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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ref.: Inquérito Civil n° 1.30.008.000003/2007-63.

Data, hora e local: 04 de junho de 2014, às 14h, na sede da Associação de Moradores do 

Bairro Campo Alegre, no município de Itatiaia/RJ.

A audiência pública foi aberta, às 14h35min, pela Procuradora da República em Resende, Dr.ª 

Luciana Fernandes Portal Lima Gadelha, representante do Ministério Público Federal (MPF), 

convidando para compor a mesa as seguintes entidades e seus respectivos representantes:

- o Sr. Nelson Luiz Pacheco Lima, representante do Instituto de Terras e Cartografia do Estado 

do Rio de Janeiro (ITERJ);

- o Sr. Carlos Augusto Rodrigues dos Santos, representante da Secretaria de Patrimônio da 

União no Rio de Janeiro (SPU/RJ);

-  o  Sr.  Gustavo  Wanderley  Thomzinski,  representante  do  Instituto  Chico  Mendes  de 

Conservação da Biodiversidade/Parque Nacional do Itatiaia (ICMBio/PNI);

- o Sr. Antônio Azevedo, representante do Instituto Estadual do Ambiente/Superintendência do 

Médio Paraíba (INEA/SUPMEP);

- o Sr. Marcos Ribeiro Lopes, representante da Caixa Econômica Federal (CEF);

- o Sr. Ruy Saldanha, Secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Itatiaia (PMI); 

- o Sr.  João Alberto Thadeu Cruz Galvani, representante da Companhia Estadual de Habitação 

do Estado do Rio de Janeiro (CEHAB/RJ); e

- a Sra. Luciana Monteiro de Figueiredo Motta, representante da Associação de Moradores de 

Nova  Conquista  (AMNC);  juntamente  com  a  Procuradora  da  República  coordenadora  dos 

trabalhos.

Ausente o representante da Secretaria Estadual de Habitação do Rio de Janeiro.

Composta a mesa, a Dr.ª Luciana Gadelha convidou todos os presentes a colocarem-se de pé 

para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, a representante do MPF apresentou 

os objetivos da audiência,  esclarecendo que o MPF possui um procedimento administrativo 

instaurado  (inquérito  civil  n°  1.30.008.000003/2007-63),  a  fim  de  verificar  a  atuação  dos 
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poderes públicos competentes no que tange à disponibilização de acesso a programas sociais 

em favor das famílias que vivem em situação de extrema pobreza na denominada Comunidade 

de Nova Conquista, instalada em área de domínio da União, no município de Itatiaia/RJ. A Dr.ª 

Luciana Gadelha acrescentou, ainda, que a audiência pública é uma importante ferramenta 

para  ouvir  os  moradores  da  comunidade  e  identificar  suas  principais  demandas.  Por  fim, 

explicou,  resumidamente,  o  histórico  de  ocupação  da  área  em  questão  e  o  processo  de 

regularização já iniciado, ressalvando os convênios firmados e as iniciativas implementadas 

pelos diversos órgãos públicos.

Foi dada a palavra à representante da AMNC, que passou a discorrer acerca das dificuldades 

enfrentadas pela comunidade, manifestando o sentimento de descaso e de falta de estruturas 

devido  à  impossibilidade  de  implementação  melhorias  por  parte  da  PMI,  em  virtude  da 

ausência  de  termo de  posse  da  área.  Frisou  que  os  serviços  públicos  básicos  são  muito 

precários ou inexistentes no bairro.

Foi dada a palavra à Sr.ª Luzia Francisco, ex-presidente da AMNC, que agradeceu a presença 

de todos e frisou a importância da presente audiência para a comunidade, sendo considerada 

uma “vitória” para os moradores. Discorreu acerca do processo de ocupação do bairro e das 

dificuldades encontradas pelas famílias, inclusive, quando do cadastramento das pessoas que 

ocupariam as moradias construídas pelo Poder Público. Esclareceu que a maioria dos entraves 

enfrentados pela comunidade decorre da falta de conclusão da regularização fundiária da área, 

que se mostra muito morosa e pouco eficiente.

