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Prezados (as) Municipalistas Paraenses,

O municipalismo forte significa o crescimento de uma determinada localidade em todas as suas 
dimensões, inclusive o econômico social, aliada à qualidade de vida do cidadão, aprimorando a 
oferta de serviços essenciais como saúde, educação, segurança, infraestrutura, habitação, lazer e 
apoio a qualificação de mão de obra, além de impulsionar a geração de emprego e renda, provocando 
a autoestima do cidadão. E todo esse processo tem como protagonista o município, ou melhor, a 
gestão municipal. Todo este processo integrado a boa representação política são as bases de um 
Estado desenvolvido.
Por este motivo que a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará - FAMEP, 
juntamente com as Associações e Consórcios Regionais, realizaram um grande trabalho de união e 
força em prol dos municípios Paraenses. A FAMEP, sempre apoiada pelas Entidades Regionais, 
realizou a Pauta Municipalista 2019, que será entregue aos representantes do governo federal e 
estadual, em Brasília. Ao logo da existência das Entidades, foram promovidas mobilizações, ações, 
seminários, audiências com os municípios e representantes do governo, onde sempre se defendeu a 
necessidade de mudanças.
Esta é a Pauta Municipalista Paraense 2019, realizada pela Federação e pelas Associações e 
Consórcios Regionais em prol do desenvolvimento dos municípios Paraenses e em busca da união e 
fortalecimento do Movimento Municipalista Paraense.

Saudações municipalistas,

Nélio Aguiar

PALAVRA DO PRESIDENTE



AMAm
Associação dos Municípios do arquipélago do marajó

DEMANDAS FEDERAIS

Ÿ Promover a equiparação do valor aluno/FUNDEB no Marajó ao valor Per Capita da Merenda e Transporte Escolar 
em relação aos valores dos alunos indígenas e/ou quilombolas;

Ÿ Implantar e implementar programa para desenvolver o turismo sustentável no Arquipélago do Marajó;
Ÿ Articulação e apoio para Instituir o fator Marajó na composição dos cálculos dos programas, obras, serviços e 

estratégias dos setores de saúde, educação, entre outros aos municípios que compõem o Arquipélago do Marajó;
Ÿ Assegurar recursos através da criação de um cotrato de serviços específicos para o Marajó dentro do programa 

Luz para Todos;
Ÿ Participação em cota federalizada para financiamento de um consórcio Publico nas Regiões Marajó I e II, para 

Média e Alta Complexidade;
Ÿ Financiamento para programas e projetos de verticalização da produção local;
Ÿ Financiamento para construção de matadouros de pequeno porte nos municípios do Marajó;
Ÿ Construção e adequação de aeródromos nos municípios do Marajó;
Ÿ Conclusão e Rebaixamento do Linhão do Marajó com fibra ótica;
Ÿ Liberação de recursos para a implantação dos projetos de saneamento ambiental do Marajó e financiamento 

para projetos de saneamento e água tratada em comunidades rurais (ribeirinhas) isoladas.



AMAm
Associação dos Municípios do arquipélago do marajó

Ÿ Financiamentos através do BANPARÀ para programas e projetos de apoio para a agricultura familiar, para o 
cultivo  extrativismo do açaí, oleagenosas, turismo, etc;

Ÿ Articulação e apoio para Instituir o fator Marajó na composição dos cálculos dos programas, obras,serviços e 
estratégias dos setores de saúde, educação, entre outros aos municípios que compõem o Arquipélago do Marajó;

Ÿ Criação da Universidade Estadual do Marajó;
Ÿ Implantar e implementar programa para desenvolver o turismo sustentável no Arquipélago do Marajó;
Ÿ Financiamento para programas e projetos de verticalização da produção local;
Ÿ Financiamento para construção de matadouros de pequeno porte nos municípios do Marajó;
Ÿ Construção e adequação de aeródromos nos municípios do Marajó;
Ÿ Liberação de recursos para a implantação dos projetos de saneamento ambiental do Marajó e financiamento 

para projetos de saneamento e água tratada em comunidades rurais (ribeirinhas) isoladas.

