
 
 

EDITAL N. 05/2022/DPE AGRÁRIA CASTANHAL 
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
OBJETO: audiência destinada a tratar dos impactos 
socioambientais nos territórios das comunidades 
quilombolas e tradicionais de Acará, Abaetetuba, Moju e 
Barcarena, pela Linha de Transmissão LT 500 Kv Tucuruí – 
Marituba C1 e subestações associadas. 
LOCAL E HORÁRIO: dias 12 e 17 de maio de 2022, às 9:00h, 
nas comunidades Carananduba e Santa Cecília, em Acará e 
Barcarena, respectivamente. 

 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, pelo presente edital, por intermédio da 

Defensora Pública Agrária de Castanhal, no uso de suas prerrogativas funcionais, conferidas pelo 
art. 56, IV da Lei Complementar Paraense nº 054/2006 e inciso XI do art. 128 da Lei 
Complementar nº 80/1994; bem como fundamentada no art. 5º, inciso LXXIV e art. 134, caput, 
da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, e que, através de seus membros e membras, vem promovendo a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos e interesses 
coletivos de membros das comunidades quilombolas Carananduba, Itancoã, Guajará Miri, África 
e Laranjituba, Comunidade Boa Vista e Santa Cecilia, sendo que neste propósito instaurou os 
Procedimentos Administrativos Preparatórios para Atuação na Tutela Coletiva, os quais tramitam 
sob o n. 13597513/2021, 13597453/2021, 13602702/2021 e 13634188/2022, na Defensoria 
Pública Agrária de Castanhal; 

 
CONSIDERANDO que a audiência pública é um mecanismo pelo qual o cidadão e a 

sociedade organizada de forma participativa e democrática, manifesta sua opinião acerca de 
determinado tema, de modo a influir no processo decisório, colaborando assim com os trabalhos 
da Defensoria Pública do Estado do Pará; 
 

CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA A REALIZAR-SE no território quilombola Carananduba e 
Cruzeiro, conforme os dias e horários abaixo indicados, a fim de tratar dos impactos 
socioambientais sobre os territórios tradicionais decorrentes da instalação da Linha de 
Transmissão LT 500 Kv Tucuruí – Marituba C1 e subestações associadas, sendo disciplinada pela 
seguinte programação e forma de participação constantes neste edital. 

 

DIA/HORÁRIO LOCAL COMUNIDADES ABRANGIDAS 

  
  

12.05.2022 
9:00h 

Centro Cultural 
Carananduba, localizado 
no km 33 da PA 151 (Alça 
Viária), ramal da 
Sumaumeira (entrando 
10 km), Acará. 

Comunidades tradicionais da Ilha Grande 
(Assentamento do INCRA), Murutucum, Boa 
Vista, Bujaruba e comunidades quilombolas de 
Guajará Mirim, Itancoã e Caranaduba. 



 
 

  
  

17.05.2022 
9:00h 

  
Escola Santa Cecília, 
localizada na 
Comunidade Cruzeiro, 
localizada na PA 151 
(Alça Viária), Barcarena 
  

  
Comunidades Quilombolas de São Jorge, Caeté, 
Samaúma, África, Laranjituba, Moju Miri, Espírito 
Santo, Cacoal, Sítio Bosque, Castelo e 
comunidades tradicionais Santa Cecília/Cruzeiro.  

 
 
1. DAS ENTIDADES CONVIDADAS 
 
1.1 Entidades convidadas para a referida audiência pública: a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente de Sustentabilidade do Pará (SEMAS), Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), Instituto de Terras do Pará (ITERPA), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da 
Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio), Ouvidoria Agrária do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária, Presidentes das Associações, Coordenação Nacional de 
Articulação de Quilombos (CONAQ/Região Norte), Coordenação das Associações das 
Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará (MALUNGU), Ministério Público do Estado 
do Pará, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado 
do Pará/Barcarena, Ouvidoria Externa da Defensoria Pública do Pará e a Empresa Marituba 
Transmissão de Energia S/A. 
 
