dando início ao debate sobre os problemas sociais
do Município de Campos, o Sr. Airton foi questionado sobre
a municipalização das medidas sócio-educativas, tendo
como resposta, que o adolescente infrator deve ser
cuidado junto à família e que foi firmado um Termo de
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Ajustamento de Conduta – TAC, no qual previa a criação
do CRIAN e de um centro de internação.

Afirmou que o primeiro foi criado pelo governo do
Estado e faltava a elaboração de um projeto a nível
municipal.

Foi perguntado à palestrante Srª. Fátima, sobre o
fornecimento de remédios para os portadores de HIV e a
compatibilização da reserva do possível com a dignidade
da pessoa humana.

Em resposta, afirmou que o fornecimento é feito
pelo governo federal às secretarias estaduais, e ainda
comentou outros problemas em relação ao tratamento,
conforme transcrevemos. (...) explicou que o governo
federal realiza o repasse de verbas destinadas ao
fornecimento dos medicamentos para os portadores de
HIV. Esses medicamentos custam em média de quatro
a cinco mil reais por mês para cada paciente. Em
contrapartida, advertiu ela, que o governo não fornece
os medicamentos para o tratamento das demais
doenças que aparecem em virtude de se possuir o vírus
da AIDS.

Sobre a pontualidade na prestação de contas,
questionou-se o porquê do Conselho não relatar a questão
ao Tribunal de Contas do Estado.

O palestrante esclareceu que o Tribunal somente
este ano começou a realizar a revisão e fiscalização dos
Conselhos e acredita que provavelmente ocorrerá esta
pressão.

Sobre as informações deficientes dos problemas
sociais, foi questionado se seria por falta de pesquisas
socias ou por uma falta de atitude do Poder Público em
divulgar as informações.

Afirmou-se que é um pouco de cada situação, pois
realmente faltam pesquisas e que o governo não transmite
as informações, vez que existe a participação da
sociedade nos Conselhos.
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Encerrando, no Seminário foram proferidas as
palestras sobre os problemas municipais ambientais do
Município.

O professor Aristides Soffiatti, iniciou a sua palestra
fazendo um panorama ambiental do Estado do Rio de
Janeiro e pontuou historicamente a exploração dos
recursos ambientais na região.

Informou que a questão ambiental está localizada
em um binômio: desenvolvimento econômico e proteção
do meio ambiente.

Ressaltou que se deve frear o desenvolvimento
degradativo, conforme transcrevemos suas palavras.
Não é possível continuar com o desenvolvimento
econômico desenfreado que, ao longo dos anos destruiu
99,5 % da cobertura vegetal do noroeste fluminense. O
próprio Código Florestal, que determina a preservação de,
pelo menos 20% da mata atlântica no Estado, já está
ultrapassado, vez que não condiz com a realidade
ambiental.

Finalizou dizendo que na visão dos governantes,
progresso não é justiça social nem meio ambiente, e sim
crescimento industrial.

Em seguida o palestrante Sr. Oscar Hugo Navia
Álvares, pesquisador da UENF, apresentou um mapa
geomorfológico da região e relatou que o sistema hídrico
regional encontra-se desfigurado, em virtude da abertura
de canais.

Outro problema apresentado foi em relação ao
assoreamento das lagoas, que são grandes mananciais
de água doce.

Segundo o palestrante um dos grandes problemas
é a questão climática, conforme transcrevemos: O clima
regional também deve ser, objeto de preocupação. Redes
de canais são construídas na tentativa de resolver os
problemas climáticos da região. Apesar de não haver
nenhum estudo oficial neste sentindo, há quem afirme que
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o clima regional mudou de classificação, passando do
semi-úmido para semi-árido. Se tal modificação for
comprovada, necessitar-se-á de uma mudança nas
políticas públicas, de forma que estas venham a atender
novas necessidades.

Ressaltou que na região existe um desrespeito da
legislação ambiental nos assentamentos, inclusive nas
áreas de preservação permanentes.

