Fórum permanente de diálogo
entre Governo do Estado e
municípios é resultado da 1ª
Marcha de Prefeitos do Pará
(Foto Marco Santos)-“O estabelecimento de um canal permanente
de diálogo com o Governo e o Parlamento Estadual. Esse não
poderia ser um dos melhores resultados da nossa primeira
Marcha”. A declaração do presidente da Federação das
Associações dos Municípios do Pará – Famep, Xarão Leão, aponta
um dos resultados da 1ª Marcha a Belém em Defesa dos
Municípios Paraense, definido nesta quinta-feira (25).
Durante reunião realizada, no Palácio do Governo, com o
governador Simão Jatene, o presidente da Assembleia
Legislativa do Pará – Alepa, deputado estadual Márcio Miranda;
o líder do governo na Alepa, deputado Eliel Faustino; os
secretários de estado e os presidentes das Associações e
Consócios Regionais foi definida a criação de um Fórum
permanente de diálogo para viabilizar as prioridades para o
desenvolvimentos do Estado e dos Municípios.
Este foi o segundo encontro promovido entre os representantes
municipais e a gestão estadual para tentar contemplar algumas
das demandas apresentadas pelos prefeitos na 1ª Marcha a Belém
em Defesa dos Municípios Paraense, realizada no último dia 15
de maio, na capital paraense.
“O governador abre um canal importantíssimo para que nós em
conjunto, ouvindo os municípios e tentando entender quais as
dificuldades e quais as soluções possamos dar”, afirmou o
deputado Márcio Miranda, que viabilizou o diálogo entre
governo do estado e municípios.
Governança compartilhada – Para a secretária de Integração de

Políticas Sociais do Pará, Izabela Jatene, este se configura
como um novo momento de integração, diálogo e transparência na
relação do governo estadual com os municípios. “Esse momento
de aproximação e de uma agenda permanente, que passa a ser
agenda mensal de encontro com as entidades, já é um desenho de
uma pauta permanente, para que a gente possa ir decidindo, se
aproximando, definindo prioridades, isso pra nós é
fundamental”, declarou.
Segundo ela, os resultados do Fórum serão mudanças concretas
na vida da população nos municípios. “Por meio de palavras
como integração, governança compartilhada, transparência,
poderemos garantir que a nossa população tenha o melhor de nós
que somos gestores públicos”, disse.
A próxima reunião entre o Governo Estadual, Assembleia
Legislativa, Famep, Associações e Consórcios Regionais será no
dia 23 de junho, no Palácio do Governo.
1ª Marcha – A Marcha a Belém em Defesa dos Municípios foi
realizada no dia 15 de maio, no Hangar, seguindo o mesmo
formato da 20ª Marcha a Brasília, e foi o momento em que os
gestores municipais de todas as regiões puderam apontar quais
os entraves ao desenvolvimento dos municípios. Na ocasião, as
necessidades de cada macrorregião foram apresentadas à bancada
e Governo estadual, bem como à bancada e Governo federal. À
nível federal, a Marcha apresentou como conquista uma reunião
com o Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, no
último dia 16, em Brasília, que vai intermediar a relação dos
municípios e o Governo para encaminhar as demandas municipais.
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