Em  seguida,  a  Dr.ª  Luciana  Gadelha  desfez  a  mesa  para  que  esta  ocupassem  os 

representantes dos diversos órgãos executivos da PMI. Foram convidados a compor a mesa 

todos os secretários municipais da Prefeitura.

Foi dada a palavra ao Secretário de Planejamento Municipal, Sr. Ruy Saldanha, que expôs uma 

apresentação  sobre  a  Comunidade  Nova  Conquista  e  todas  as  ações  da  PMI  para  a 

regularização e melhoria do bairro.  Explanou sobre a titularidade da área e o processo de 

ocupação, que teve muitas invasões, até o momento em que os órgãos públicos passaram a 

atuar na regularização da área. Discorreu acerca das iniciativas de melhorias e infraestrutura 

promovidas  pela  Prefeitura  no  bairro,  bem  como  as  que  estão  programadas  para  serem 
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implementadas futuramente. Frisou sobre uma questão importante que é o abastecimento de 

água no bairro, uma das maiores demandas da comunidade, que não conta atualmente com 

abastecimento regular de água. Explicou que haverá a instalação de uma adutora em breve, 

uma vez que o processo de compra dos materiais já foi iniciado. Foi informado que a obra é 

iniciativa exclusiva da Prefeitura (o valor do contrato de serviço gira em torno de 100 mil reais). 

Enfatizou também que já há um projeto de esgotamento sanitário para o bairro, sendo mais 

demorada a sua execução, porque depende de recursos do Governo Federal (provenientes do 

PAC2). Ressaltou que, em 2014, a área foi declarada como de interesse social, o que fará com 

que a aquisição de recursos para o bairro seja facilitada. Acrescentou que, para o ano de 2015, 

está  prevista  a  instalação  de  um  centro  de  saúde  na  Comunidade  Nova  Conquista.  Em 

seguida, o Secretário de Planejamento passou a elencar as ações/iniciativas implementadas e 

programadas por cada secretaria da PMI. Iniciou com as ações/iniciativas da Secretaria de 

Assistência Social,  Direitos Humanos e Habitação,  e continuou com as ações/iniciativas da 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Ordem 

Pública, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Planejamento. Finalizou 

a  explanação  apresentando  as  ações  futuras  para  a  regularização  fundiária  da  área  da 

comunidade.

Em seguida, a Dr.ª Luciana Gadelha desfez a mesa para que os representantes dos órgãos 

públicos envolvidos pudessem apresentar suas considerações.

Foi dada a palavra ao representante da CEHAB/RJ, Sr. João Alberto Thadeu Cruz Galvani, que 

esclareceu que a empresa contratada para construir o conjunto habitacional de Nova Conquista 

descumpriu o contrato firmado e está inadimplente com o Estado do Rio de Janeiro, motivo 

pelo qual não houve a finalização das obras do conjunto habitacional. Informou que a CEHAB 

está em processo de contratação de uma nova empresa para concluir o projeto habitacional da 

Comunidade Nova Conquista, tão logo a CEF disponibilize a documentação exigida para que 

os recursos necessários sejam liberados. 

A Dr.ª Luciana Gadelha questionou ao representante da CEHAB/RJ acerca da reprogramação 

dos valores destinados à conclusão das obras, por parte da CEF, bem como acerca da retirada 

da CEHAB do acordo de cooperação técnica firmado entre a SPU/RJ,  a PMI,  a Secretaria 

Estadual  de  Habitação  do  Rio  de  Janeiro,  o  ITERJ  e  a  CEHAB/RJ.  Foi  informado  pelo 
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representante da CEHAB/RJ que, em face da inclusão do ITERJ, a continuidade da CEHAB 

não era necessária.  A Dr.ª  Luciana Gadelha ressaltou que a ausência da CEHAB deixa  a 

comunidade vulnerável e desprovida de projetos de novas unidades habitacionais,  uma vez 

que o ITERJ não possui a atribuição de prover habitação ao cidadão, mas sim a CEHAB/RJ. O 

representante  da  CEHAB informou sobre  a  escassez  de  recursos  ao  órgão  e  também ao 

ITERJ, o que dificultaria a atuação de ambos na comunidade.

