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Setor: Assistência Social
wellington jesus dos santos
Criar programas de incentivo a população, quanto a profissionalização e acessos a orgãos públicos. Intensificar os serviços
de identificação dos menos favorecidos.

Setor: Comunicação
wellington jesus dos santos
Criar elo de comunicação com os conselhos municipais existentes, como saúde, educação, assistencia social, Comcriar,
Idoso, para manter estes informados quanto as melhorias para a população.

Setor: Educação
wellington jesus dos santos
Reestruturação/reforma das escolas estaduais de Redenção estão em estado deplorável, algumas sem manutenções desde
sua inauguração a mais de 20 anos. Cito: Escolas Deuzuita Queiroz e Palma Muniz.
Dayanny Pinheiro Pimentel
Construção de um Polo da Universidade Federal do Pará¡ em nosso Municipio(Redenção)com cursos atauis para
qualificação de nossos jovens para o mercado de trabalho.
Katia da Silva Barbosa
Inplantação do curso de Fisioterapia no nucleo do CCBS de Conceição do Araguaia

Setor: Energia
wellington jesus dos santos
Investir em transmissão de energia na região, que tem sido o transtorno da população em geral e até a falta de
investimentos de indústrias na região.
Dayanny Pinheiro Pimentel
Que as taxas cobradas pela Rede Celpa sejam reavaliadas devido a má¡ distribuição da energia eletrica no Sudeste do
Pará¡, os impostos cobrados no entanto tem sido abusivos.

Setor: Finanças e Tributação
JOEL CARLOS COSTA
Ampliar de 2000 para 3500 credcidades, pois na região esta crescendo muito o numero de empreendedores individuais
legalizados, e que precisam de mais apoio de micro-credito para desenvolver melhor suas atividades.

Setor: Habitação
wellingtonjsj@hotmail.com
Não ha programa de habitação que prestigie a população de baixa renda da região. Criar projetos de casas populares na
região com baixo custo.

Setor: Mineração
wellington jesus dos santos
Articular investimentos sociais na região das minerações aqui instaladas em todos os municípios.

Setor: Ministério Público
wellington jesus dos santos
Necessidade de contratação de mais promotores públicos no municipio por estarem sobrecarregados, as questões da
justiça estão em sua maioria emperrados. As estruturas físicas do MP comprometidas.
wellington jesus dos santos
Enviar mais promotores e servidores deste Orgão a região pois os mesmos se sentem sobrecarregados, prejudicando
andamento de processos importantes, principalmente de cunho publico do município.
wellington jesus dos santos
Dar suporte ao Promotores públicos para acompanhar os trabalhos dos Conselhos Municipais, principalmente saúde e
educação de melhores orçamentos e desvios de finalidade, causando prejuízos a população.

Relatório de Sugestões - Portal PPA
Araguaia
Setor: Ministério Público
wellington jesus dos santos
Criar a CASA DOS CONSELHOS, com estrutura mí-nima para os conselheiros dedicarem a fiscalização e realizarem o
controle social. Salas, telefone, fax. internet e veículo.

Setor: Previdência Social
wellington jesus dos santos
Criar atendimento mesmo itinerante de assistentes sociais e advogados para informar e orientar direitos dos cidadões
quanto a previdencia social, auxiliando em adquirir os benefícios de direito, sem atravessadores.

Setor: Saneamento
wellington jesus dos santos
Verificar possibilidade de investimento uma galeria do carrego do Capuava que corta mais de tras bairros em Redenção/PA,
que geram inundação em tempo de chuva entrando nas casas de dezenas de moradores, além de causar transtornos ao
transito e doenças nas crianças principalmente.

Setor: Saúde
wellington jesus dos santos
Ampliar atendimentos no Hospital Regional do Araguaia, visto que a regiÃ£o tem muitos acidentes e necessidades de outras
especialidades.

Setor: Segurança
wellington jesus dos santos
O Centro de Reeducação de Redenção está¡ superlotado, com capacidade para 120 detentos existe hoje mais de 320, com
celas superlotadas. Necessidade de transferencias ou extender a unidade de reclusão.
wellington jesus dos santos
Reformar as delegacias da região, principalmente de Redenção/PA, em estado deplorável, com fugas de detentos
periodicamente, enviar mais policiais civis e militares para a região.
Kleber Gomes de Sousa
Construção de uma Cadeia Pública na região (instituição prisional que abriga presos provisórios - que ainda não foram
julgados). MOTIVAÇÃO: na região conta apenas com o Centro de Recuperação Regional de Redenção, o qual recebe
presos condenados e presos oriundos das delegacias da região,principalmente da delegacia de polícia de Redenção cuja
carceragem está¡ desativada. O Centro de Recuperação de Redenção tem a capacidade para apenas 120 presos e conta
atualmente com uma população carceraria de 310 internos (quase o triplo), sendo que destes, 160 são provisórios (51,6%).
Kleber Gomes de Sousa
Construção de uma Cadeia Pública na região (instituição que abriga presos provisprios - que ainda não foram julgados).
MOTIVAÇÂO: O centro recuperação regional de redenção e a Única unidade prisional da região que de veria abrigar
somente presos condenados, todavia também acolhe presos provisórios, causando um inchaço no sistema carcerio, pois
tendo a capacidade para somente 120 vagas, hoje conta com uma população carceraria de 310 presos, sendo que mais da
metade(160) são provisórios.
Kleber Gomes de Sousa
Construção de uma Cadeia Pública na região (instituição que abriga presos provisórios - que ainda não foram julgados).
MOTIVAÇÂO: O centro recuperação regional de redenção e a Única unidade prisional da região que de veria abrigar
somente presos condenados, todavia também acolhe presos provisórios, causando um inchaço no sistema carcario, pois
tendo a capacidade para somente 120 vagas, hoje conta com uma população carceraria de 310 presos, sendo que mais da
metade(160) sao provisorios.
Kleber Gomes de Sousa
Construção de uma Cadeia Pública na região (instituição que abriga presos provisorios - que ainda nÃ£o foram julgados).
MOTIVAÇÂO: O centro recuperação regional de redenção é a Única unidade prisional da região que de veria abrigar
somente presos condenados, todavia também acolhe presos provisórios, causando um inchaço no sistema carcerio, pois
tendo a capacidade para somente 120 vagas, hoje conta com uma população carceraria de 310 presos, sendo que mais da
metade(160) são provisorios.
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Setor: Segurança
Kleber Gomes de Sousa
Construção de uma Cadeia Pública na região (instituição que abriga presos provisórios - que ainda não foram julgados).
MOTIVAÇÂO: O centro recuperação regional de redenção é a Única unidade prisional da região que de veria abrigar
somente presos condenados, todavia também acolhe presos provisórios, causando um inchaço no sistema carcerio, pois
tendo a capacidade para somente 120 vagas, hoje conta com uma população carceraria de 310 presos, sendo que mais da
metade(160) são provisorios.
Kleber Gomes de Sousa
Construção de uma Cadeia Pública na região (instituição que abriga presos provisorios - que ainda não foram julgados).
MOTIVAÇÂO: O centro recuperação regional de redenção é a Única unidade prisional da região que de veria abrigar
somente presos condenados, todavia também acolhe presos provisorios, causando um inchaço no sistema carcerio, pois
tendo a capacidade para somente 120 vagas, hoje conta com uma população carceraria de 310 presos, sendo que mais da
metade(160) são provisórios.
Dayanny Pinheiro Pimentel
Construção de uma Cadeia Publica que abranga os grande numero de internos para suprir a super lotação existente no
Unico presidio do Sudeste Paraense.
Al Jarreaux DCesares
Instalação do Corpo de Bombeiros em Conceição do Araguaia e Xinguara
Katia da Silva Barbosa
Instalação da Delegacia da Mulher em Conceição do Araguaia e Xinguara
antonio Adalberto
sugiro que haja uma fiscalização ardua nas obras, exigindo qualidade na mão de obra dos serviços prestados pelas
empresas responsaveis.

Setor: Transporte
Al Jarreax D Cesares
Asfaltamento da Pa 449 entre Conceição do Araguaia e Floresta do Araguaia
Dayanny Pinheiro Pimentel
Que as rodovias e pontes do sudeste paraense sejam refeitas devido ao alto indice de acidentes com vitimas fatais nessa
região. E o descaso que as quais se encontram com soluções imediatas.
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Setor: Planejamento
Paulo Sergio Lima Freitas
Como cidadão paraense quero parabenizar o Governo do Estado, que está¡ dando show na elaboração do PPA. A criação
do portal foi uma ideia genial. Por força do meu trabalho, sou professor/pesquisador, fui em algumas Audiências Públicas,
Redenção, Santarém e Altamira, e me senti gratificado com o que vi, organização, participação, transparência. O Governo e
sua equipe estão de parabéns. A Única ressalva que faço e não terem criado mecanismos de acessibilidade tanto nas
audiências como no portal para portadors de deficiencia, certamente isso sera¡ considerado em outros momentos como
esse. Afora esse descuido se tenho a elogiar a atitude do governo e sua equipe. Parabens!!!

Setor: Trabalho
elenilson
para venda de antena
OCB - SESCOOP - PA
Inserir no orçamento do Estado, o Cooperativismo como ferramenta de soluções sociais para problemas economicos.O
cooperativismo participa positivamente com 7% do PIB do país e consequentemente participa gerando milhares de
empregos e riquezas para seus associados.
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Setor: Agricultura Familiar
Gicivaldo Machado Brito
Que esse PPA seja voltado de fato para ações direcionadas a sociedade onde todos teremos o direito de decidir o que
queremos para nossa região.

Setor: Cultura
SEZOSTRYS ALVES DA
Gostaria de sugere-, considerando que a questão envolvendo o resgante histórico e cultural sobre a Guerrilha do Araguaia,
em especial da memória camponesa, e dos episódios ocorridos durante o movimento armado.
Contudo, sugerimos a inclusÃ£o de uma dotaÃ§Ã£o orÃ§amentÃ¡ria no valor de R$: 1.000.000,00 (Um milhÃ£o de reais),
para a implantaÃ§Ã£o do Memorial HistÃ³ricio da Guerrilha do Araguaia em SÃ£o Domingos do Araguaia.
Este ato, serÃ¡ muito importante, pois terÃ¡ um impacto nacional, tendo em vista o seu valor cultural e histÃ³rico para a vida
nacional.
Vale ressaltar, que estÃ¡ sendo finalizado um projeto no EscritÃ³rio do Arquiteto Oscar Niemayer, deste importante espaÃ§o
cultural a ser implantado neste municipio. Observando que estÃ¡ em fase de doaÃ§Ã£o pela Prefeitura Municipal, o imÃ³vel
onde serÃ¡ erguido o referido projeto.
Sou Diretor Tesoureiro da AssociaÃ§Ã£o dos Torturados da Guerrilha do Araguaia.

Setor: Educação
Halline Karol Noceti Servilha
Ampliação e melhoria das escolas e melhor remuneração dos professores

Setor: Justiça
Halline Karol Noceti Servilha
Ampliar o quadro de denfesores na região, construção da Sede de Defensoria e ampliação da frota de veículos

Setor: Prestação de Contas
Gicivaldo Machado Brito
Queremos mais transparencia nos recursos repassados fundo a fundo para os municipios.

Setor: Saneamento
Halline Karol Noceti Servilha
Expansão de saneamento básico para Áreas adjacentes aos centros urbanos

Setor: Saúde
Halline Karol Noceti Servilha
ampliação e melhoria da estrutura dos hospitais públicos, bem como apliar o quadro profissionais

Setor: Segurança
Kleber Gomes de Sousa
Construção de uma cadeia pública em Redenção (instituição prisional que abriga presos provisorios - que ainda não foram
julgados). MOTIVAÇÃO: O atual Centro de Recuperação Regional de Redenção tem a capacidade para 120 presos e
atualmente esta¡ com uma superpopulação carceraria de 310 presos, sendo que mais da metade são provisórios, razão
pela qual justifica-se tal sugestão.

Setor: Transporte
Halline Karol Noceti Servilha
apliação da malha viaria, assim como a melhoria da sinalização
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Setor: Abastecimento
williams pereira matos
AGRICULTURA pura questao de conserto no que ja foi criado, o fato darmos oportunidade de resgate de credito rural ao
agricultor familiar, fomentando a eles o 'básico' 1 tarefa mecanizada e 1 saca de adubo quimico para que ele produza
comercialize a produção e com a renda extra pague ou amortize sua divida rural, somente assim resgatará¡ seu credito e
aumentará¡ o abastecimento dos mais necessitados.

Setor: Administração
williams pereira matos
AGRICULTURA pura questao de conserto no que ja foi criado, o fato é darmos oportunidade de resgate de credito rural ao
agricultor familiar, fomentando a eles o 'básico' 1 tarefa mecanizada e 1 saca de adubo quimico para que ele produza
comercialize a produção e com a renda extra pague ou amortize sua divida rural, somente assim resgatará¡ seu credito e
aumentará¡ o abastecimento dos mais necessitados.

Setor: Ciência e Tecnologia
williams pereira matos
AGRICULTURA pura questao de conserto no que ja foi criado, o fato é darmos oportunidade de resgate de credito rural ao
agricultor familiar, fomentando a eles o 'básico' 1 tarefa mecanizada e 1 saca de adubo quimico para que ele produza
comercialize a produção e com a renda extra pague ou amortize sua divida rural, somente assim resgatará¡ seu credito e
aumentará¡ o abastecimento dos mais necessitados.

Setor: Cultura
Marivaldo Palha Palheta
Fazendo parte de um grupo folclórico cultural ( ponto de cultura,onde objetiva não são o resgate,fortalecer as manifestações
culturais em diferentes formas e momentos em danças típicas paraense,as pastorinhas no período do natal e
em cordão de pássaros,no caso o tucano agora em junho,sem a prestimosa abnegação das coordenadores
e jovens participantes do bairro do telégrafo,esses eventos gratuítos não aconteceriam por falta de incentivos e mobilidade
financeira que vai desde a produção,ensaios,oficinas e apresentações.Um aporte de recursos para este fim seria demais
interessante.

