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RESUMO 
 
Os problemas ambientais têm se agravado nos municípios do 
Cariri Paraibano Ocidental. A ausência de políticas públicas e 
outras mal direcionadas têm estimulado o aumento dos 
problemas ambientais. Torna-se fundamental compreender a 
participação dos poderes Executivo e Legislativo na formulação 
de políticas públicas destinadas a resolução de problemas 
sociais. Procurou-se analisar o desempenho dos Poderes 
Legislativo e Executivos municipais no Cariri Paraibano 
Ocidental durante o período 2009-2012 na viabilização de 
políticas públicas. Destarte os dados indicam deficiência dos 
poderes no que concerne à elaboração de políticas públicas 
mediante lei. 
 
Palavras-chave: Municípios. Políticas públicas. Cariri 
Paraibano. 
 
ABSTRACT 
 
Environmental problems have worsened in the districts of West 
Cariri Paraibano. The absence of public policies and other 
targeted barely have stimulated the increase of environmental 
problems. It is essential to understand the involvement of the 
executive and legislative branches in the formulation of public 
policies aimed at solving social problems. We tried to analyze 
the performance of the Legislative and Municipal Executives in 
Western Cariri Paraibano during the period 2009-2012 in 
enabling public policies. Thus the data indicate deficiency of 
powers with regard to the development of public policies by law. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os problemas ambientais ganham mais atenção por parte da sociedade, a cada 

ano que se passa. Sendo um dos assuntos mais importantes, a serem debatidos e 

resolvidos no século XXI. A responsabilidade das questões ambientais deve ser de interesse 

de todos, pois, os resultados negativos, advindos da não preservação do meio ambiente, já 

podem ser visivelmente sentidos de diversas formas, em todas as partes do mundo. Para 

que ocorra desenvolvimento das potencialidades da região e preservação do espaço natural 

é fundamental a tomada certa de decisão e a elaboração de políticas que irão atender às 

necessidades da sociedade. As políticas propostas no período eleitoral e voltadas ao meio 

ambiente muitas vezes não são atendidos pelos gestores públicos no curso dos seus 

mandatos.  

Os variados impactos ambientais tem ganhado notoriedade em todas as regiões 

do Brasil, independentemente do número de habitantes de cada localidade. Pois, segundo 

os dados de 2008 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mais de 90% dos 

municípios brasileiros já enfrentam problemas ambientais. A carência de estudos que 

relacionam as questões ambientais atreladas às políticas públicas acentua-se em todo o 

Brasil. Mais ausente ainda, são os estudos que buscam avaliar as políticas ambientais 

executadas pelos gestores públicos, em regiões específicas da Paraíba. 

Ferreira (2006) destaca que: 

O processo de gestão ambiental considera muitas variáveis de um processo de 
gestão, por exemplo, o estabelecimento de políticas, planejamento, um plano de 
ação, reserva de recursos, determinação de responsabilidades, decisão, 
coordenação, controle, entre outros. Visando principalmente ao desenvolvimento 
sustentável. (FERREIRA, 2006, p.33). 

Urgente é a necessidade de manutenção e preservação ambiental, pautada em 

um desenvolvimento sustentável e na utilização racional dos recursos. A Constituição 

Federal de 1988 inseriu o meio ambiente entre as matérias que podem ser tratadas de 

forma comum entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, onde diversos setores 

do governo tem a incumbência comum de proteger o meio ambiente. No entanto, a ausência 

de políticas ambientais nos diversos entes federativos, está relacionada, dentre outros 

fatores, com o nível de escolaridade do gestor público e com a falta de secretarias voltadas 

às questões ambientais, justamente, por esta área ser preterida dentre as prioridades 

governamentais em diversas administrações. 

Para Silva (2011) no Brasil, existe um substancial número de municípios que 

sequer possuem alguma estrutura no seu organograma que contemple a discussão de 

questões ambientais. O autor ainda salienta a carência de estrutural para lidar com as 

questões ambientais nos municípios que fazem parte da microrregião do Cariri paraibano. 
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Afirma que dos 29 municípios, 19 não possuem um órgão específico que trate de assuntos 

ambientais. Sendo esse um prerrequisito básico para que se comece as discussões na 

esfera municipal.  

Articular e envolver os diversos agentes públicos e privados que atuam no 

município, buscando o desenvolvimento local é a chave para o êxito de programas 

desenvolvimentistas (SILVA JÚNIOR & PASSOS, 2006). Uma boa política pública é aquela 

que atende ao bem coletivo de forma democrática, sem dispensar a participação da 

população e do setor privado. Para a administração pública brasileira, um dos maiores 

problemas ainda é a incompreensão do que vem a ser de fato o eficiente conceito de política 

pública. 