DEMANDAS ESTADUAIS



AMAT CARAJÁS
Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e carajás

DEMANDAS FEDERAIS

Ÿ Incremento de  recursos ao orçamento do  INCRA Marabá  para obras de  infraestrutura  ( Estradas Vicinais); 
Ÿ Continuação do Programa  Luz para Todos;
Ÿ Regularização fundiária;
Ÿ Conclusão da Recuperação  das BR'S 155, 158, e 230 ( 12 km, trecho compreendido entre Palestina do Pará e 

Brejo Grande do Araguaia), divisa Pará-Tocantins;
Ÿ Derrocamento do Pedral do Lourenço;
Ÿ Construção da Ponte sobre Rio Araguaia;
Ÿ Implantação da Siderúrgica  Aços do Pará;
Ÿ Implantação da Ferrovia Norte-Sul;
Ÿ Construção da Hidrelétrica de Marabá;
Ÿ Revisão das Metas de investimentos pactuados no Plano de Inserção regional da UHE Tucurui-PIRTUC;
Ÿ Recomposição das perdas dos recursos provenientes da Lei Kandir;
Ÿ Recomposição das perdas dos recursos provenientes da compensação financeira dos recursos hídricos;
Ÿ Votação  pelo Congresso Nacional do projeto que regulamenta o Fundo de Compensação da Lei Kandir (Auxílio de 

Fomento ás Exportações – FEX);
Ÿ Fomento a Mulher ( Linha de crédito para política de proteção ao  direito da mulher);
Ÿ Implantação da Transcarajás que liga Canaã dos Carajás ao Rio Araguaia (dando continuidade ao outro lado a 

TO-222).



DEMANDAS ESTADUAIS

Ÿ PA 449- Estadualização e pavimentação  da Vicinal, trecho entre Bannach e Rio Maria / PA; Estadualização do 
trecho Armagem Castro a Curva do S passando pela Vila Novo Paraíso;

Ÿ Estadualização da Marginal Rio Araguaia saindo de Piçarra até a vila Itaipavas e chegando a Vila São José – 
Xinguara; 

Ÿ PA 279- recuperação do trecho entre Ourilândia do Norte e Água Azul do Norte;  
Ÿ PA 150- recuperação  da rodovia , trecho entre Morada Nova e Jacundá / PA;
Ÿ PA 477 Pavimentação asfáltica do trecho Piçarra e São Geraldo do Araguaia;
Ÿ Recuperação das Vicinais e ruas de Xinguara / PA; 
Ÿ PA 151 Recuperação  trecho de Breu Branco a Baião; 
Ÿ PA 263- recuperação do trecho entre Goianésia do Pará e Breu Branco;
Ÿ PA 463-recuperação e construção de pontes em Santa Maria das Barreiras, trecho entre Vila Frederico Mendes a 

confluência da BR 158 (92 Km) / e,  da Vila Frederico Mendes ao Araguaia; 
Ÿ Duplicação da PA 268 que liga a BR 230 a sede do Município de Itupiranga (6km);
Ÿ Regularização fundiária;
Ÿ Conclusão das obras de infraestrutura  estaduais que possuem  caráter emergencial  e de extremo interesse 

público na região do Carajás;
Ÿ Investimentos para recuperação das estradas vicinais (novo programa de pavimentação asfáltica);
Ÿ Agilização do processo de  análise técnica de engenharia e posterior liberação da execução  das obras com 

recursos provenientes do FRD2; 
Ÿ Apoio técnico e financeiro para a elaboração de planos de Saneamento Básico e resíduos sólidos;
Ÿ Construção de  novas Agências do BANPARA  principalmente nos municípios de pequenos portes que não 

possuam nenhuma agência bancária; 
Ÿ Renegociação dos débitos  do IGEPREV junto à SEFA e ao  IASEP;
Ÿ Cofinanciamento estadual das proteções básica e estadual –  CRAS e CREAS  (Garantia dos repasses 2018/2019);
Ÿ Cofinanciamento Estadual de Cirurgias eletivas e da Unidade Oftalmológica por meio do CISAT;
Ÿ Garantir o repasse do cofinanciamento de benefícios  eventuais (Art. 22 LOAS );
Ÿ Garantir a regularização das contrapartidas estaduais dos programas da atenção básica: (Farmácia básica, 

