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DECRETO Nº 032, DE 18 DE ABRIL DE 2017 

 

Cria o Grupo de Combate ao Desmatamento 

no Município de Itupiranga - PA, e dá outras 

providências. 

 

 

JOSÉ MILESI, Prefeito do Município de Itupiranga – Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais e com base no Art. 78, inciso IX da Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO que todos têm direitos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

os presentes e futuras gerações (CF, art. 225); 

 

CONSIDERANDO que combater o desmatamento ilegal significa contribuir de forma 

efetiva para a preservação do planeta, principalmente no tocante as mudanças 

climáticas que vem ultimamente causando danos em todos os continentes; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de firmar um pacto para o controle do 

desmatamento ilegal do município de Itupiranga, visando promover o desmatamento 

ilegal zero, ações de desenvolvimento sustentável e a regularização ambiental dos 

imóveis rurais, 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica criado o Grupo de Combate ao Desmatamento do município de 

Itupiranga. 

 

Art. 2º - Reger-se-á pelas regras pactuadas no Termo de Repactuação pelo Controle ao 

Desmatamento Ilegal no município de Itupiranga e pelo Termo de criação do Grupo  

Municipal de Combate ao Desmatamento do município de Itupiranga, que compõe, 

respectivamente, os Anexos I e II deste Decreto. 

 

Art. 3º - O Grupo será composto por: 
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I. Entidades representantes do poder público municipal; 

II. Entidades representantes da sociedade civil; 

III.  Entidade representativa de trabalhadores. 

 

Art. 4º- Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para comporem o Grupo de 

Combate ao Desmatamento: 

 

I. JOSÉ MILESI 

CPF: 904.772.008-34 

Prefeito Municipal de Itupiranga 

 

II. PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA 

CPF: 021.991.246-39 

Secretário Municipal de Meio Ambiente  

 

III. WILLIAM GONÇALVES 

    CPF: 458.608.662-94 

Secretário Municipal de Agricultura 

 

IV. FRANCISCO PEREIRA CUNHA 

CPF: 563.836.652-00 

Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

 

V. ELIOMAR DA COSTA COELHO 

CPF: 623.948.783-04 

Partido Ecológico Nacional – PEN 

 

VI. CARLIENE MENDONÇA MARTINS 

CPF: 629.841.952-72 

Sindicato dos Produtores Rurais de Itupiranga 

 

VII. RENATO COSTA VENTURA GUAJAJARA 

CPF: 489.268.093-15 

Aldeia Guajanaíra 
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VIII. JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA 

CPF: 562.598.162-00 

Associação Coco I e II 

 

IX. WALTER WILLIAM DE MIRANDA FERREIRA 

CPF: 056.307.462-00 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER 

 

X. LETÍCIA E. VALVERDE DA COSTA 

CPF: 091.914.837-88 

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ 

 

Art. 5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga-PA, aos dezoito dias do mês de abril do 

ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

JOSÉ MILESI 

Prefeito Municipal de Itupiranga 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
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ANEXO I 

REPACTUAÇÃOPELO CONTROLE AO DESMATAMENTO ILEGAL NO 

MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA - PARÁ 

 

   

 

CONSIDERANDO que todos têm direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras 

gerações (CF, art. 225); 

CONSIDERANDO que combater o desmatamento ilegal significa contribuir de forma efetiva 

para a preservação do planeta, principalmente no tocante as mudanças climáticas que vem 

ultimamente causando danos em todos os continentes; 

RESOLVEMOS firmar o presente pacto, para o controle ao desmatamento ilegal do 

município de Itupiranga, visando promover o desmatamento líquido zero, ações de 

desenvolvimento sustentável e a regularização ambiental dos imóveis rurais, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

I. O presente pacto tem como objetivo assegurar a implementação de arranjos institucionais 

para a atuação complementar entre organizações signatárias visando o CONTROLEAO 

DESMATAMENTO ILEGAL no município de Itupiranga, na busca do desenvolvimento 

social, econômico e ambientalmente sustentável. 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR 

