
  
                

ATA DA 15º REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO 

CONCIDADES/PA 

   
Aos dias vinte de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 9:15h, no auditório da 

Imprensa Oficial do Estado do Pará-IOEPA, teve início a 15ª reunião ordinária do 

Pleno do Conselho Estadual das CidadesCONCIDADES/PA, com a abertura e 

composição da mesa pelo Presidente do CONCIDADES-PA, o senhor Ruy 

Cabral, o Presidente Suplente do CONCIDADES-PA, o senhor Valdir Acatauassu, 

o Secretário Executivo, o senhor João Vitor Castro, o representante dos 

empresários, o senhor Herivelto Bastos, a representante dos trabalhadores, a 

senhora Marilene Rodrigues Rocha, o representante das ONG’S, o senhor Luís 

Cícero das Neves, representante das academias, a senhora Patrícia Guimarães 

da Rocha, a representante dos movimentos populares, a senhora Sandra Maria 

Caminha Batista.    

Na sequência foram executados os hinos Nacional do Brasil e do Estado do Pará.   

 Em seguida deu início a fala do presidente do CONCIDADES/PA, o senhor Ruy 

Cabral, que saúda os conselheiros, em especial as conselheiras, e todos os 

demais presentes. O mesmo faz votos de que nos próximos três dias de reunião, 

o debate acerca dos temas e projetos propostos ocorra de maneira democrática, 

e que cada um dos conselheiros tenha a responsabilidade de traduzir a vontade 

popular dentro de sua respectiva câmara técnica, visto tratar-se de um dos 

espaços que temos para apresentar nossas sugestões aos gestores deste 

Governo. Em seguida ele saúda cada um dos componentes da mesa. O mesmo 

dispõe que, na condição de presidente do conselho, pretende encurtar a 

distância entre os poderes que são primordiais para o desenvolvimento do 

Estado, e ressalta a importância deste elo entre eles. Informou que já realizou 

inúmeras caminhadas por diversas regiões do Pará, e que conseguiu vivenciar 

as dificuldades e os anseios que habitam nos moradores destes municípios, 

principalmente quanto a propostas práticas e funcionais, e que tragam o 

desenvolvimento do Estado, este que é rico e tem uma população trabalhadora, 

porém necessita de investimentos. Diz que apesar de ser um estado gerador de 

muita riqueza e receita elas não retornam para quem de direito e para quem 

tanto necessita. Ele ressalta que um dos objetivos do CONCIDADES é traduzir 

em práticas funcionais as necessidades desta parcela da população que tanto 

necessita das políticas públicas. O mesmo informa que se mantem firme pelo 

proposito da função que lhe compete e que recentemente reuniu com os 

membros da coordenação executiva deste conselho para deliberar sobre 

assunto de extrema importância para o município de Belém, assim como para as 

demais 12 (doze) regiões de integração do Estado do Pará. Informa, ainda que 

estes membros da coordenação executiva serão por outras vezes convocados 

para tratar de assuntos que cerceiam as necessidades e obrigações deste 

conselho. Ainda, diz que espera que durante os GTS, as quatro temáticas sejam 

discutidas de forma democráticas, onde as propostas e ideias apresentadas 

possam, de fato, trazer as melhorias e assim possamos sugerir aos 

comandantes deste Estado, de maneira unida e sólida possam conduzir estas 



  
políticas a estas pessoas que tanto os esperam por melhores condições de vida.  

Em seguida, o presidente do CONCIDADES lastima e externa a ausência de 

membros que compõe as cadeiras do poder público, e informa que foram 

tomadas todas as providencias para que os mesmos estivessem aqui. O 

presidente reitera que as cobranças serão mais rigorosas a partir de então, e 

que esta responsabilidade não é só da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-SEDOP, pois trata-se de políticas 

públicas, ou seja, de interesse do bem comum, e de responsabilidade de todo o 

Estado. O presidente do CONCIDADES informa que solicitou a assessoria 

jurídica as providencias cabíveis e necessárias referentes à Ata da 13º Reunião 

Ordinária, esta que até então não chegou ao seu conhecimento, não foi por falta 

de cobrança, e por este motivo solicitou a assessoria jurídica a intervenção 

acerca deste documento, de modo a dar os encaminhamentos necessários. 

Informa que os resultados dos encaminhamentos da 14º Reunião serão de 

conhecimento dos conselheiros ao longo do evento. Ressalta que na 14º foi 

solicitado ao Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, o senhor 

Iran Lima, uma audiência com o Governador Helder Barbalho. Diante da 

solicitação, foram atendidos os membros da Executiva do CONCIDADES/PA, e 

no momento foi apresentado uma pauta com os assuntos sugestivos. Informou 

que ficou definido que na segunda quinzena de outubro será realizada uma nova 

reunião para debater os encaminhamentos que foram entregues em mãos ao 

Governador do Estado.  Na oportunidade, o presidente do CONCIDADES 

esclareceu que não pôde participar da referida reunião devido estar no município 

de Santarém cumprindo agenda de trabalho.      

O presidente do CONCIDADES estima que nos três dias de eventos possam ser 

dados os encaminhamentos necessários, com bastante clareza, e a expõe a 

felicidade que tem de tê-los ao seu lado.  Informa que o que for possível, dentro 

do viável, ele se compromete a conduzir os trabalhos, de modo a dar 

continuidade e tornar reais os anseios expostos. Agradece, imensamente, o 

comparecimento dos conselheiros que vieram de localidades distantes do estado, 

e ressalta a obrigação que todos têm de contribuir para o desenvolvimento deste 

estado. Assim, espera que as propostas oriundas das quatro câmaras técnicas 

sejam as mais palpáveis para o desenvolvimento deste estado.   

O presidente do conselho informa que houve reunião 15 dias atrás, na qual foram 

envolvidos todos os órgãos de governo, inclusive com a participação da 

Assembleia Legislativa – ALEPA e Entidades Representativas para que fossem 

colocadas em pauta as Políticas de Desenvolvimento, Geração de Renda e 

Emprego no Pará, visto ser tema prioritário do Governador do Estado.   

O presidente do conselho agradece a todos conselheiros a contribuição e o 

ensinamento agregados a ele enquanto presidente deste CONCIDADES.   A 

pedido do Pleno do Conselho foi quebrado o protocolo para fazer um minuto de 

silencio em memória do Dr. Jorge Farias, representante da Comissão de Direitos 

Humanos da Ordem dos Advogados – OAB/PA e pelo um ano de falecimento do 

companheiro Miguel Lobato.   

Com a palavra a representante do movimento popular, a conselheira Sandra 

Batista, que saúda o presidente do CONCIDADES e demais componentes da 



  
mesa, assim como todos os conselheiros presentes. Ela expõe que a reunião 

ocorre num momento muito adverso para a população brasileira, ressaltando que 

atualmente está sendo vivenciando o momento de retirada de direitos sociais, de 

esmagamento da Constituição Federal, esta que foi feita pela mobilização 

popular, depois de anos de ditadura militar, e assim o povo está vivenciando o fim 

do Estado Democrático de Direitos. Diz que as conquistas do povo brasileiro 

estão sendo esmagadas, em um retrocesso. Que a situação está sendo 

vivenciada desde o golpe que retirou a Presidenta Dilma, com a PEC do teto dos 

gastos que massacrou muitos municípios, e assim podemos “renaturalização” da 

pobreza e das desigualdades sociais, visto que o pobre está sendo retirado dos 

orçamentos públicos, e assim se percebe o aumento de indigentes, populações 

de rua, famílias inteiras de pedintes em semáforos, coisas que não se tinha em 

governos populares. Ressalta que a reforma trabalhista retirou direitos e que 

atualmente a liberdade econômica, que faz o trabalhador trabalhar aos domingos 

se assim o patrão quiser. Fala da Câmara Federal votando sobre a reforma da 

previdência, e que esta reforma é o fim da aposentadoria, fim de um direito, fim 

do gozo de uma vida tranquila quando o trabalhador não é mais produtivo. 

Ressalta a morte da ciência e da tecnologia, do pensamento crítico e do 

conhecimento, que neste momento mais de oitenta e quatro mil bolsas do CNPQ 

estão sendo retirada. A mesma ressalta que está ocorrendo um retrocesso, pois 

num mundo globalizado como um país pode evoluir sem produzir ciência e 

tecnologia, este governo quer que voltemos a ser colônia ela indaga.   

Cita ainda o ataque sofrido pelas universidades, a morte, praticamente, decretada 

do SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, mais uma conquista da população 

do nosso país. Além do decreto de morte do SUAS – Sistema Único de 

Assistência Social, este que segundo a conselheira ampara o mais pobre, que o 

retira da extrema pobreza, e também o ataque a Amazônia. A conselheira 

parabeniza o Governador do Estado, o senhor Helder Barbalho, que teve a 

coragem de “peitar” o Presidente da República, o senhor Jair Messias, quando 

informou juntamente com outros Governadores que o fundo da Amazônia será 

mantido.    

Refere-se à lei que está sendo votada na comissão de justiça do senado onde se 

permite o avanço às terras indígenas e quilombolas para beneficiar o 

agronegócio, argumentando que para quem vive na Amazônia este é um fator 

gravíssimo, e cita que durante a campanha, o atual presidente do Brasil, já 

prometia que não haveria nenhum palmo de terra demarcado para índio.    