Iniciando os debates, a Dr. Mirian Fontenelle
questionou os palestrantes sobre a municipalização da
política ambiental.

O professor Aristides aduziu que não acredita
muito na municipalização, vez que o poder público
municipal sofre diversas pressões, em especial, do
poder econômico.

Foi questionado sobre a possibilidade da
regularização fundiária das populações que vivem em ares
de preservação nas margem do Rio Paraíba do Sul.

Em resposta, informou-se que a Prefeitura dispõe
de recursos financeiros para resolver todos os problemas
referentes à ocupação irregular: basta interesse político.

Perguntou-se sobre a fiscalização ambiental e a
utilização de instrumento de controle, como o licenciamento
e as auditorias.

O palestrante Aristides, disse que a fiscalização
municipal é precária e em relação ao licenciamento, é feito
pela FEEMA e a concessão de licenças são concedidas
em decorrência do interesse político envolvido.

Um participante questionou sobre os problemas do
Rio Paraíba do Sul, sendo informado que todos os
problemas, para serem resolvidos, dependem de interesse
político e uma verdadeira preocupação com a questão.

O Coordenador do Mestrado da FDC, Dr. Leonardo Greco,
encerrou o Seminário, agradecendo aos palestrantes pela
contribuição, através dos apontamentos feitos durante os dois dias.

O Grupo de Pesquisa Institucional sobre
Desenvolvimento Municipal, dando continuidade à
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proposta de identificação dos problemas da região, realizou
o segundo Seminário, no dia 19 de abril de 2005, na cidade
de Itaperuna, localizada no estado do Rio de Janeiro.

Novamente buscando identificar os problemas
relacionados às áreas: administrativa, econômica, social
e ambiental. Foram convidados os Senhores Sérgio Araújo
Nunes; Carlos Rubens Novaes de Castro; Edmilson
Alvarenga Ladeira; Loide Estides Rodrigues Faria de
Souza; Márcio de Oliveira Monteiro; Flávio Lemos de Souza
e Marcos Vinício Dias Ribeiro.

Iniciou-se o Seminário pela área administrativa,
tendo como palestrante o Sr. Sérgio Araújo Nunes,
Procurador do Município, que começou a palestra
afirmando que até aquela data existiam três termos de
ajustamento de conduta em andamento no Município e que
nunca em Itaperuna o governo se preocupou tanto com a
concretização das cláusulas dos TACs; que antigamente
os outros governantes não cumpriam os termos e que
causava um grande problema para o governante seguinte.

Exemplificou através de um TAC realizado com o
Ministério Público Federal, no qual o Município teria de
resolver sérios problemas em relação ao saneamento
básico em um bairro denominado Frigorífico, e que hoje o
bairro tem um sistema de saneamento.

Afirmou que, ao contrário do que ocorre em outros
Municípios, Itaperuna vem cumprindo rigorosamente os
Termos de Ajustamento de Conduta.

Em relação aos outros problemas municipais, o
palestrante apontou o tratamento do lixo, em especial sua
destinação, a ocupação do uso do solo de forma
desordenada e que a Prefeitura vem atuando na
regularização, inclusive utilizando seu poder de polícia.

Ao final, o palestrante reportou-se a problemas de
ordem legal e constitucional e da importância de algumas
leis para o Brasil.

Durante o período de debates, foi perguntado ao
palestrante se o Município tem o estatuto do servidor
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público ou se usaria o estatuto do servidor público
federal,bem como sobre a questão da contratação de
serviços.

Informou que o Município tem um estatuto do servidor,
próprio do Município.

Com relação às contratações, apontou a existência
do art. 37, IX da Constituição federal, que permite a
contratação temporária e que Itaperuna tem a lei nº 63/89
que trata sobre o assunto e que todos os contratados têm
seus direitos trabalhistas garantidos e quando não são
contratados pela Lei municipal é celebrado contrato na
forma da Lei nº 8.666.

Foi questionado o palestrante se o mesmo tem
conhecimento do procedimento do pregão eletrônico.