vigilância de saúde, SAMU, UPAS e Pabinho);
Ÿ Aumento per capta do transporte Escolar considerando a dimensão geográfica dos municípios da região;
Ÿ Formalização do convênio de transporte escolar e regularidade dos  repasses dos recursos financeiros  no próprio 

exercício;
Ÿ Ampliação da Internet banda larga nas escolas;
Ÿ Implantação  de uma Escola para a Formação de Recursos Humanos em Turismo;
Ÿ Contemplar a Usina Hidrelétrica de Tucuruí com Infraestrutura básica e turística, fortalecendo o produto regional;
Ÿ Incentivo de voos comerciais entre Belém e as principais cidades do Polo Araguaia Tocantins (Marabá, 

Parauapebas, e Conceição do Araguaia);
Ÿ Incentivo para  ações e realizações de  eventos culturais tradicionais.

AMAT CARAJÁS
Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e carajás



Amucan
Associação dos Municípios da calha norte

DEMANDAS FEDERAIS

Ÿ Implantação de Ensino Profissionalizante (de acordo com a economia local); 
Ÿ Fomentar projetos com o foco na melhoria do IDEB; 
Ÿ Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, e oficinas pedagógicas com o objetivo 

melhorar a qualidade do ensino;
Ÿ Viabilizar Barco Fluvial, sob a gestão da regional com itinerário da Unidade de Saúde da Família as comunidades 

ribeirinhas da Calha Norte;
Ÿ Qualificação profissional da mão de obra conforme a economia local e a potencialidade da região Calha Norte via 

ampliação do programa PRONATEC;
Ÿ Apoiar financeiramente os municípios para construção de CRAS e CREAS em todos os municípios da Calha Norte;
Ÿ Articular com o Ministério da Saúde para implantar o CAP's – AD regional no Calha Norte; Expandir o programa 

Minha Casa Minha Vida na região da calha norte, garantindo no programa metas especificas para o público alvo da 
política de inclusão social;

Ÿ Articular com o Ministério de Saúde a implantação de Consultórios na Rua, com equipes de profissionais da Saúde 
e da Assistência Social para atender a população de rua;

Ÿ Construção de orla nos municípios da Calha Norte, objetivando a contenção de desastres naturais; Expansão da 
rede de distribuição de energia para áreas dos municípios da Calha Norte ainda não atendidas com esses serviços;

Ÿ Rebaixamento do linhão para melhorar a energia nos municípios da Calha Norte;
Ÿ Programa de apoio financeiro para ampliar os serviços de coleta de lixo nos municípios da Calha Norte.



DEMANDAS ESTADUAIS

Amucan
Associação dos Municípios da calha norte

Ÿ Substituição do sistema modular do ensino médio pelo regular/ Implantação de um Campus da Universidade 
Estadual-UEPA/Implantação de Ensino Profissionalizante/Construção de Centro de Formação Profissional na 
Calha Norte /Projetos com o foco na melhoria do IDEB/ Plano de Ação regional com o foco na melhoraria da 
qualidade do ensino na Calha;

Ÿ Implementação do Projeto da “Caravana da Leitura”, Oficinas de músicas, Feira do Livro e biblioteca no município e 
áreas ribeirinhas/ Apoio financeiro às manifestações culturais nos municípios da Calha Norte /Aquisição de 
Instrumentos musicais para os municípios da Calha Norte;

Ÿ Construir um Hospital Regional na região da Calha Norte com estrutura física e tecnológica em consulta, 
tratamentos e cirurgias de média e alta complexidade nas diversas especialidades médicas. Essa estrutura deve 
obter leitos suficientes de alta e média complexidade em UTIs e semi-intensivo /Descentralizar os serviços do 
LACEN, do LAPAD e exames laboratoriais de média e alta complexidade para a região /Ampliar o serviço 
aeromédico para transporte de paciente da região em casos de urgência e emergência/Atualização da tabela de 
valores pagos com as despesas do TFD/ Apoio financeiro para aquisição de Ambulancha / Assessoramento para 
implantação e expansão de Estratégia Saúde da Família, principalmente rural/viabilizar Barco Fluvial como 
Unidade de Saúde da Família as comunidades ribeirinhas/ Apoiar os municípios na implementação do SISREG;