A conselheira ressalta que não é diferente das Políticas de Desenvolvimento 

Urbano, pois o presidente da Caixa Econômica Federal - CEF foi convocado a se 

explicar quanto aos motivos da entrega de áreas estratégicas de CEF, e diz que 

há um esvaziamento do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com a 

contenção de recursos e obras paralisadas, só no estado do Pará são 19 

(dezenove) obras paralisadas, apesar de o congresso nacional ter aprovado o 

recurso para continuidade a elas.  Cita a edição da Lei 13.465/2017 que 

restaurou o mercado de terras e alterou o regime jurídico de regularização 

fundiária urbana e rural, onde o direito de terra passa a prevalecer sobre o direito 

à moradia. Em 1988, na época da Constituinte, ressalta o quanto foi penoso 

incluir na Constituição Federal a função Social da Propriedade, visto que a 



  
propriedade no Brasil sempre foi símbolo de poder. Diz que apesar desta 

inclusão, até hoje a população tem muita dificuldade em acessar a terra urbana, e 

não é a toa que os habitacionais do PMCMV são construídos em áreas distantes 

da malha urbana, pois a terra urbana é muito cara, fatores que fazem ampliar as 

desigualdades sociais e retroceder nos direito a moradia, assim como 

saneamento, mobilidade, acesso aos bens públicos. Tem-se na moradia a 

materialidade do abismo social, principalmente com o desemprego e 

subemprego, o que podemos verificar nas ocupações ilegais e irregulares.  

Defende que a população deve lutar pela democracia, e continuar com seus 

grandes exemplos de resistência, como por exemplo, a Marcha das Margaridas, e 

mostrar que não aceita nenhum direito a menos, e sim um Brasil para todos.   

Diz que defender a moradia é uma Política Social Estratégica para o 

desenvolvimento civilizatório, pois todo mundo precisa morar em algum lugar, até 

os animais precisam de abrigo e o ecossistema para sobreviver.  Deste modo, os 

Movimentos Sociais apresentaram ao governador do estado um documento 

expressando todo este sentimento: determinar um valor no orçamento do estado 

para moradia, o uso social da propriedade e da democratização da terra urbana e 

rural, a mobilidade respeitando os modais das cidades amazônicas, controle 

social do Programa Cheque Moradia, já que se trata de uma Política de Estado 

para Habitação.   

Ressalta que a realidade precisa ser amplamente debatida, e como disse o 

presidente Ruy Cabral, fazer propostas exequíveis, pois as Políticas e as 

realidades precisam estar acopladas de modo a defender as necessidades da 

população.   

Enfatiza que é preciso reforçar o CONCIDADES, pois ele é o controle social; dar 

funcionalidade as Câmaras Técnicas, pois já é sabido que há estudos para a 

privatização de rodovias do estado do Pará, inclusive na região metropolitana, e 

nada se passou pela câmara correspondente. Diz que é necessário se debater as 

obras do Tucunduba nas câmaras de planejamento urbano, assim como o 

Programa Cheque Moradia, para que este não seja mais uma moeda eleitoral e 

sim utilizado por quem de fato tem direito e necessita.   

Ela sugere que as câmaras técnicas se desloquem para as reuniões, assunto a 

ser aprofundado posteriormente pela executiva e pelo conselho.  Por fim, 

agradece por ter sido escolhida para representar todos os conselheiros, pois 

apesar das visões diferentes tem a certeza que chegarão a um consenso para 

melhorar a vida do povo paraense.    

Foi convidado, o senhor Jorge Panzera, presidente da Imprensa Oficial do Estado 

do Pará – IOEPA, que saudou os presentes e colocou à disposição da SEDOP e 

do CONCIDADES o auditório deste órgão público. O mesmo diz acreditar que o 

conselho das cidades tem um papel fundamental para a sociedade, pois é preciso 

discutir o papel social de cada uma das cidades, levando em consideração a 

necessidade das pessoas, como de moradia digna, saneamento, educação, 

saúde, direito à vida, ao esporte e ao lazer, e diz que o CONCIDADES é o local 

pertinente e fundamental para estas discussões.   

Diz que ele assim como os demais gestores do governo do estado está com o 

mesmo espírito do governador, de estar presente em todo o estado, trazendo o 

desenvolvimento e a melhoria na qualidade de vida da população, e finaliza sua 



  
fala parabenizando todos os conselheiros e com o desejo de que seja produtiva a 

reunião. A mesa foi desfeita para dar início as Explanações dos temas.   

Na sequência, iniciou a explanação do tema: “Desenvolvimento para Emprego e 

Renda no Estado do Pará”, tendo como coordenadora da mesa, a senhora 

Vanessa Catete, e como secretária a senhora Aldilúcia Ferreira.  A exposição 

sobre a temática será executada pelo senhor Everson Costa representante do 

DIEESE, a senhora Verena Fadul Arruda, Diretora de Assistência Social da 

Secretaria de Estado de Assistência Social, Emprego e Renda - SEASTER e pelo 

senhor Josenir Gonçalves Nascimento, representante da Casa Civil que 

explanaram sobre desenvolvimento, emprego e renda.    

Aberto para os debates sobre a temática exposta.   

O conselheiro Humberto Daniel questionou o quantitativo de inscrições para 

debates. A coordenadora da mesa esclareceu que este quantitativo foi definido 

em reunião da executiva.   

O debate iniciou com a fala do conselheiro Paulo Afonso, onde o mesmo 

esclareceu a decisão do quantitativo de inscrições para o debate, e em relação 

ao tema exposto fala que só no Pará existem 38 projetos do PMCMV Rural 

paralisados por falta de repasse do Governo Federal, e sugere que o Governo do 

Estado poderia pressionar o Ministério do Desenvolvimento Regional para que 

libere este recurso, de modo a contribuir para o aquecimento da economia, que 

trata-se também da construção civil, que envolve diversos setores produtivos, 

além dos 52 projetos que estão no aguado de portaria. Ressalta a questão das 

melhorias habitacionais, onde 70% delas precisam ser concluídas, ou de reforma 

e ampliação que compreende o Programa Cheque Moradia, com a ausência da 

mão de obra.   

O conselheiro Mauro Menezes expos que na explanação do DIEESE se 

surpreendeu em saber que o Estado do Pará é o que apresenta maior número 

em trabalho informal. Ele pergunta como que o governo através de suas linhas de 

crédito, e  sabendo que a maioria da população possui restrições no CPF, vai 

ajudar essa parcela da população através de suas secretarias.    

O conselheiro Romulo dos Santos agradece e parabeniza o presidente do 

CONCIDADES pela excelente organização da reunião. Diz que percebe que as 

secretarias começam a trabalhar em união, o que é excelente para o 

desenvolvimento do Estado, diz ainda que o conselho das cidades é por onde 

perpassa todas as políticas públicas. Contempla-se com a fala da conselheira 

Sandra Batista na proposta das câmaras técnicas em se deslocarem aos 

municípios.   

O conselheiro Humberto Daniel cumprimenta a mesa e o Pleno, em seguida 

informa que também compõe a executiva, e faz uma autocritica na qual diz que a 

mesa era para estar composta por segmentos outros que compõe o tema de 

emprego e renda. Ele ressalta que esperava que as exposições fossem através 

da exposição do programa de governo e das metas para geração de emprego e 

renda. O mesmo diz que o estado ainda continua sendo um estado de referência 

de escravidão. O conselheiro expõe que há necessidade de ser demostrado o 

que se tem de meta para os próximos quatro anos de governo. Ele pergunta qual 

a estimativa que o DIEESE tem para uma perspectiva de geração de emprego e 

renda.   



  
O conselheiro João de Deus cumprimenta a mesa e os conselheiros presentes. O 

mesmo ressalta que o Estado do Pará precisa olhar o tamanho de sua dimensão 

e ver o que cada município pode contribuir para o desenvolvimento sustentável 

do estado. Ressalta que o CONCIDADES precisa discutir e pensar novas formas 

e   

nomenclaturas de trabalho no Brasil e no mundo. Que o governo precisa fazer um 

levantamento de todas as cadeias, como a do pescado, por exemplo. 

Levantamento do turismo ecológico e religioso, ou seja, há a necessidade de se 

aproveitar o que tem de bom nos municípios do interior.  Pergunta ao DIEESE de 

qual forma está sendo feita a orientação nos municípios para orientar e subsidiar 

os prefeitos, a câmara dos vereadores e os trabalhadores destes. A conselheira 

Graça Pires ressalva que nas apresentações do governo do estado deveriam ter 

sido demonstrada metas e quantitativos. Ressalta que a questão do Plano de 

Aquisição de Alimentos – PAA é um dos investimentos mais importantes que está 

sendo suprimido, onde o governo federal além de estar acabando com a 

agricultura familiar está, também, acabando com os rios, ressaltando que a 

agricultura familiar é uma questão importante, pois sem ela a cidade não tem 

alimento, e por isso deveriam ser demonstrados dados em relação a este ponto.    

O conselheiro Fernando Santiago questiona como será o acesso ao crédito do 

BANPARÁ, também questiona como se dará a atuação SEATER, visto que é 

sediada na capital do estado, para retirada de documentos. Indaga como se dará 

o programa “primeiro ofício” da SEASTER. Ressalta que as decisões da 

executiva devem ser apresentadas ao pleno e colocadas em votação, assim o 

que for decidido deverá ser respeitado na próxima reunião.   