Setor: Educação
Marivaldo Palha Palheta
Em muitas escolas públicas do estado, existem projetos voltados para a inclusão social,sedimentada nos valores humanos e
para a formação da consciência cidadão,no tripé escola/professores/comunidade,onde muitos desses projetos que estão
dando certo,necessitam de da publicidade institucional e divulgação para a sociedade.A dificuldade financeira encontrada
pelos abnegados professores/alunos há grande para sedimentar e dar capilaridade a estas açõeses inovadoras dentro e
fora do universo da escola.
Socorro Reis
Que seja feito em Castanhal, construções de mais escolas estudais e não ampliação, sugiro reforma para as escolas que ja
tem, de preferência que construam escola no bairro do Jaderlandia, onde a demanda é maior e também que a escola seja
construida no meio do bairro, pois as que ja tem aqui ficam no final do bairro, causando com isso muita desistencia dos
alunos, espero que vejam essa sugestão com carinho e compromisso,

Setor: Esporte e Lazer
raimundo elcio silva dos
SOU PARAENSE DE BELÉM BAIRRO NOVA MARAMBAIA, ATUALMENTE MORANDO EM GOIANIA HÃ 3 ANOS,
GOSTARIA DE DA UMA OPINIÃO SOBRE TURISMO NO PARÃ AQUI EM GOIANIA POR EXEMPLO ESSA EPOCA DE
JULHO PARECE MUITOS BANES DE PRAIA DE SALVADOR FORTALENA ETC, ERA LEGAL MOSTRAR UMAS PRAIAS
AI DO PARÃ COMO SALINAS E BRAGANÇA AS PESSOAS AQUI PERGUNTAM , MAIS NÃO CUSTA NADA UM
INCENTIVO DO GOVERNO MOSTRAR ESSE LADO BONITO DAS PRAIAS NOSSAS PARA AS PESSOAS DO CENTRO
OESTE INCLUSIVE AQUI DE GOIANIA, CTZ O PARÁ É VISTO DE UMA FORMA DIFERENTE , PQ TEMOS MUITAS
PRAIS LINDAS PARA SER MOSTRADO, EM GRANDES CARTAZES AQUI EM GOIANIA

Setor: Informática
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Setor: Informática
ivani
gostaria que o governo do Estado solicitasse mais ainda projetos que envolva Área da informação virtual para pessoas de
baixa renda

Setor: Justiça
ADRIANO QUEIROZ SILVA
Aumentar o orçamento do TJE para que ele melhore a infraestrututa dos Foruns dessa Região e consequentemente
convoque mais servidores para prestarem serviços de qualidade aos jurisdicionados.

Setor: Meio Ambiente
Rafael Matos
Mapeamento, Proteção e Preservação das nascentes de rios e igarapes da região, em especial no municÃ-pio de São
Francisco do Para¡, visando que essa ação e essencial a preservação da vida como um todo e manutenção da dinamica
economica que utiliza este fator para a sua produção.

Setor: Pesca e Aquicultura
HERLLSON HAYNES DE
As audiencias publicas precisam ter ampla divulgação, pricipalmente para os movimentos sociais da Área rural que não tem
acesso a internet, penso que para a nossa categoria da agricultuta familiar e pesca tem que ser utilizado a estrutura da
Emater para fazer as mobilizações junto as nossas comunidades.

Setor: Saneamento
Fernanda dos Anjos Veiga
O trecho que corresponde a avenida Bernardo Sayão,precisa urgentemente de intervenção que propicie a ordenação
espacial e o equilíbrio ecologico de todos os agentes que ali convivem de forma saturada.

Setor: Saúde
Alessanddro Montte
- Garantir a ampliação de recursos para as ações do PAM - Plano de Ação e metas do enfrentamento da epidemai da AIDS
e outras DST, o Estado do Pará¡ tem um crescente casos de notificações de pessoas comk HIV, ainda falta ser priorizada e
assistida a população rebeirinha com ações de prevenção e promoção da saúde.
- Ampliar apoio e ações no enfrentamento das dependencias quimicas, (Álcool e outras drogas), apoiando as instituições
públicas e organizações não governamentais que trabalham com a temática a exemplo das comunidades terapéuticas.
- Garantir recursos para a execução dos planos LGBT de direitos humanos e prevenção das DST Aids.
- Garantir estratégias e mecanismos para a inserção das mulheres lésbicas e bissexuais em ações de saúde e promoção
da saúde nas comunidades.
- garantir o Cumprimentos das propostas da Conferência estadual de saúde e seu plano estadual de saúde.

Setor: Segurança
Dulce Rosa de Bacelar Rocque
Precisa desenvolver uma estratégia em que seja possivel a descentralização da estrutura dos Orgãos de segurança pública,
de forma a possibilitar a integração e interação entre eles e a comunidade.

Setor: Transporte
erlon feitosa
reestruturação da pa 242 que liga os municipios de sao francisco,igarapé-açu,nova timboteua,peixe boi até o municipio de
capanema.esta rodovia é de fundamental importancia para nossa região.a pa 242 sera¡ uma rota alternativa para salinas e
ira¡ desafolgar a br 316,evitando acidentes e fomentando a economia da nossa região.
JEAN DOS SANTOS SOUSA
ASFALTAMENTO DA PA 242 DE IGARAPE AÇU,ATE NOVA TIMBOTEUA
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Setor: Transporte
MICHELLE SOCORRO
ASFALTAMENTO DA PA 242 DE IGARAPE AÇU, ATE NOVA TIMBOTEUA
SANDRA HELOISA DOS
ASFALTAMENTO DA RODOVIA PA 242,DO MUNICIPIO DE IGARAPE AÃ‡U ATE NOVA TIMBOTEUA
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Setor: Administração
Jose Vieira
Moro em Tucurui e sugiro que o governo fiscalize as obras do Estado nessa cidade, a fim de que o dinheiro público nao seja
desperdiçado.
Obrigado.

Setor: Ciência e Tecnologia
José Vieira
Sugiro que o programa Navegapara¡ seja disponibilizado a toda a população, incluindo as residencias, mesmo sendo pago,
por exemplo, sugiro uma taxa de R$ 50,00 a ser cobrada por 1 MB, a fim de que a população tenha acesso a esse
programa que é muito bom, mas aqui em Tucurui está¡ restrito apenas a orgaos publicos.
Obrigado.

Setor: Educação
José Vieira
Sugiro a oferta de mais cursos superiores na UEPA, uma vez que essa universidade oferece apenas os cursos de
Enfermagem e Educacao fisica, os quais nao atendem a demanda que é muito grande.
Sugiro a oferta de cursos como: Letras, História, Geografia, Fisioterapia, Filosofia, Sociologia, Química, Física, Biologia,
Matematica, dentre outros, pois ha¡ muitos estudantes que se deslocam para outras localidades em busca desses cursos.
Obrigado.
José Vieira
Moro em Tucuruí- e sugiro a oferta de mais cursos superiores na UEPA, uma vez que essa universidade oferece apenas os
cursos de Enfermagem e Educacao fisica, os quais nao atendem a demanda que é muito grande.
Sugiro a oferta de cursos como: Letras, História, Geografia, Fisioterapia, Filosofia, Sociologia, Química, Física, Biologia,
Matemática, dentre outros, pois ha¡ muitos estudantes que se deslocam para outras localidades em busca desses cursos.
Obrigado.
José Vieira
Moro em Tucurui e sugiro que o governo construa escola tecnica para qualificar os trabalhadores que nao tem qualificacao.
Obrigado.
Jose Silva Santos
Moro em Tucurui e sugiro a expansao da UEPA com oferta de mais cursos como Letras, Geografia, Historia, Filosofia,
Sociologia, etc.
Obrigado.

Setor: Energia
José Vieira
Sugiro a diminuição da tarifa de energia, pois a energia em Tucurui é uma das mais caras do Brasil.
Obrigado.

Setor: Habitação
José Vieira
Moro em Tucurui e sugiro que o governo amplie o programa minha casa minha vida, construindo moradias para a população
de baixa renda.
Obrigado.

Setor: Indústria
Jose Silva Santos
Moro em Tucurui e que o governo traga industrias para Tucurui, a fim de gerar emprego e renda para os desempregados.
Obrigado.

Setor: Informática
José Silva Santos
Moro em Tucurui e sugiro a expansao do NAVEGAPARA para todas as residencias, ainda que seja paga uma taxa para
isso.
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Setor: Informática
Obrigado.

Setor: Pesca e Aquicultura
luiz almir costa silva
Reativação da construção de tanques redes na região do lago e a volta da qualificação profissional dos pescadores que
realmente moram no lago.e criação de uma industria de razão para alimentação dos peixes. Pois já¡ existe o projeto pronto
tanto para criação dos alevino quanto o espaço fisico para const. da fabrica de razão

Setor: Saúde
José Vieira
Moro em Tucurui e aqui esta¡ sendo construido o IML. Sugiro que o governo faça concurso público para preencher as vagas
nesse orgao.
Obrigado.
Adilson José Leite de Almeida
Para o avanço das ações de saúde na região do lago de Tucuruí na assistencia, prevenção e endemias de forma eficaz
eficiente e com baixo custo, é imprescindável a criação da 14a regional de Saúde, com sede em Tucuruí, junte-se aos
motivos expostos o fato da Rgional de Maraba¡ estar sobregarregada apenas com sua microregião circunscrita, tendo
grande dificuldade em desenvolver ações na Área de tucurui, fazendo com que situações na Área da assistencia e/ou de
endemias sejam limitadas e ineficazes, causando risco social e o consequente aumento do custo financeiro para controle
dessas situações.
No Governo anterior do PSDB, a criação da 14a Regional foi incluida no PPA,porém ifelizmente não foi executada. A
população da região anseia esta ação do Governo.
Adilson Almeida

Setor: Segurança
José Vieira
Moro em Tucurui e sugiro que o governo aumente o efetivo policial para melhorar a segurança nessa cidade, pois ha¡
muitos casos de roubos e furtos por aqui.
Obrigado.

Setor: Transporte
José Silva Santos
Moro em Tucurui e sugiro que o governo construa uma ponte de concreto na estrada que da¡ acesso a essa cidade, pois ha¡
uma ponte de placas de ferro, que coloca em risco a vida das pessoas.
Obrigado.
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Setor: Justiça
Ursula Dini Mascarenhas
ampliar o quadro de Defensores Públicos na região
Ursula Dini Mascarenhas
implantar uma sede da Defensoria Pública em cada município da região
Ursula Dini Mascarenhas
ampliação do quadro de servidores da Defensoria Pública na região

Setor: Saúde
Samyele Mota Barbosa
Elaboração de um plano de ação para aumentar e qualificar a cobertura vacinal da Região do Marajo Oriental.
Estruturação de uma rede de frio, de acordo com as especificidades da Região do Marajo
Amilton Pinheiro de Oliveira
Estruturação de um navio hospital, com uma programação anual de visitas aos ribeirinhos marajoaras, levando as vacinas,
consultas médicas (equipe com clinico, ginecologista, trauma, cirgurgião, etc)com distribuição de remédios, estrutura para
cirurgias de emergência e parto, entre outros serviços.

Setor: Segurança
Benedito Eder Lima da Silva
Que seja criando um programa de policiamento no combate aos "Piratas" que assaltam balsas e ribeirinhos. Policia em
lanchas para atuar nas proximidades de Garupa, Breves, MelgaÃ§o etc.

Setor: Transporte
Ursula Dini Mascarenhas
aquisição de uma lancha para a Defensoria Pública para que esta possa executar melhor o seu trabalho

Setor: Turismo
roberto pena
marajo a dez minutos de belem linha da trip com setenta lugares a preço de cinquenta reais com incentivo do governo
para aeroporto de soure belem soure macapá¡ desenvolveria quatro municipios soure salvaterra cachoeira e santa cruz
coisa simples e so a pararatur olhar com carinho para o marajo propaganda marajo a dez minutos quem não vai
Pedro Paulo Almeida
Sabemos que a região do marajo é uma fonte se não inesgotavel, mas com um grande potencial de turismo, e para que
estejamos trazendo a inclusão dessa região no roteiro de muitos turistas é necessario investimento nos medios e pequenos
negocios que ja¡ estão alocados em alguns municipios dessa região, como exemplo os proprietarios de pequenos e medios
hoteis e pousadas, assim também como nos transporte, saúde e segurança, gostaria muito de sermos vistos também como
parte dessa historia de alavancar o estado do Pará¡ que é minha paixão e orgulho de ser paraense e marajoara de
nascimento.
Grato pela atenção que nos for dispensada.Sou funcionario Público do estado, não faço parte de nenhuma ong.
Ursula Dini Mascarenhas
ampliação da rede hoteleira
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Raimundo Teixeira Lima
Absorver conhecimento para a Comunidade
MAria de Nazare Araujo
revitalização da feira e mercado de peixe enfrente ao conj. medici1, marambaia

Setor: Administração
Dulce Rosa de Bacelar Rocque
Imprensa Oficial. Diário Oficial. Agora que está na internet, imaginamos sobre tempo para fazer outros tipos de publicação.
Seria oportuno (e transparente) por na internet os preços de possíveis publicações. Ex. livro com 100 paginas e fotos em
branco e preto= R$ 5.000,00
Associação Cidade Velha
Imprensa oficial: na publicidade "Impressos gráficos com qualidade" colocar o preço de publicação dos vários tipos de
brochures que podem realizar. "Livros, panfletos, cartazes, impressões em grandes formatos, tudo feito com eficiência e
zelo no acabamento"... falta o preço, porém.
Isso transparência.
PAULO AFONSO CALDEIRA
que seja garantido no PPA a reposição das perdas salariais que segundo o DIESE é de aproximadamente 70% assim como
recursos para implantação do Plano de Cargos e Salários para a administração direta
Ana Cleide F Borges
INSTALAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ
Erveson Ferreira
Gostaria de Sugerir, que o governo valorize os servidores públicos, não so com melhores salarios ou benefícios, mas sim
com aproveitamento de seus servidores através do plano de cargos e salarios, pois, dentro dos orgão do estado tem muita
mão de obra qualificada que o estado aproveitaria sem ter muito custo.
CARLOS ESDRAS TEIXEIRA
que seja garantido na mesa uma representação do SEPUB para que o mesmo possa fazer uma apresentação da
reivindicação dos servidores publicos estaduais
Alessandro Antonio
O Programa que Gerencia o PPA o GP-PARÁ, uma das formas de gerenciamento que este Programa espetacular nos
possibilita a avaliação mensal, que leva em conta a execução da meta física e a meta orçamentária/financeira, se que
algumas metas físicas que existem, não estão compativeis com a formula de calculo do programa, dando uma avaliação
com resultado falso.Vejam o exemplo:
metafisica (anual): 7 unidades abastecidas
nesta situação,o sistema somara¡ no segundo mês do ano, somara¡ os 7 veículos de janeiro com mais sete de fevereiro
dando uma ideia de que o Orgão tem 14 veículos, e assim com todos os outros meses.
sugestão:
metafisica (anual): 500 abastecimentos
desta forma a metafisica vai interagir com o sistema corretamente, pois a formula dele é compatível com a meta sugerida,
dando assim um avaliação correta.
em outros casos a meta já¡ foi pensada de forma correta, veja o exemplo :
metafisica (anual) : 300 atendimentos odontologicos
desta forma,correta,a medida em que os meses vão passando, e os atendimentos estão sendo realizados juntamente com a
execução financeira , as avaliações terão veracidade.
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Outra correção a fazer no GP-PARÁ:
Uma avaliação mensal das ações do PPA para o gestor de grande importância, mas como faze-la se o sistema foi
programado somente para uma avaliação anual, seria nacessário que o sistema fosse programado para dividir a metafisica
anual por 12, para se obter a meta mensal da ação, sendo assim, usando o exemplo dos 300 atendimentos, se faria desta
forma.
300 atendimentos no ano / 12 (meses do ano)=25 atendimentos por mês, então em janeiro minha meta seria 25, em
fevereiro se teria que ter atendido 50, em fevereiro 75, desta forma em fevereiro, se o Órgão tivesse atendido 20,talvez
pegasse uma avaliação de BOM, dependendo da execução financeira, em fevereiro ele teria a meta acumulada de 50,
então se tivesse atendido 40, teria um BOM.
Enfim, da forma atual não se consegue uma avaliação mensal.Acredito que essas mudanças vão melhorar ainda mais esse
grande sistema, e facilitarÃ£o ainda mais a tomada de decisões pelos gestores.
RONALDO PAIVA CARLOS
gostaria que fosse permitido em nome do SEPUB-Sindicato dos Servidores Publicos Civis do ParÃ¡ entregar nossa pauta de
reinvidicaÃ§Ã£o para que posteriormente fosse discutida.