Sendo assim, nesse artigo buscar-se-á realizar uma análise sobre a produção 

legal exercida pelos poderes Executivo e Legislativo no que concernem as iniciativas de leis 

voltadas às questões ambientais que afetam diretamente os municípios da região do Cariri 

Paraibano. Relacionando essas questões ambientais com o posicionamento adotado pelo 

Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, no período de 2009-2012, com as iniciativas 

ligadas às áreas de Saúde, Educação, Social e Cultura. 

 

2  METODOLOGIA 

A pesquisa construiu mecanismos para medir durante a legislatura 2009-2012 o 

impacto que o Poder Legislativo e o Poder Executivo exerceu na tomada de decisões da 

gestão dos municípios de Camalaú, Serra Branca, Sumé e Coxixola, localizados na região 

do Cariri Ocidental. No que concerne à produção legislativa a pesquisa usou a classificação 

das iniciativas legislativas baseada nos trabalhos de Figueiredo e Limongi (1999), sobre a 

dinâmica de funcionamento na Câmara dos Deputados. As fontes de dados secundários 

obtidas deram-se de informações sobre a votação dos vereadores contidas nos bancos de 

dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados sobre o funcionamento das Casas 

Legislativas e sobre o processo decisório foram obtidos através de coleta direta nas 

Câmaras Municipais mediante ofício de solicitação. O envio e apensamento das 

informações foram feitas por secretários das Câmaras. A partir do recebimento dos dados, a 

tabulação das informações se deu utilizando o programa Excel 2010. 

 

3  POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA ABRANGÊNCIA CONCEITUAL 

 Visando analisar a interrelação entre as instituições políticas, o processo político e os 

conteúdos de política, a policy analysis - análise de políticas - se relaciona com a polity, 
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politics e policy. Essas três dimensões de políticas são fundamentais, para a elaboração 

bem sucedida de uma política pública. 

Utilizando-se vastamente do trabalho de Frey (2000), para realizar a análise de 

políticas, é necessário entender a polity, que se refere à ordem do sistema político, 

delineada pelo sistema e à estrutura institucional do sistema político-administrativo; a 

politics, como sendo os processos políticos conflituosos e a policy, que são as políticas 

públicas no seu processo final, os resultados das regras e dos conflitos. Como exemplo 

dessa interrelação na policy analysis, a polity, que corresponde às formas de governo, ao 

sistema de governo e as formas do Estado, irá interferir na politics e na policy. A policy 

analysis deve levar em conta as perspectivas neoinstitucionalistas, pois, essa perspectiva 

não explica tudo por meio das instituições. Em situações nas quais os processos políticos 

são pouco consolidados, é difícil explicar os acontecimentos pelo fator institucional. Impõe-

se como componente explicativo adicional o fator “estilo de comportamento político”, que irá 

influenciar nas relações políticas.  

Analisar o contexto dos atores e onde eles estão inseridos, bem como a cultura 

política e o carisma do candidato na região, são requisitos fundamentais para a aplicação de 

políticas em países em desenvolvimento. Assim sendo, a discussão sobre políticas públicas 

deve levar em conta o desenho institucional. No caso brasileiro, o presidencialismo de 

coalizão e as negociações entre os poderes Executivo e o Legislativo para produção legal. 

Nesse sentido, o presente trabalho entende que desvendar a dinâmica do processo 

decisório é fundamental para visualizar os caminhos para ações do poder político e 

compreender os impactos que esta relação tem na viabilização de políticas públicas, 

sobretudo, as políticas sociais. 

4 DINÂMICA SOCIAL E POLÍTICA DO CARIRI PARAIBANO 

Vivenciando acentuadas mudanças sociais o Cariri Paraibano passa a demandar 

novas políticas públicas e eficientes meios de acelerar o desenvolvimento local. Com 

crescente avanço populacional na região, aumenta a necessidade de instituições públicas 

consistentes e extremamente eficazes, capazes de alcançar resultados que satisfaçam 

isonomicamente as necessidades das diversas classes sociais. Segundo Melo & Dantas 