O conselheiro Herivelto Bastos parabeniza o Governo do Estado e o esforço da 

executiva em realizar a reunião, e pede que sejam respeitadas as decisões 

quanto ao cumprimento do tempo estipulado. O conselheiro questiona ao 

DIEESE que não foi demostrado a causa dos problemas demostrados na 

exposição.    

O conselheiro Pedro Duarte expõe que na região do Marajó há necessidade de 

hospitais, emprego e renda, encaminhamentos do Programa Cheque Moradia, 

principalmente para a mulher chefe de família, e diz que não se deve colocar este 

programa nas mãos dos prefeitos e vereadores, diz ser necessária a reforma e/ou 

construção dos terminais hidroviários para que estes recebam os passageiros 

com dignidade, e que acabe o monopólio das empresas de transporte da região 

do Marajó. O mesmo ressalta que devem ser alinhados, e com maiores 

informações, as condicionalidades para o acesso e prestação de contas do 

microcrédito do PRODEPA, que a inadimplência é “grande”. Ressalta que é 

necessário desenvolvimento para a região do Marajó.   

O conselheiro Airton ressalta que dos 144 municípios poucos prefeitos tem a 

preocupação de fazer com que o emprego e renda cheguem para a população. 

Questiona o que o governo pensa em fazer, de modo a facilitar que as entidades 

possam coordenar alguns projetos nesta área, para que assim cheguem até os 

cidadãos.   

O conselheiro Paulo Cohen diz que o tema é extremamente importante e 

questiona de que forma o governo vai mexer com a economia do Estado, e  



  
de que forma vão retomar os investimentos com a Política Habitacional. Ainda, 

questiona como envolver as cooperativas, o microcrédito e os trabalhadores nas 

obras do governo do estado, para que juntos possam dar solução, envolvendo 

prefeitos e todos os demais interessados. Ressalta que quando o governo do 

estado fortalece os conselhos se posiciona diferente ao Presidente da República, 

e diz que espera que assim permaneça.  Em resposta aos questionamentos, o 

senhor Josenir Nascimento dispõe que o Governador do Estado dá sempre esse 

espaço democrático para a discussão e não vai deixar de assim fazê-lo. O 

mesmo informa acerca da retomada dos empreendimentos, que estão sendo 

trabalhado diuturnamente pelo secretário da SEDOP, este que tem orientações 

do governador para retomar e concluir todas as obras paradas. Informa que o 

Tribunal de Contas do Estado - TCE tem um mapa de todas estas obras, e o que 

for de competência do estado eles estão empenhados em fazer retomar, e o que 

for de responsabilidade municipal está sendo cobrado dos municípios, informa 

que há uma auditoria que está levantando as obras que estão irregulares, as que 

podem dar continuidade estão sendo autorizadas, já as irregulares deverão ficar 

paradas por um tempo até que sejam tomadas as providencias cabíveis. Diz que 

é de suma importância que estas obras sejam concluídas, até por que não há 

grandes possibilidades para novos empreendimentos no país, deste modo, caso 

estas que estão em andamento não sejam concluídas não teremos obras nem 

para inaugurar, o que não é a realidade do estado do Pará.   

O mesmo responde o questionamento do conselheiro Paulo Afonso e ressalta 

que a pressão tem sido feita constantemente no Ministério do Desenvolvimento 

Regional e que toda semana está em Brasília com cobranças constantes aos 

interesses do nosso estado, e informa que temos avançado. Ressalta que o que 

importa para o Governo não é bandeira partidária, e sim a população, a 

sociedade, o que foi compromisso de campanha. Responde o questionamento do 

conselheiro Mauro dizendo que a ideia é diminuir o percentual de emprego 

informal no Estado, através de parcerias com SEBRAE, CRED CIDADÃO, e 

outros. Responde ao conselheiro Humberto Daniel dizendo que as metas estão 

sendo construídas, como por exemplo, Os Objetivos do Milênio, e em setembro 

deverão ser apresentados alguns novos programas de governo. Diz que o 

secretário Iran Lima tem trabalhado muito em torno dos arranjos produtivos, cada 

item tem sido analisado, como no caso do açaí, por exemplo, em resposta ao 

conselheiro João de Deus. Em resposta a pergunta da conselheira Graça, ele diz 

que hoje a tarde terá uma reunião para tratar sobre o  programa, e que terá sim 

recurso para tal.  Em relação à questão do BANPARÁ diz que o formato já foi 

apresentado e que após serão apresentados a questão das exigências e prazos, 

no momento estão cotando qual a organização social que irá atuar. Em resposta 

ao conselheiro Paulo Duarte ressaltou que o Marajó é prioridade do Governo, e 

que o  

Governador anunciou um ato revolucionário para o arquipélago, que é a isenção 

de ICMS para as indústrias que se instalem no Marajó, com o objetivo de mudar a 

realidade local. Em reposta ao conselheiro Airton informou que será entregue as 

entidades, porém muitas coisas são específicas de Poder Público e não cabe 

serem repassadas. Em resposta ao conselheiro Paulo Cohen informou que vai 

verificar os conselheiros do poder público que estiveram ausentes na reunião. Em 



  
resposta aos questionamentos a senhora Verena Arruda dispõe ao conselheiro 

Mauro, e informa que o modelo do Banco do Nordeste prevê a concessão de 

microcrédito orientado, através do chamado aval coletivo e que existem bancos 

que buscam o desenvolvimento social do local, além do lucro. Em resposta ao 

conselheiro João de Deus informa que a proposta de construção de emprego e 

renda se dividiu em grupos e estes estão alinhados por linhas de produção, como 

indústria, agronegócio, agricultura familiar, etc. A mesma informa que a ideia é 

proteger os direitos dos trabalhadores e diminuir a precarização das atividades 

informais, informando, ainda, que deve haver Políticas Públicas para combater 

tais precarizações, nas quais já foram identificados em certos estados brasileiros 

o excesso destas precarizações, chamadas de “uberização”. A mesma responde 

que os critérios para o programa primeiro ofício é para jovens de 14 a 23 anos e 

que estes devem estar matriculados e frequentado a escola, no ensino 

fundamental ou médio. Ela informa que as carteiras de trabalho digitalizadas 

serão emitidas pelas unidades regionais dos SINES. A representante da 

SEASTER ressalta que é compromisso de campanha governar para todo o Pará, 

assim podemos vê-lo deslocando o centro de governo pra as diversas regiões do 

estado, desta forma possibilitando a proximidade do Estado com os municípios. 

Ela informa que o Conselho Estadual de Assistência Social irá promover pela 

primeira Conferencias Regionais de Assistência Social, pois há uma informação 

de que o governo federal não irá realizar a Conferencia Nacional, mas em 

respeito ao debate democrático esta foi a alternativa encontrada para garantir o 

acesso dos municípios de discutir as potencialidades regionais.    

Informa que está sendo dada atenção especial aos povos e comunidades 

tradicionais.   

Em resposta aos questionamentos o senhor Everson Bastos, representante do 

DIEESE ressalta e exalta a importância dos movimentos populares, e parabeniza 

o Governo do Estado em manter a participação dos conselhos. O mesmo alerta 

que não basta só manter os conselhos, mas devem ser analisados os membros 

participantes dos conselhos, de modo a melhorar cada vez mais suas 

intervenções. Em resposta ao conselheiro Pedro Duarte diz que os créditos estão 

vindo para auxiliar na facilitação ao aceso de emprego e renda. Em resposta ao 

conselheiro Herivelto informa que a causa do desemprego ocorre por diversos 

fatores, como por exemplo, o modelo de desenvolvimento posto ao estado, no 

qual sempre fomos preparados para fornecer, para entregar e não verticalizar, de 

modo a agregar valor, gerar emprego e crescimento. E as causas do desemprego 

do vão melhorar quando houverem Políticas Econômicas sérias, incentivo às 

indústrias, facilitação do crédito, não ao corte de verbas da educação, etc. O 

mesmo informa que no site do DIEESE existem dados que podem ser 

consultados por todos uma vez que são dados públicos, bem como disponibilizou 

o departamento a todos os conselhos presentes.    

Diz que temos que pensar a Política de Trabalho Emprego e Renda de maneira 

macro e se organizar por eixos: empreendedorismo, economia solidária, etc. Em 

reposta ao conselheiro Humberto Daniel informa que sua fala não é em nome de 

todas as oito centrais sindicais, pois cada uma delas tem sua autonomia para 

pensar, porém tudo o que foi exposto já passou por conhecimento e aprovação 

de todas elas.  Ressalta que a base de geração de emprego e renda no Brasil é 



  
complexo de pensar, pois as bases foram destruídas, e flexibilizá-las é um perigo, 

visto que é um país que ainda se vive com trabalho escravo e trabalho infantil. 

Deste modo, modernizar as relações de trabalho está longe de ser o mesmo que 

precarizá-las, pois queremos emprego com dignidade.    

O mesmo informa que a meta do DIEESE, em primeira mão, é zerar o 

desemprego, porém há uma conjuntura difícil, sendo assim, a meta é gerar 

emprego digno. O fato de conseguir organizar o trabalho informal, a agricultura 

familiar e as cadeias produtivas já é um grande passo.    

