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- Em nome da equipe técnica, falar sobre o que esse projeto significa e quais as expectativas que se revelam 

e se fortalecem para o município de Belém a partir deste momento, significa falar sobre merecimento, 

compromisso e superação. 

- Merecimento porque Belém foi selecionada e obteve a 1ª colocação dentre 47 cidades que apresentaram 

carta consulta quando lançado o 1º Edital pela Caixa Econômica, ainda em maio do ano de 2018. Ali já se 

evidenciava todo o potencial latente da nossa cidade, digna de receber essa estruturação e o devido 

reconhecimento bem como o olhar mais preciso e atento do mercado nacional e internacional. 

- Compromisso porque diante de uma decisão política que quebra um paradigma ainda difícil de superar em 

municípios localizados na Região Norte, na medida em que viabiliza a construção de um projeto que 

transcende qualquer mandato eleitoral, houve o envolvimento decisivo de servidores integrantes do quadro 

efetivo, permitindo uma troca enriquecedora na formatação de um projeto único e que atende às 

especificidades de uma cidade tão rica culturalmente. Integram e continuarão fazendo parte dessa e das 

futuras Parcerias-Público Privadas: a Procuradoria Geral do Município, Secretaria de planejamento, de 

Finanças, secretaria de administração, companhia de desenvolvimento metropolitano, secretaria de 

integridade, transparência e controle, e, é claro, as secretarias finalísticas, e, vale ressaltar que neste projeto, 

a Secretaria de Urbanismo na qualidade de representante do Poder Concedente, inaugura e permite, com 

sua iniciativa e protagonismo, a criação das bases sólidas e o campo fértil de onde certamente surgirão novas 

e importantes iniciativas dessa natureza. 

- Superação, porque mesmo durante a Pandemia, não se perdeu de vista a motivação necessária que trouxe 

a equipe da Prefeitura juntamente com  a Caixa, IFC e consultorias até este momento, de todos os desafios 

apresentados desde o início, da coragem de inovar e  trazer, pela primeira vez, essa pauta para o tratamento 

adequado junto aos diversos agentes, inclusive órgãos de controle interno, externo e social, um verdadeiro 

exemplo de construção dialógica decorrente de um debate público que confirma a seriedade do projeto.  

- Merecimento, compromisso e superação se juntaram e foram decisivos neste importante passo que é dado 

hoje: além dos já conhecidos benefícios diretos experimentados pelas demais cidades que vivenciam 

contratações com essa formatação (tais como segurança pública, melhoria da mobilidade com a redução de 

acidentes), Belém espera por outros e certamente já experimenta os diversos benefícios indiretos 

decorrentes do envolvimento com as equipes técnicas da Caixa Banco mundial e consultorias contratadas: 

almeja expandir, com a efetiva experiência, a implementação de um modelo de prestação de serviços 

públicos voltado ao conceito de cidade inteligente, calcado na qualidade e eficiência e melhor atendimento 

ao munícipe, trazendo a experiência concreta de identificação e pertencimento ao  espaço urbano. Os 

marcos da concessão consideram e priorizam os logradouros que apresentam menor índice de luminosidade 

e maior incidência de crimes de oportunidade e de acidentes de trânsito, estabelecendo-se uma lógica de 

investimentos que trará reflexos mais evidentes à melhoria da convivência na cidade, fortalecida com o 

destaque adequado da iluminação especial nos prédios históricos, sem olvidar, é claro, o charme que reforça 

a fama da cidade: o túnel das mangueiras. Belém, enfim, consagrada não mais de forma simbólica, como a 

cidade luz da Amazônia.  

- Por fim, cabe enfatizar a responsabilidade assumida a partir de então, por todos os interessados, 

notadamente o Poder Público e o parceiro privado no sentido de concretização dos passos seguintes, firmes 

no propósito de honrar os compromissos assumidos até aqui com seriedade e integridade, de forma que 

esse primeiro projeto tão cuidadosamente construído se confirme como uma verdadeira referência de 

qualidade e eficiência na prestação de serviços públicos não apenas na região norte, mas por que não, no 

Brasil. 
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