Foi  dada palavra ao representante da CEF,  Sr.  Marcos Ribeiro Lopes,  que explicou que a 

redução do número de unidades habitacionais da comunidade foi uma exigência do Ministério 

das  Cidades.  Informou  que  já  há  uma  reprogramação  dos  serviços  que  precisam  ser 

complementados, mas que o processo necessita de complementação de documentos por parte 

da CEHAB/RJ.  

Foi dada a palavra ao representante da SPU/RJ, Sr. Carlos Augusto Rodrigues dos Santos, que 

passou a discorrer sobre a dificuldade de se realizar a regularização fundiária das terras da 

comunidade,  principalmente  devido  à  precariedade  da  documentação  da  área  quando  da 

legalização/oficialização da mesma para a União (no ano de 2001). Explicou que, devido ao 

tamanho da área, é necessário pronunciamento do Ministério do Planejamento, e não apenas 

deliberação da SPU/RJ. Esses trâmites burocráticos atrasam demasiadamente a regularização 

fundiária  das  terras,  apesar  de  o  processo  já  ter  sido  encaminhando  à  Ministra  de 

Planejamento, cuja tramitação é prioritária para o Ministério.

Foi dada a palavra ao representante do ITERJ, Sr. Nelson Luiz Pacheco Lima, que informou 

que o  cadastro  das famílias/moradores  está  praticamente  todo concluído,  havendo já  uma 

estimativa de que até julho do ano corrente o cadastro estará finalizado, quando, então, as 

famílias/moradores cadastradas serão convocadas a assinar o termo de concessão de uso (por 

99 anos, renováveis por mais 99 anos), frisando que os contemplados não poderão vender ou 

negociar esses lotes sob hipótese alguma.

Foi  dada a  palavra  ao  representante  do ICMBio/PNI,  Gustavo Wanderley  Thomzinski,  que 

explanou  sobre  as  características  do  Parque  Nacional  do  Itatiaia  e  sobre  importância  do 

mesmo para  o  país  e  para  a  região.  Afirmou  a  relevância  da  área  da  Comunidade  Nova 
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Conquista,  dada  a  sua  grande  proximidade  à  área  do  PNI.  Esclareceu  que  a  área  está 

localizada a 3,5 km (três quilômetros e meio) do entorno do PNI, e que os lotes destinados à 

regularização fundiária do PNI seriam cedidos aos caseiros residentes no interior do PNI, cujas 

propriedades de seus respectivos patrões seriam desapropriadas.

A  Dr.ª  Luciana  Gadelha  questionou  se  todos  os  lotes  foram  ocupados  pelos  caseiros 

contemplados  e  se  ainda  há  lotes  não  ocupados  e  qual  a  destinação  desses  lotes.  O 

representante do ICMBio/PNI informou que, se houve alguma desistência, o Parque entrará em 

contato com a PMI a fim de verificar se há mais algum caseiro residente no interior do PNI que 

deseja ocupar os lotes. O representante do ITERJ cobrou do PNI a estipulação de prazo para 

que os lotes sejam oferecidos aos caseiros, para que estes manifestem o interesse ou não em 

ocupar os lotes eventualmente disponíveis. A Dr.ª Luciana Gadelha esclareceu a necessidade 

da realização de uma reunião entre a Prefeitura e o PNI,  ficando acordado que a referida 

reunião se realizará no dia 25 de junho de 2014, às 10h, no Parque Nacional do Itatiaia.

Foi dada a palavra ao representante do INEA, Sr.  Antônio Azevedo,  que  esclareceu que a 

participação do INEA no processo de regularização da área da Comunidade Nova Conquista é 

pontual,  restringindo-se  ao  licenciamento  ambiental  da  comunidade,  especialmente  as 

questões relativas ao sistema de esgoto da comunidade e à fiscalização e proteção das áreas 

consideradas de preservação permanente localizadas no interior da comunidade.