Para finalizar parabenizou o conselho e colocou o DIEESE a disposição.   Após 

as explanações e debates foi encerrada a mesa expositora e feita a pausa para o 

almoço.       

A reunião foi retomada e teve início às 14:40h, com formação da mesa, a qual 

teve como coordenador, o conselheiro Paulo Afonso Santos, e como secretária a 

conselheira Nilze Rodrigues. Após, foi retomada a programação com a 

apresentação dos senhores Nairon Melo e Severino Sobrinho, representantes da 

Companhia Elétrica do Pará – CELPA, que explanou sobre o tema: Atendimento 

Energético para Habitacionais e Tarifa Social para Famílias de Baixa Renda.   

O coordenador da mesa, o conselheiro Paulo Afonso Santos chamou para 

compô-la o representante do Sindicato dos Urbanitários, o senhor Bianor 

Monteiro Pena, e também convidou o representante do Ministério Público, porém 

não compareceu até o presente momento. Após a conclusão da apresentação da 

CELPA iniciou a fala do senhor Bianor, este que fez explanação do percurso que 

ocorreu desde a época da privatização da CELPA, e ressaltou as complicadas 

questões trabalhistas que vivencia dentro da REDE, pois também é funcionário, 

refere-se a assédio moral, demissões em massa e etc.   

Na sequência falou do disparado aumento das tarifas de energia que a população 

paga, além de que o governo do Estado recolhe aproximadamente 26% da 

arrecadação total, e afirma que devido a este fator não havia interesse do 

governador anterior em minimizar estes custos para a população. Após a 

apresentação do senhor Bianor foi aberto espaço para debater sobre a temática.   

O conselheiro Sergio, diretor da FEMAN, falou que eles têm diversas ações 

contra a REDE CELPA das quais venceram todas, e diz que a proposta que ela 

faz de parcelamento de conta é ilegal e indevida, e finaliza dizendo que o 

CONCIDADES tem a obrigação de intervir nestes casos.   

A conselheira Graça Pires pergunta por que o Pará tem a energia mais cara do 

país se é fornecedor? Por que tantos impostos embutidos na conta final? Por que 

os consumidores têm que pagar pelas perdas de energia, já que seria obrigação 

desta companhia fiscalizar os casos de irregularidades, vulgo gato?   

A conselheira Senhorinha Gil questiona o motivo pelo qual paga uma conta tão 

alta de energia, visto não possuir quase aparelhos eletrônicos, e as pessoas que 

moram na vila permanente de Tucuruí são isentas destas tarifas, que segundo 

ela informa são de classe média e alta?   

O conselheiro Romulo, de Ananindeua, informa que havia uma relação de 

pessoas com perfil para tarifa social, ele foi orientado a seguir os procedimentos, 

porém nunca foi consolidado. Esta negociação foi feita com o senhor João de 

Deus, acionista da REDE CELPA. Outra questão é sobre uma cobrança indevida 

que ele recebeu e quer saber como solucionar.  A conselheira Sandra Batista 



  
questiona a fiscalização sobre estas tarifas, e diz que por não haver órgão 

fiscalizador a REDE CELPA, esta fica livre para atuar como quiser. Ela sugere 

que se crie um conselho para gerir está fiscalização, para apresentar esta 

proposta ao governador do Estado. Questiona a seriedade do PROCON, pois há 

um polo da REDE CELPA dentro deste órgão e não há soluções concretas, o que 

sugere acordos de  

corrupção.   

O conselheiro Regis de Abaetetuba, cita a dificuldade que passam as pessoas 

que residem em área rural, pois quando há problemas tem que aguardar até uma 

semana para receber manutenção da rede elétrica. Diz que a tarifa social 

apresentada não existe na prática, pois conhece diversos casos de pessoas que 

tem direito e perfil para o programa e não conseguem acessá-lo.   

A conselheira Mara Sobrinho, do município de Barcarena diz que sente-se 

desrespeitada por pagar altas taxas de energia sendo que seus vizinhos, todos, 

usam de forma irregular, e mesmo ela informando aos funcionários de REDE 

CELPA eles alegam que não lhes cabe tal função. Diz também que conhece 

diversas famílias que tem perfil, mas nunca conseguiram acessar o programa de 

tarifa social, e solicita que o representante da CELPA solicite aos seus superiores 

que tenham mais sensibilidade para atender as demandas da população de baixa 

renda.   

O conselheiro Mauro Menezes, de Capanema, diz sentir-se injustiçado por pagar 

a taxa de perda, visto tratar-se de incompetência da REDE CELPA, e questiona 

quais são os critérios para medir esta perda, e como é realizado esse cálculo.   

O conselheiro Jofre Soares, de Oriximiná, pergunta qual critério utilizado para 

chegar aos 99 KW, e como é possível uma casa com 5 (cinco) moradores 

consumirem esta quantidade?   

O conselheiro Jorge Leal diz que a REDE CELPA é uma das empresas que mais 

tem processo judicial por conta de não ter concorrência, e questiona o motivo de 

sermos penalizados quando há escassez de chuvas no sul e sudeste do país, e 

pergunta como é feito o cálculo para definir a tarifa de iluminação pública. 

Também questiona a situação da mudança de titularidade, o que impede que 

outro inquilino acesse o imóvel quando há pendencia de pagamento.   

O conselheiro Daniel diz que a REDE sempre teve um polo dentro da DIOE e que 

é a empresa que mais responde processo, não por que existem muitas perdas, e 

sim por que são irresponsáveis.   

A conselheira Marilene, de Santarém, pergunta ao representante da REDE 

CELPA como se dá a cobrança da taxa de iluminação pública, e diz que a 

cobrança desta tarifa leva famílias a desistirem de suas residências por não 

terem como arcar com estes pagamentos. E pergunta por que nos munícipios 

não tem uma “mini secretaria” da CELPA para resolver com celeridade as 

demandas de cada um destes municípios do Estado.  O senhor Bianor ressalta 

que o prédio do PROCON foi todo reformado pela REDE CELPA, após informou 

dados sobre a arrecadação e lucros desta. Ele sugere que os consumidores 

façam uma ação, um levante para lotar o atendimento da CELPA para que assim 

eles venham conversar com a população, chama o povo a fazer revolução para 

rever as tarifas de energia do estado do Pará.   

   



  
O senhor Nairon Melo, representante da REDE CELPA em resposta ao  

questionamento sobre iluminação pública diz que a contribuição cobrada na conta 

é estabelecida através de Lei Municipal, e a CELPA apenas arrecada e repassa 

para cada prefeitura, ela quem estabelece quem tem direito a isenção desta 

tarifa, e esta variação existe em torno do consumo de cada unidade consumidora. 

Quanto as irregularidades, elas são definidas através de resoluções e a empresa 

tem que ter provas para agir de acordo com o que diz estas resoluções. Na visita 

apenas constata-se o fato, após vai para análise e apuração do procedimento. 

Em seguida é enviada ao cliente uma correspondência para que ele possa se 

manifestar quanto ao que foi apurado. O combate à perda precisa ser 

intensificado, pois impacta diretamente sobre a tarifa, e diz que é sim papel da 

REDE CELPA, e que esta tem que evitar impactos muito grandes na revisão 

tarifária.   

O senhor Severino relata que quando há uma restrição de acesso ao serviço, 

para poder regularizar, contabilizam-se os últimos 90 dias de faturamento, e este 

valor é parcelado, sem juros, até o dobro de vezes dos ciclos de faturamento.   

O senhor Nairon Melo informou que o estado do Pará não tem problemas com 

seca, porém outras regiões do país têm, e para haver o equilíbrio as 

concessionárias se programam para comprar esta energia, e por isso o governo 

estabeleceu o critério das bandeiras tarifárias para haver este subsídio para as 

termoelétricas.   

Sobre a cobrança das pessoas da vila permanente de Tucuruí ele informa que vai 

levar como item pendente para verificar por que existe este tratamento 

diferenciado, e se comprometeu a pegar o contato da conselheira Senhorinha Gil, 

posteriormente. O senhor Bianor informou que para dar incentivo aos 

trabalhadores que vinham atuar nestas vilas permanentes foi negociado essa 

tratativa de que eles seriam isentos, porém não é pago pela REDE CELPA, visto 

que há uma estação independente. Quanto à falta de energia nas áreas rurais o 

senhor Nairon atribui a vegetação, ao uso de pipas e outros diversos fatores, e 

solicita que haja comunicação imediata quando ocorrer este tipo de situação para 

que o fornecimento seja retomado o quanto antes. Informa os diversos canais de 

atendimento, tanto virtuais, telefônicos e presenciais que podem ser utilizados por 

toda a população usuária, na sequencia agradece o convite para participar deste 

pleno.  Após, foi formada a mesa com o tema: Regularização Fundiária no Estado 

do Pará, tendo como coordenadora a conselheira Sandra Batista, e como 

secretária a senhora Miriam Gomes.   

A mesa foi composta pelo senhor Jamerson Viana, representante da EMATER, e 

o senhor José Olegário Palácios, representante do ITERPA. Até este momento o 

representante da SPU não compareceu.   