(2011) no ano 2000, 22 municípios tiveram crescimento populacional, dos quais 13 com 

aumento superior a 10%. Esses dados demonstram que as políticas públicas devem ser 

consistentes, ter um perfil de longo prazo e levar em consideração a crescente expansão 

das populações nessa região. 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

pode-se afirmar, que nas duas últimas décadas o Cariri Paraibano urbanizou-se mais do que 
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a média dos municípios do estado. Com a maior concentração de pessoas, em zonas 

consideradas urbanas, aumentam-se as necessidades de políticas que atentem às novas 

formas de sociabilidade. Sendo assim, aos governos são direcionadas e ampliadas 

demandas, ao mesmo tempo em que se exige competência para garantir o crescimento e 

desenvolvimento sustentável dos cidadãos, como: controle da violência, melhoria de índices 

educacionais, das condições de habitação e de saúde, de geração de emprego e renda da 

sociedade. Em relação à realidade do Cariri Paraibano, o grande desafio dos governos 

municipais, em suas prerrogativas Executiva e Legislativa deve-se a possibilidade de 

viabilizar políticas públicas para promover o desenvolvimento dos municípios, dinamizando 

as potencialidades para ascensão do espaço urbano em consonância com novas condições 

para a área rural, criando meios para convivência no semiárido e conservação do homem no 

campo. Essas são questões apresentadas aos gestores e políticos locais como medidas 

inovadoras para legitimar as formas de representação política. 

Conforme indica Melo & Dantas (2011) seguindo a mesma tendência nacional, o 

Cariri está atravessando o mesmo processo de envelhecimento de sua população, sendo 

estimulado pelo declínio da taxa de fecundidade e mortalidade. Criando com essa 

conjuntura uma acelerada necessidade de criação de leis e políticas públicas que 

intervenham na vida da população. Para tanto, a interferência só é possível com uma 

produção constante e eficiente por parte do Executivo e do Legislativo de políticas públicas 

nesses locais. Com o envelhecimento da população nessas regiões, faz-se de suma 

importância que exista uma sociedade organizada, que exija e acompanhe o 

comportamento do Executivo e do Legislativo, avaliando sobre o prisma da sociedade, a 

conduta, as políticas públicas e as formas de gestão dos legisladores e administradores 

locais. 

5 ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS  

A forma federativa adotada pelo país proporciona aos municípios brasileiros 

altas transferências econômicas federais, que para Afonso (2004, apud FITTIPALDI 2011), 

tais transferências absorvem 4,4% do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as 

riquezas produzidas pelo país. Somado a esse direito constitucional está a grande 

autonomia concedida aos municípios para a administração e investimento das suas 

finanças. 

Dos atuais 5.565 municípios do país, 23,4% (1.301) possui população de até 

5.000 habitantes, comprometendo assim, a obtenção de mais tributos para a execução de 

políticas, tendo em vista, o mercado local, ser muitas vezes inexpressivo. A dependência da 
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transferência de recursos dos demais entes federados, especialmente da União, para 

financiar a oferta de políticas públicas, tem se apresentado como a única maneira de 

promover os serviços públicos na maioria dos municípios brasileiros (FITTIPALDI, 2011).  

A ausência de leis de incentivo a instalação de empresas nessas localidades e 

de políticas fomentadoras de emprego e renda à população tem se apresentado como um 

óbice para o aumento da arrecadação de tributos pelos municípios e a execução de políticas 

públicas. Gerando um complexo ciclo de dependência de repasses financeiros de outras 

esferas da federação para o sustento de municípios, que em sua grande maioria, não 

contribuem de forma significativa para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do 

seu respectivo estado e para o progresso equânime do país. Conforme indica Caldas (2011) 

31,03% dos municípios do Cariri Paraibano apresentam instrumentos de estímulo à 

implantação de empreendimentos. No entanto, o Cariri Paraibano apresenta potencialidades 

que precisam ser mais bem exploradas e que tem poder de contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social da sua população. 

Na área do empreendedorismo reside uma importante oportunidade para o 

desenvolvimento da economia local nos municípios do Cariri Paraibano, através da 

exploração das potencialidades culturais e turísticas de cada região, necessitando, contudo, 

de enfoque por parte do Poder Público para esta realidade. Evidenciar e formular políticas 

públicas voltadas à fomentação do empreendedorismo local constitui-se como um eficiente 

direcionamento, que ainda precisa ser tomado pelos legisladores, para o incentivo e 

desenvolvimento econômico do Cariri Paraibano. 