Setor: Agricultura Familiar
Aloncio Pereira Pastana
incentivo a produção na agricultua familiar na região metropolitana de Belém, como em Benevides, Santa Barbara, Santa
Izabel, que esta Precisando de aoio do governo do estado para regularisaras teras que trabalham

Setor: Assistência Social
Danielle Maria Maués Viana
Criar uma Secretaria de Estado de Assistência Social para cuidar da população carente do Estado e realizar projetos de
inclusão social, que possibilite a melhoria de sua condição de vida.
Elson Lourinho da Conceição
Prestação de contas a população atraves dos meios de comunicação do que o Governo esta¡ fazendo
Pedro Nazareno Barbosa
Co-financiamento dos CRASS E CREAS NOS 143 MUNICÍPIOS
MARCOS
QUE O O GOVERNO SE COMPADEÇA COM O SERVIDORES PUBLICOS E APROVE NO PPA O ORÇAMENTO PARA
EMPLEMENTAÇÃO DOS PCCR DOS SERVIDORES , O REAJUSTE SALARIAL COM GANHO REAL ,UM ABRAÇO
ANTONIO ROBERTO
Instituir através de Mensagem a Assembléia e com o acompanhamento do CONSEANS - CONSELHO ESTADUAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,a politica de assistência social de segurança alimentar e nutricional, no intuito
de auxiliar crianças, jovens e idosos em com risco nutricional. Tal política é importante por que derrotaria a distribuição de
cestas basicas não oficiais e sim uma política mais efetiva de segurança alimentarm, haja vista seu acompanhamento pelo
CRAS do proprio Estado.

Setor: Ciência e Tecnologia
Pedro Paulo dos Santos
Belém (PA), 17 de julho de 2011
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF
Belém (PA)
MD. Sr. Secretario.
Aproveito a oportunidade disponibilizada por esta via de participação popular, para oferecer, a título de colaboração,
algumas sugestões a quais peço a atenção de V. ExÂª., para que seja estudada sua viabilidade, forem consideradas
cabiveis e oportunas, ainda que parcialmente, de acordo com os objetivos deste trabalho:
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1. Através da assessoria de instituições academicas regionais ou nacionais (universidades e centros de pesquisa, tais
como, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonia- Imazon, www.imazon.or.br, Fundação Avina, www.avina.net/,
entre outras) elaboração e implementação de um programa de gestao administrativa socialmente justo e ambientalmente
sustentavel, prevendo a implantação de um dispositivo periodico de monitoramento, avaliação e manutenção preventivas e
corretivas em prédios publicos proprios ou alugados, suas instalações, veiculos, equipamentos e mobiliarios; visando a
minimização de custos e desperdicios, e a redução de impactos ambientais. Para tanto deve ser elaborado um Manual de
Manutenções Preventivas e Corretivas do Patrimonio Público;
2. Em todas as obras de construção, reconstrução, ampliação, adaptação, reforma e restauro de edificios publicos, utilizar
tanto quanto possivel sistemas construtivos ecologicamente corretos e socialmente justos, certificados com o selo Leed
(Leadership in Energy and Environmental Design), ou Liderança em Energia e Desenho Ambiental, fornecido pelo Green
Building Council Brasil (GBCB). Algumas construções deste segmento tem um custo ligeiramente mais elevado do que os
sistemas tradicionais, mas, o custo de manutenção e significativamente mais baixo, principalmente os relativos a consumo
de Água e energia, além do reduzido impacto ambiental. Sugiro também parcerias com instituições academicas regionais
e/ou nacionais (universidades e centros de pesquisas), assim como, organizações não-governamentais com atuação no
setor, tais como EcoAtitude Ações Ambientais (www.ecoatitude.org), entre outras;
3. Elaboração de um plano de desenvolvimento da infraestrutura estadual, incluindo a construção ou ampliação de
terminais hidroviários, rodoviários e aeroportuários e, estudos de viabilidade para possível implantação de hidrovias e de
linhas ferroviárias (considerando o baixo custo de operação destas modalidades de transporte em comparação com o
rodoviário), porquanto, a atual infraestrutura não é suficiente para sustentar níveis razoáveis de crescimento economico,
podendo gerar um grande colapso. Prever neste segmento, a construção de um trapiche de concreto (com um
ancoradouro flutuante metalico nos moldes daquele existente na Estação das Docas) em Icoaraci, Outeiro ou outro local da
Região Metropolitana de Belém, com calado suficiente para atracação de barcos e navios de turismo, inclusive grandes
transatlanticos; com instalações dotadas de conforto, segurança e comodidade para o uso exclusivo de embarque e
desembarque de passageiros, especialmente turistas, inclusive os de alta renda, incluindo um sistema de transporte
longitudinal sobre o trapiche, tipo bonde elétrico para o tránsito entre o ancoradouro e o continente; não permitidos o
embarque e o desembarque de cargas;
4. Dotar o programa Via Metropole de dispositivo de manutenção, avaliação e atualização periodico (seria conveniente
consulta aos estudos de transporte de massa através da tecnologia de levitação magnetica supercondutora, vide
www.maglevecobra.com.br, http://alumni.ipt.pt/~goncalom/Maglev.htm, e http://www.dee.ufrj.br/lasup/), e incluir o
planejamento e construção de uma nova estação rodoviaria para a Região Metropolitana de Belém. Sugiro um estudo sobre
integração com transporte hidroviario para a Região Metropolitana de Belém, lembrando que ja¡ ha¡ pelo menos um
trabalho academico sobre o tema intitulado Projeto de Embarcações para um Sistema Aquaviario de Transporte Urbano da
Região Metropolitana de Belém, de Heleno Teixeira Filho, Hito Braga de Moraes e Maisa Sales Tobias, todos da
Universidade Federal do Para¡; e com um meio de transporte alternativo (tipo bonde eletrico) nas vias dos centros historicos,
com níveis manimos de trepidação, visando preservar os imoveis historicos e a infraestrutura, mobiliarios e equipamentos
urbanos locais;
5. Ampliar substancialmente as redes de saneamento basico (Água potavel de boa qualidade, captação e tratamento de
esgotos), gás, energia eletrica, telecomunicações em todos os municipios, sendo que nas implantações de novos núcleos
populacionais ja¡ deverão ser entregues devidamente dotados de todos os ítens de infraestrutura, com instalações em redes
subterraneas. Em regiões de dificil acesso, estudar a possibilidade de implantar formas alternativas de abastecimento de
Água potável e coleta e tratamento de esgoto, através da assessoria de entidades academicas e entidades como OXFAM
GB (www.oxfam.org.uk), Instituto Ambiental (www.oia.org.br) ;
6. Criação de um programa de implantação de sistemas locais (em regiões de dificil acesso) de geração e distribuição de
energias alternativas sustentaveis, tais como, solar, eolica, biogas (associando geração de energia e saneamento basico),
micro-usinas hidreletricas associadas com a criação de peixes em cativeiro nos açudes formados com o represamento da
Água. Buscar assessoria de universidades e centros de pesquisa, e de entidades como OXFAM GB (www.oxfam.org.uk),
Instituto Ambiental (www.oia.org.br);
7. Implantação de um plano de substituição gradativa e permanente (com metas e prazos) das redes de fiação e
instalações áreas por novas redes subterraneas, prioritariamente nos centros de importância histórica e/ou turística;
8. Em convenio com as prefeituras de todos os municipios, implantação tempestiva em todo o Estado (inclusive nas
Areas rurais) das medidas preconizadas pela Lei Federal nº 12.305 (02.08.2010) e de toda a legislação pertinente ao
tratamento e destinação de todos os tipos de residuos sólidos (inclusive restos de construção civil), líquidos e gasosos,
prevendo a implantação de sistemas de coleta seletiva precedida de ampla campanha educativa, e aproveitamento de lixo
organico para adubo e geração de energia a partir do biogas, de todos os residuos provenientes de poda de Árvores, de
corte de grama e capinação, em logradouros públicos;
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9. Dotar as Áreas de sítios historicos de todas as cidades paraenses de relevancia historica, de meios de transporte
alternativo adequados (tipos de bondes), compativeis com a paisagem do entorno, com niveis de trepidação mínima, que
não causem danos aos imóveis, a infraestrutura, aos equipamentos e mobiliarios urbanos; e integrados ao sistema de
transportes públicos convencionais.
Ainda que as sugestões tenham sido registradas para a RMB, pelo próprio conteúdo das mesmas, a ideia de que
sejam aplicadas com abrangência para todo o Estado do Pará.
Muito agradeço pela atenção que espero receber pela minha manifestação espontanea e colaboradora.
Pedro Paulo dos Santos
Arquiteto e Urbanista

Setor: Comunicação
Marcelo Leonam Correa de
As Redes Sociais, ORKUT, FACEBOOK, LINKEDIN e etc... são fontes de informação e formas de comunicação em todo o
mundo.
Hoje, seguindo as diretrizes do governo do Estado do Pará¡, tendo como orientação a de dar transparência e agilidade as
informações. Venho sugerir a criação do SOCIALEXPRES, uma Rede Social exclusiva para todos os agentes públicos do
estado do Pará¡( Eu falei TODOS...) onde conteria dados do agente, curriculum vitae e outros e todos estariam conectados
com base no cadastro de e-mails do expresso(e-mail institucional do Estado do Pará¡).
Desta forma a economia no consumo de contas telefonicas seria brutal e a agilidade das informações em tempo real.(Tenho
o projeto e leiaute pronto para ser doado para a melhoria do Estado).