Em resposta, o mesmo informou que desconhece
e não tem nenhuma posição sobre o assunto.

Finalizando o debate, perguntaram se Itaperuna tem
um plano diretor e se o governo está cumprindo o art. 50
do Estatuto da Cidade e o prazo de termino do instrumento
normativo.

O palestrante informou da necessidade de se atualizar
toda a Legislação Municipal, pois a mesma encontra-se
defasada, e disse sobre o plano diretor uma série de
questões que têm de ser vista, conforme transcrevemos
(...) o plano diretor envolve uma série de normas e
instrumentos jurídicos, como, por exemplo, o usucapião
especial e vários outros instrumentos jurídicos que se há
uma necessidade de se fazer. Mas há também uma
necessidade de fazer um estudo porque um projeto de lei
dessa magnitude não se faz da noite pro dia.

Ao final, o palestrante agradeceu o convite e encerrou
sua participação.

A segunda área de problematização a ser
apresentada, foi a econômica, no qual foi convidado os
Senhores Carlos Rubens Novaes de Castro, representante
do SEBRAE e o Senhor Edmilson Alvarenga Ladeira,
presidente da Associação Comercial de Itaperuna.
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O Sr. Carlos, iniciou a sua palestra informando que
faria um cenário econômico e especificaria o que aflige
as empresas.

Posteriormente, mencionou diversos fatores
nacionais, como o trabalho informal e a geração de
empregos e afirmou que o SEBRAE vem tentando
incentivar as micro e pequenas empresas, dada sua
importância no cenário nacional.

Ressaltou, também, que o SEBRAE participou
do Termo de Ajustamento de Conduta, relacionado com
a extração de pedras em Pádua e que o Ministério
Público Federal, na pessoa do Procurador Cláudio
Chequer, tem chamado os empresários, na busca de
solucionar o problema que causa sérios problemas
ambientais e que tem conseguido valorosos
resultados, conforme vamos transcrever: o SEBRAE
vem apoiando o ajustamento dessas empresas, onde
já se têm 170 empresas participando desse TAC. A
previsão era de que o universo total seria algo em torno
de 300, e a meta do SEBRAE seria atingir cerca de
30% a 40%, ocorre que já se atingiu um número maior
do que o esperado. Assim, em termos de contribuição,
o SEBRAE investiu em torno de 800,000,00  a
1.000.000,00 de reais com a intenção de contribuir com
a distribuição de renda.

Finalizou a palestra, afirmando que o SEBRAE tem
apoiado a confecção e que se detectou que existem
170 empresas atuando nesta atividade, sendo apenas
30% informais.

O segundo palestrante da área econômica foi o Sr.
Edmilson Alvarenga Ladeira, que iniciou sua palestra
afirmando que as cidades do interior sofrem com a questão
da distância dos grandes centros, tendo como grandes
agravantes a falta de aeroportos e de estradas em condições.

Posteriormente, informou que Itaperuna ainda é uma
cidade privilegiada, pois detém 40% do PIB da região que
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soma 13 Municípios, sendo que este percentual
compreende 27% referente a aluguéis, 23% da indústria,
12% da construção civil, 5% do comércio varejista, 1% do
comércio atacadista e 3% da agropecuária.

Finalizou o palestrante, afirmando a importância da
atividade acadêmica em conjunto com a do comércio para
o desenvolvimento.

Tendo início os debates, o Dr. Leonardo Greco
ressaltou que não houve por parte dos palestrantes a
divulgação das informação sobre o Município, em relação
do que seria necessário fazer ou não fazer para o
desenvolvimento empresarial e da atividade econômica.

Afirmou o palestrante Carlos Rubens Novaes de
Castro, que o governo não deu importância a área
empresarial, justificando que o Município de Itaperuna não
tem estradas, que está fora do eixo e a topografia da região
não é ideal para as grandes indústrias e que essa não
seria a opção para o desenvolvimento da região.

Novamente, Dr Leonardo Greco argüiu se atualmente
existe o interesse no desenvolvimento da área econômica
no Município.

