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MI e Sudam injetam cerca de R$ 22 mi no Pará
Em solenidade realizada na tarde do dia 27 de dezembro 

de 2016, na sede da Sudam, o ministro da integração nacional, 
Helder Barbalho, e o superintendente da Sudam, Paulo Roberto 
Correia, celebraram convênios, beneficiando 16 municípios 
do Pará, e cerca de 630 mil pessoas. Participaram do encontro 
deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, além 
dos representantes das Universidades que também foram 
beneficiadas com os recursos federais.

Os projetos estão voltados para o desenvolvimento local 
das cidades, sendo que a maioria vai possibilitar o aumento 

das relações comerciais e da economia local. Os convênios foram celebrados a partir das emendas parlamentares do 
Deputado Federal Lúcio Vale (PR/PA), das Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) e Integração Nacional, 
Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA), do Congresso Nacional.

Entre as ações estão à implantação de feira coberta, duplicação e ampliação de rodovias, pavimentação de ruas, 
aquisição de maquinários para manutenção de vias públicas, construção de passarelas, recuperação de pontes. Os projetos 
vão beneficiar os municípios de Acará, Afuá, Barcarena, Bujaru, Concórdia do Pará, Floresta do Araguaia, Itupiranga, Muaná, 
Nova Ipixuna, Novo Progresso, Peixe Boi, Tomé-Açú, Ulianópolis e Xinguara. O superintendente Paulo Roberto Correia lembrou 
que a Sudam tem aumentado a parceria de parlamentares da Amazônia com o objetivo de tornar a Instituição mais presente 
em todos os estados amazônicos. “Nossa missão é executar essas emendas parlamentares para que de fato os recursos e 
consequentemente o desenvolvimento chegue a toda região”, expressou o superintendente. 

TED: Os termos de execução descentralizada (TED) foram 
assinados entre as Universidades Federal do Pará (UFPA) e a Universidade 
Federal Rural da Amazônia (UFRA), ambas receberam o valor de R$ 250 
mil, e R$ 1,1 mi, respectivamente. As ações dos projetos da UFRA atingem 
4 municípios da região (Acará, Bujaru, Concórdia do Pará e Tomé Açu) e 
vem de encontro a uma necessidade da implantação de uma unidade 
fornecedora de ração de qualidade, incentivando a aquicultura na região. 
A UFPA busca o aperfeiçoamento do sistema de monitoramento e 
prevenção de alertar temporais de desastres. 



Desenvolvimento 

População de Viseu receberá sistema de abastecimento de água
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Expediente

O ministro da Integração Nacional, 
Hélder Barbalho, em parceria com a Sudam 
assinou, no início de novembro, convênio 
com a Prefeitura municipal de Viseu, visando 
a agregar aos moradores do município melhor 
qualidade de vida, com o abastecimento 
de água. Os recursos são provenientes de 
emenda parlamentar, do deputado federal 
Lúcio Vale (PR/PAA). Participaram da reunião 
o superintendente da Sudam, Paulo Roberto 
Correia, o prefeito de Viseu, Cristiano Vale, 
entre outras autoridades.

Localizado no nordeste paraense, a 264 
km da capital Belém, o município vem sofrendo com a péssima qualidade da água. Segundo Barbalho, 
esse é um projeto fundamental para o desenvolvimento da cidade, cujas principais atividades são 
comércio, agricultura, pecuária e pesca. 

Segundo Correia, esse trabalho é uma das prioridades da autarquia. “Temos uma equipe 
comprometida em executar ações que afetem positivamente a vida da sociedade. Para o próximo 
ano, queremos dobrar esses resultados”, afirmou Correia.

Plano Amazônia: Sudam e entidades debatem 
desenvolvimento da mesorregião do Marajó

Propostas para definir o andamento de diretrizes e 
projetos e alimentar o desenvolvimento do Plano Marajó foram 
discutidas no final de novembro, na sede da Sudam em Belém. 
Participaram representantes da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional do Ministério da Integração Nacional (MI), Ministério do 
Meio Ambiente; Ufpa/Fadesp; Ufra/Funpea; Spu; Incra; Embrapa; 
Semas; Seplan; IdeFlorBio; Banco da Amazônia e Fundo Amazônia.

O Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do 
Arquipélago do Marajó é estratégico para o desenvolvimento 
regional, e tem a Sudam como Coordenadora-Executiva, com a função de acompanhar o progresso de 
suas ações e diretrizes. No encontro foram analisadas as propostas de ações concretas definidas pelas 
instituições, de modo a executá-las a partir dos recursos existentes, como o Fundo Constitucional do 
Norte (FNO) e o Fundo Amazônia.



Políticas Públicas

Mulheres da Amazônia se reúnem para discutir políticas públicas

“Os problemas das mulheres 
no Brasil são todos iguais, mas as 
realidades são diferentes. Nosso desafio 
é ver o que está sendo feito em cada 
região e unir esforços para construir 
uma política unificada e séria para a 
mulher”. Assim manifestou a ministra 
da Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres, do Ministério da 
Justiça e Cidadania, Fátima Pelaes, 
durante o “1º Encontro Mulheres da 
Amazônia”, para promover debates 
e escuta social sobre temas de 
interesse das mulheres da região. O 
encontro aconteceu entre os dias 12 
e 13, na Sede da Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia 

Frente em Apoio a Sudam quadruplicou orçamento do órgão 
para projetos na região Norte 

Um trabalho conjunto, que vem sendo 
realizado pela Frente Parlamentar em Apoio 
à Sudam, quadruplicou orçamento do órgão 
para projetos na região Norte. Recursos de 
emendas junto ao órgão para projetos em 
Roraima também aumentaram. A frente é 
presidida na Câmara Federal pelo deputado 
Edio Lopes (PR/RR) e tem entre seus 
objetivos fortalecer a instituição, além de 
garantir a execução de projetos que levem 
desenvolvimento à região.