O senhor João Olegário Palácios, representante do ITERPA deu início a sua 

explanação informando que ele não é gestor de políticas públicas, mas sim 

executor. Por conta disto, diz que o que não conseguir dar respostas 

momentâneas irá encaminhar a gestão competente. Após, inicia sua explanação 

com um breve histórico da situação das terras no Brasil, desde a vinda da coroa 

portuguesa. Em seguida explana como se dá o funcionamento do ITERPA no 

quesito de fornecimento de título para produtores no Estado do Pará. Na 



  
sequencia deu continuidade a explanação de como se dá a intervenção deste 

instituto no quesito Regularização Fundiária no Estado do Pará.   

O senhor Jamerson Viana iniciou sua fala com explicação de como se dá a 

relação da EMATER com a regularização fundiária. Após, foi aberto para o 

debate da temática em tela.   

O conselheiro Maurício Leal ressalta que os municípios necessitam de 

capacitação técnica para tocar os processos de regularização fundiária, e propõe 

que seja levado para as câmaras técnicas uma perspectiva de capacitação e 

qualificação para que assim tenham avanço na política estadual.   

O conselheiro Herivelto informa que o Neuto Miranda deu título de moradia para 

muitas pessoas, ele diz que basta uma “canetada” para que se consolide este 

processo de titulação. Diz, também, que a EMATER está cheia de técnicos para 

fazer o georreferenciamento, bastando apenas vontade política para que o 

serviço seja executado. É esclarecido pelo senhor Palácios que o ITERPA faz o 

georreferenciamento para doação até 100 hectares.    

O conselheiro Alexandre Veloso ressalta que o estado deve ser mais cuidadoso 

com a aprovação destas Leis, pois estão sendo aprovadas sem o debate e 

consulta pública. E questiona como se relaciona a nova lei com a função social 

da propriedade?   

O conselheiro Miguel Elias ressalta sua indignação com a ausência da SPU, visto 

que não compareceram no evento. Questionou a ausência do INCRA na mesa. 

Pergunta se há algum setor competente para resolver situações de regularização 

fundiária dos municípios.   

O conselheiro Romulo falou em especial ao Loteamento Guajará II e questiona 

como regularizar estas terras, pois eles apenas possuem documento de compra e 

venda. A conselheira Graça Pires agradece a presença do ITERPA com todas as 

informações trazidas à plenária. E pergunta se todos os municípios têm terras do 

estado que possam ser regularizadas? E como fica a situação dos quilombolas 

no estado do Pará em termos de regularização, de modo a garantir que suas 

terras não sejam usurpadas por outros interesses.   

A conselheira Patrícia pergunta qual estratégia para atingir os municípios que não 

buscam a regularização fundiária, e se a pessoa pode ir individualmente fazer 

esta busca caso o município em que resida não o faça. Pergunta se as pessoas 

da agricultura familiar não têm atendimento diferenciado neste caso.   

O conselheiro Dimitri pergunta como está sendo pensada a Política de 

Regularização Fundiária por este novo governo.   

O conselheiro Sérgio, da CONDEC pergunta sobre os termos de autorização de 

uso. O conselheiro ressalta da dificuldade de um pequeno agricultor para 

conseguir suas documentações enquanto que para os gigantes do agronegócio 

são sempre mais fáceis suas aspirações.   

O conselheiro Jipe diz sentir-se contemplado em algumas falas, mas diz que o 

Pará precisa fazer o seu Plano Estadual de Regularização Fundiária, pois não se 

tem definido o que é de competência de cada esfera de governo. Ele ressalta a 

ausência da SPU como uma falta de respeito com este CONCIDADES.   

A conselheira Senhorinha Gil diz que sente na pele esta situação, pois está há 04 

(quatro) anos na luta por esta regularização, e diz que nuca teve acesso por 

conta da ausência dos órgãos responsáveis e por falta de recursos financeiros do 



  
governo do estado. Ela solicita que seja definido, a partir de hoje, como vai ser 

executado a regularização fundiária no estado do Pará. E pergunta quando o 

grupo responsável por esta temática irá começar a atuar.   

O conselheiro João de Deus fala da política do governo federal, que é de 

desmonte e   

que quer entregar as terras do país ao governo norte americano. Falou sobre a 

possível criação de um Plano Estadual de Regularização Fundiária Integrado. O 

conselheiro Franz faz uma fala sobre a questão dos assentamentos coletivos. O 

conselheiro Mauro Menezes pergunta sobre o caso dos municípios que ainda não 

fizeram a solicitação das terras devolutas para fazer suas regularizações.   

O conselheiro Reginaldo questiona sobre o DAP A e B para a EMATER.  A 

conselheira Vanja Lobato pergunta ao João se irão manter a reunião na próxima 

sexta feira dia e sobre o decreto da posse dos conselheiros. Na sequência fala 

sobre um litigio que existe entre a união e o município e pergunta ao procurador 

de que forma podem agir para destravar esta questão judicial.   

O conselheiro Paulo diz que a terra é um bem que está com o valor sempre em 

atualização. E ressalta a importância da agencia estadual de regularização 

fundiária para que se possa efetivamente construir um banco de terras do estado 

do Pará. O conselheiro Humberto Daniel fala sobre dados, em porcentagem, das 

terras do estado do Pará. E questiona quais os dados das terras do estado para 

que este possa trabalhar em cima da posse e dos títulos. Afirma que os cartórios 

servem ao capital.  O procurador do estado, servidor do ITERPA, João Palácios 

diz que apenas realiza o trabalho técnico de executor da política pública, e 

informa que em alguns momentos este órgão firmou acordos de cooperação 

técnica com certos municípios, em especial no Marajó, para capacitação técnica. 

Diz que o georreferenciamento é uma peça técnica exigida para determinar as 

coordenadas geográficas de alta precisão que gera segurança na localização 

exata dos imóveis. Ele diz, ainda, que concorda que tem que haver sim mais 

debates para que a regulamentação seja efetiva. Informa, também, que quanto a 

usucapião não existe para imóvel público, apenas para os destacados em caso 

de imóvel privado, e nestes o ITERPA não interfere.   

Quanto à situação dos quilombos ele informa que nos últimos anos devem ter 

acontecido aproximadamente 15 regularizações destes territórios, informa que os 

municípios próximos de áreas navegáveis são de competência da SPU, as 

próximos de rodovias são de competência do governo estadual. Quanto aos 

munícipios que não procuram o ITERPA ele diz que deve se tratar de uma 

iniciativa dos próprios produtores.   Fala que pelo que observa sobre a Política de 

Regularização Fundiária houve um incentivo por conta da nova diretoria que foi 

montada, e que há um novo olhar para a racionalização das vistorias e maior 

atenção para atender os gargalos dos processos de regularização.   

Quanto à criação da agencia estadual da regularização fundiária, que foi uma 

promessa de campanha do governador, ele acredita que o mesmo esteja 

esperando resposta dos órgãos competentes e tradicionais antes que decida 

sobre a criação deste novo órgão.   

Quanto ao Marajó, diz que as terras são pouquíssimas do estado, na sua maioria 

da união e municípios. Concorda com a criação do Plano de Regularização 

Fundiária, que tanto foi citado na fala dos conselheiros. Diz que as ponderações 



  
de cunho político ele irá levar para apreciação do presidente do órgão. Ressalta 

que o ITERPA está de portas abertas para qualquer tipo de requerimento e que 

as respostas com certeza serão prestadas.   

Fala sobre a questão de assentamentos coletivos que realmente viram casos de 

polícia com as ações dos “madeireiros” e que foge da competência do ITERPA 

fiscalizar a produção.   

Sobre os municípios que não tem a légua precisam apresentar um Plano 

Municipal. Em relação à primeira légua ele diz que vai levar a ponderação ao 

presidente e ao procurador geral do estado.    

O senhor Jamerson diz que a EMATER pode contribuir no uso e no cadastro, diz 

que no site do órgão tem informações sobre os escritórios locais. Quanto aos 

preços exorbitantes e aos carteis dos cartórios diz que são valores tabelados.   

Diz que a EMATER já tem Termo de Cooperação Técnica para atuar e subsidiar 

a regularização de glebas, mas que não é algo a ser feito da noite para o dia.    

Na sequência, o secretário executivo do CONCIDADES, João Vitor, informa que 

a Câmara Técnica de Habitação será no auditório da IOEPA, a de Saneamento 

na COSANPA, a de Transportes na SETRAN e a de  

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Urbano na SEDOP.  O conselheiro 

Alexandre questiona como está sendo feita esta mobilização das câmaras 

técnicas, pois existem diversos outros assuntos a serem tratados, de modo a 

esclarecer se os órgãos irão comparecer para que não fiquem somente os 

movimentos discutindo política.    

O conselheiro Paulo Cohen esclarece que todos os órgãos do poder público 

estão devidamente mobilizados para participar.    

O conselheiro Paulo solicita que o almoço seja realizado em cada órgão de 

realização das câmaras técnicas.   

A coordenadora da mesa Sandra Batista, ressalta que as 8h do dia 21 de agosto 

irão iniciar as câmaras técnicas nos órgãos acima citados e as 18:55 deu-se por 

encerrado o primeiro dia de programação deste evento.   

No dia seguinte, vinte e um de agosto de dois mil e dezenove, a partir das 9h 

foram executadas as reuniões dos grupos temáticos (câmaras técnicas) nos 

órgãos afins. No dia seguinte e último, vinte e dois de agosto de dois mil e 

dezenove, às 08:50h, foi dada continuidade à pauta da reunião, com a votação 

sobre transferir a leitura da ata da 14ª reunião para o início do turno da tarde, 

visto não haver quórum no momento, foi aprovado pela maioria.  O conselheiro 

Jipe ressaltou que não recebeu cópia desta ata, tampouco a convocação para 

esta 15ª reunião.   