I. As instituições governamentais e entidades da sociedade civil, abaixo assinados, 

comprometem-se a sensibilizar e mobilizar seu quadro de colaboradores, associados, 

fornecedores e parceiros a incorporarem as informações do Cadastro Ambiental Rural aos 

seus procedimentos para tomada de decisão, com prazo a ser definido pelas instituições 

signatárias. 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA GESTÃO DO PACTO 

I. Criar o Grupo de Combate ao Desmatamento Local que será responsável pelas análises, 

deliberações e coordenação das atividades programadas referentes aos compromissos aqui 

assumidos; 

II. Os membros do Grupo de Combate ao Desmatamento (GCD) local serão escolhidos 

pelos demais signatários durante a reunião de repactuação,devendo necessariamente ter 

representantes do poder público e da iniciativa privada. A Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente deverá ser membro fixo do GCD Local; 
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III. O Grupo de Combate ao Desmatamento (GCD) local deverá apresentar em 90 dias um 

plano de ação para o atendimento das metas aqui estabelecidas, com definição de 

atribuições, responsabilidades e freqüência de reuniões. No plano deverão constar as ações 

para que as metas sejam alcançadas no horizonte de até 4 anos; 

IV. Realizar a cada 2 meses reunião entre todos os signatários para avaliação da evolução do 

atendimento do pacto. 

 

 CLÁUSULA QUARTA - DAS AÇÕES PREVENTIVAS 

I. Divulgar e conscientizar toda a população de Itupiranga através de campanhas conjuntas, 

realizada pelos signatários do pacto,semestrais,sobre a importância e necessidade de 

obedecer e fazer cumprir a meta de desmatamento inferior a 40 km²/ano, bem como as 

demais metas estabelecidas neste pacto; 

II. Identificar e informar às autoridades competentes, conforme o dano praticado (INCRA, 

IBAMA, Polícia Federal, ICMbio, Guarda Nacional e Secretaria Municipal e Estadual de 

Meio Ambiente, Ministério Público Federal - MPF e Ministério Público Estadual - MPE), 

num prazo nunca superior a 10 dias, todo e qualquer tipo de desmatamento que ocorrer em 

áreas de assentamentos, quilombolas, ocupações, ribeirinhos, áreas de posses, terras 

indígenas e comunidades tradicionais; 

III. O Boletim de Desmatamento deverá ser compartilhado entre todos os signatários através 

de e-mail, sempre que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente receber. O mesmo deve 

ser debatido pelo GCD durante as reuniões bimestrais entre os signatários; 

IV. Após o recebimento do Boletim de Desmatamento e verificação do foco em campo, o 

órgão municipal ambiental deve elaborar o relatório de verificação e encaminhá-lo ao 

Ministério Público Federal e Local, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidades (SEMAS), ao IMAZON e ao PMV como forma de prestar informações 

e reportar ao Programa a verificação realizada; 

V. As entidades signatárias deste pacto para o controle de ações danosas ao meio ambiente 

se comprometem a partir desta data, à adoção das seguintes condutas:  

a) Realizar a supressão de florestas nativas somente mediante licença concedida pelas 

autoridades/órgãos ambiental competentes; 

b) Na exploração de qualquer atividade econômica utilizar somente meios permitidos 

legalmente e de baixo impacto ao meio ambiente; 

c) Estabelecer e dar publicidade a um canal de denúncia de desmatamento ilegal; 

d) Utilizar, industrializar e comercializar somente produtos legais devidamente 

licenciados e com origem comprovada e legal; 
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e) Estabelecer ações e estratégia local para o combate ao desmatamento, extração, 

transporte ilegal de madeira e produtos de origem florestal não madeireiros; 

f) Formalizar ações de fiscalização integrada entre Município, Estado e União. 

 CLÁUSULA QUINTA – DA ADESÃO DE NOVOS SIGNATÁRIOS 

I. Mobilizar potenciais signatários que efetivamente sejam de instituições em que suas 

atividades tenham interferência direta com o cumprimento das metas estabelecidas no 

pacto. 