Em quase dois anos de atuação, a 
frente parlamentar vem fortalecendo a 
instituição, é o que destaca a diretora de 

Planejamento e Articulações Políticas da Sudam, Keila Rodrigues. “O trabalho da frente, e principalmente 
do deputado Edio, como presidente, tem sido fundamental tanto para o fortalecimento político como 
profissional da Sudam. Nesses primeiros anos da Frente, o orçamento do órgão quadruplicou e nossa 
expectativa é que continue a aumentar cada vez mais.”

A soma das emendas individuais ao Orçamento Geral da União de 2017, apresentadas junto à 
Sudam, de deputados e senadores da região amazônica, conforme a Lei Orçamentária Anual que será 
apreciada até o final do ano no Congresso, supera a marca de R$ 140 milhões. É um aumento significativo, 
já que na LOA 2016 esses recursos foram aprovados em cerca de R$ 70 milhões. Ou seja, os valores em 
emendas individuais da Sudam foram duplicados para o calendário orçamentário de 2017.

(Sudam), em Belém. O projeto tem 
a finalidade de levar este debate 
por várias regiões do Brasil, fazendo 
parte do Projeto Mulheres do Brasil, 
que leva o Governo Federal a se 
aproximar e conhecer as realidades e 
anseios e trabalhar na construção de 
políticas públicas voltadas a mulheres.

 O encontro contou com o 
apoio dos Ministérios da Integração 
Nacional (MI), da Saúde, do Meio 
Ambiente, Sudam e Caixa Econômica 
Federal, e visa a promover a discussão 
sobre a realidade local, contando com 
a participação da procuradora da 
mulher na Câmara Federal, deputada 
Elcione Barbalho, a promotora de 

Justiça do Ministério Público do Pará, 
Lucinele Nascimento, a secretária 
de extrativismo do MMA, Juliana 
Simões, e o gerente-regional da Caixa 
Econômica Federal, Guilherme Cruz. 
Participaram, ainda, representantes de 
entidades e movimentos e programas 
sociais voltados para a questão da 
mulher.



Balanço

Oficina discute as políticas para o Arco Norte de fronteira
A contextualização do Arco Norte e a construção de uma política 

para o desenvolvimento da faixa de fronteira do Brasil, com a retomada 
das ações é o objetivo do trabalho que vem sendo realizado numa 
parceria entre o Ministério da Integração Nacional (MI) e o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com a participação da Sudam. 

A “Oficina de Fronteiras do Brasil: Uma Avaliação do Arco Norte”, 
realizada no final de novembro, em Boa Vista, Roraima, marcou o 
início dos trabalhos. Segundo a servidora Narda Gomes de Souza, que 
representou a Sudam na ocasião, primeiramente, está sendo trabalhado 

o Arco Norte, que vai do Amapá ao Acre, posteriormente, o Arco Central, que vai de Rondônia a Mato Grosso do 
Sul, e o Arco Sul, que vai do Paraná ao Rio Grande do Sul. Ao final dos encontros as recomendações constarão 
nos relatórios dos três arcos de fronteira (Norte, Centro e Sul) que serão encaminhados ao Ipea, para consolidar 

Colegiada aprova consulta prévia para centro administrativo no Acre 

Sudam apresenta balanço de 2016 à imprensa 

Um Centro Administrativo, sob medida, obedecendo aos princípios 
de rentabilidade, para atender à prestação de serviço público poderá ser 
implantado pelo Governo do Estado do Acre, caso seja transformada 
em projeto a Carta Consulta aprovada pela Diretoria Colegiada da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Recursos 
do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) serão aplicados num 
empreendimento da empresa Lalunici Participações S/A. do Grupo Venâncio, 
em Rio Branco.

O grupo empresarial administrador do projeto tem mais de 60 anos de 
atuação no mercado imobiliário. O aporte mínimo de 20% do investimento total com recursos próprios da empresa é 
no valor de aproximadamente R$ 53 milhões, que será feita concomitante ou anteriormente às liberações dos recursos 
do FDA, o que soma cerca de R$134 milhões. O investimento total será no valor de aproximadamente R$ 267 milhões, 
sendo 50% de recursos do FDA e 30% de recursos de outras fontes.

Um clima de confraternização, num café da manhã com a Imprensa, 
marcou balanço das atividades em 2016, apresentado pelo superintendente 
da Sudam, Paulo Roberto Correia, na sede da autarquia, no último dia 02 
de dezembro. Correia destacou a diversidade de públicos atendidos pela 
Sudam, que atende desde grandes empreendimentos aprovados pelo 
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) até órgãos governamentais, 
instituições de ensino e pesquisa e pequenas comunidades atendidas pelas 
emendas parlamentares. Desde 2005 foram aprovadas 73 consultas prévias, 
correspondendo um montante superior a R$13,7 bilhões, 21 projetos foram 
aprovados pelo agente operador utilizando do fundo mais de R$10,3 bilhões, 
e injetando no total mais de R$22,2 bilhões.

Segundo o superintendente, em 2016, foram assinados 109 convênios com Estados e Municípios. “Já repassamos cerca 
de R$ 61 mi para os Estados de Tocantins, Roraima, Pará, Mato Grosso, Maranhão e Rondônia. Esse trabalho é a forma de atingir 
todas as classes e comunidades de municípios pequenos. Acredito que esse relacionamento com parlamentares fortalece muito 
a Sudam e mostra que estamos no caminho certo”, comemorou.