O conselheiro Paulo Cohen informou que se deve informar com 15 dias de 

antecedência a todos os conselheiros quanto às programações para que eles 

tenham condições de se programar para comparecer.   

As 09:04h deu-se continuidade com a composição da mesa, coordenada pelo 

conselheiro José Alexandre Veloso, tendo como secretária a conselheira Maria 

Luzia Cardoso.   

A senhora Vanessa Catete, representante da SEDOP, propõe que no turno da tarde a 
programação seja transferida para o auditório da SEDOP, e a maioria vota e aprova a 
proposta.   



  
Na sequência, inicia a apresentação das proposições da Câmara Técnica de 

Saneamento, pelo conselheiro Duarte que faz a leitura dos encaminhamentos 

elencados, tais como:   

1 - Leitura da ata da reunião anterior, onde foram encaminhadas oito 

propostas para o governo do estado, ele informa que o documento que foi 

recebido por eles apenas consta com sete propostas, e diz querer saber onde 

encontra-se o original;   

2 – Informações da SEDOP quanto aos municípios que tem e os que não 

têm Plano Municipal de Saneamento Básico, irão aguardar  

posicionamento oficial até 15/09/2019;   

3 - Informação sobre o andamento e monitoramento constante das obras se 

saneamento básico nos 144 municípios do estado do Pará;  4 - Plataforma de 

Reforma Urbana entregue ao Governador do Estado, referendando 8 (oito) 

propostas na área de saneamento básico;  5 - Que a SEDOP encaminhe aos 

órgãos a publicação do diário oficial que conste a informação do Conselho 

Estadual de Saneamento;  6 – Necessidade de Planejar o Seminário de 

Capacitação sobre Saneamento Básico (água, esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem);  7- Destaque para a necessidade das Câmaras Técnicas se reunirem 

em períodos extraordinários;   

8 – COSANPA assumirá a responsabilidade de execução do PMSB – Água e 

Esgoto, para os novos municípios que passarem para a empresa.      

O conselheiro Valdir informa que em reunião com o governador foram propostos 

oito eixos em relação ao saneamento. Ele diz que irão reiterar o oficio enviado à 

SEDOP, e que já foi publicado em diário oficial a consolidação do Conselho 

Estadual de Saneamento.   

O coordenador da mesa informa que irão fazer os devidos destaques nas 

propostas, e os que não forem destacados serão considerados aprovados.   

O conselheiro Paulo Cohen, da CNT, parabeniza os conselheiros da Câmara 

Técnica de saneamento quanto ao excelente trabalho. Na sequencia, ele 

questiona se a SEDOP estava presente neste GT, e se há algum representante 

desta SEDOP para repassar informações pertinentes, visto que é responsável 

pela maioria dos municípios do estado no quesito saneamento.   

O conselheiro Júlio Rotela informa que as obras de saneamento irão ocorrer em 

conjunto entre SEDOP e COSANPA.   

O conselheiro mauro Menezes, de Capanema, informa que as oito propostas 

foram retiradas a partir da Conferencia Nacional, e relata que recebeu através da 

SEDOP respostas de apenas três destas, e gostaria que a SEDOP respondesse 

as demais e encaminhasse aos órgãos competentes quando não for da sua 

competência. O conselheiro Agrículo Miranda de Barcarena informa que foi 

contratado em consorcio para fazer o aterro deste município, porém agora existe 

a possibilidade de fazer de forma regional, assim ele gostaria de saber como 

funciona a parceria com o governo do estado para aqueles municípios que não 

tem a concessão.   

O conselheiro Miguel, da COMAC, ressalta que a FUNASA detém grande parte 

das obras de saneamento e indaga qual seu posicionamento em relação ao 

CONCIDADES. Ele questiona o motivo pelo qual a SEDOP não veio fazer a 



  
explanação das obras de saneamento que lhe cabem, assim como fez a 

COSANPA na reunião passada.   

A conselheira Sandra Batista indaga aos conselheiros da câmara em tela se estes 

discutiram o passivo da SAHEB pra COSANPA, pois segundo a lei não poderia duas 

empresas prestar o mesmo serviço no mesmo território, porém os equipamentos desta 

SAHEB eram muito precários. Ela diz que não se tem informações se este serviço foi 

incorporado pela COSANPA, e sugere que seja incluído nas propostas da referida 

Câmara Técnica.  O senhor Júlio Rotela, esclarece que neste novo PPA a COSANPA 

tem a proposta de trazer vinte novos municípios para sua concessão, porém necessita 

que as prefeituras destes municípios façam a solicitação devida, de forma oficial. E 

para todos estes que aderirem a COSANPA irá realizar o Plano Municipal de 

Saneamento.   

Ele esclarece que a SAHEB foi entregue com o sistema extremamente sucateado 

e estes serão todos restaurados e modernizados. Diz ainda, que esta instituição 

está assumindo os novos habitacionais (PMCMV).   

O conselheiro Duarte diz que o Plano irá nortear os prefeitos e vereadores, e 

assim os municípios poderão realizar ações mais direcionadas, principalmente na 

questão da saúde. Solicita que a população escolha melhor seus representantes 

para um melhor desenvolvimento do estado do Pará.   

A conselheira Graça Pires informa que existem municípios obrigados a realizar 

Aterro Sanitário sem ao menos ter um Plano de Resíduos Sólidos.  Além de que 

a população não aceita as taxas cobradas quando os sistemas são assumidos 

pela COSANPA. O conselheiro Humberto Daniel faz um repúdio ao ataque 

sofrido pelo povo da Amazônia, por conta da matança da natureza desta região 

do país, em função do grande capital, vinculado ao governo federal.   

O conselheiro Miguel apresenta o plano de um município do Amapá e diz que 

participou da elaboração deste, assim como do fechamento do lixão desta 

localidade. Em colaboração ele oferece uma cópia do documento citado.   

A conselheira Antônia da CMP, diz que Barcarena não tem cobertura da 

COSANPA, com a maioria da população utilizando poço, o que segundo ela é o 

motivo causador de muitas doenças.    

O conselheiro Júlio Rotela volta a informar que o município que tiver interesse em 

aderir ao serviço da COSANPA basta a solicitação do prefeito municipal, 

enquanto o projeto de lei tramita pela Câmara Municipal.   

Na sequência, foi convocado o relator da Câmara de Habitação;   

A  conselheira  Regiane,  do  MNLM,  apresenta  os 

 seguintes encaminhamentos:   

1 - Reunião da Câmara Técnica de Habitação com a COHAB para atuar na 

reformulação do Programa Cheque Moradia. Prazo: segunda quinzena de 

setembro;    2 - COHAB deverá encaminhar mensalmente relatório do Programa 

Cheque Moradia com informações qualitativas e quantitativas, incluindo a 

prestação de contas dos   

Cheques entregues em primeira e aguardando a segunda;   

3 - Fiscalização o Ministério Público Federal do Programa Minha Casa Minha 

Vida;   

4- Fiscalizar a insegurança e comercialização de imóveis do Programa Minha 

Casa Minha Vida;   



  
5 - Fazer relatório e diagnóstico da situação de segurança dos Conjuntos   

Habitacionais em situação de risco e ocupação irregular;   

6 - Acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei de reforma urbana – 

REURB;   7 – Enviar a apresentação, por e-mail, a todos os presentes que 

informaram seus endereços eletrônicos na lista de frequência. 

Responsabilidade: secretaria do Conselho.   

A conselheira Elizete do MNLM diz que, segundo a COHAB, já está acontecendo 

a reformulação do Programa Cheque Moradia.    

O conselheiro Airton pede atenção à situação da cobrança de ágio pelas 

empresas que estão conveniadas ao Programa Cheque Moradia.   

O conselheiro Jipe reitera a proposta do PMCMV nos municípios, pois informa 

que certas ocupações criminosas estão ocorrendo em muitos habitacionais, e 

estes estão sendo depredados, gerando muitos casos de violências, inclusive. 

Desta forma, impossibilitando as pessoas que, de fato, tem direito de acessar 

suas moradias. Solicita a presença da Caixa Econômica Federal - CEF para se 

posicionar em relação a estes fatos.  O conselheiro Fernando, do MNLM, também 

faz alusão à questão destes habitacionais PMCMV, visto que estão sendo palco 

de grandes fraudes e criminalidade. Ele solicita que o Programa Cheque Moradia 

seja tratado com seriedade, visto ter sido confirmado diversas fraudes através de 

denúncias. Solicita que volte para este conselho as informações sobre os gastos 

do fundo de habitação, via COHAB.   

O conselheiro Duarte sugere que a Câmara de Habitação faça uma comissão 

para apurar todas as questões que envolvam o Programa Cheque  

Moradia.           

A conselheira Mara, de Barcarena, solicita que seja feita a inclusão do Programa 

Cheque Moradia através das associações e não das prefeituras.   

A conselheira Sandra Batista cita o FENIS, pois diz que não está no relatório, e 

indaga se ainda haverá recurso para este fundo, que atende populações de 

moradias irregulares. Também questionou quais as perspectivas de recurso para 

o PMCMV, se eles só serão concluídos ou se haverá novos empreendimentos. 