Informaram os palestrantes que atualmente existe
a intenção da prefeitura apoiar algumas ações para o
desenvolvimento, através da criação de centros de
treinamento e, principalmente, melhorar a cidade para que
a mesma seja vista como um pólo econômico.

No período da tarde, foram apresentadas as
palestras com vista as áreas sociais e ambientais
referentes ao Município de Itaperuna.

Iniciando com a área social, a palestrante Srª. Loide
Estides Rodrigues Faria de Souza, ex-Secretária de Promoção
Social, informou sobre os problemas sociais do Município.

O primeiro problema mencionado é da informação,
conforme transcrevemos  as palavras da palestrante:o
primeiro problema é a falta de informações por parte dos
cidadãos, pois esses acreditam que não são dignos de
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direitos e que não são capazes de transpor as barreiras
impostas pela sociedade para pleitear seus direitos.

Outro grande problema é a falta de financiamento,
pelo Estado para a assistência social, e quando ocorre a
diminuição dos gastos, a área da assistência social é a
primeira a ser afetada, vez que não existe um percentual
obrigatório definido por lei.

Em seguida, a palestrante informou os programas
sociais desenvolvidos durante sua gestão na Secretaria
de Promoção Social.

Finalizou a palestra informando da importância das
ações conjuntas entre o poder executivo e o judiciário, mas
tão importante quanto são as parcerias com conselhos
tutelares, ONG’s e a polícia militar.

Posteriormente foi convidado o Sr. Márcio de Oliveira
Monteiro para iniciar sua palestra.

O palestrante iniciou fazendo uma demonstração
histórica da educação no Brasil, que até antes da
Constituição federal de 1988, já era o retrato da intolerância,
do autoritarismo e que as pessoas eram formadas para
obedecer ordens.

Afirmou que a educação tem um perfil elitista e por
isso falta identidade profissional. Com isso, os professores
não têm orgulho do ofício e não há a valorização
profissional.

Em Itaperuna, o sistema de educação é adequado,
vez que existe uma parceria com ações sociais.

Destacado pelo palestrante, são as articulações dos
Conselhos Municipais da Educação e da Criança e do
Adolescente que buscaram as faculdades do Município,
com o objetivo de prestar um auxílio, através da prestação
de serviços às instituições educacionais da região.

Iniciando os debates, foi questionado aos
palestrantes a respeito da fiscalização da prestação de
contas pelo fundo municipal de educação.

Em resposta, a Srª Loide Estides, informou que o
Conselho na área de assistência social sempre foi presente
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em sua ação fiscalizadora e a prestação de contas da
área social é levada à apreciação do presidente do
Conselho.

Dr. Leonardo Greco questionou se em Itaperuna há
instituições de assistência social, beneficiadas por
subvenções federais ou municipais indicadas por
parlamentares.

Novamente a Srª Loide Estides respondeu que
existem, mas que o Sistema Único de Assistência Social
– SUAS irá proibir essa prática quanto às subvenções
municipais; informou, ainda, que todas as instituições
recebem subvenções da Prefeitura.

Finalizando o Seminário, foi apresentada a última
área de palestra, tendo como palestrantes o Sr. Flávio
Lemos de Souza e o Sr. Marcos Vinício Dias Ribeiro, para
explicitarem os problemas da questão ambiental no
Município de Itaperuna.

O Sr. Flávio Lemos iniciou sua palestra informando
que os grandes problemas do Município estão relacionados
com o Rio Muriaé.

Como primeiro problema, o palestrante apontou o
derramamento de detritos de frigoríficos no Rio Muriaé,
que tal atividade foi interrompida com a atuação do Poder
Judiciário, que determinou a paralisação dos frigoríficos,
até a instalação de equipamentos de controle ambiental.

Outro grande problema mencionado, foi a
degradação do meio ambiente cultural, conforme
transcrevemos.