Ÿ Descentralizar os serviços da FASEPA/Criar na região CIR da Assistência Social/ Articular junto aos órgãos 
competentes a implantação do Programas de geração de emprego e renda-PROGER e a expansão do Programa 
CredCidadão na região/ Articular com o SINE na região o fomento da política de inclusão social/Garantir apoio 
técnico para realização das conferencias municipais e o fortalecimento dos conselhos municipais /Estimular na 
região a criação de Conselho, Plano e Fundo de Política de Inclusão Social;

Ÿ Implementar ações de saneamento básico na região / Ampliação da rede de distribuição de água da COSANPA nas 
áreas não atendidas com estes serviços. Instalação de Internet Banda Larga e melhorias na telefonia;

Ÿ Instalar Unidades Integrada do Pro Paz em todos os municípios da Calha Norte;
Ÿ Assegurar número proporcional às demandas de viaturas em condições de atendimento/patrulhamento;
Ÿ Criação de um plano de asfaltamento e manutenção das estradas dos municípios da Calha Norte;
Ÿ Pavimentação e manutenção da PA 254 interligando toda a Calha Norte;
Ÿ Apoio financeiro para Construção/Reforma e Manutenção de matadouros dos municípios /Criação de programa 

de incentivo a agricultura familiar/Apoio e Incentivo à produção agropecuária nos municípios;
Ÿ Garantir recurso do orçamento estadual para os municípios da região da Calha Norte, em situação de calamidade 

pública provocadas pelas enchentes;
Ÿ Implantar na Região da Calha Norte ESCOLA DE GOVERNO, para levar capacitação continuada abrangendo todos 

os seguimentos governamentais da região;
Ÿ Renegociação dos débitos dos municípios junto ao IASEP e IGEPREV.



Amunep
Associação dos Municípios do nordeste paraense

DEMANDAS FEDERAIS
Ÿ Garantir linha de crédito de financiamento para investimentos em Parques de Geração de Energia Solar ou de 

Energia Alternativa;
Ÿ Garantir atualização de valores financeiros nos investimentos das ações e serviços de saúde na atenção básica e 

Média e alta complexidade; 
Ÿ Solução para destinação final de resíduos sólidos (Aterro sanitário, tratamento e logística);
Ÿ Facilitar o acesso do Produtor Rural a crédito para financiamento de Máquinas e Equipamentos;
Ÿ Investir em capacitação técnica para os Produtores Rurais;
Ÿ Reavaliação do FNDE em relação às obras paralisadas, Transporte Escolar e Reforma de Escolas;
Ÿ Firmar convênio para a complementação da Merenda Escolar;
Ÿ Garantir serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais.

Ÿ Garantir linha de crédito de financiamento via Banpará para investimentos em Parques de Geração de Energia Solar ou 
de Energia Alternativa;

Ÿ Garantir recurso para Instalação de Sistema de Monitoramento para os municípios;
Ÿ Elaborar Plano de Saneamento e Gestão Integrada de Resíduo (Necessidade de apoio técnico para elaboração); 
Ÿ Fortalecimento da Municipalização da Gestão Ambiental (Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

Fundo municipal de Meio Ambiente e outros instrumentos, ordenamento ambiental, fiscalização, licenciamento, 
educação ambiental, outorga, unidades de conservação );

Ÿ Implantar da coleta seletiva (material, logística, capacitação, comunicação e Educação Ambiental para população);
Ÿ Construir galpão e aquisição de maquinários com fortalecimento das cooperativas de catadores (organização, 

formação);
Ÿ Aumentar a Per capta da merenda escolar; 
Ÿ Aumentar os investimentos do Transporte escolar: Per capta e ampliação de frota;
Ÿ Construção, ampliação, reforma e manutenção de unidades escolares;
Ÿ Fomentar ações para a educação especial com ênfase em ações pedagógicas e infraestrutura de acessibilidade;
Ÿ Assegurar investimentos que fortaleçam a regionalização, respeitando as estratégias nacionais e estaduais, com 

primazia de co-financiamento dos entes estadual e federal para a oferta dos serviços regionais, conforme 
estabelecido na LOAS e na NOB/SUAS 2012; 