Em seguida, a Dr.ª Luciana Gadelha abriu tempo para que as perguntas apresentadas pelos 

presentes  à  audiência  pública  fossem  respondidas  pelo  órgãos  públicos/entidades 

responsáveis. 

O Sr. Sidney da Silva Romão alegou ser caseiro residente no PNI e ter sido contemplado com 

um lote na Comunidade Nova Conquista. Entretanto, seu lote teria sido invadido, e a PMI nada 

teria feito.

Foi informado pelo Secretário de Ordem Pública que o caso deve ser a ele encaminhado para 

que  as  providências  cabíveis  sejam  tomadas.  Também  foi  informado  pelo  Procurador  do 

Município de Itatiaia que a Prefeitura não pode promover uma ação de reintegração de posse 

de lotes invadidos, uma vez que a terra pertence à União. Informou que a  Advocacia-Geral da 

União (AGU) já fora acionada pelo município em todos os casos em que a PMI foi comunicada. 
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O representante do ITERJ acrescentou que os moradores prejudicados pela invasão devem 

procurar  a  Prefeitura,  por  meio  da  Secretaria  de  Assistência  Social,  Direitos  Humanos  e 

Habitação, e relatar o acontecido para que a Prefeitura possa acionar a AGU, para ajuizar a 

competente ação de reintegração de posse.

A Sr.ª Ana Eni do Nascimento questionou sobre a possibilidade da pasagem do “carro fumaçê” 

na comunidade, visto que há muitos mosquitos no local.

A representante da Secretaria de Saúde informou que a Prefeitura possui o “carro fumacê”, e 

que basta ao cidadão denunciar junto à Vigilância Ambiental do Município, para que o serviço 

seja determinado. A Dr.ª Luciana Gadelha informou que fica o presente comunicado servindo 

de denúncia para que a PMI envie o “carro fumacê” ao bairro.

 

O Sr. Valdomiro Reis questiona sobre a possibilidade de disponibilização de recursos para a 

reforma e a construção de casas na comunidade.

O representante do ITERJ informou que esses recursos poderão ser disponibilizados após a 

concessão do título de concessão de uso aos moradores.

A Sr.ª Maria do Carmo Francisca questiona acerca da ausência de iluminação pública na rua 18 

do bairro.

O Secretário de Planejamento informou que não há luminária no local, mas que o processo de 

compra já foi aberto e está em fase de conclusão (processo de licitação). O prazo estimado é 

de um mês para solução do problema.

O Sr. Jorge Fernandes Alves questiona acerca da ausência de iluminação pública na rua 17 do 

bairro.

O Secretário de Planejamento informou que é o mesmo caso relativo à rua 18.

O Sr. Welington Jesus Rodrigues denuncia que a rua 7 possuiria uma vala de esgoto a céu 

aberto.

O Secretário  de  Planejamento  informou que  o  projeto  de  esgoto  sanitário  da  comunidade 

depende de recursos do Governo Federal, tendo em vista o elevado custo das obras (em torno 

de  1,5  milhão  de  reais).  O  Secretário  acrescentou  que,  muitas  vezes,  as  questões  de 

licenciamento  ambiental  acabam “emperrando”  as  obras  de  saneamento,  uma vez  que  as 
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exigências ambientais são muito burocráticas e muitas vezes excessivas, porém, os órgãos 

ambientais  não  colaboram  com  a  obtenção  de  recursos  para  a  adequação  ambiental  do 

esgotamento sanitário, sendo que, se a obra não estiver de acordo com o licenciamento, as 

autoridades municipais podem ser autuadas por crimes ambientais.

O Sr. Marcos André de Souza manifestou-se de forma enfática sobre a urgente necessidade de 

as autoridades públicas implementarem as obras e infraestruturas necessárias à melhoria das 

condições de vida da população da Nova Conquista.

A Sr.ª Jurema Felix dos Santos Pereira questiona sobre as consequências para quem vendeu 

as casas que receberam no conjunto habitacional.

O  representante  da  CEHAB/RJ  informou  que  deve  ser  estudado  cada  caso  específico. 