Setor: Cultura
Dulce Rosa de Bacelar Rocque
Para defender "um" patrimonio não é justo depredar outro. O Centro Histórico, principalmete as Áreas tombadas devem ser
defendidas com unhas e dentes inclusive pelo Estado. Determinadas manifestações em Área tombada, são terrivelmente
danosas para o "nosso patrimonio arquitetonico"
Erinaldo da cruz
construir praça com anfiteatro e ao lado da quadra de esporte da seel na pass. mirandinha no bairro do barreiro em belem
Pedro Paulo dos Santos
Sr.
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF
Belém (PA)
MD. Sr. Secretário.
Aproveito a oportunidade disponibilizada por esta via de participação popular, para oferecer, a título de colaboração,
algumas sugestões as quais peço a atenção de V. ExÂª., para que seja estudada sua viabilidade, se forem consideradas
cabiveis e oportunas, ainda que parcialmente, de acordo com os objetivos deste trabalho:
1. Instituição de programa de pesquisa, resgate, fomento e preservação de manifestações culturais, tais como, praticas,
saberes e costumes regionais, que compoem nosso patrimonio cultural (como folclore, artesanato, etc.);
2. Gestões para proposição de tombamento de nossos sítios e bens materiais, e o registro de nossos bens imateriais
como patrimonios culturais pelo DEPAHC (SECULT) e IPHAN;
3. Promover ampla e sistematica divulgação da legislação nacional e local de incentivo a cultura, e orientação aos agentes
interessados e necessitados em utiliza-las;
4. Em todas as obras de restauro de bens imoveis de importancia artistica e/ou historica empreendidas pelo estado,
providenciar antecipadamente inventario de todos os materiais, objetos, mobiliarios e instalações ainda existentes, com a
presença de representantes de entidades da sociedade civil; e disponibilizar e facilitar a divulgação do resultado destes
inventários;
5. Elaboração de projetos de restauro de centros historicos de cidades paraenses (em parceria com as prefeituras
municipais, e os proprietarios, no caso de imoveis particulares), incluindo, se for o caso, requalificação de usos dos
imoveis, e toda a infraestrutura urbana necessaria (incluindo a substituição de toda a rede de fiação e instalações areas por
novas redes subterraneas); e também de edificações situadas fora dos centros historicos, mas que tenham alguma
relevancia historica e/ou artistica para preservação. O governo estadual devera¡ buscar parcerias no financiamento para a
implementação de tais projetos junto ao governo federal, submetendo-os a programas como o PAC Cidades Historicas,
Programa Monumenta, e outros, alem de entidades privadas e fundações, e ainda de organismos internacionais, como BID
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e Banco Mundial. Prever a instituição de normas obrigatorias de uso, conservação, e manutenções preventivas e corretivas,
a serem obedecidas pelos ocupantes. Buscar assessoria de entidades academicas (universidades e centros de pesquisas)
e de entidades afins, tais como, Instituto Polis (www.polis.org.br), OXFAM GB (www.oxfam.org.uk), entre outras;
6. Incentivo fiscal, financeiro e tecnico aos proprietarios de imoveis particulares, para construção, reconstrução ou restauro
nos centros historicos, de edificações em estilos arquitetonicos vigentes no Para¡, desde o colonial brasileiro ate o ecletico
ou o â€œart decada, porquanto, pensamos ser preferivel o chamado falso historico aquelas construções de extremo mau
gosto erguidas em substituição a algumas construções antigas de singela elegancia;
7. Em convenio com as prefeituras municipais, reconstituição da pavimentação em paralelepipedos dos leitos das vias carro
moveis; e em pedras de lioz, das calçadas ou passeios de pedestres, ou material similar de boa qualidade, que facilite a
manutenção, e que seja adequado condições climaticas e geologicas de cada regiao; de todas as vias de circulação dos
centros historicos, (sendo que no entorno do Theatro da Paz sejam recompostos os paralelepipedos de borracha);
obedecidas as determinações contidas na Lei Federal nÂº 10.098 (de 19.10.2000), e que contenha uma paginação com
grafismos que remetam Ã cultura local, por exemplo, desenhos relativos ceramica tapajonica nas cidades do oeste
paraense, e ceramica marajoara nos municipios do arquipelago do Marajo e da Região Metropolitana de Belém,
estabelecendo-se a obrigatoriedade de reparação ao padrão original a todas as pessoas fisicas e juridicas que operarem
qualquer dano ou alteração nas vias de circulação;
8. Dotar as areas dos centros historicos de meios de transporte alternativos compativeis com a paisagem local,
devidamente integrados aos sistemas de transporte convencionais, e que nao causem danos aos imoveis, a infraestrutura,
aos equipamentos e mobiliarios urbanos;
9. Junto ao ITERPA, regularização fundiaria e implantação de infraestrutura adequada a visitação (conforto, segurança e
comodidade) em áreas de sitios arqueologicos, como Serra da Lua, no oeste paraense, e Serra dos Martirios e das
Andorinhas, no sul do Para¡, entre outras; propiciando rigoroso controle de acesso e de circulação A quelas Áreas,
inclusive, condicionando a visitação, necessariamente, A presença e acompanhamento de monitores devidamente
capacitados para a atividade;
10. Gestões junto A entidades academicas locais, nacionais e internacionais visando a criação e implementação de um
programa permanente (regulamentado atraves de lei estadual para que tenha o carater de perenidade) de formação de
mAo-de-obra especializada para trabalhar na Area cultural em nosso estado;
11. Garantia de recursos para todas as despesas, incluindo o pagamento de salarios competitivos de mercado, aos
musicos e demais profissionais da Área cultural, e para a compra e manutenção de instrumentos musicais, equipamentos e
instalações utilizadas em atividades e eventos estatais da Área cultural;
12. Gestões junto aos demais Orgãos estatais ligados ao assunto, para a retomada dos estudos e efetiva implantação de
infraestrutura adequada no Parque Estadual do Utinga, e adequar sua estrutura para pleitear junto ao Ministerio do Meio
ambiente o reconhecimento como Unidade de Conservação (na categoria Parque), visando o usufruto das vantagens
inerentes a esta condição, e proteger definitivamente aquela região e suas flora e fauna de especulação imobiliaria e das
invasões, reservando Áreas de acesso restrito aos trabalhadores da empresa responsavel pelo abastecimento de Agua do
Estado do Para¡, e outras Areas destinadas exclusivamente aos cientistas e pesquisadores em seus trabalhos de campo; e
finalmente, Area reservada especialmente para o usufruto da população, para a pratica de atividades de lazer e de algumas
atividades fisicas, devidamente orientados por profissionais habilitados e contratados pelo Estado, com a instalação de
todos os equipamentos e mobiliarios necessarios, tais como, controle de acesso do público; sinalização indicativa; vias
especificas adequadamente revestidas para caminhadas (onde sera¡ proibido o transito de bicicletas e outros veiculos),
contagua a uma via para a circulação interna de bicicletas e de algum tipo de veículo eletrico que interligue os diversos
recantos distantes entre si, e que facilite o deslocamento das equipes de limpeza, manutenção, e segurança, e tambem para
a circulação de triciclos e quadriciclos não motorizados a serem alugados aos visitantes para passeios; trilhas não
pavimentadas e monitoradas; mirantes a s margens dos lagos e torres em estruturas metalicas para contemplação; trapiche
de concreto e barcos seguros e confortaveis para passeios monitorados atraves de espaços limitados dentro dos lagos;
pequenas areas para brincadeiras de crianças; equipamentos para ginastica e musculação; banheiros; restaurante e
lanchonetes; posto medico para atendimento exclusivo de frequentadores do parque; posto da Guarda Municipal e/ou
Batalhão de Polícia Ambiental; monitoramento eletronico com cameras de video, e atraves de pessoal treinado
periodicamente. Estudar a viabilidade de construção de um grande aquario de fauna e flora aquaticas regionais, com
estrutura para oferecer mergulhos, e que disponha de um tunel subaquatico cujas paredes sejam de material translucido
para contemplação pelos visitantes, sendo que este aquario gigante devera¡ ter finalidades de visitação publica e tambem
de ambiente para pesquisas cientificas. O estacionamento devera¡ ser construido em Area externa ao parque. Sugiro
consulta a bibliografia pertinente ao assunto, e visita A s administrações de outros parques urbanos brasileiros, tais como
Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte (MG), Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), Parque Unipraias
Camboriu (www.unipraias.com.br, este sítio muito interessante), em BalneÃ¡rio Camboriu (SC), Parque Cesamar, em
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Palmas (TO), Parque da Cidade, em Brasília (DF), Parque José Rollemberg Leite, em Aracajáº (SE), e os parques de
Curitiba (PR), entre outros tantos. O projeto arquitetonico, urbanistico e paisagistico poderia ser objeto de concurso público
nacional;
Ainda que as sugestões tenham sido registradas para a RMB, pelo próprio conteúdo das mesmas, a ideia e de que sejam
aplicadas com abrangencia para todo o Estado do Pará.
Muito agradeço pela atenção que espero receber pela minha manifestação espontanea e colaboradora.
Pedro Paulo dos Santos
Arquiteto e Urbanista
ANTONIO JOSÉ AMARAL
IMPLANTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Gilson Gabriel da silva e Siva
Executar programações semanais abertas ao público de cultura erudita e de artes visuais, nos teatros e anfiteatros de
Belém e Icoaraci. Também que sejam destinados recursos para a produção de filmes e curtas-metragens de produção
paraense a qual esteja aberta para artistas amadores e cinofilos.
Raimundo Magno Cardoso
Que as audiencias públicas sejam mais divulgadas a¡ população. Caso contrario fica¡ apenas como fachada a historia da
participação popular.
kassia suelen
Proponho uma maior colaboração e investimento no setor Turistico do Pará¡, uma vez que o Estado é privilegiado
estrategicamente para atrair uma grande quantidade de Turistas.
att
kassia suelen
ASSOCIAÇÃO
Garantir a inscrição de 20 membros da entidade

Setor: Educação
JONATHAN OLIVEIRA
Sugerir ao Exmo. Sr. Governador do Estado, que busque a implantação de Curso Pré-vestibular gratuito para alunos de
baixa renda e oriundos de escolas públicas.
Dulce Rosa de Bacelar Rocque
É necessário q sejam programados cursos de atualização para os funcionários a respeito das leis q entram em vigor. As
normas relativas a defesa de Áreas "tombadas" deve ser conhecida e aplicada por todos os orgãos.
Associação Cidade Velha
São desconhecidas pelos funcionários de orgãos públicos, as normas relativas as Áreas "tombadas". Como defender o
nosso patrimonio se todos as ignoram?
Cursos de "educação patrimonial" deveria ser obrigtorio em todas as escolas.
CRISTIANE ALBUQUERQUE
Sou Técnica Modelista, profissão pouco divulgada e por isto com uma grande lacuna de profissionais na área.Sé pra
esclarecer o Ténico modelista desenvolve o modelagem de figurino no vestiário.Com o crescente aumento comercial em
nossa região no setor de confecções, sugiro que este curso seja incluido nos projetos de qualificação e capacitação
profissional.Sou facilitadora inclusive em Projetos Federais, do curso de corte e costura onde a demanda atende bem o
mercado, faltando realmente, modelistas e cortadeiras.
Associação Cidade Velha
A necessário fazer campanhas educativas sobre nossa história para aprenderem a respeitar nosso patrimonio arquitetônico
e assim não depreda-lo.
Dulce Rosa de Bacelar Rocque
Sem conhecer nossa história, aquela do Pará (ex. Cabanagem) como respeitar seus monumentos e nosso patrimônio?
Necessario prever cursos a respeito nas escolas e vistas explicativas.
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movimento de juventude
eletronorte ja sedeu o terreno para a construção da 1º escola de ensino medio no bairro (ao lado da quadra de esporte da
seel) na pass. mirandinha no barreiro em belem
kildare dos santos modesto
que tenha mais recursos para este fim pois os espaços que os alunos tem são esquecidos
Rosana Cristina dos Santos
Cursos tecnicos gratuitos para alunos do ensino medio da rede publica.
Odazilma Rodrigues Ribeiro
Os alunos das escolas públicas deveriam ficar em regime integral educacional, para que seus horários sejam melhor
aproveitados e eles possam ser melhor educados. Os adolescentes infratores deveriam serem inseridos em programas
educacionais integral para que suas mentes sejam melhor ocupadas, as famílias deles deveriam ser acompanhadas.
joelson yan amaral
acho que deveria ser construidas mais escola no bairro do tapana, porque exixte poucas escolas estaduais e que se torna
dificultoso o aluno que estuda no centro e mora no tapana.
isso se deveria ser analisado com mais carinho.
Pedro Paulo dos Santos
Secretaria Estadual de Planejamento, Orçamento e FinanÃ§as - SEPOF
Belém (PA)
MD. Sr. Secretário.
Anualmente, durante o perído de férias escolares, observo o esforço das autoridades federais, estaduais e municipais
visando disciplinar o transito nas estradas. Entretanto, quase sempre A¡ registro de aumento no número de acidentes,
mortos e feridos nas estradas. Nas Áreas urbanas também Ha muito dificil fazer obedecer a legislação pertinente. Em
consequência disso, mais acidentes, desorganização e transtornos no transito das cidades e nas estradas,
Outro problema sério é o da produção, tratamento e destinação inadequadas de resíduos salidos, liquidos e gasosos, e
as implicações negativas para o meio ambiente e para a saÃºde da população. O cidadão bem instruido procura restringir
sua produção individual ou familiar de lixo, não o descarta em lugares e situações inadequadas e; pressiona o poder público
para que implemente alternativas seguras de tratamento e destinação de todo tipo de residuo, valendo-se o maximo
possível do recurso da reciclagem; e recomenda tais procedimentos para seus filhos e para aqueles sobre os quais exerce
alguma influencia comportamental. Lembramos que há¡ prazos para que os estados e municipios se adequem Ã s
determinações contidas na Lei Federal 12.305, de 02.08.2010.
Variados fatores precisam ser observados na incipiente atividade turística em nosso Pará¡, tais como, a falta de
infraestrutura adequada, a aparencia atual de nossas cidades paraenses, como Belem em cujo centro historico e muitos
outros bairros, se ostentam degradação, abandono, lixo, insegurança e caos total, a conduta de parte da classe
empresarial, e das demais classes de trabalhadores, direta ou indiretamente vinculadas a atividade turistica, que no até de
um lucro imediato e insustentavel, vá em turistas como potenciais vítimas de exploração e abusos. Esta situação,
evidentemente, afugenta turistas de nosso meio, e inviabiliza a implantação de um fluxo sustentavel de turismo receptivo em
nosso estado, visto que, grande a concorrência com outras regiões mais preparadas há¡ muito tempo para o turismo
receptivo.
Os assuntos citados,aparentemente estanques, tem no meu entender Antima interrelação, visto que, em todos os casos,
o poder publico responsabiliza grande parte da população como causadora dos problemas, no que tem razão, ainda que
parcialmente, ja¡ que significativa parcela dessa população se comporta de forma inadequada com os principios de
cidadania, urbanidade e civilidade, demonstrando ignorar que cada cidadão co-responsavel pela manutenção da ordem na
sociedade, ou seja, uma demonstração cabal e coletiva de falta de educação e de civilidade. Este tipo de mentalidade que
induz ao cidadão a variados tipos inadequados de conduta social, como, produzir e descartar inadequadamente lixo,
esbarrar no outro transeunte sem se desculpar, depredar ou subtrair equipamentos e/ou mobiliários públicos, e sem
constrangimento, estacionar em local proibido ou parar o carro sobre a faixa destinada a pedestres e não perceber, ou se
perceber não se incomodar com as implicações negativas de seus atos para a coletividade. Porém, tal situação não exime
o poder público de sua responsabilidade em educar adequadamente a população para o convivio harmonico em sociedade.
A responsabilidade do poder publico sobre a educação de uma forma geral esta¡ determinada em diversos dispositivos
legais, como a propria Constituição da Republica Federativa do Brasil, artigos 6Âº, 23Âº V, 205Âº, 210Âº; e especificamente
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quanto Ã educação ambiental no artigo 225Âº, Â§ 1Âº, VI; na Resolução Recomendada naº 62, de 03.12.2008, publicada
no Diario Oficial da União, edição de 14.09.2009, que Recomenda a aprovação do documento Pacto pelo Saneamento:
mais saúde, qualidade de vida e cidadania, e alteração da Resolução Recomendada naº 33 do Conselho das Cidades, de
1aº de março de 2007. sendo que o item 58 (Educação Ambiental) do referido Pacto, preceitua na educação ambiental no
Saneamento Básico promove o comprometimento da sociedade e o aperfeiçoamento e sustentabilidade das ações e
constitui espaço importante para a articulação da política de Saneamento Básico com as politicas publicas de educação,
saúde, desenvolvimento urbano, meio ambiente e recursos hidricos. No setor, as iniciativas de educação ambiental devem
ser continuadas e transformadoras, devem ainda desenvolver processos de sensibilização, comunicação, mobilização,
informação e formaçao e contribuir para o controle social, a universalização do Saneamento Básico e a construção de
sociedades sustentaveis; na Lei naº 9.795, de 27.04.1999 (Politica Nacional de Educação Ambiental), regulamentada pelo
Decreto nÂº 4.281, de 25.06.2002; na Lei 12.305/2010, artigo 19Âº X (Política Nacional de Residuos são lidos); na
Constituição do Estado do Para¡, artigos 17Âº V, 273Âº, 274Âº, 277Âº, 279Âº, 280Âº; e na Lei Organica do Municipio de
Belem, artigos 5Âº, 38Âº V, 160Âº V, 187Âº VI, 205Âº, 217Âº I, e 224Âº; entre outros.
Em vista da conjuntura ora exposta, solicitamos de V. ExÂª., que adote, tempestivamente, o procedimento legal
cabi-vel, visando o planejamento, e implementação de uma permanente e massiva campanha educativa destinada a atingir a
totalidade da população, cujo conteudo transmita noções fundamentais de direitos e deveres constitucionais, higiene
pessoal e domestica; consumo consciente, de patrimonio publico, de civismo e civilidade; e de legislação de transito, entre
outros temas. A veiculação deve ser tal que atinja a totalidade da população de nosso estado (visto que os maus habitos
sao comuns em todas as camadas sociais, economicas e de niveis de instrução).
Devido a necessaria magnitude e abrangencia dessa campanha educativa, penso que deve ser planejada,
implementada, e periodicamente avaliada e revista, por uma equipe multidisciplinar constituida por pessoas com
reconhecida capacidade profissional em suas respectivas Áreas de conhecimento. O poder público deve buscar parcerias
junto a diversas instancias, inclusive entre as prefeituras e governos federal, alem de outras entidades afins, tais como, as
universidades, associações de classe, sindicatos, clubes, e organizações nao-governamentais, entre outras representações
legitimas da sociedade civil. O processo todo deve ser pautado de absoluta transparencia, atraves da disponibilização
facilitada a sociedade de todas as informações atualizadas, sobre a elaboração, implantação e acompanhamento da
campanha.
Ainda que as sugestões tenham sido registradas para a RMB, meu interesse de que sejam aplicadas com abrangencia
para todo o Estado do Para¡.
Muito agradeço pela atenção que espero receber pela minha manifestação espontanea e colaboradora.
Pedro Paulo dos Santos
Arquiteto e Urbanista
Márcia Moura Passos
- Garantir uma política de educação anti-racista, anti-lesbofabica, anti-sexista e anti-discriminataria que inclua:
1. Em sua grade curricular, desde a educação infantil e em todos os níveis de ensino as questões de: livre
orientação e expressão sexual, raça/etnia e identidade de genero;
2. Formação para as (os) profissionais das Áreas de educação, saúde, assistência social e outras políticas
nas tematicas: identidade de gênero, livre orientação e expressão sexual, raça/etnia;
3. Implementação da lei 10.639/2003 nos curriculos escolares para tratar da história da Africa e da
população negra, incluindo a discussao das mulheres lesbicas negras;
4. Garantia da formação para gestoras das escolas públicas municipais e estaduais sobre identidade de
genero, livre orientação e expressão sexual, raça/ etnia;
5. Proposição de uma parceria entre os movimentos de lesbicas e as secretarias de educação municipais e estadual e
municipais no sentido de fomentar a discussão acerca da multiculturalidade, tanto para trabalhar com
alunos (as) como com professores (as), familiares e funcionarios (as).
anderson ferreira costa
É necessário pensarmos sobre uma nova forma de administrar a educação principalmente sobre a forma como estamos
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avaliando nossos futuros cidadaos
Jonathan Oliveira Lardosa
Investir na formação profissional dos jovens atraves da própria escola. Criar as Faculdades Tecnologicas.
Rafael Matos
Inclusão da disciplina de Educação Financeira nas escolas de tempo integral, devido a importância dessa disciplina para a
vida econômica da população.

