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MI investe mais R$ 42 milhões no Estado do Pará.
Recursos no valor de R$ 42 milhões, oriundos de 

emenda parlamentar da bancada federal no Pará e o Ministério 
da Integração Nacional (MI), serão destinados à aquisição de 
86 caminhões compactadores de lixo, 14 lanchas e mais 40 
caminhões caçamba, que serão distribuídos a 96 municípios 
paraenses. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, 
assinou as ordens de fornecimento desses equipamentos 
junto a três empresas fornecedoras, no último dia 10 de 
fevereiro, na sede da Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (Sudam), em Belém. Participaram da cerimônia 

o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, além do senador Jáder Barbalho, prefeitos e vice-prefeitos municipais, 
deputados federais e estaduais e representantes da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep) e 
das Associações dos Municípios do Araguaia (Amat) e dos Municípios da Transamazônica (Amut), entre outros.

O superintendente da Sudam destacou a importância da realização dessa cerimônia nas dependências da Sudam, que 
é um órgão de planejamento regional que agrega as bancadas de todos estados da Amazônia. “Essa ação conjunta nos levará 
à melhoria da qualidade de vida das pessoas da região” afirmou. 

O ministro Helder Barbalho afirmou que a missão do MI é olhar para o Nordeste e para o Norte, em especial para a 
Amazônia. Ele destacou a pluralidade partidária ali representada pelos parlamentares que subscreveram a emenda e afirmou 
que o investimento é resultado do esforço coletivo do Governo Federal e da bancada paraense. “Nós somos capazes de deixar 
as divergências partidárias para nos unir em torno dos interesses do Pará”, 
afirmou. 

As ordens de fornecimento de maquinário foram assinadas com 
as empresas Iveco Latin América, que poderá iniciar a produção de 86 
caminhões coletores de lixo, TCN Comércio e Construção Naval do Brasil, 
para produção e entrega de 14 lanchas, e Mônaco Diesel para a compra 
de 40 caminhões caçamba. Os equipamentos deverão ser entregues no 
prazo de 120 dias, em três cerimônias a serem realizadas nos municípios 
de Belém, Marabá e Santarém.



Convênios – Balanço

Convênios Sudam/2016 superam nove anos anteriores 
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Expediente

O volume de recursos oriundos de emendas 
parlamentares, individual, de bancada e do Plano de 
Ação da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam), que resultaram em convênios 
firmados no ano de 2016, superou o total de recursos 
aplicados nos últimos nove anos anteriores, pela 
instituição, depois da sua recriação. Em apenas um 
ano (2016), os recursos repassados beneficiaram 
mais de 140 municípios, em 8 estados da região. 
Somados os valores aplicados em convênios de 2007 
a 2015 não atinge os R$ 102,5 milhões alcançados 
em 2016, num total de 161 projetos. Cerca de 85%, 
em 112 projetos de convênios, foram destinados a 
obras de infraestrutura local, que representam um 
impacto positivo na qualidade de vida do homem 
amazônida.

Para o superintendente da Sudam, Paulo 
Roberto Correia, o órgão tem a missão de promover 
o desenvolvimento includente e sustentável da 
Amazônia, e isso já é possível ver concretamente. 
“Queremos levar a Sudam aos pequenos municípios, 
reverter a lógica de aplicação dos recursos dos 
principais fundos e investimentos dos estados 
mais desenvolvidos para os estados mais pobres”, 
expressou o superintendente.

As emendas individuais representam cerca de 
79% do número de convênios firmados. Em número 
de projetos, a maior parte foi para o Estado do 
Tocantins, que teve 46 dos 161 convênios firmados 
no período. Embora em segundo lugar em número 
de projetos, o estado com maior volume de recursos 
foi Roraima, com cerca de R$ 35,5 milhões, a maior 
parte destinados à infraestrutura, a maioria para 
projetos de eletrificação e os valores são altos.

O Pará ficou em terceiro lugar, com 30 projetos 
(18,6%), seguido pelo Maranhão, 10 (6,2%), Acre, 8 
(5%), Rondônia, 3(1,9%), Amapá, 2 (1,2%). 

O estado do Amazonas não teve nenhum projeto. 
Esses recursos foram destinados por convênios 
celebrados e repassados pela Sudam, sendo 128 
oriundos de emendas parlamentares individuais, 
que somam quase 80% do total, representando 
aproximadamente R$ 69 milhões. As emendas 
parlamentares de Comissão, 26, chegam a 16%, 
somando R$ 45,7 milhões. Já os convênios oriundos 
do plano de ação da Sudam, 7, chegam a 4,3%, 
somando aproximadamente 3,7 milhões.



Infraestrutura

Infraestrutura lidera os investimentos na Amazônia

Na área de infraestrutura voltada para atividade 
produtiva, foram firmados 112 convênios, num valor 
de aproximadamente R$ 87,4 milhões. Deste total, 
foram destinados R$ 50 milhões para a construção e 
pavimentação de vias, em 68 convênios. Os projetos 
de eletrificação somaram cerca de R$ 15 milhões, 
em 11 convênios. E a implantação de sistemas de 
abastecimento de água representou 5% dos projetos, 
em 8 convênios. Esses recursos são aplicados em 
obras que beneficiam diretamente a população, 
por meio das prefeituras municipais e Estados. Já 
quanto à aquisição de instrumentos para o incentivo 
da atividade produtiva, foram destinados cerca de 
R$ 15 milhões, em 49 projetos, para aquisição de 
máquina, equipamentos, tratores e implementos. 
Além disso, foram aprovados também recursos para 
capacitação, construção de praças, bovinocultura, 
construção de feiras, entre outros.