A região onde se localiza o Cristo de Itaperuna,
monumento histórico, está tomada por torres de telefonia
e não há qualquer ação ostensiva por parte do Poder
Público no sentido de coibir os excessos praticados. Há
inclusive, um grande debate entre a Prefeitura e a Igreja
acerca de quem seria a responsabilidade pela área, numa
clara tentativa de transferência de atribuições.

Afirmou ainda o palestrante, que há falta de
planejamento dos loteamentos urbanos, pois os mesmos
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são feitos sem nenhuma estrutura, nem mesmo uma
unidade de tratamento de esgoto.

Finalizando, o palestrante informou que a fábrica da
Parmalat emite gases poluentes, vez que não utiliza filtros
nas suas chaminés .

Posteriormente deu-se início à palestra do Sr. Marcos
Vinício Dias Ribeiro, representante da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Itaperuna.

Aduziu que todas as leis ambientais do Brasil são
novas e que a preservação com o meio ambiente é uma
coisa recente.

Informou o palestrante que o município, somente em
1998 passou a adotar medidas mais diligentes, em relação
ao solo urbano, vez que a administração do solo é
atribuição da Secretaria de Meio Ambiente que também
só foi criada no ano acima.

Afirmou que Itaperuna possui um Código de Meio
Ambiente com 175 artigos, onde se podem encontrar os
principais problemas e a regulamentação de diversas
situações.

Em relação aos problemas ambientais do Rio
Muriaé, existe um trabalho entre a Secretaria de Meio
Ambiente e a Polícia florestal, para desarme de armadilhas
que são predatórias, mas salienta que o rio é federal e
quem deveria cuidar do mesmo é o IBAMA.

Foi ressaltado o papel do Ministério Público na
proteção ambiental, vez que através dos Termos de
Ajustamentos de Conduta, existe uma maior agilidade no
tratamento das questões ambientais, pois os TAC’s
acabam ditando normas para infratores e para o Poder
Público que muitas vezes é omisso.

Finalizou a palestra, relacionando algumas atuações
da Secretaria de Meio Ambiente no Município.

Iniciou-se os debates com a indagação acerca da
existência de projetos para a construção do aterro sanitário
e de estações de tratamento de esgoto para minimizar a
poluição no Rio Muriaé.
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O palestrante, Sr. Flávio Lemos, respondeu não ter
conhecimento de nenhum projeto. Em relação à
construção de estações de tratamento de esgoto, o
mesmo ressaltou a existência de uma unidade construída,
mas sem funcionamento, que deu ensejo a um TAC.
Informou ainda que, geralmente, os TAC’s somente surtem
efeitos perante particulares, mas com os órgãos públicos
não se tem obtido êxito.

O Sr. Marcos Vinício, por sua vez, esclareceu a
existência de diversas estações de tratamento de esgoto
em funcionamento.

A  Drª. Mirian Fontenelle, fez diversos apontamentos
em relação à fiscalização e se os valores pela cobranças
das multas são revestidos para a recuperação do dano
ambiental. Afirmou, ainda, que em relação à poluição
sonora, existe atualmente uma resolução do CONAMA
regularizando a emissão sonora.

Comentou ainda da dificuldade de se lidar com as
questões ambientais, vez que existem três interesses que
têm de ser conjugados: interesse social, interesse
econômico e interesse ambiental.

Em relação ao problema causado pelas  instalações
de antenas ao redor do Cristo, aduziu que deveria ser
regulamentada a colocação destas antenas através de uma
lei, podendo utilizar-se do instituto da servidão administrativa.

O palestrante, Sr. Marcos Vinício, afirmou que o
problema das torres é bastante técnico, pois toda a
comunicação do Município depende delas, pois sua
retirada causaria um grande impacto, conforme
transcrevemos. O impacto da retirada seria de grandes
proporções. Diante de tais constatações, uma das
maneiras de se minimizar o impacto visual seria pintar as
torres de forma a fazê – las se confundir coma paisagem
natural.

Terminada a palestra, o Dr. Leonardo Greco
agradeceu a todos os presentes e, aos palestrantes, pelas
palestras proferidas, e deu por encerrado o Seminário.
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