Ÿ Financiar (estado e união ) Serviços regionais de Acolhimento;
Ÿ Contribuir com as áreas de gestão e de proteção social básica e especial na elaboração de diagnósticos, planos e 

outros;
Ÿ Ampliar o acesso de crianças e adolescentes e suas famílias aos serviços de proteção social básica e especial por 

meio da expansão e qualificação da política de assistência social;
Ÿ Promover ações para a melhoria e elevação dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB;

DEMANDAS estaduAIS



Amunep
Associação dos Municípios do nordeste paraense

DEMANDAS estaduAIS

Ÿ Amplificar e articular políticas, programas, ações e serviços para a promoção, proteção e defesa do direito de 
crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária, com base na revisão e implementação do Plano 
nacional temático;

Ÿ Integrar as ações da assistência social municipal (Plano Municipal de Assistência Social) e os instrumentos de 
planejamento e orçamento do governo, ou seja, o Plano Plurianual (PPA), as Leis de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e as Leis Orçamentárias Anuais (LOA) para que seja garantida a continuidade dos repasses e dos serviços;

Ÿ Garantir o repasse do CO-FINANCIAMENTO dentro do prazo estipulado por lei, permitindo assim, o pleno 
funcionamento dos serviços e projetos municipais;

Ÿ Apoiar financeiramente na ampliação do acesso aos serviços de saúde;
Ÿ Reajustar valores do repasse do co-financiamento de saúde;
Ÿ Garantir a Conclusão dos hospitais regionais;
Ÿ Garantir o reajuste de repasse de recurso da assistência farmacêutica, SAMU e insumos de medicamentos;
Ÿ Apoio financeiro na Requalificação das unidades básicas de Saúde;
Ÿ Criar ou ampliar bibliotecas públicas; 
Ÿ Fortalecer os eventos folclóricos, artísticos locais e regionais (Feira cultural, exposições, etc);
Ÿ Criar programas de incentivo aos artistas e disponibilizar bolsas para os mesmos se qualificarem e se 

especializarem, utilizando os órgãos das esferas de governo disponível na região (Fundação Carlos Gomes, Escola 
de Música da UFPa, etc);

Ÿ Ampliar os investimentos em infraestrutura e equipamentos turísticos e culturais (Locais a serem visitados, Casa 
de Cultura);

Ÿ Implantar centros de artesanatos com aproveitamento de matéria prima local e capacitação de artistas dos 
municípios;

Ÿ Investir na sinalização turística da região (Placas informativas do acervo turístico existente);
Ÿ Revitalizar as orlas dos municípios;
Ÿ Desenvolver o ecoturismo na região;
Ÿ Criar linha de credito para o financiamento das políticas voltadas ao turismo dos municípios;
Ÿ Criar programas e orçamentos específicos para investimentos no calendário turístico dos municípios buscando 

apoio dos Ministérios e Governo do Estado, considerando as principais festas municipais (carnaval; aniversário 
dos municípios, festivais juninos, locais e festas de fim de ano);

Ÿ Melhorar a infraestrutura com pavimentação e recuperação de estradas vicinais;
Ÿ Máquinas e equipamentos para os Municípios auxiliarem os produtos rurais;
Ÿ Reforma e ampliação dos Mercados Municipais;
Ÿ Construção de frigoríficos regionais;
Ÿ Água: Expansão, Construção de Manutenção de atendimento com rede de abastecimento de água;
Ÿ Cais de arrimo: reforma construção e ampliação;
Ÿ Solução para sistema de esgoto;
Ÿ Energia Elétrica: Expansão, Construção e Manutenção de atendimento com energia elétrica.