Setor: Esporte e Lazer
Associação Cidade Velha
Autorizar o uso de "area tombada" para fazer determinados esportes ou manifestações "culturais" q chamam muita gente,
danoso para nosso patrimonio. Todos deveriam conhecer as normas de salvaguarda do nosso patrimonio. Precisa insistir
sobre o respeito das normas relativas relativas, por exemplo a poluição sonora, ao transito com relativa poluição do ar.
Amilton Pinheiro de Oliveira
Que o Estado realize parcerias público-privadas no sentido grandes magazines, industrias locais, redes de farmacia,
grandes média, entre outros empresários do comércio e da industria, possam investir na construção de praças, quadras
poliesportivas, no incentivo da cultura, entre outras iniciativas direcionadas para a população local dos municípios, onde,
além de uma possível renáncia tributária, o empresário tenha o ganho do fortalecimento da imagem e da marca junto a
sociedade em geral.
Amilton Pinheiro de Oliveira
Que o Estado possa estabelecer parcerias público-privadas no sentido de o empresariado do comércio e da indústria
(grandes supermerdados e magazines, veículos de comunicação, incorporadoras, indústrias locais) possa investir na
construção de praças, quadras poli-esportivas, centros culturais permanentes (musica, teatro, dança), destinados a
população em geral dos municípios, onde, além de possíveis renânciais fiscais, o empresariado possa agregar a esse
investimento o fortalecimento da sua marca e da sua responsabilidade social.
Amilton Pinheiro de Oliveira
Que o Estado possa fomentar parcerias público- privadas para que o empresariado local invista na construção de praças,
quadras, centros de cultura.
Amilton Pinheiro de Oliveira
Fomentar o estabelecimento de parcerias público-privadas para que o empresariado local dos municípios possa investir em
construção de praças, quadras poliesportivas, centros de cultura direcionados Ã população em geral.
Erinaldo Ramos
revitalização da quadra de esporte da seel na pass. mirandinha no bairro do barreiro em belem
CELIO OLIVEIRA RIBEIRO
Moro na região metropolitana, em nossa comunidade há¡ um espaço muito grande para pratica do esporte e lazer
eesperamos que o novo governo olhe com mais carinho pela nossa comunidade. Sou morador da Comunidade Allan
Kardec, e quero ver minha comunidade fazer parte desse novo governo.
Ruan Guilherme da Silva
o mangueirão pode ser ampliado e belém poderia ganhar um ginásio próprio para receber eventos grandes.

Setor: Finanças e Tributação
Tánia Gueiros
A volta da "raspadinha" com a troca das notas fiscais por bilhetes, como incentivo à arrecadação.
izabela do Socorro da Silva
Recursos para a politica de cidadania fiscal para capacitar servidores e gestores da adimistração publica e a sociedade em
geral, referente a cursos e seminarios sobre: Função socio-economica do tributo, orçamento público,políticas públicas e
relação compartilhada entre Estado e Sociedade.

Setor: Habitação
Myrian Leal Maia
A Habitação como Programa de Prevenção Saúde
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Implantação de um programa de saúde preventiva a partir da habitação, pois o ambiente da casa e seu entorno podem ser a
causa das doenças mais recorrentes, contribuindo com o adensamento dos postos de saúde e hospitais públicos. As ações
poderiam partir de um diagnostico participativo local (realizado com a comunidade interessada), delimitado por parcelas
urbanas, com o objetivo de reconhecer as reais necessidades de mudanças do habitat humano (habitação e entorno). A
partir desse diagnostico (que poderia ser feito em parceria com universidades), estabelecer as prioridades de ações a serem
promovidas, tais como:
sensibilização e valorizaçãoo do indivíduo, mostrando a importância de seu comportamento e ações;
melhoria da habitação, já¡ existente quando possível ou programa de construção de novas, sempre envolvendo a
comunidade no processo de planejamento e construção, a partir de cursos de capacitação da mão de obra local;
educação ambiental;
melhoria da qualidade dos serviços públicos (como a coleta de lixo, iluminação pública);
articulação entre várias secretarias: de obras e saneamento, saã de, educação, esportes...
ampliação de áreas verdes e locais seguros para incentivo ao esporte e lazer nos diversos bairros da cidade, sem distinção.
luciano de jesus santana
Criar um sistema de habitação para servidores publicos do estado, ativos ou não.Hoje tem servidor publico em condições
precÃ¡rias de moradia acho que o governo tem condições sim de conceder isso aos servidores ate por que somos a cara
do governo.
Paulo Sérgio do Nascimento
Na realidade gostaria de saber o que realmente o Governo do Estado do Pará¡, Simão Jatene, fez sobre a política Estadual
de Habitação, e posse do Conselho Estadual das Cidades, é que se passaram 180 dias e essa política me parecem não ter
avançado se avançou gostaria de saber onde e porque não tem nada a vista sobre o trabalho desse governo de fato.
Charles Antonio F. de Aviz
Garantir recursos para poli-ticas de habitação de interesse social e de regularização fundiaria.
Charles Antonio F. de Aviz
Garantir recursos para políticas de habitação de interesse social e de regularização fundiaria.

Setor: Informática
Associação Cidade Velha
Imprensa Oficial. Diário Oficial. Agora que está¡ na internet, imaginamos sobre tempo para fazer outros tipos de publicação.
Seria oportuno (e transparente) por na internet os presos de possíveis publicações. Ex. livro com 100 paginas e fotos em
branco e preto= R$ 5.000,00

Setor: Justiça
ADRIANO QUEIROZ SILVA
Aumentar o orçamento da PGE para que sua infraestrutura melhore, promovendo qualidade de vida aos seus servidores.
Conselho Estadual dos Direitos
Criação de um centro de enfretamento a violência a pessoa Idosa , e a implantação do Disque-Idoso como conta na Lei nÂº
6.635, sancionada no dia 29 de março de 2004 pelo governador Simão Jatene.
GRETTA Grupo de Resistencia
gostariamos de saber quantas pessoas de nossa ong podem participar

Setor: Legislativo
Raphael Maia Lobato Franco
Em função da divisão do estado do Pará¡, em trás estados menores, uma das grandes justificativas apresentadas pela
criação dos novos estados ausencia do estado nesses municipios ao longo de decadas. Gostaria de apresentar uma ideia
no sentido de acrescentar no PPA - 2012 -2015,um marco, onde X% do orçamento fosse destinado a essas regiões de
forma constitucional, como ocorre com a educação e a saúde, para que esses municipios se sintam um pouco mais vistos
Luis Carlos Pina de Carvalho
Implementem o Plano de Cargos, Carreira e RemuneraÃ§Ã£o dos Servidores PÃºblicos Estaduais

Setor: Meio Ambiente
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Rosana Cristina dos Santos
Criação de Estaçõees de Tratamento para que as águas de esgotos não retornem poluídas para os nossos rios e lagos.
maria lucia vinagre monteiro
Estimular contratos sustentaveis, seja de aquisição de energia;
alimentação escolar: Enfase na produção local,horta nas escolas;
materiais de consumo com criterios ecologicos;
Estimular a criação do ICMS verde, como faz o ParanA¡,RJ e, Fortaleza.
Estimular que os Orgão públicos passem a combater o desperdicio de material e reutilizar bens, criar a bolsa de bens
inservaveis para permuta entre orgãos, conforme IN nº1 do governo federal.
Centralizar as compras e negociar volumes para reduzir preços.
Capacitação para compradores públicos para buscar não se o menor preço ,mas o mais sustentavel

Setor: Ministério Público
raimundo teixeira lima
Adquirir conhecimento

Setor: Planejamento
Davi Rodrigues Chaves
Ola¡ Para,o desenvolvimento da região surge com o extrativismo da borracha alcança os investimentos nos transportes e
depois estaciona.A transamazonica atravessara o oceano alcançara novos continentes dara uma volta completa pelo globo
e retorna ao Para, o vasto territorio chama a atenção e a cobiça de todos,e pode ser a solução!cultivar um setimento de
desafios nos setores de politicas de habitação e transportes emtre municipios, vai fazer do gigante uma grande
economia,um projeto de zoneamento e ocupação racional vinda de arquitetos e hurbanistas da região desenvolvendo seus
sistemas de tributos territoriais e o bom relacionamento no sentido de sustentabilidade onde busca-se produzir no maximo o
necessesario para bem estar social e economico de todos.Davi..fim

Setor: Prestação de Contas
Associação Cidade Velha
Imprensa Oficial. Diário Oficial. Agora que está¡ na internet, imaginamos sobre tempo para fazer outros tipos de publicação.
Seria oportuno (e transparente) por na internet os preços de possíveis publicações. Ex. livro com 100 paginas e fotos em
branco e preto= R$ 5.000,00

Setor: Saneamento
pedro paulo da fonseca
Garantir a continuidade da ação metropoli contendo a estrada do Tapaná e rua Uberaba conforme projeto original
Pedro Paulo dos Santos
Sr
Secretaria Estadual de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF
Belém (PA)
MD. Sr. Secretário.
Louvo a iniciativa da atual gestão estadual, e aproveito a oportunidade disponibilizada por esta via de participação popular,
para oferecer, a título de colaboração, minha sugestão para a Área de saneamento básico. Quero lembrar a V. ExÂª. que os
investimentos em saneamento básico tem como uma de suas consequências positivas, a redução dos custos com saúde
pública, e a melhoria na qualidade de vida da população. Assim, sugiro que sejam empreendidos estudos para o
planejamento e efetiva implantação da estratégia estadual de saneamento básico para todos os municípios, em
consonancia com das medidas preconizadas pela Leis Federais nº 12.305 (de 02.08.2010) e nº 11.445 (de 05.01.2007) e de
toda a legislação pertinente ao tratamento e destinação de todos os tipos de resíduos, prevendo a implantação de sistemas
de captação de Águas subterraneas, tratamento e distribuição de Água potável (incluindo reparos e/ou a substituição das
redes danificadas que geram contaminação e desperdícios); captação e tratamento de Águas pluviais e de esgotos, sendo
que nas regiões de difícil acesso utilizar formas alternativas e sustentáveis de abastecimento de Água potavel e coleta e
tratamento de resíduos e de esgoto, e implantação de sistemas locais de geração e distribuição de energias alternativas
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sustentaveis, tais como, solar, eolica, biogas (associando geração de energia e saneamento básico), micro-usinas
hidreletricas associadas com a criação de peixes em cativeiro nos açudes formados com o represamento da Água.
Recomendo que considerem a possibilidade de adotar o sistema de gaseificação por plasma, a forma mais limpa e racional
de tratamento de todos os tipos de resíduos, inclusive os tóxicos e infectantes, com a vantagem de poder gerar energia
elétrica não poluente e agregados para construção civil (vide os sítios http://www.rgttecnologiadeplasma.com.br/gseif.htm,
http://www.patentesonline.com.br/dispositivo-de-gaseificacao-por-um-plasma-termico-de-materia-para-a-geracao-de-um267012.html, http://www.ipt.br/noticias_interna.php?id_noticia=127, http://ciencia.hsw.uol.com.br/conversor-deplasma1.htm, http://www.biogroup.net.br/secao1/25/24/3/Gaseificacao-por-Plasma, e http://hannoverprojetos.com.br/, para
consulta).
Ainda que a sugestão tenha sido registrada para a RMB, pelo próprio conteúdo da mesma, a ideia é de que seja aplicada
com abrangencia para todo o Estado do Pará¡.
Agradeço pela atenção que espero receber para a minha espontanea e colaboradora manifestação.
Atenciosamente,
Pedro Paulo dos Santos
Arquiteto e Urbanista

Setor: Saúde
Louise
Sugiro planejar a criação de:
1- ambulatorios de saude especializados para quer a população tenha acesso a são de médica especializada
(endocrinologia, reumatologia, pneumologia, cirurgia vascular enfim...) de tal forma que diminua a demanda para os postos
de saude que teriam a função de medicina preventiva e acompanhamento da saude da população de cada bairro
2- Sugiro ainda a criação de um hospital de reabilitação com fisioterapeutas, fonoaudiologos, médicos que visam o
atendimento de pessoais com necessidades especiais como criados na cidade de São Paulo (Lucy Montoro)
Louise
1- sugiro a criação de posto de saúde com assistencia médica especialidade, ou seja, com medicos especialistas
(cardiologia, reumatologia, pneumologia etc...), a fim de diminuir a demanda dos postos de saude básica que não
conseguem suprir a necessidade de toda população
2- sugiro também a criação de centros de reabilitação inclusive para atendimento a pacientes com necessidade especiais
como a rede que já¡ existe em São paulo (lucy montoro)
Antonio Pedro Vieira Gomes
Que de fato as politicas voltadas pra esse segmento acontecesse de fato
Carine da Silva Nascimento
Necessidade de melhorar efetivamente o fluxo da rede regionalizada entre os municipios do Pará¡ e Belém, pois, o que
esta¡ sendo acordado em PPI, é insuficiente e a população sofre com o "brincar de ser atendida feito ping-pong", caso não
consiga autorização prévia para realização de procedimentos de saúde em seu município.
Carine da Silva Nascimento
Fortalecimento da fiscalização da efetivação da PPI, mais clareza nas pactuações, tipo disponibilizar melhor o acesso a PPI
e atender o paciente acima de tudo. Menos burocratização e mais atenção a vida do cidadão do Pará¡.
Márcia Moura Passos
Que seja realizada uma politica pública de redução de danos e produção de insumos adequados para as
mulheres lesbicas, bissexuais e outras mulheres que fazem sexo com mulheres com o objetivo de prevenção
para DSTs e principalmente hepatites;
â€¢ Que o Programa Estadual de DST Aids-HIV e Hepatites promova uma capacitação para lideranças lesbicas, bissexuais
e
gestores municipais para a prevenção em hepatites e formação de uma rede de multiplicadoras;
Que o Programa Estadual DST/AIDS promova uma campanha estadual de testagem de HIV para mulheres
lesbicas e bissexuais, concomitante a uma campanha de conscientização de sexo seguro para mulheres
lesbicas, bissexuais e outras mulheres que fazem sexo com outras mulheres;
Promover uma capacitação junto aos profissionais de saúde em nível estadual para atendimento a saúde
das mulheres lésbicas, bissexuais e outras mulheres que fazem sexo com mulheres;
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Promover capacitação junto aos profissionais de saúde para trabalhar o planejamento familiar das famílias lesbicas;
Que o insumo gel se torne política pública para todas as mulheres;
Realizar campanhas voltadas para mulheres lésbicas, bissexuais e mulheres que fazem sexo com mulheres para
prevenção de cancer de mama e de colo de Útero, incentivando a frequência aos profissionais de ginecologia;
Que seja incluÃ-do no prontuário médico o quesito orientação sexual
Ana Cleide F Borges
IMPLEMENTAÇÃO DA CASA HUMANIZADA DO PARTO NA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARÁ.
ANTONIO ROBERTO
Construção de Politicas afirmativas, comunidade LGBT em situação de risco social e epidemias HIV
Izabela Maria Costa Negrão
compra de imoveis para o CAPS Renascer e implantação do CAPS III
Izabela Maria Costa Negrão
PCCR dos servidores públicos do estado
Luciano Pereira
Gostaria que fosse feito a aquisição do imovel que hoje se encontra o CAPS Renascer.
Eu acredito que o CAPS ajuda muita gente e que se o imovel for do CAPS, daria para adequalo melhor e garantir um
atendimento de qualidade para os usuários deste serviço.
João da Cruz Machado Filho
AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL PRÓPRIO PARA O CAPS RENASCER.
JOÃO BOSCO FERREIRA
sede própria para o caps renascer,efetivação do caps 3
JESIEL ÁVILA GOMES
compra da sede própria do caps renascer,transformação em caps 3
Rafaela Oliveira de Lima
Contratar mais medicos, aumentar o salários deles e diminuir de politicos(que eu acho dificil porque se sabe aumentar!!)
Nossos governantes deem valor a¡ nós cidadoes, pagamos impostos e temos pouco retorno do poder público.