2. DA AGENDA DA AUDIÊNCIA 
 

9:00 Registro e identificação dos presentes  

9:15 Abertura da audiência e composição da mesa, que iniciará os trabalhos com 
a apresentação dos objetivos e o contido neste edital. 

9:30 Manifestação oral dos inscritos, pelo tempo de 05 (cinco) minutos. 

 
 

11:00 

Manifestação dos representantes do poder público, de entidades e 
convidados, observando o limite máximo de 10 (dez) minutos para cada 
intervenção, na seguinte ordem: Presidentes das Associações Quilombolas 
e Comunidades Tradicionais, MALUNGU, CONAQ, Ouvidoria Externa da 
Defensoria Pública, Empresa Marituba Transmissão de Energia S/A, INCRA, 
Ouvidoria do INCRA, ITERPA, IDEFLOR-Bio, SEMAS, Ministério Público do 
Estado do Pará, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e 
Defensoria Pública de Barcarena. 

12:00 Avaliação geral das contribuições obtidas na Audiência Pública e os 
encaminhados pertinentes. 

12:30 Lavratura da ata sucinta dos trabalhos, a qual será subscrita pelos 
componentes da mesa e pelo servidor público responsável pela sua 
confecção. 

 
3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. A Audiência Pública será aberta a todos/as/x interessados/as/x.  



 
 

3.2. As contribuições e/ou pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados previamente, 
por escrito, com a devida identificação do postulante, até às 14:00 horas dos dias 12 ou do 17 de 
maio de 2022 (um dia antes da data marcada para a audiência pública), à sede da Defensoria 
Pública ou por e-mail ou telefone: Rua Hernani Lameira, n. 507, Centro, Castanhal-PA, CEP 
68745-000, FONE/FAX: 3721-2044 / 3721-3250 / (91) 97400-8155 (celular da Defensoria Agrária), 
e-mail: dpeagrariacastanhal@defensoria.pa.def.br, sem qualquer prejuízo à formulação de nova 
manifestação oral ou escrita durante a audiência. 
3.3. As inscrições de interessados para manifestação oral ou escrita serão recebidas apenas 
durante a realização da Audiência Pública e encerram-se no horário indicado na programação de 
que trata o item 2.  
3.4. Cada inscrito, obedecendo à ordem de inscrição, disporá de 5 (cinco) minutos para se 
manifestar podendo reformular ou complementar sua manifestação no tempo adicional de 02 
(dois) minutos. Não serão permitidos apartes. A Presidente da Audiência e demais componentes 
da mesa poderão fazer perguntas aos inscritos para obtenção de esclarecimentos adicionais, 
eventualmente necessários.  
3.5. A Presidente da Audiência poderá cessar a palavra quando o expositor extrapolar o tempo 
estabelecido, bem como nos casos em que o tema abordado diferir da matéria em pauta.  
3.6. As contribuições e/ou pedidos de esclarecimentos recebidos por escrito serão apresentados 
durante a audiência, na medida da disponibilidade de tempo. Aqueles que não forem lidos 
ficarão disponibilizados para consulta na Defensoria Pública Agrária de Castanhal, no endereço e 
contatos constantes no item 3.2. 
3.7. Quaisquer interessados, inscritos ou não, poderão trazer suas contribuições ao processo, 
com juntada de documentos, desde que as encaminhe, até o final da sessão e por escrito. Estas 
contribuições serão avaliadas e constarão, igualmente, do Relatório Circunstanciado da 
Audiência Pública, que será disponibilizado a todos os interessados junto à Defensoria Pública 
Agrária de Castanhal. 
 
4. DA PUBLICIDADE E CONVITES 
 
4.1 Providenciar os convites para participação na Audiência Pública. 
4.2 Conferir ampla publicidade aos interessados, com a publicação do presente edital e 
disponibilidade na página www.defensoria.pa.def.br. 
 
Castanhal (PA), 27 de abril de 2022. 
 
 

João Paulo Carneiro Gonçalves Lédo 

Defensor Público-Geral do Estado do Pará 
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