Amut
Associação dos Municípios das rodovias transamazônica 
santarém/cuiabá e região oeste do pará

DEMANDAS FEDERAIS

Ÿ Conclusão e manutenção da pavimentação da BR-163(Santarém-Cuiabá) e BR230(Transamazônica), e 
pavimentação da BR-422(Transcametá) no trecho de Tucuruí a Novo Repartimento, levando melhorias ao 
escoamento de produção e deslocamento dos munícipes;

Ÿ Continuação do Programa LUZ PARA TODOS, agilizando o atendimento as etapas em andamento;
Ÿ Construção de um novo Linhão Tramoeste;
Ÿ Criação da Universidade Federal do Xingu;
Ÿ Criação da Universidade Federal do Tapajós;
Ÿ Regularização fundiária urbana e rural, garantindo infraestutura para atender as áreas de assentamento;
Ÿ Compensações da Lei Kandir;
Ÿ Recuperação de estradas vicinais pelo INCRA;
Ÿ Reavaliação do FNDE das obras paralisadas, termos de compromisso e aditivos financeiros, com análise urgente 

para não prejudicar os municípios;
Ÿ Revisão do cálculo da per capita do PNATE, garantindo o reajuste de recursos compatíveis com os preços 

praticados na região amazônica;
Ÿ Aditivo financeiro para as obras do PAC (UBS, PSF e Academias da saúde), com realinhamento do custo para 

finalizar as obras;
Ÿ Reajuste no valor dos procedimentos da tabela do SUS considerando a realidade amazônica, através da 

implantação de uma política de saúde diferenciada para Transamazônica e Santarém/Cuiabá, considerando sua 
extensão territorial;

Ÿ Implantação de Ensino Profissionalizante (de acordo com a economia local), com conclusão e fortalecimento 
das escolas técnicas possibilitando oportunidade para os jovens ingressarem no mercado de trabalho e 
posteriormente frequentar a universidade;

Ÿ Construção de Aterros sanitários, com disponibilização de recursos através de abertura de editais e 
chamamentos públicos;

Ÿ Retomada do Programa Minha Casa Minha Vida;
Ÿ Dar continuidade ao Programa Luz Para Todos em conjunto com o Governo do Estado e CELPA, agilizando o 

atendimento as comunidades das regiões Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu;
Ÿ Arrecadação do valor do ICMS da energia elétrica na sua origem;
Ÿ Universalização no abastecimento de água;
Ÿ Financiamento do SUAS com implantação de políticas na assistência social para atender a realidade das regiões 

Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu, levando em consideração a extensão territorial.



Amut
Associação dos Municípios das rodovias transamazônica 
santarém/cuiabá e região oeste do pará

DEMANDAS estaduAIS
Ÿ Conclusão do Hospital Regional de Itaituba;
Ÿ Ampliação do Hospital Regional do Baixo Amazonas;
Ÿ Ampliação do Hospital Regional da Transamazônica;
Ÿ Apoio aos municípios na destinação dos resíduos sólidos, garantindo equipamentos para coleta nos municípios;
Ÿ Fortalecimento e estruturação da EMATER, disponibilizando técnicos e veículos para melhor atender as ações;
Ÿ Estruturação do Núcleo de Gerenciamento do PARÁ RURAL, possibilitando o fortalecimento da agricultura 

familiar, através do aumento da renda e a melhoria das condições de vida das comunidades rurais mais pobres;
Ÿ Implantação e ampliação da rede de distribuição de água nos municípios, através da COSANPA;
Ÿ Pavimentação da PA-370 que liga os municípios de Uruará e Santarém;
Ÿ Negociação na cessão de servidores públicos municipais ao Governo do Estado, garantindo a continuidade das 

ações nos municípios;
Ÿ Apoio na regularização fundiária;
Ÿ Reajuste no recurso do Convênio do Transporte Escolar, com repasse em km rodado e regularidade no pagamento 

das parcelas;
Ÿ Aumento do valor do co-financiamento Estadual da proteção básica e especial de forma regular e automática;
Ÿ Atuação do Governo do Estado junto as empresas aéreas para incentivo no aumento de voos, proporcionando 

assim, a redução nos valores das tarifas dos voos comerciais entre Belém e pólos do Xingu, Tapajós e Baixo 
Amazonas;