Esclareceu que os lotes e as casas da comunidade não podem ser comercializados e,  se 

houve algum tipo de repasse/alienação, o adquirente poderá perder a posse do imóvel, e o 

alienante poderá até sofrer sanções penais.

A Sr.ª Maria José dos Santos questiona sobre a regularização do serviço de passagem do 

caminhão “limpa-fossas”.

O  Secretário  de  Obras  informou  que  diariamente  o  serviço  é  realizado.  Afirmou  que  um 

limitante do serviço é o descarte dos resíduos coletados que é demorado, pois é realizado na 

ETE de Resende. Além disso, esclareceu que a caixa de gordura das casas da comunidade 

não pode ser em conjunto com a fossa sanitária, o que não se verifica na maior parte das 

fossas do bairro. Frisou que a fossa deve estar de acordo com os predrões técnicos, a fim de 

permitir  ao  caminhão  recolher  os  resíduos  de  forma  adequada,  sem  que  haja  dano  aos 

equipamentos. O Secretário de Meio Ambiente informou que já houve um trabalho de educação 

ambiental na comunidade, acerca da correta destinação dos resíduos descartados. No entanto, 

é necessário uma participação de toda a comunidade e maior engajamento dos moradores nas 

ações  relacionadas  à  educação  ambiental.  O  representante  do  PNI  ofereceu  vagas  em 

iniciativas/cursos  de educação ambiental  aos  moradores da comunidade durante as  ações 

promovidas pelo PNI.

A Sr.ª Elena denuncia a ausência de entrega domiciliar de correspondências por parte dos 

Correios.
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O  representante  do  ITERJ  informou  que  os  Correios  somente  podem  entregar 

correspondências nas residências após a definição dos CEPs, que somente ocorrerá após a 

regularização fundiária da área. O Secretário de Planejamento informou que tramita na Câmara 

de Vereadores um projeto de abairramento para a cidade de Itatiaia inteira. Após a aprovação 

do projeto de lei, será enviado um documento aos Correios, que possibilitará à empresa pública 

realizar a entrega de correspondências em todos os domicílios de forma mais eficaz. Frisou 

que tal serviço depende da definição dos CEPs para toda a cidade. A Dr.ª Luciana Gadelha 

informou que oficiará à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a fim de verificar o 

que  falta  para  que  a  entrega  domiciliar  de  correspondências  possa  ser  realizada 

adequadamente.

A  Sr.ª  Maria  de  Fátima  questiona  sobre  a  invasão  dos  lotes  destinados  à  creche  da 

comunidade e questiona se também poderia proceder à construção em tais lotes.

O Secretário de Planejamento informou que a PMI remove qualquer cercamento de terras/lotes 

destinados aos  espaços públicos,  uma vez  que esses lotes não podem ser  ocupados por 

moradias, eis que serão ocupados por repartições públicas.

O Sr. Fredson Oliveira Vieira de Barros questiona sobre o cadastramentio dos lotes, e sobre o 

procedimento de autorização para construção.

O representante do ITERJ orientou todos os moradores interessados a procurar a Secretaria de 

Assistência  Social,  Direitos  Humanos  e  Habitação  para  efetuar  o  cadastramento  da 

família/morador.  Estando  o  cadastramento  adequadamente  realizado,  será  emitida  a 

autorização para construção pela Prefeitura.

A Sra. Reslaine da Silva Nascimento questiona sobre as pessoas que não estão recebendo o 

auxílio do bolsa-familia e sobre a ausência de vagas em escolas e creches. Também, a Sr.ª 

Érica Silva questiona sobre a ausência de vagas para crianças especiais.

A Secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação informou que o bolsa família 

é concedido pelo Ministério de Ações Sociais em Brasília/DF. A Prefeitura apenas realiza o 

cadastramento,  mas a concessão é efetuada diretamente  pelo  Ministério.  Sobre  a falta  de 

vagas  em  creches  e  escolas,  informou  que,  anualmente,  há  o  prazo  estipulado  para  os 

cidadãos requererem as vagas para o ano subsequente. Acrescentou que os remanescentes 

deverão procurar a Secretaria de Educação para análise do caso.
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A Sr.ª Cláudia Eloísa da Silva questiona acerca da regularização do abastecimento de água na 

comunidade.