Setor: Segurança
Associação Cidade Velha
Seria interessante prever parceria e cooperação entre a Polícia Militar e a comunidade, na identificação dos problemas que
lhes afetam, na sua discussão compartilhada e na busca de soluções
conjuntas.
Abel Sandres Jr.
Realizem mais cursos de POLÍCIA COMUNITÁRIA. A sociedade precisa estar melhor informada.
Dulce Rosa de Bacelar Rocque
Viatura em cima da calçada são contra o Codigo do Transito: calçada são para pedestres. Dar preferência pelo emprego do
policiamento no processo a pão, ou em bicicleta, que são mais próximo e em contato mais estreito com as pessoas.
Dulce Rosa de Bacelar Rocque
A polícia devia ser orientada para a solução de problemas e melhoria da qualidade de vida de comunidades.
Associação Cidade Velha
Eu tirava aos carros de cima das calçadas (que o Código do Transito não permite) e distribuia pelas Zpol que estão
precisando; Os policias deviam andar a pão ou em bicicleta. Ajudariam inclusive a diminuir a poluição.
Associação Cidade Velha
A polícia deve atuar como elemento catalisador, incentivando as pessoas a reconhecerem na participação social, o
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resultado pela qualidade geral de vida do seu ambiente local. A idéia são de uma polícia orientada para a solução de
problemas e melhoria da qualidade de vida de comunidades.
José Francisco da Fonseca
O Pará precisa de um projeto orientado para resultados na área de Segurança Pública. A base política e técnica para o
projeto precisa ser moderna, apoiada na política de segurança pública que dá¡ certo no mundo inteiro, ou seja, a filosofia de
polícia comunitária.
José Francisco da Fonseca
Para a Segurança Pública, a orientação geral para o País ja¡ existe através do PRONASCI. Esse programa precisa ser
incorporado aos objetivos da Secretaria de Segurança Pública do Estado.
José Francisco da Fonseca
A Filosofia de Polícia Comunitária precisa ser do governo e da sociedade. O governador precisa reconhece-la como a
melhor, o seu Secretário de Segurança, o Comando da Polí-cia Militar, os oficiais e soldados.
José Francisco da Fonseca
A PM precisa de mais pessoal. Desde oficiais até, principalmente, soldados. Mas todos devem compreender os objetivos da
segurança pública. São número não é suficiente, mas sem quadros também não hÃ¡ segurança.
José Francisco da Fonseca
O número de policiais militares precisa ser potencializado através da cooperação do cidadão. Cada policial que se relaciona
bem com os cidadãos amplia sua ação. Ele é um que vale por muitos, porque tem a sociedade consigo, contribuindo. Isso
se faz com a Filosofia de Polícia Comunitária.
José Francisco da Fonseca
O desempenho do policial militar depende de seu treinamento, de sua formação, mas também das condições de trabalho e
da sua remuneração. É preciso uma política voltada E qualidade do policial e do seu bem estar. Policial mal pago, com
problemas doméstico-financeiros graves a resolver não pode ter bom desempenho.
José Francisco da Fonseca
Policiamento efetivo e policiamento a pé. Por zonas, com constância de presença, com conhecimento e reconhecimento do
cidadão. Policial no carro e na moto é importante para algumas situações, mas a base do policiamento ostensivo pé.
José Francisco da Fonseca
Um bom sistema de camaras é fundamental para o policiamento de certas zonas. É eficiente e potencializa o número de
policiais existentes. Sigamos o exemplo de Nova Iorque e outras metropoles.
José Francisco da Fonseca
Os sistemas de comunicação com o público devem funcionar bem. E urgente a melhoria do 190, para que o socorro possa
ser obtido na hora e os registros de crimes ocorram. No mesmo sentido, o funcionamento das delegacias de polícia civil tem
que melhorar muito. O cidadão precisa recuperar a confiança de que vale a pena fazer um B.O. Que ele não será¡
humilhado na DP, seja pela espera excessiva ou pelo atendimento pouco profissional, isso para não se falar em situações
de ilegalidade por parte dos atendentes, escrivaos, etc...
Ruth Christian
Aquisição de EPIs de acordo com o biotipo feminino para policiais femininos da PMPA, para que possam efetuar um
trabalho mais eficiente junto a sociedade, já¡ que em demais estados,já¡ há¡ a utilização desses equipamentos.
Ruth Christian
Investir na capacitação profissional de policiais civis e militares,com base na política de segurança comunitária,em toda a
região do Estado do pará¡, fazendo com que o Estado torne-se uma referência sobre o assunto, sabendo-se que o trabalho
conjunto das Polícias Civil e Militar garantem uma melhor produtividade.
Guerino André Cayuela
implementar ações voltadas para a polícia comunitária e para o fortalecimento do controle social.
UMARI - Associação de
implementar ações voltadas para a polí-cia comunitária e para o fortalecimento do controle social.
UMARI - Associação de
implementar ações voltadas para a polícia comunitária e para o fortalecimento do controle social.
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Miguel Orlando Reis
1) fazer cumprir o que manda a Constituição Federal em seu Art. 5º, inceso XLVIII; 2) Equipar os policiais com
equipamentos modernos (arma de choque, splay com pimenta, radios de longo alcanse, qualificação, etc.); 3) cobrar da
culpula da policia o vontade de ver a segurança funcionar, deixando de lado a politicagem. 4) se o Estado do Pará¡
consequir realizar 1/3 do expecificado acima, garanto que o social paraense são terá¡ o que se orgulhara de seus "anjos de
seguranção" isto , da Polícia Militar e Civil de nosso Estado. 5) parabens pala iniciativa
Dulce Rosa de Bacelar Rocque
Os sistemas de comunicação com o público devem funcionar bem. É urgente a melhoria do 190, para que o socorro possa
ser obtido na hora e os registros de crimes ocorram. No mesmo sentido, o funcionamento das delegacias de polícia civil tem
que melhorar muito.
Associação Cidade Velha
O cidadão precisa recuperar a confiança de que vale a pena fazer um B.O. Que ele não será¡ humilhado na DP, seja pela
espera excessiva ou pelo atendimento pouco profissional, isso para não se falar em situações de ilegalidade por parte dos
atendentes, escrivãos, etc...

Antonio Carlos Leal
Como em certos municipios é dificil manter a segurança com o efetivo reduzido de servidores estaduais, sugiro que os
municipios colabore com uma guarda municipal, igual a que acontece em Belém entre outras cidades. A origem dos
recursos para manter essa guarda deverá¡ ser discutida.
Myrian Leal Maia
Segurança mais Cidadão
Criação de um programa visando a sensibilização do policial no sentido de melhor prepara-lo para atuar junto Ã
comunidade estabelecendo não são diálogo, como restabelecendo o respeito e a dignidade, assim como incentivar as
pessoas a reconhecerem que a participação integrada entre os Orgãos de segurança pública e a sociedade, pode levar ao
resultado pela qualidade geral de vida do seu ambiente local. A ideia de uma polícia orientada para a solução de problemas
e melhoria da qualidade de vida da comunidades.
Seria um programa em que as ações se voltassem para:
a sensibilização do policial para que ele se preparasse para articular junto com a comunidade;
ampliar a participação de reciclagem dos policiais, diversificando os temas abordados, desde aspectos ligados Ã psicologia,
comportamento, valorização das pessoas e patrimonio público, para que haja compreensão das estratégias de abordagem,
e para que compreendam a importância de sua atividade;
a sensibilização da comunidade, para resgatar o respeito e o valor do policial, e assim o reconhecesse como agente de
segurança e não o contrário;
ampliação do número de policiais;
aproximação do serviço de segurança pública, com rondas realizadas com bicicletas ou mesmo a pe.
Associação Cidade Velha
Importantissimo os bons exemplos que a PM deve dar: as bicicletas guiadas por PM devem respeitar o Código do Transito e
andar na contra mão. nica exceção, quando estão correndo atrás de delinquentes.
Guerino Andrão Cayuela
implementar ações voltadas para a polícia comunitária e para o fortalecimento do controle social.
UMARI - Associação de
implementar ações voltadas para a polícia comunitária e para o fortalecimento do controle social.
UMARI - Associação de
implementar ações voltadas para a polícia comunitária e para o fortalecimento do controle social.
kleber
Elaborar um plano em que haja maior interatividade entre as polÃ-cias Municipal, Civil, Militar, RodoviÃ¡ria Federal e Federal
do ParÃ¡ na regiÃ£o metropolitana, visto que levaria a maior efetividade de aÃ§Ã£o e intercomunicaÃ§Ã£o, trazendo Ãªxito
quando se trabalha em conjunto. Atentando que tal hipÃ³tese requer elaborado plano de aÃ§Ã£o e inteligÃªncia e que seja
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pautado dentro dos conceitos da polÃ-cia comunitÃ¡ria mais atuante no meio social, facilitando a credibilidade e
ostensividade das aÃ§Ãµes !! Ã‰ um longo sonho , mas factÃ-vel !! Com as palavras do Coronel Costa JR. : "Devemos ser
vistos bem no meio da sociedade !"
Raimundo de Souza Oliveira
Deve-se investir e institucionalizar a polí-cia comunitária, onde tanto o policial como a comunidade se disciplinam no combate
a criminalidade, trazendo resultados extremamente positivos para a segurança pública do Estado do Pará¡.
Associação Cidade Velha
NECESSARIO ESCLARECER A POPULAÇÃO SOBRE A NECESIDADE E IMPORTÂNCIA DE FAZER O BOLETIM DE
OCORRENCIA, SENÃO AS ESTATISTICAS CONTINUARÃO A DAR INFORMAÇÕES NÃO REAIS SOBRE A SITUAÇÃO
DA DELINQUENCIA E A NOSSA "SENSAÇÃO" DE INSEGURANÇA
Angela Cristina Santos Oliva
Institucionalização da Filosofia de Politi-ca Comunitária, visando o fortalecimento das ações preventivas de Segurança
Pública.
sindicato dos servidores
que o governo atente para alguns profissionais da area de seguranÃ§a de nao estao sendo valorizados como deveriam ser.

Setor: Transporte
Fábio Benácio
Problema: Falta de segurança e escoamento no transito na região metropolitana, em especial a Br-316.
Mais:
1. Construção de um terminal rodoviário no entrocamento de Belém para diminuição do trafégo de Ónibus no centro da
Capital.
2. Alongamento da Av.João Paulo II até o bairro de Águas Lindas, facilitando fluxo dos automoveis sentido Belém Ananindeua.
THIAGO BRONI DE MESQUITA
Prolongamento da Av. João Paulo II até Ananindeua e conclusão da Av. Independência
Tánia Gueiros
Construção de estacionamentos públicos em variados pontos da cidade, a fim de permitir que as pistas fiquem sem carros
estacionados dos dois lados e estrangule o transito.
José Baía da Costa
A sugestão é para todas as Regiões de Integração
Sugerimos que seja adotado o sistema de rotatórias nas rodovias paraenses, o que ja é muito comun em outros estados,
pois os cruzamento de nossas estradas são verdadeiras armadilhas que tiram as vidas de tantos paraenses. Esses trevos
malfeitos que existem aqui no nosso estado confundem bastante qualquer motorista. Espero que a minha sugestão seja Útil,
ja que a construção de uma rotatória é de custo relativamente baixo.
Sugerimos que seja adotado o sistema de rotatorias nas rodovias paraenses, o que ja é muito comun em outros estados,
pois os cruzamento de nossas estradas são verdadeiras armadilhas que tiram as vidas de tantos paraenses. Esses trevos
malfeitos que existem aqui no nosso estado confundem bastante qualquer motorista. Espero que a minha sugestão seja Util,
ja que a construção de uma rotatoria é de custo relativamente baixo.
MAURO BENTES
Duplicação da Av. Primeiro de dezembro. IrÃ¡ amortecer o fluxo de caminhões pesados na Área de Belém/Ananindeua e
Marituba. Assim como dispositivos de ligação entre essas vias para que sejam reduzidos os retornos. Uma sugestão a mais
seria a implantação de passagens de nível.
MAURO BENTES
Duplicação da Av. Primeiro de dezembro. Ira¡ amortecer o fluxo de caminhões pesados na Área de Belém/Ananindeua e
Marituba. Assim como dispositivos de ligação entre essas vias para que sejam reduzidos os retornos. Uma sugestão a mais
seria a implantação de passagens de nível.
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MAURO BENTES
Duplicação da Av. Primeiro de dezembro. IrA¡ amortecer o fluxo de caminhões pesados na Ã¡rea de Belém/Ananindeua e
Marituba. Assim como dispositivos de ligação entre essas vias para que sejam reduzidos os retornos. Uma sugestão a mais
seria a implantação de passagens de nível.