Sugere um conselho gestor do Programa Cheque Moradia para determinar as 

diretrizes. Sobre os habitacionais que são em conjunto aos remanejamentos, 

solicita que a COHAB se posicione em relação a estes casos, e pede 

esclarecimentos quanto a qual órgão estadual será responsável pela 

regularização fundiária.   

A conselheira Vanja representante da Associação de Moradores de Terreno de 

Marinha sugere aos demais conselheiros que estas denúncias e propostas sejam 

encaminhadas a COHAB através de ofícios.   

A conselheira Antônia de Barcarena, volta a ressaltar que as pessoas que mais 

necessitam do Programa Cheque Moradia não têm sido atendidas.   

O conselheiro João de Deus diz ser de acordo a reformulação do Programa 

Cheque Moradia devido às diversas denúncias, porém reconhece que também 

eles enquanto conselho tem a função de realizar essa fiscalização, solicitando da 

COHAB relatório mensal, quantitativo e qualitativo, quanto ao programa, e 

ressalta que os conselheiros não têm papel de polícia para fazer fiscalização in 

loco.   



  
O conselheiro Sérgio diz que o PNHR ainda não foi citado nesta discussão, e 

solicita que ele seja pauta, pois trata-se do PMCMV rural. Sugere a formação de 

uma comissão de acompanhamento para realizar esta fiscalização, de modo a 

coibir as fraudes.   

O conselheiro Nazareno, da CONAN, solicita que o conselho gestor possa estar 

prestando orientações quando aos programas de habitação dentro dos 

municípios, e fala da importância de se realizar a reunião para definir o  

andamento dos casos que requerem regularização fundiária.       A conselheira 

Nilze faz uma denúncia e informa que irá formalizá-la posteriormente. Diz que as 

empresas que fornecem o material estão cobrando 40% de ágio para os 

beneficiários, além de outras inúmeras irregularidades, ela irá encaminhar a 

denúncia formalmente para a COHAB.  O conselheiro Paulo Afonso, da União 

Nacional pela Moradia, diz que eles devem se apropriar das Leis para que não se 

façam denúncias vazias sobre os fatos apresentados, não que não existam, mas 

que se façam as denúncias de forma respaldada. Diz que eles devem ser mais 

organizados enquanto movimento, para que possam apresentar propostas 

coerentes para atender as famílias em vulnerabilidade. A conselheira Elizete 

confirma a reunião do Conselho Gestor para o dia de 23 de agosto deste ano. Ela 

diz que está Câmara tem sim a preocupação de qual a melhor forma de realizar 

esta fiscalização ao Programa Cheque Moradia em conjunto aos demais órgãos 

de controle.    

O conselheiro Herivelto faz reverencia a equipe da COHAB que trabalha no 

Programa Cheque Moradia, além de parabenizar a todas as mulheres do país 

pela marcha das Margaridas. Em seguida, diz que temos que responsabilizar 

também o beneficiário do Programa Cheque Moradia, pois por vezes ele mesmo 

solicita a alteração dos valores nas notas fiscais para custear a mão de obra de 

sua benfeitoria.   

O conselheiro Fernando Santiago informa que grande parte dos conselheiros não 

recebeu o documento que foi entregue ao Governador e que eles possam se 

reunir para discuti-lo posteriormente e somente após ele seja aprovado.   

A conselheira Graça Pires solicita que a COHAB esclareça as diretrizes e qual o 

perfil do beneficiário que pode acessar o Programa Cheque Moradia, pois não foi 

atendida por este programa e nem sabe ao menos quais os critérios para 

ingressar a ele. A conselheira Vanja, da COHAB, sugere que as denúncias contra 

o Programa Cheque Moradia sejam encaminhadas ao conselho.   

O conselheiro Alexandre segue validando os encaminhamentos, e solicita que 

seja delimitado o que compete a SEDOP e COHAB em termos de Regularização   

Fundiária. Ele informa que a ata da 14ª já foi encaminhada através do grupo do 

WhatsApp. O mesmo informa que tudo o que está sendo dito durante a reunião 

está sendo registrado através desta ata.    

Foi desfeita a mesa atual e formada a próxima tendo como coordenador o 

conselheiro Herivelto Bastos, e como secretário o conselheiro Waldir Nascimento.    

O conselheiro Paulo Afonso solicita a apuração quanto ao fato de ter sido 

informado que os representantes da SETRAN não tinham conhecimento do 

trabalho desta Câmara Técnica neste órgão.   

Como não estavam preparados os representantes desta Câmara de Transportes, 

foi dado sequência com a apresentação da Câmara Técnica de Planejamento 



  
Territorial e Desenvolvimento Urbano, apresentando os seguintes 

encaminhamentos:   

1 - Ativar o grupo de trabalho (montar grupo de Whatsapp);   

2 - Apresentar a cópia das atas anteriores;    

3 – Seminário (após o nivelamento do corpo técnico da ação - Plano de Ação - no 

âmbito do Estado;   

4 - Agendar reunião com SPU na segunda quinzena de setembro;   

5- Agendar reunião com ITERPA na primeira quinzena de setembro;   

6– Apresentar à SEDOP o Conselho Instituído;   

7– Próxima reunião do Grupo Temático na segunda quinzena de agosto;  8 – 

Grupo temático de Regularização Fundiária.   

O conselheiro Jipe agradece a presença do ITERPA pela primeira vez neste 

debate. E ressalta a questão colocada anteriormente no que diz respeito à 

definição da regularização fundiária no estado do Pará. Ainda, fala da importância 

de se debater e consolidar os planos e programas municipais, além do plano 

estadual de regularização fundiária.   

A conselheira Sandra Batista retomou a proposta do conselheiro Alexandre para 

que se tenha uma explanação minuciosa sobre a nova lei aprovada 

recentemente, de modo que possam dialogar nos munícipios aonde atuam.   O 

conselheiro João de Deus, da CONAN, ressaltou a importância de o governo 

trabalhar de forma integrada, de modo a dar maior sustentabilidade aos serviços. 

Ele sugere que se acrescente o termo “integrado” no plano de regularização 

fundiária do estado do Pará. Fala da importância das áreas de zoneamento 

ecológico e econômico.   

O conselheiro Mauro Menezes relembra que o processo de regularização 

fundiária é lento, e cita que o governo do estado já se propôs a criar uma Agencia 

Reguladora para que deem celeridade aos processos e sugere que seja cobrado 

do governador do estado, já que se trata de promessa de campanha.              

A conselheira Elizete ressalta a importância de um membro da COHAB estar 

presente dentro da Câmara em tela.    

O conselheiro Sérgio solicita a inclusão do Arquipélago do Marajó como uma 

Reserva da Biosfera da Amazônia.   

O conselheiro Fernando solicita que se faça um resgate com os órgãos 

envolvidos de como se encontra a situação da regularização fundiária no estado 

do Pará.   

Foi informado que hoje o conselho tem a representação da senhora Vanja que é 

membro do CONCIDADES, e que ela, também, está diretora da COHAB e será 

parceira neste processo de Regularização Fundiária.   

O secretário da mesa refaz a leitura das propostas da plenária para esta Câmara 

Técnica, e estas são aprovadas pela maioria.   

A reunião foi encerrada às 12:00h e retornará no período vespertino no auditório 

da SEDOP.   

Às 14:00h do mesmo dia, foi retomada a reunião no auditório da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP com a composição da 

mesa coordenada pelo conselheiro Herivelto Bastos, e secretariada pelo 

conselheiro Waldir Nascimento. Na sequência, a apresentação das propostas da 

Câmara Técnica de Transporte e Mobilidade:   



  
1 - Realização de Seminário, com o objetivo de obter o nivelamento das ações 

referentes à questão do transporte no Estado. Para viabilizar tal seminário foi 

formada uma comissão para compor a programação, esta que ficou pré-

agendada para os dias 23 e 24 de outubro do ano corrente.   

O conselheiro Fernando propõe a elaboração de um documento, via Câmara 

Técnica, enviada ao CONCIDADES, e posteriormente ao governador para sanar 

as questões. O conselheiro Dimitri, da CMP, diz que a dificuldade de diálogo com 

a SETRAN já vem ocorrendo há algum tempo, desde a gestão passada. 

Ressaltou a questão da precariedade dos portos do estado, o que dificulta o 

acesso e mobilidade da população.   

O conselheiro Alexandre Veloso sugere que a coordenação executiva assuma a 

situação e marque reunião com o secretário executivo da SETRAN para definir 

quem são os representantes deste órgão, e assim dar encaminhamento a 

situação. Ressaltou que todas as Câmaras Técnicas propuseram seminários, 

desta forma necessita-se organizar a agenda para que todos possam conseguir 

acessar as programações.   

O conselheiro Humberto Daniel diz que o que se é deliberado no pleno é o que se 

deve executar, e ele propõe que seja tratado este assunto através de uma 

resolução.   

O conselheiro Miguel retrata a dificuldade de acesso e mobilidade da população 

dos municípios que dependem das pontes da Alça Viária, e sugere que se faça 

uma notificação a ARCON para evitar cobranças abusivas nos transportes.   