Ÿ Manter em dia o repasse financeiro estadual para atenção primária (UPA, SAMU, Farmácia básica, vigilância e 
Pabinho);

Ÿ Regularização nos repasses dos convênios e retomada das obras paralisadas possibilitando o andamento e 
conclusão das mesmas nos municípios;

Ÿ Asfaltamento de vias urbanas e estradas vicinais, através de liberação de recursos financeiros para recuperação, 
proporcionando o escoamento da produção e melhor deslocamento;

Ÿ Instalação do Centro de Governo do Xingu (Altamira);
Ÿ Recuperação do asfalto da PA 415 que liga os municípios de Altamira a Vitória do Xingu;
Ÿ Rever a política de repasse financeiro estadual para atenção primária, levando em consideração a implantação de 

Núcleo de apoio a saúde da família - NASF, equipes de saúde da família ribeirinha e Unidade de saúde da família - 
USF fluvial; 

Ÿ Garantir o custeio do Tratamento Fora Domicílio - TFD para procedimentos realizados em outros estados;
Ÿ Articulação do Governo do estado junto a Bancada estadual para alocar emendas para construção, reforma, 

ampliação e aquisição de materiais permanentes e equipamentos para viabilizar a continuidade das ações nos 
municípios;

Ÿ Implementação do Programa cheque-moradia;
Ÿ Co-financiamento para políticas de direitos humanos (centro especializado de atendimento a mulher);
Ÿ Concessão de linha de crédito para o pequeno produtor familiar, através do Programa de Aquisição de alimentos – 

PAA;
Ÿ Garantir percentual de 5% do orçamento do Estado para as ações da Assistência social nos municípios;
Ÿ Apoio na universalização da telefonia móvel;
Ÿ Investimentos em tecnologia da informação e em internet banda larga.



codesei
consórcio de desenvolvimento sócioeconômico 
intermunicipal

DEMANDAS FEDERAIS

Ÿ Asfaltamento da BR 422 – Transcametá no trecho entre os municípios de Tucurui e Limoeiro do Ajuru;
Ÿ Retomada do Programa “Luz Para Todos” nas áreas ribeirinhas e ilhas da região;
Ÿ Ampliação dos recursos e das ações do Território da Cidadania;
Ÿ Retomada das compensações ambientais e sociais por parte da Eletronorte, devidas aos municípios do 

Jusante (Baixo Tocantins);
Ÿ Reconhecimento da diferenciação das peculiaridades geográficas, para considerar o custo Amazônia 

como variável presente nos cálculos de construção das “per capitas” que definem o repasse aos 
municípios da Região Amazônica; 

Ÿ Emissão e publicação da lista dos municípios paraenses reconhecidos como impactados pela 
mineração, por parte da Agência Nacional de Mineração – ANM, condição gerada a partir da Lei nº 
13.540 de 18/12/2017 e pelo Decreto nº9.407 de 12/06/2018;

Ÿ Rever e atualizar os valores repassados pelo SUS às secretarias de saúde, para tratamento da 
hemodiálise, estimulando o mercado privado a abrir novas vagas para os pacientes ou financiar a 
criação de um centro de hemodiálise na região do Baixo Tocantins.



codesei
consórcio de desenvolvimento sócioeconômico 
intermunicipal

DEMANDAS FEDERAIS

DEMANDAS estaduAIS

Ÿ Asfaltamento da BR 422 transcametá no trecho entre tucuruí e limoeiro do Ajuru;
Ÿ Continuação do programa “luz para todos” nas áreas ribeirinhas e de ilhas;
Ÿ Ampliação dos recursos e das ações do território de cidadania.