Setor: Turismo
Jaqueline de Oliveira Pereira
Investimentos em infra-estrutura turística para a região metropolitana de Belém, principalmente em Ananindeua.
Luciana Souza Mendes
Excelente a iniciativa da participação popular no PPA do governo. Parabéns!
Como cidadão, gostaria que fosse possí-vel a revitalização do patrimonio histórico do centro de Belém, como forma de
divulgação da cidade e crescimento do Turismo. Em Recife, no bairro antigo, o centro histórico, em determinados perí-odos
do ano, transforma-se em espaço de entretenimento e lota de turistas.
Sobre a educação para o turismo, meu tcc foi baseado em um projeto da TV Bahia, em parceria com o governo do estado
na época do ACM, denominado Projeto Cidadão. Nele havia vários í-tens para investimento, dentre eles, campanhas de
valorização da cultura local. Durante 10 anos, a Bahia estimulou o povo baiano a valorizar para amar e cuidar do estado.
Naquela época nem o baiano gostava de axão e veja hoje o que há o ação no paí-s! Foram veiculados diversos spots na tv
sobre a importância de cuidar da cidade e hoje vc vai ao Pelourinho e ve um local limpo e apto a receber os turistas.
Bem...acredito que temos muito a contribuir e, se o governo promovesse algum tipo de encontro com os turismo logos,
podendo ser até através do nosso instituto, o IBT - Instituto Brasileiro de Turismo logos, as propostas seriam muito mais
ricas e detalhadas. Faço parte do IBT. Se quiserem a nossa contribuição, será¡ um prazer! Abraços.
Francisco Soares Chagas Neto
Implantação Bus Belém - Onibus com caracter turistico contendo um guia e que passasse nos principais pontos turisticos da
cidade.
Projeto Turismo para todos: realizar em parceria com a SEDUC roteiros para alunos de escolas publicas conhecerem os
principais pontos turisticos da cidade para que sejam valorizados.
Implantação de Mais Postos de Informações Turisticas. Hoje o Numero de postos de informações turisticas são insuficiente,
seria interessante que houvesse postos em lugares como a Praça de Republica e os Shoppings Patio Belém e Boulevard.
Atenção a academia: Chamar as universidades para colaborar com o desenvolvimento de projetos que possam beneficiar o
turismo.
Plano de Marketing Cosistente: Criar estrategias de marketing incisivas e constantes que possam beneficiar o turismo no
Estado do Pará¡. Exemplo de algumas estrategias, seria a instalação por uma semana ou duas de postos turisticos em
shoppings de mercados emissores do Brasil e do mundo vendendo o Estado do Pará¡, a Implantação da Casa Belém,
sendo em formato do Ver-o-Peso em vários países divulgando o nosso estado.Instalação de escritorios em parceria com a
EMBRATUR em várias cidades globais, como Nova York, São Paulo, Berlim, Paris, Xangai entre outros.
Dulce Rosa de Bacelar Rocque
Para ajudar o turista precisa começar a:
- individuar e sinalizar a Área do Centro Histórico;
- colocar nome nas ruas ou seja, identifica-las, pois muitissimas nÃ£o tem nenhuma placa;
- sinalização das estradas de acordo com o Código de Transito. Nunca se sabe a mão da rua, pois a maioria não
sinalizada.
- indicação da direção das estradas principais. Se eu estou na Pres. Vargas como faço para chegar na BR?
- sinalizaçãoo da proximidade dos monumentos históricos.
Associação Cidade Velha
Turismo local. Sem conhecer nossa história, aquela do Pará¡ (ex. Cabanagem) como respeitar seus monumentos e nosso
patrimonio? Necessário prever cursos a respeito nas escolas e visitas explicativas.
Dulce Rosa de Bacelar Rocque
Tem problemas que são da Prefeitura, e que incidem pesadamente no desenvolvimento do Turismo. A falta de sinalização,
seja do nome das ruas, que dos monumentos, ou aqueles dos sinais do transito, um problema enorme para quem chega de
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carro. De quem a obrigaçãoo de resolver isso?
Jean Barbosa
fomentar a vinda de novas empresas areas e voos para o pará¡
criar uma nova via estrada de entrada e saida da cidade de belém, se a BR não dá¡ mais embutir os fios eletricos da
CIDADE VElhA zelar pelo patrimonio histórico de belém
Tánia Gueiros
Revitalização da Cidade Velha em parceria com a Prefeitura de Belém e os moradores da região (IPTU), com o
funcionamento do bondinho e a presença de atores caracterizados em determinadas épocas do ano, contando a história da
fundação da cidade.
Tánia Gueiros
Que o Estado assuma o resto da construção do "Portal da Amazônia" que não termina nunca, e reveja o projeto do
monstrengo que estão construindo em frente ao Castanheira. Paulo Chaves por favor, ajude.
Patrick de Azevedo Ferreira
Criar nas ilhas em frente a Belém a possibilidade de empreendedores construírem resorts "dentro da floresta" com acesso a
passeios de trilhas, igarapes, ver bichos, contato com a fauna, etc. Para ajudar neste empreendimentos, criar oportunidades
para hoteis na beira de Belém com transporte frequente para esses resorts. De manha, o turista aproveita o resort e a
"floresta". a noite, aproveita as belezas de Belém (restaurantes, atrações turísticas, bares, boates, shows, etc.).
Pedro Paulo dos Santos
Belém (PA), 16 de julho de 2011
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF
Belém (PA)
MD. Sr. Secretário.
Ha¡ décadas vejo nossos administradores públicos falarem no "potencial" de nossa região para a atividade turística.
Entretanto, múltiplos fatores concorrem para dificultar a consecução de uma situação desejavel, tais como, inexistência de
ações coordenadas entre gestores públicos; falta de continuidade nos programas governamentais quando da substituição
dos gestores; inexistancia de infraestrutura suficientemente adequada em nosso estado; situação de degradação de nossos
sítios historicos e da infraestrutura em virtude de falta de manutenções preventivas e corretivas; e o comportamento social
inadequado da maioria da população no que se refere Ã produção e destinação de residuos de toda ordem, assim como, na
condução do transito nas cidades e no meio rural, enfim, numa postura majoritaria de falta de urbanidade, de civilidade e de
consciencia quanto a prioridade dos interesses coletivos sobre os individuais; alem de uma mentalidade predatoria e nociva
de alguns empresarios e outros trabalhadores autonomos ligados direta ou indiretamente A atividade turistica, que vem os
turistas como potenciais fontes de lucros imediatos (sem atentar que desta forma, são insustentaveis), e adotam condutas
de exploração e abusos no trato com os nossos visitantes. Assm, quero expressar minha espontanea colaboração atraves
das sugestoes a seguir:
1. Composição de uma equipe multidisciplinar composta por representantes de vá¡rias secretarias e outros Orgãos estatais,
além da necessária participação de entidades da iniciativa privada e da sociedade civil, sendo que esta equipe deve ser
constituida por pessoas com reconhecida capacidade profissional em suas respectivas Areas de conhecimento, visando o
planejamento e a implementação de uma permanente e massiva campanha educativa, cuja veiculação atinja a totalidade
da população de nosso estado (visto que os maus habitos são comuns em todas as camadas sociais, economicas e de
niveis de instrução), e o conteudo transmita noções fundamentais de direitos e deveres constitucionais, higiene pessoal e
domestica, consumo consciente, de patrimonio publico, de civismo e civilidade, e de legislação de transito, entre outros
temas. O processo todo deve ser pautado de absoluta transparência, atraves da disponibilização facilitada Ã sociedade, de
todas as informações atualizadas, sobre a elaboração, implantação e acompanhamento da campanha;
2. Gestões junto ao governo federal, a fim de implantar, com a maior brevidade possivel, uma infraestrutura adequada ao
turismo receptivo massivo, tais como, recuperação e preservação de todo o centro historico, com incentivo financeiro,
tecnico e fiscal aos proprietarios, para o restauro de imoveis de valor historico ou arquitetonico, e reconstrução das
edificações ja¡ descaracterizadas, em estilos arquitetonicos vigentes no Para¡,porquanto, penso ser preferivel o "falso
historico" Ã quelas construções descaracterizadas e de extremo mau gosto existentes no centro historico; a gradativa
substituição de todas as fiações e instalações áreas por cabeamento subteraneo; a implantação de meios de transporte tipo
bonde eletrico, nas ruas do centro historico, integrado ao sistema de transporte convencional, visando evitar excesso de
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Setor: Turismo
trepidação que comprometa as edificações e a infraestrutura local;
3. Criação em parceria com outras entidades afins, de programas permanentes de treinamento de todas as pessoas que
trabalham e que venham a trabalhar em atividades direta e indiretamente ligadas ao turismo, porquanto, Há muito evidente
no comportamento das pessoas (mesmo entre muitas que ja¡ trabalham em turismo) evidências de condutas muito
prejudiciais Ã atividade turística receptiva; e programa de capacitação profissional para a população mais carente
economicamente (inclusive ribeirinhos e os habitantes das ilhas) para formação de meio-de-obra em atividades direta e
indiretamente ligadas ao turismo receptivo;
4. Em convenio com todas as prefeituras municipais, implantação de um programa estadual de acessibilidade, em
consonancia com a Lei Federal no Aº 10.098 (de 19.10.2000), e outras leis estaduais e municipais pertinentes -, que
preveja a recuperação e preservação de todas as calçadas de pedras de lioz, e substituição gradativa e permanente de
todas as demais calçadas de vias públicas de nossas cidades por calÃ§adas pavimentadas com um material de boa
qualidade que facilite a manutenção e seja adequado as condições climaticas e geologicas de cada região, que facilite a
circulação livre e segura de pedestres (inclusive os portadores de necessidades especiais), e que contenha uma paginação
(desenho) com grafismos que remetam Ã cultura regional, por exemplo, desenhos relativos a ceramica marajoara na
Regiao Metropolitana de Belém ; estabelecendo-se a obrigatoriedade de reparação ao padrão original a todas as pessoas
fisicas e jurídicas que operarem qualquer dano ou alteração nestas vias de circulação, bem como, penalidades severas a
quem obstruir a acessibilidade de qualquer via de circulação. A escolha das paginações (desenhos) devera¡ ser feita,
preferencialmente, atraves de concurso publico de Ambito estadual. Estabelecer a obrigatoriedade de todos os veiculos de
transporte público terrestre e aquaviario serem devidamente adaptados para acesso regular e circulação facilitada a PNE;
5. Parceria entre as secretarias pertinentes para a construção de um trapiche de concreto (com um ancoradouro flutuante
metalico nos moldes daquele existente na Estação das Docas) em Icoaraci, Outeiro ou outro local da Região Metropolitana
de Belém, com calado suficiente para atracação de barcos e navios de turismo, inclusive grandes transatlanticos; com
instalações dotadas de conforto, segurança e comodidade para o uso exclusivo de embarque e desembarque de
passageiros, especialmente turistas, inclusive os de alta renda, incluindo um sistema de transporte longitudinal sobre o
trapiche, tipo bonde eletrico para o transito entre o ancoradouro e o continente; não permitidos o embarque o desembarque
de cargas; e de outros trapiches e terminais rodoviarios com semelhantes caracteristicas de conforto, segurança e
comodidade em outras Áreas de interesse turistico da RMB;
6. Justamente visando tornar permanente o esforço coletivo e coordenado dos municipios da Região Metropolitana de
Belém, penso que seria conveniente transformar em lei municipal em cada municipio a criação e permanencia do Forum
Metropolitano de Turismo, com as normas de funcionamento plenamente estabelecidas;
7. Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, e incluir seus integrantes nos programas de treinamento, e dispa-los
diuturnamente em todas as praças e nos pontos de visitação turistica da RMB.
Ainda que as sugestões tenham sido registradas para a RMB, meu interesse ha de que sejam aplicadas em todo o
Estado do Pará¡.
Muito agradeço pela atenção que espero receber pela minha manifestação espontanea e colaboradora.
Pedro Paulo dos Santos
Arquiteto e Urbanista

Setor: Urbanismo
Norma Maria do N Cruz
Construção de uma praças no terreno ao lado da Igreja Católica Jesus Ressucitado, sito Conjunto Pres. Medici 1, Rua
Ourém, esquina com a Avenida Maracaná.
Norma Maria do N Cruz
Construção de uma praça ao lado da igreja Jesus Ressucitado, sito a rua Ourém esquina com a Avenida Maracanã, no
Conjunto Pres. Medici 1 no bairro Marambaia em Belém/Pará.
FELIPE BARBOSA
Gostaria de ver constar no PPA 2012-2015 projeto de revitalização da RODOVIA MÁRIO COVAS, pois a considero
importante via, pois liga a BR-316 (Aninindeua) a Rodovia Augusto Montenegro (Belém), recebendo movimento intenso de
carretas oriundas das mais diversas regiões do paí-s com mercadorias que seguem para embarque nos portos localizados
na Arthur Bernades com destino aos municí-pios do Oeste paraense e ate mesmo o Amazonas.
Adelaide Silva
Solicito que seja feito estacionamento no terreno proximo a igreja catolica Jesus Ressucitado no conj. Pres. Medici 1 na
Marambaia em BelÃ©m.
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Raimundo Costa
Revitalização do cemiterio São Jorge na Marambaia em Belém.
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Setor: Agricultura Familiar
Valdeci Monteiro Pinheiro
patrulhas mecanizadas para auxiliar os agricultores

Setor: Esporte e Lazer
Regina Guadalupe dos Santos
uma politica de incentivo as crianças que demonstrem talento esportivos para que futuramente o pará¡ ganhem
representações significativas nesse aspectos assim como trabalhar os jovens de forma preventiva através do esporte e
lazer,construções de praças poliesportivos em cada bairro sendo articulado com as secretarias de lazer e educação

Setor: Pesca e Aquicultura
Valdeci Monteiro Pinheiro
Retro escavadeira para contrução de tanques para pequenos criadores de peixes dos Municipios da região do caete
Sérgio Souza de Jesus
Incentovo a construção de tanques para criação de peixes na Agricultira Familiar.
Sérgio Souza de Jesus
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ENCENTIVAR OS MUNICÍPIOS A DESENVOLVEREM CRIAÇÂO DE
PEIXES E ASSIM CRIAR ALTERNATIVA DE RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR.

Setor: Saúde
Ana Paula Lima da Silva
Implantação de um hospital regional em Capanema com serviços de Cardiologia, Traumatologia e neurologia de forma a
sanar os encaminhamentos a Belém.
Maria José Gomes de Queiroz
Implantação de um hospital regional em capanema.
Sivirino Teixeira dos Santos
Construção de um hospital regional em Capanema para atender especialidades.
Andressa Nayarah de Sousa
Implantação de um hospital regional em Capanema, por se tratar de uma cidade polo.
maria do socorro martins dos
implentação do Hospital Regional em Capanema
marly watanabe ferreira da
implantacao do hospital regional em capanema
maria lucilene santos de araujo
implantação do Hospital Regional em Capanema
Maria Lucia Oliveira Marinho
que seja implantado um hospital regional em Capanema
Rosana dos Santos
Implantação do Hospital Regional em Capanema
wladimir macedo rodrigues
implantação do hospital regional de capanema
Luis Carlos do R Silva
implantação do Hospital Regional em Capanema

Setor: Segurança
Conselho Estadual dos Direitos
Criação da delegacia do Idoso
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Setor: Transporte
Renato Vinicios Silva de Sousa
Pavimentação Asfaltica da PPA - 446 perimetro de Primavera a Vila de Boa Vista!