 

6 PRODUÇÃO LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS DE CAMALAÚ, SERRA BRANCA, 

SUMÉ E COXIXOLA 

No quadro abaixo há a correspondente divisão das leis por áreas para os 

municípios de Camalaú, Serra Branca, Sumé e Coxixola, cada um, com suas respectivas 

iniciativas. Os projetos de lei aprovados de iniciativa do Poder Executivo foram expressos 

através da terminação (Exe) e os de iniciativa do Poder Legislativo estão identificadas pela 

sigla (Leg). Pôde-se observar no Quadro 1, a inconstância e baixa produção de iniciativas 

de leis voltadas às áreas referidas, durante o período de 2009-2012. Tal comportamento 

expressa o perfil legiferante do Legislativo e do Executivo nesses municípios.  

Foram distribuídos na área da Saúde os projetos de leis aprovados que direta ou 

indiretamente modificavam ou indicavam políticas públicas municipais para esta área. 
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Os projetos aprovados referindo-se a ações e estratégias ligadas ao 

melhoramento da Educação oferecida no âmbito municipal foram classificados na área 

Educação. 

Projetos ligados à área Social foram aqueles que reconhecem associações como 

sendo instituições de utilidade pública, disposições sobre conselhos municipais do idoso e 

outras questões que envolvem políticas sociais. 

Os projetos de lei voltados à área ambiental nos municípios avaliados foram 

aqueles relacionados com a criação de conselhos rurais em prol da sustentabilidade - em 

Camalaú e Serra Branca, instituição do conselho municipal de desenvolvimento 

agropecuário – em Sumé, e formação do conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e 

Sustentável – em Coxixola. 

Para cultura foi classificado o projeto de lei que ratifica o protocolo de intenções 

firmado entre os Municípios que constituem o Fórum de Cultura e Turismo do Cariri 

Paraibano, com a finalidade de constituir um Consórcio Público, para promoção do 

Desenvolvimento Regional Sustentável, através da Cultura e do Turismo na região 

compreendida por Cariri Paraibano.  

 

Quadro 1 - Divisão de projetos de lei por áreas e iniciativas 

 
Município de Camalaú 

Áreas Exe Leg 
Total 
2009 

Exe Leg 
Total 
2010 

Exe Leg 
Total 
2011 

Exe Leg 
Total 
2012 

Saúde 0 2 2 1 0 1 
      

Educação 5 0 5 
         

Social 1 0 1 
      

1 0 1 

Meio 
Ambiente/Agrárias    

1 0 1 
      

Cultura 
   

1 0 1 
      

TOTAL DE LEIS 6 2 8 3 0 3 0 0 0 1 0 1 

 
Município de Serra Branca 

Áreas Exe Leg 
Total 
2009 

Exe Leg 
Total 
2010 

Exe Leg 
Total 
2011 

Exe Leg 
Total 
2012 

Saúde 
   

2 0 2 
      

Educação 
            

Social 1 3 4 5 4 9 3 1 4 1 1 2 

Meio 
Ambiente/Agrárias       

1 0 1 
   

Cultura 
            

TOTAL DE LEIS 1 3 4 7 4 11 4 1 5 1 1 2 
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Município de Sumé 

Áreas Exe Leg 
Total 
2009 

Exe Leg 
Total 
2010 

Exe Leg 
Total 
2011 

Exe Leg 
Total 
2012 

Saúde 
   

1 0 1 4 0 4 2 0 2 

Educação 3 0 3 
   

1 0 1 2 0 2 

Social 2 3 5 2 1 3 2 0 2 1 0 1 

Meio 
Ambiente/Agrárias 

1 0 1 
      

3 0 3 

Cultura 
   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DE LEIS 6 3 9 3 1 4 7 0 7 8 0 8 

 
Município de Coxixola 

Áreas Exe Leg 
Total 
2009 

Exe Leg 
Total 
2010 

Exe Leg 
Total 
2011 

Exe Leg 
Total 
2012 

Saúde 
   

1 0 1 
      

Educação 
   

2 0 2 
      

Social 
   

1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Meio 
Ambiente/Agrárias 

1 0 1 
         

Cultura 
            

TOTAL DE LEIS 1 0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 1 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados brutos coletados das respectivas Câmaras Legislativas do Município, 

2013. 

7 CONCLUSÃO 

O atual comportamento da administração pública tem demonstrado o quanto as 

condutas adotadas pelos poderes Executivo-Legislativo impactam nossas decisões políticas 

e contribuem para o relapso ambiental. O funcionamento das instituições políticas pode ser 

influenciado diretamente pelas distorções na produção e competências dos poderes, e 

principalmente, no que se refere ao controle democrático horizontal. 
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