O Secretário  de  Planejamento  informou que  a  adutora  que  será  construída,  praticamente, 

solucionará a questão, mas que ainda será necessário aguardar cerca de 30 a 40 dias para as 

obras serem implementadas.

O Sr. Osvaldo questionou sobre o processo de reintegração de posse originado das recentes 

invasões que ocorreram na comunidade, inclusive em sua propriedade.

A Dra.  Luciana Gadelha informou sobre  o  andamento  da  ação de  reintegração de  posse, 

esclarecendo que alguns invasores já se retiraram do local e que entrará em contato a juíza da 

causa, a fim de dar celeridade ao processo.

Pergunta anônima questiona acerca de regularização de empresa antes da regularização das 

moradias.

O Secretário de Planejamento esclareceu que tal hiótese não é verdadeira, uma vez nenhum 

lote está ainda regularizado na Comunidade Nova Conquista.

A Sr.ª Luzia fez um apelo para que a família que ocupa irregularmente a parte posterior da rua 

6 não seja retirada ou para que seja a essa família destinado um lote regular. 

O representante do ITERJ esclareceu que existe um projeto para Comunidade Nova Conquista 

e que a permanência de famílias que não foram devidamente contempladas pelo cadastro, e 

em locais não destinados a receber moradias, comprometem o projeto, ainda que a família seja 

muito necessitada, de forma que não há como se legalizar novas ocupações ou ocupações não 

autorizadas.

A Sr.ª  Eliene  Alves  denuncia  a  existência  de  um brejo  na  rua  7,  que  ofereceria  perigo  à 

comunidade, especialmente às crianças do bairro.

O Secretário de Planejamento informou que tal questionamento já fora respondido quando foi 

falado a respeito do sistema de esgotamento do bairro.

O Vereador De Paula questionou acerca da transferência das propriedades aos moradores e 

sobre quando a Prefeitura poderá iniciar as obras de infraestrutura no bairro.
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OSecretário de Planejamento informou que as obras de infraestrutura depedem do orçamento 

da Prefeitura e também de repasse de recursos provenientes dos governos estadual e federal.

O representante do ITERJ esclareceu que, assim que o processo de regularização fundiária 

estiver concluído pela SPU/RJ, as famílias serão chamadas a receber os termos de concessão 

de uso público. 

Em  seguida,  o  Vereador  De  Paula  discorreu  sobre  as  necessidades  dos  moradores  da 

comunidade e sobre o avanço dos trabalhos de regularização fundiária. Fez um agradecimento 

pela  iniciativa  da  audiência  pública  e  pelo  empenho  das  autoridades  para  solucionar  os 

problemas enfrentados pela Comunidade Nova Conquista.

Fechando  a  audiência  pública,  a  Dr.ª  Luciana  Gadelha  agradeceu  a  presença  de todos  e 

apresentou um breve resumo do que foi falado e definido na audiência, e o que os órgãos 

públicos informaram sobre os trabalhos de regularização fundiária e de melhoria das condições 

de vida da comunidade, ressaltando que há uma boa perspectiva de que as famílias recebam 

ainda este ano os títulos de concessão de uso da terra.

O Secretário de Planejamento proferiu suas considerações finais agradecendo a presença de 

todos,  ressaltando  que  a  Prefeitura,  apesar  de  suas  limitações  e  dificuldades,  vem 

empenhando todos os esforços para melhorar as condições de vida da Comunidade de Nova 

Conquista.

Ao final, houve uma breve oração proferida pelo pastor da comunidade e, nada mais havendo, 

às 17h55min, a Dr.ª Luciana Gadelha declarou encerrada a audiência pública, tendo eu, Igor 

Ramos Spanner, Analista do MPU/Direito, lavrado a presente ata.

 Itatiaia, 04 de junho de 2014.

LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA
Procuradora da República
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