O conselheiro Mauro Duarte do Marajó diz da necessidade de se compreender a 

forma de governar dos novos gestores, e que o governador deve unir-se com os 

secretários para que se alinhem as informações a respeito do CONCIDADES. O 

conselheiro Expedito sugere que a executiva do conselho participe da reunião 

que irá ocorrer na primeira quinzena de setembro. Ressalta que o controle social 

é garantido na legislação federal e propõe uma moção de esclarecimento aos 

municípios para que eles continuem atuando com seus conselhos municipais. 

Sugere uma atenção maior a questão da mobilidade urbana e acessibilidade para 

ser tratado, também, como prioridade.   

A conselheira Sandra Batista diz que há uma precariedade na qualidade dos 

serviços de transporte, por conta da falta de fiscalização da ARCON, assim, 

possibilitando que as empresas que executam estes serviços o façam de forma 

precária e perigosa, principalmente no que tange ao transporte fluvial. Sugere 

que a ARCON se manifeste para expor a situação da fiscalização de todos os 

transportes do estado.   

O conselheiro Marcelo ressalta que a situação de precariedade dos portos do 

estado está sendo relatadas diariamente nas mídias, e que o CONCIDADES 

deve sim chamar a ARCON para a sua responsabilidade.  O conselheiro Romulo, 

da CMP, relata a precariedade do asfalto das vias, o que causa diversos 

acidentes. E que seja chamado não só ARCON, mas também SETRAN e 

DETRAN.   

O conselheiro Airton diz que em se tratando de mobilidade não se deve discutir 

apenas no âmbito urbano, e sim trata-la nos âmbitos urbano e rural. Diz que a 

falta de fiscalização gera o livre acesso dos transportes alternativos, deixando, 

desta forma de garantir os direitos às gratuidades.   



  
O conselheiro Paulo Cohen diz que nos pontos aprovados na Conferencia 

Estadual das Cidades não há nenhuma menção às ciclovias, e que é importante 

se pensar na situação das calçadas para garantir a acessibilidade. Sugere blitz 

para esses transportes públicos, na área urbana e rural.   

O conselheiro Nazareno relata sua experiência de trabalho no terminal hidroviário 

da Doca que é subutilizado devido à ganancia dos empresários, segundo ele 

informa.  Uma conselheira fez menção à situação vivenciada na SETRAN por 

conta do desconhecimento do gestor da programação agendada.  Falou a 

respeito da gratuidade dos idosos e deficientes que nem sempre é respeitada por 

parte das empresas de embarcações. Sugere que membros de cada município 

possam participar dos seminários.   

O conselheiro Paulo Afonso relata sua preocupação com a viabilidade das 

propostas apresentadas pelas Câmaras Técnicas, visto que não tem como definir 

seminários sem terem informações sobre o orçamento do CONCIDADES, e diz 

que deve-se olhar com mais sensibilidade para aquelas pessoas que são 

usuários diariamente do transporte público.  O conselheiro João de Deus refere-

se à situação do envelhecimento da população, e desta forma estes estarão cada 

vez mais com dificuldades em acessar o serviço de transporte público, e por 

conta disto desde hoje o conselho deve trabalhar em torno de tudo o que diz 

respeito a mobilidade e acessibilidade. Diz que é necessário acabar com o 

monopólio das empresas de transportes no Pará, pois se não há concorrência, 

não há qualidade no serviço.   

O conselheiro Expedito informou que é fiscal de transporte e relatou fatos das 

ameaças que os servidores públicos sofrem, e por isso muitos nem querem 

exercer estas funções. Falou do Código de Transporte dos Municípios, e que este 

pode ser atualizado, assim sendo necessário executar o Plano de Mobilidade 

Urbana.   

O conselheiro Daniel fala do anseio e necessidade da capacitação deste 

CONCIDADES, e que as Câmaras Técnicas sempre encaminham propostas de 

seminários. Ele sugere que se verifique junto ao presidente deste conselho o 

orçamento para saber se há a possibilidade desta execução.   O secretário 

executivo do CONCIDADES esclarece que todos os órgãos citados (DETRAN, 

SETRAN, ARCON, etc.) foram convocados e informados, através de 

documentos. Informa, também, que se tem que fazer o planejamento do 

orçamento destes seminários propostos, desde modo não sendo possível de 

realiza-los ainda neste exercício.   

O coordenador da mesa, Herivelto, propõe que devido à semelhança das 

propostas, se faça através da resolução proposta, e abre a votação, onde é 

aprovado pela maioria.   

O conselheiro Sérgio solicita um olhar mais sensível para os conselheiros da 

região metropolitana, e cogita a possibilidade que se garanta o transporte destes.   

A conselheira Patrícia, atual coordenadora da mesa, inicia a leitura da ata da 14ª 

Reunião do Pleno do CONCIDADES Pará. Esta ata foi aprovada por unanimidade 

pela plenária.   

O conselheiro Paulo Afonso informa que a pauta da próxima reunião deve ser 

apresentada neste momento.   



  
O secretário executivo, senhor João Vitor informou que a pauta da próxima 

reunião será elaborada.   

O conselheiro Alexandre sugere que sejam votados pelo pleno, e que sejam 

discutidos assuntos administrativos do CONCIDADES.   

A conselheira Sandra Batista sugere que, primeiramente, o presidente do 

CONCIDADES esclareça os encaminhamentos solicitados na ata anterior. Após 

votação, a proposta da conselheira Sandra Batista foi aprovada pela maioria. A 

senhora Daniela, representante da assessoria jurídica desta SEDOP informou 

que estão sendo tomadas as providencias cabíveis, instaurando um 

procedimento disciplinar, de modo a atender a demanda deste CONCIDADES.   

Na sequência, o Secretário Adjunto de Desenvolvimento Urbano, senhor Valdir 

Acatauassu, apresentou os planos em produção por esta SEDOP, que são: 10 de 

mobilidade, 16 de saneamento, 4 planos diretores.   

Continuando, o senhor Ruy Cabral, presidente deste CONCIDADES, solicita que 

os conselheiros, se puderem, os procurem para alinhamento destas informações. 

Diz que os planos ainda estão em processo de contratação, e é de suma 

importância a presença dos conselhos municipais nestes debates. Informa, 

também, que irá convocar algumas pessoas para realizar a síntese desta ata.   

Em relação às solicitações de revisão de diárias, ele informou que dentro da 

legalidade foram tomadas as providências cabíveis.    

Em resposta a solicitação do conselheiro Sérgio, o senhor Ruy Cabral se 

comprometeu a avaliar junto à executiva.   

Quanto à gravação dos eventos, ele informou que ficaria demais oneroso e 

complexo devido à descentralização das Câmaras Técnicas.   

Informou e apresentou o site desta SEDOP, o qual está em pleno funcionamento, 

e sugeriu que periodicamente ele seja visitado pelos conselheiros. Informou, 

também, que está ata será disponibilizada em meio físico e/ou digital, de modo 

que esteja de acordo com o regimento.  Na sequência, foi apresentado, pelo 

técnico de informática desta SEDOP, o senhor Carlos, os caminhos de acesso no 

endereço virtual desta secretaria.  Em seguida, ele informou das suas 

insatisfações quando a ausência dos representantes dos demais órgãos 

convidados, e se comprometeu em remeter o assunto ao governador.   

Informou que está montando junto à equipe desta SEDOP um status das obras 

de cada município, de responsabilidade desta secretaria, para repassar enquanto 

capacitação para o CONCIDADES, em seguida, irá acrescentar a este 

documento o planejamento do que será realizado durante seu cargo de secretário 

executivo, de modo a universalizar e tornar público todas as informações.    

Ressaltou que, o que ficou pendente da ata anterior, ele vai verificar quais 

prioridades para dar os devidos encaminhamentos, e informa que deverá, no 

prazo de dez dias, sintetizar a ata da 14ª Reunião, e concluir esta da 15ª.   

Enfatiza que, novamente, se sente extremamente realizado em participar deste 

momento de grande debate, e avanços das Políticas Públicas.  Faz 

agradecimento a todos os presentes, ressaltando que não é uma tarefa fácil de 

concluir, porém com a devida inclinação dos interessados podemos superar os 

obstáculos.   

O conselheiro Humberto Daniel solicita que se faça o registro da reportagem 

realizada com o conselheiro suplente Valdir Parry Acatauassú, divulgada na 



  
mídia local, com o intuito de divulgar as ações de controle social executada por 

este CONCIDADES. O presidente Ruy Cabral, fez agradecimentos ao 

conselheiro suplente, o senhor Valdir, pela colaboração e palavras pronunciadas 

em nome deste CONCIDADES. Ele ressalta que todos os pontos tratados aqui 

serão encaminhados a quem tem a devida responsabilidade de responder.   

Fez um breve histórico da sua trajetória enquanto gestor público e diz acreditar 

em dias melhores. Fez agradecimentos, em nome do governador Helder 

Barbalho, por todo empenho desta equipe de trabalho e deste CONCIDADES.   

Apresentou, na sequência, a portaria de secretário executivo do senhor João 

Vitor Castro.  A reunião foi encerrada às 18:10h, pelo conselheiro presidente da 

mesa. Não havendo nada mais a tratar, foi lavrada a presente ata por mim 

redigida, João Vitor Castro,  secretário   executivo   CONCIDADES/PA . 

  
                                                     Belém - PA, 22 de agosto de 2019           