Setor: Turismo
Sérgio Ricardo Pinto Moreira
Fazer projeto sustentável para consolidar Salinas como polo turistico do estado que melhore a infraestrutura da cidade, crie
uma orla na praia do Atalaia com outras alternativas de acesso a praia, com espaço para estacionamento e com transporte
alternativo, estabeleça padrões para as barracas da praia, defina soluções para o lixo e esgoto...
Fernanda Miranda
Organizar uma orla na praia do atalaia reordenando novos restaurantes padronizados,
reativar o aeroporto com empresas e voos regionais,
fazer projeto de orla para dar continuidade da orla do maÃ§arico, da antiga pracinha
duplicar a estrada PA 444 que dÃ¡ acesso a praia do atalaia,
proibir a entrada de carros na areia da praia do atalaia.
dotar a praia da corvina de serviÃ§o de alimentaÃ§Ã£o e banheiros
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Setor: Agropecuária e Extrativismo
Anderson Dos Santos Sousa
Incentivo a prática de fruticultura em Áreas de colonias e assentamentos com a instalação de infraestrutura para a
produção e beneficiamento de produtos como feijão,farinha de mandioca, produção leiteira e desenvolvimento da criação de
suínos,caprinos etc.

Setor: Educação
Anderson Dos Santos Sousa
Busca de apoio ao ministerio da educação para a implantação da U.NE.PA Universidade Do Nordeste Do Para,com campus
a ser instalado em Paragominas.

Setor: Habitação
Mauro Robwerto Dias de
A construção de 2.000 hunidades habitacionais

Setor: Regularização Fundiária
Mauro Roberto Dias de Oliveira
Colocar em pratica o programa terra legal

Setor: Saúde
Mauro Roberto Dias de Oliveira
A construção do Hospital Regional, finalmento agora nesta gestão, sera¡ a grande oportunidade para acontecer esta
realização. O sonho do povo da região.
Anderson Dos Santos Sousa
Criação do Hospital regional do capim no municipio de Paragominas.

Setor: Urbanismo
Mauro Roberto Dias de Oliveira
Duplicação da PA 256 km 01 ao Km 12 trexo entrada de Paragominas

Relatório de Sugestões - Portal PPA
Tapajos
Setor: Cultura
Regina Lucirene Macedo de
Continuação do convênio para a Revitalização do Antigo Prédio da Prefeitura, onde será¡ instalado o Museu Municipal
Aracy Paraguai.

Setor: Educação
Getulio Freire da Silva
Eu sou morador do bairro Piracné, Itaituba. E como foi sugerido através de oficcio e projetos, em 2009/2010 por ocasião da
inauguração do infocentro da Escola São Francisco das Chagas, uma escola de ENSINO MÉDIO para o bairro, pois a
demanda de alunos nessa faixa-etaria de ensino é muito grande. Porque uma unidade escolar, nivel médio, neste bairro
atenderá¡ muitos jovens também de bairros vizinhos como: Bela Vista, Santo Antonio, São Tomé e Piracané.
Agora ja¡ contamos com os infocentros mantidos pelo estado e agradecemos a esse fato. Mas pedimos lhe NILSON PINTO
que se digne em realizar esta unidade escolar, ainda este ano no BAIRRO PIRACANÉ, ITAITUBA.
Sou um cidadão, e espero contar com o apoio do governo do ESTADO DO PARÁ. espero realmente que almendo leiam as
mensagens desse link.
'DITO E FEITO'.......

Setor: Energia
joao da silva mota
o empenho no sentido que concluir em concluir a etapa 09 da luz para todos.
joao da silva mota
conclusão da etapa 09 (nove) da luz para todos, no munici-pio de santarem.

Setor: Esporte e Lazer
MOISÃ‰S DA SILVA LOPES
boa

Setor: Saneamento
joao da silva mota
o empenho no sentido de fazer a pavimentação asfaltica da PA 433 santarém-jabuti, são apenas 40 kelomentros.

Setor: Segurança
Fábio Paris Carneiro da Costa
Ola¡ sou servidor publico do Corpo de Bombeiros, participei da audiencia em Itaituba-Tapajos e gostaria de sugerir ao
governo que disponibilizasse o quanto antes concurso publico para a região já que no quarttel que tarbalho em Itaituba
temos um grande deficti de militares, gerando com isso redução das escalas de serviso e sobre carga de trabalho para
todos os militares,gostaria tambem q fosse atentado para o quantitativo de vargas para a regiao e q um concurso
regionalizado seria o mais prudente ja que a maioria das vagas abertas sao para capital e sempre temos problemas de
transferencia para o oeste do estado ,abraços e grato pela oportunidade de opinar e construir um Pará¡ melhor.Aguardo
resposta

Setor: Turismo
Daiane Taffarel
Capacitação de servidores municipais no SINCOV em parceria com o Estado, para facilitar o acesso a recursos do Governo
Federal.
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Setor: Administração
Paulo de Deus Nunes dos
O PPA participativo é de carater constitucional. Porem pouco Democratico, pois na maioria das vezes a população não é
ouvida e nem interrogada sobre suas reais e dolorosas necessidades, sei que é impossivel ouvir a todos de um Estado
gigantesco como o nosso, porisso temos representantes no legislativo estadual e municipal e este ultimo é o que fica mais
proximo e convive no dia-a-dia das comunidades. sou um vereador de meu municipio e sei que posso informar com detalhes
os problemas que mais aflingem o meu povo. senhores do executivo estadual se querem dar um show de administração
publica, ouçam com atenção os outros poderes; estamos aqui para legislar, fiscalizar e ASSESSORÁ-LOS não se
esqueçam disso. Convoquem-nos e estaremos prontos para levar-lhes as solicitações dos nossos municipes. em nome do
povo de Acara agradeço este espaço democratico. Paulo Nunes - vereador do PSDB.

Setor: Assistência Social
maria odilene miranda do
levamtamento das familias agriculas que recebem recursos do governo federal, e qual o papel do estado na agricultura
familiar

Setor: Cultura
Antonia Denize Cardoso
MAS INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS, COMO CADASTRO E/OU MAPEAMENTO, AFIM DE CONHECER AS
MANIFESTAÇÕES DE CADA REGIÃƒO EM QUALQUER ÁREA PARA DÃO CONTINUIDADE AS AÇÕES QUE SÃO
DIFÍCEIS PELA FALTA DE INCENTIVO.

Setor: Educação
SINTEPP MOJU
Cumprimento das Leis voltadas para o melhoramento da educaÃ§ao - PCCR
Arléia Jeorgea Santos Gordo
Construção do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos servidores da Educação em todos os municipios da regional
que vise o melhoramento da educação e da valorização dos servidores das redes de ensino, tanto municipal quanto
estadual, assim como a implementação do referido Plano.

Setor: Esporte e Lazer
Marcos Pina Junior
sei que dificilmente sera¡ possivel, pela carencia de recursos do estado, mais queria propor que o governo construisse o
esta¡dio municipal de Baião, para que haja uma inclusão social maior na cidade, pois ja¡ existem projetos que tiram crianças
carentes das ruas e colocam-as para praticarem futebol, mais ha¡ uma carencia muito grande de areas para a pratica de
esporte, por favor atendam a minha sugestao, talvez seja a de milhares de Baionenses tambem

Setor: Meio Ambiente
edmilson martins de carvalho
municipalização de ações de fiscalização e aparelhamento das secretarias municipais de meio ambiente

Setor: Saúde
ANA CARLA BAIA RODRIGUES
A minha sugestão é que veja a situação do povo dos arredores do municipio de Abaetetuba, principalmente a Vila de Beja,
local bonito mas que esta esquecido, em termos de saúde a população esta totalmente sem ajuda, faltam médicos, ha¡ um
posto de saude, contudo ha como se não tivesse, pois falta ate esparadrapo. Minha sugestão é que seja viabilizado ações
de atendimento médico itinerante, que pelo menos, sendo otimista, aquelas pessoas possam ter atendimento médico uma
vez no mês.
ANA CARLA BAIA RODRIGUES
A minha sugestão é que veja a situação do povo dos arredores do municipio de Abaetetuba, principalmente a Vila de Beja,
local bonito mas que esta esquecido, em termos de são de a população esta totalmente sem ajuda, faltam médicos, hÁ¡ um
posto de saúde, contudo é como se não tivesse, pois falta até esparadrapo. Minha sugestão é que seja viabilizado espaços
de atendimento médico itinerante, que pelo menos, sendo otimista, aquelas pessoas possam ter atendimento médico uma
vez no mês.
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Setor: Transporte
Cristiana Moraes dos Santos
Construção das Pontes sobre os rios Merua e Igarapé - Miri, na PA 151.
Marcos A. Barros Pina Junior
Minha sugestão é a conclusão da pavimentação da PA-151 que vai de Baião até Breu Branco,(aberta recentemente)pois
essa pavimentação ligaria as cidades como Ig. Miri, Baião e Mocajuba a cidades vizinhas de Tucuruí e desenvolveria mais
aceleradamente essa região que vem sendo beneficiada com o projeto biodiesel! espero que pelo menos seja lida a minha
sugestão, haja vista que os moradores destas cidades clamam por isso! OBRIGADO PELA ATENÇÃO
Thais Medeiros
Construção de duas pontes na PA-151.A primeira, com 180 metros, sobre o rio Igarapé-Miri, na estrada que liga a cidade ao
distrito de Merua. A segunda, com 170 metros, sobre o rio Merua, no trecho Merua/Curuçambaba.
Serão melhorias consideráveis para facilitar o escoamento da produção e desenvolver a atividade turí-stica nos municípios
da região do Tocantins.
sergio junior barros carvalho
eu sergio junior sugiro que o nosso governador do estado veja a nossa dificuldade sem as ponte que ligam belem cametá¡,
belem mocajuba e baião na pa 151 que viabilize os transtorno de e nossa necessidades que temos de ir em nossas cidades
passear por motivo de trantorno nas balsas que ligam a essa cidades peço-lhe ao nosso governador que olhe a nossa
necessidade onde nesse municipios ganhou voto, aqui deixo minha mensagem e a todos um bom dia sergio junior morador
de mocajuba resedente na cidade de belem.
LUIZ CARLOS FERREIRA DA
Construção das pontes sobre os rios Meruáº e Igarapé miri na PA 151.
crislayne rosario dos santos
Construção das pontes sobre os rios Meruá e Igarapé Miri na PA 151.
Marcos Pina Junior
a ragiao inteira do baixo tocantins, pede que finalmente sejam construi-das as pontes dos rios merua e igarape miri na PA151, obrigado pela atenção!
sergio junior barros carvalho
Ao nosso governador que olhe por nos e que ele veja a possibilidade de que faça a ponte de ligamento belem-cameta
belem-mocajuba e baiao para que possamos visitar sempre nosso familiares que moram em nosso interior um grande
abraço fico aguardando resposta...
ORGANIZAÇAO DOS
A GRANDE NECESSIDADE DAS COMUNIDADES QUE COMPAEM A REGIÃO DE ITUQUARA (NO MUNICIPIO DE
BAIXO A PAVIMENTAÇÃO DA PA-151 NO TRECHO ENTRE BAIÃO E BREU BRANCO, A PAVIMENTAÇÃO DESSA
RODOVIA IRÃ RETIRAR MAIS DE 15 COMUNIDADES DO ISOLAMENTO, ALEM DE EBENFICIAR AS CIDADES DA
REGIÃO E INTERLIGAR OS MUNICIPIOS DE MOCAJUBA, CAMETÃ, IGARAPÃ MIRI E BAIÃƒO A REGIÃƒO DO LAGO
DE TUCURUÃ
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Setor: Administração
OiliÃ§ato Alves de Souza
Inclusao no PPA os recursos necessarios a implantação do Plano de Cargos e Remuneração dos servifores da ADEPARÁ

Setor: Assistência Social
MARIA MENEZES
APARELHAR O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E CREAS), CONSIDERANDO O
AUMENTO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL , CONSIDERANDO
A IMPLANTAÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE.

Setor: Informática
Fabri-cio Rayran Rodrigues da
Os monitores de infocentro da cidade de Altamira, estao sem capacitação, e são muito poucos monitores, e eles devem ter
os contratos renovados, porque os infocentros são de extrema importancia para a população altamirense.
att
FabrÃ-cio Rayran

Setor: Justiça
reinaldo sergio klitzke
Considerando que nosso estado figura entre os que mais violam os direitos humanos, em problemas que vão desde os
conflitos agrários com a "grilagem de terras", trabalho escravo, tráfico de pessoas, abuso sexual infantil, sem contar com a
falta da presença do Estado no que diz respeito ao consumidor onde na maioria dos municipios não temos para quem
reclamar do abuso de maus comerciantes e porque não dizer da falta de segurança onde vivemos á merce dos bandidos.
Nós em Altamira e região da transamzonica já conviviamos com isso, mas agora com a implantação do projeto da
Hidrelétrica de Belo Monte, sem que tivessemos nos preparado para isso, passaremos por um periodo bastante conturbado
e junto com certeza teremos um relevante aumento da violação dos direitos humanos em nossa cidade e região.
Isto colocado gostaria de deixar aqui minha sugestão: Tendo em vista principalmente que Altamira é a cidade polo da região
da transamazonica e que temos aqui um nucleo regional da Secretaria de Estado e dos Direitos Humanos, e que por tanto
este nucleo é responsável por atender os 10 municípios; Altamira, Vitória do Xingú, Senador José Porfario, Porto de
Moz,Placas, Uruará¡, Medicilandia, Brasil Novo, Anapá e Pacajá¡, seria de importância extrema a construção de um prédio
próprio para abrigar as mais importantes coordenações da Secretaria dos Direitos Humanos, ampliar os serviços de
cidadania com a emissão de documentação em parceria com outros orgãos e instituições do governo, sediarmos um Procon
Regional orgão muito esperado pela população.
Já sei o orçamento está contingenciado. Acho que com uma boa negociação entre Secretaria dos Direitos Humanos
tutelada pelo Governo do estado e a NESA Norte Energia S/A, acredito poderiamos conseguir algo, pois tudo que a Norte
energia não precisa é de problemas com violação dos Direitos Humanos. Assim sendo nossa sede em condições de se
trabalhar a plenos pulmões poderemos estar trabalhando na prevenção dessas violações e não na correção do ato
consumado.
Gostaria que esse pedido fosse avaliadocom carinho,pois é uma situação de extrema importância para todos nós que
estamos á frente do governo e que estão em nossas mãos fazer com que a cada dia o povo do Pará possa se mais feliz.
"O que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que
mais me preocupa é o silêncio dos bons" (Martin Luther King)
Reinaldo sergio Klitzke (coordenador do Nucleo Regional da Secretaria de Estado de Justiça e dos Direitos Humanos em
Altamira)