 CLÁUSULA SEXTA - DAS PARCERIAS 

I. Os signatários do Pacto (governamentais e sociedade civil) deverão buscar a adesão, 

dentro dos prazos estabelecidos na legislação vigente, dos proprietários rurais do 

município, ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), buscando a recuperação das 

áreas degradadas do município e o uso sustentável de áreas anteriormente desmatadas; 

II. Envolver demais setores da iniciativa pública municipal no que confere a disseminação 

das ações previstas no pacto 

 CLÁSULA SÉTIMA– DA INFRASTRUTURA 

I. Os órgãos públicos signatários deste pacto, se comprometem no âmbito de suas 

competências, a implantação de infraestrutura necessária para a implementação de 

sistemas produtivos mais sustentáveis, a agregação de valor e ao eficiente escoamento da 

produção. 

 CLÁUSULA OITAVA- DA VIGÊNCIA 

I. O presente pacto tem vigência por tempo indeterminado, passando a ter validade a partir 

da assinatura, cabendo a Prefeitura Municipal de Itupiranga a publicação no Diário Oficial 

do Município e do Estado do Pará, no prazo de 7 (sete) dias úteis. 

II. E, por estarem assim ajustados, assinam os signatários o presente pacto, em conjunto com 

os representantes do poder Legislativo e Executivo do Município de Itupiranga e demais 

testemunhas abaixo assinados. 

 

 

 

Itupiranga - PA, 06 de Junho de 2016. 
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1. ____________________________________________________ 

Prefeito Municipal de Itupiranga 

CPF: ____________________________ 

 

 

 

2. ____________________________________________________ 

Secretário Municipal de Meio Ambiente de Itupiranga 

CPF: ____________________________ 

 

 

3. ____________________________________________________ 

Nome Completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

4. ____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

5. _____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

 

6. ____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 
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7. ____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

8. ____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

9. ____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

10. ____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

11. ____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

 

12. ____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CRIAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE COMBATE AO 

DESMATAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA 

Pelo presente instrumento se formaliza a adesão das instituições abaixo assinadas 

ao grupo municipal de combate ao desmatamento. O grupo de Trabalho Municipal 

de Combate ao Desmatamento do Município de Itupirangaé um fórum municipal das 

instituições do executivo, legislativo e sociedade civil organizada com as seguintes 

atribuições: 

1) Elaborar e/ou monitorar as ações de implementação do Plano de Prevenção, 

Controle e Alternativas ao Desmatamento do Município de Itupiranga; 

 

2) Propor, articular parcerias e desenvolver ações que possam contribuir ao 

efetivo controle do desmatamento ilegal no município;  

 

3) Promover acompanhamento das ações de combate ao desmatamento no 

município;  

 

4) Mobilizar, sensibilizar a sociedade e atuar em prol do combate ao 

desmatamento ilegal e na regularização ambiental das atividades produtivas; 

 

5) Articular ações que possam reduzir/minimizar as ameaças ao desmatamento 

ilegal no município de Itupiranga; 

 

6) Participar efetivamente das reuniões ordinárias e extraordinárias do GCD; 

7) Divulgar o resultado dos debates e dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do 

GCD; 

 

8) Colaborar no planejamento e execução das ações de controle ao 

desmatamento; 

 

9) No prazo de 30 dias as instituições participantes devem indicar formalmente, 

por comunicação oficial endereçada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

de Itupiranga, os seus representantes, titular e suplente, que ocuparão a 

cadeira desta instituição no supracitado Grupo de Combate ao 

Desmatamento. 
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10) E por estarem em comum acordo, assinam e se comprometem a cumprir 

todos os compromissos supracitados. 

 

 

Itupiranga, 7 de Junho de 2016. 

 

1____________________________________________________ 

Prefeito Municipal, de Itupiranga 

CPF: ____________________________ 

 

 

2____________________________________________________ 

Secretário Municipal de Meio Ambiente de Itupiranga 

CPF: ____________________________ 

 

 

3____________________________________________________ 

Nome Completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

4____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

5_____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 
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6____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

 

7____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

8____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

9____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 

 

 

10____________________________________________________ 

Nome completo: _____________________________________________ 

Instituição: __________________________________________ 

CPF: ________________________________ 
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