Ÿ Hospital Regional do trevo em Igarapé-Miri;
Ÿ Requalificação e reaparelhamento do Hospital Regional de Cametá;
Ÿ Ponte sobre o Rio Meruu (PA-151);
Ÿ Constituição do Fundo de Desenvolvimento Sub-regional (a partir dos grandes projetos);
Ÿ Construção da PA-379 para Oeiras do Pará;
Ÿ Adequação do leito da PA-151 no trecho Baião/Breu Branco.

codesei
consórcio de desenvolvimento sócioeconômico 
intermunicipal

DEMANDAS estaduAIS

Ÿ Reconhecimento dos impactos ambientais e sociais, gerados pela construção da Hidrelétrica de 
Tucuruí aos quatro (04) municípios de Oeiras do Pará, Mojú, Abaetetuba e Barcarena;

Ÿ Construção do Hospital Regional do trevo de Igarapé Miri;
Ÿ Conclusão e entrega do Hospital Santa Rosa em Abaetetuba;
Ÿ Construção da ponte sobre o Rio Meruu – PA 151;
Ÿ Construção da PA 379 – Oeiras do Pará;
Ÿ Adequação do leito da PA 151 no trecho entre Baião e Breu Branco;
Ÿ Requalificação e reaparelhamento do Hospital Regional de Cametá;
Ÿ Asfaltamento da PA 409 (trecho entre as PA 252 e PA 403;
Ÿ Criação de um Centro de Hemodiálise na região do Baixo Tocantins;
Ÿ Retomar o projeto de refinanciamento das dívidas dos 60 municípios paraenses, com o IGEPREV, 

revendo os custos com multa, juros e correção;
Ÿ Retomada do programa de asfaltamento nos municípios da região;
Ÿ Incluir duas variáveis no cálculo que define a per capita para o convênio do transporte escolar do ensino 

médio: Área geográfica dos municípios e modal de transporte utilizado, com um peso para cada uma 
das variáveis; 

Ÿ Aditivar o convênio de transporte escolar do ensino médio, quando for comprovado o sub-registro de 
alunos que não foram lançados como usuários do serviço de transporte, mas estão usando 
efetivamente o mencionado serviço.



coimp
consórcio integrado de municípios paraenses

DEMANDAS coletivas

Ÿ Reforçar as dificuldades nas execuções de obras INACABADAS e PARALISADAS, nos municípios, por uso indevido 
dos recursos. Obras recebidas através do Plano de Ações Articuladas – PAR;

Ÿ Reforma de Hospitais Municipais;
Ÿ Custeio dos Programas através do Fundo Nacional da Saúde;
Ÿ Atualização dos valores da tabela SUS;
Ÿ Revisão e aumento das cotas de Programação Pactuada e Integrada – PPI;
Ÿ Qualificações em Gestão e Planejamento Financeiros de recursos do SUS;
Ÿ Estruturação da Proteção Social Básica através da Construção de Centro de Referência de Assistência Social;
Ÿ Investimento em Infraestrutura de Drenagem Urbana;
Ÿ Apoio técnico e financeiro na (implantação, ampliação e manutenção) de sistemas de abastecimento de água nos 

municípios e suas respectivas zonas rurais;
Ÿ Regularização fundiária (áreas urbanas e rurais);
Ÿ Regulamentação das Léguas Patrimoniais dos municípios;
Ÿ Aumento dos efetivos e infraestrutura para a segurança pública nos municípios;
Ÿ Programa de apoio de eletrificação urbana e rural;
Ÿ Apoio em infraestrutura para pavimentação e recuperação em estradas vicinais;
Ÿ Apoio com equipamentos e combustível para manutenção das estradas vicinais e maquinários;
Ÿ Apoio ao Programa de Regionalização do turismo;
Ÿ Auxílio à implantação do Sistema Municipal de Cultura;
Ÿ Continuidade do Programa de Interiorização do Esporte e Lazer;
Ÿ  Ampliação dos Convênios Federais na área de Esporte e Lazer;
Ÿ Redução do contencioso tributário – Redução da complexidade para apurar os imposto, o que leva a equívocos na 

elaboração de preços da produção agrícola;
Ÿ Incentivo a programas de apoio à agricultura familiar;
Ÿ Apoio financeiro aos municípios para a eliminação dos lixões a céu aberto;
Ÿ Abertura de programas de incentivo a coleta seletiva;
Ÿ Estimular a formação e manutenção de cooperativas de catadores;
Ÿ Apoio técnico e financeiro na elaboração/Revisão de Planos Setoriais (Saneamento Básico, Mobilidade Urbana, 

Habitação);
Ÿ Ampliação de Capacitação técnica através de plataformas on-line.