Para a construção e pavimentação de 
vias foram destinados 42% dos recursos. A 
eletrificação recebeu 14,6% dos recursos, em 
11 convênios. E aos sistemas de abastecimento 
de água foram destinados 5% dos projetos, em 
8 convênios. Já à aquisição de instrumentos 
para a atividade produtiva foram destinados 
cerca de 30% dos projetos, em 49 convênios.

Em volume de recursos, destacam-se os 
destinados à eletrificação rural e urbana, destinados 
ao estado de Roraima. Das emendas individuais de 
parlamentares, que ultrapassam R$ 15 milhões, o 
deputado Édio Lopes (PR/RR) destinou R$ 7 milhões. 
Jhonatan de Jesus(PRB/RR), destinou cerca de R$ 6,7 
milhões. Remídio Monai (PR/RR) também obteve 
recursos para a eletrificação. 

As obras estruturais de pavimentação asfáltica 
de vias rurais e urbanas tiveram recursos destinados, 
por emendas de comissão, aos estados Pará, Tocantins, 
Roraima e Amapá. Ao Pará, cerca de R$ 18 milhões, 
para 8 municípios. Para o Tocantins, foram R$ 9,8 
milhões para 14 municípios. Foram aprovados, ainda, 
emendas individuais de parlamentares que destinam 
recursos para pavimentação asfáltica para os estados 
do Mato Grosso, Maranhão e Tocantins.

A atividade produtiva ganhará um impulso na 
aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, 
patrulhas mecanizadas, caminhões, etc. A maioria 
dos recursos oriundos do orçamento da Sudam foram 
destinados a esses implementos, para os estados de 
Roraima, Acre e Pará. Entre as emendas parlamentares 
individuais foram destinados convênios para os estados 
de Roraima, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia 
e Tocantins.



Reuniões

Sudam discute convênios junto às prefeituras do Acre 

“Reverter a lógica de aplicação dos recursos dos principais fundos de 
investimentos da Sudam, dos estados mais desenvolvidos para os estados 
mais pobres”. Esse foi o compromisso assumido pelo superintendente 
da Sudam, Paulo Roberto Correia, durante o encontro com prefeitos do 
Acre, para discutir convênios com os municípios, oriundos das emendas 
parlamentares, que irão beneficiar os municípios. Para execução em 2017, a 
Sudam destinará mais R$ 1,5 milhões para a revitalização da infraestrutura 
turística do Balneário de Igarapé- Preto, no município de Cruzeiro do Sul. 

A reunião aconteceu no último dia 7 de fevereiro, em Brasília, com os prefeitos eleitos de Cruzeiro do Sul, 
Ilderlei Cordeiro; Tarauacá, Marilete Vitorino; Rodrigues Alves, Sebastião Correia; Marechal Thaumaturgo, 
Isaac Piyãko; Senador Guiomard, André Maia, acompanhados do Superintendente da Sudam, Paulo Roberto 
Correia e do Senador Gladson Camelli (PP/AC).

Sudam sedia seminário sobre captação de recursos

Sudam discute propostas do Plano Marajó

O Pará será o primeiro estado a implantar o escritório de captação de 
recursos, pela Plataforma Êxitos de oportunidades de captação de recursos. 
O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Federação das Associações dos 
Municípios do Pará (FAMEP), Joseni Nascimento, na abertura do “I Seminário 
de Introdução do Escritório de Captação de Recursos”, que ocorreu no auditório 
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em Belém, no 
último dia 16 de fevereiro. O seminário é para a capacitação técnica de servidores 
de prefeituras. Tem parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR), Caixa Econômica Federal, associações de municípios e demais entidades. Participaram representantes do 
Ministério de Integração Nacional (MI), prefeitos e vice-prefeitos do Pará, representando as associações dos municípios 
AMUT, AMAT—CARAJÁS, consórcios e técnicos, além de servidores que trabalham na elaboração de projetos.

A superintendente substituta da Sudam, Keila Rodrigues, destacou a importância da capacitação de gestores 
municipais para a captação de recursos e lembrou que a Sudam já vem trabalhando nisso, como forma de viabilizar seus 
projetos e convênios.

A participação da Sudam nas reuniões do Conselho Gestor da 
Área de Proteção Ambiental (APA) do Marajó e um resumo do Plano de 
Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó (PDTS 
Marajó) foram o foco da reunião ocorrida no último mês, entre os técnicos da 
Diretoria de Planejamento da Sudam (CEMP/CGEAP/SUDAM), responsável 
pelo Plano Marajó, e a Superintendência de Patrimônio da União no Pará–
SPU/Pa, em Belém.

Desde 2016 atividades vêm sendo desenvolvidas pela Diplan para 
discutir as diretrizes do plano. Foram realizadas várias reuniões de trabalho 

com diversos órgãos durante o exercício de 2016 e continuado agora no exercício de 2017. Foram discutidos assuntos como a 
necessidade de capacitação dos entes públicos dos respectivos municípios, regularização fundiária, avaliação dos impactos sócio  
econômicos, zoneamento econômico ecológico entre outros.


