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AGENDA DE COMPROMISSOS PELA REDUÇÃO DO DESMATAMENTO E DAS 

QUEIMADAS, PELA VALORIZAÇÃO DA FLORESTA E DA ECONOMIA LOCAL E 

PELO FORTALECIMENTO DA CIDADANIA 

MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA (PA) 

 

CONSIDERANDO que o desmatamento da floresta na Amazônia Legal é um 

problema que impacta o desenvolvimento da região, prejudica sua imagem e 

contribui para o aumento das emissões brasileiras de gases de efeito estufa.  

CONSIDERANDO a importância de estabelecer ações que promovam o 

desenvolvimento sustentável, com geração de emprego e renda, regularização 

fundiária e ambiental, e diversificação da economia local, por meio da valorização da 

floresta.  

CONSIDERANDO que nos últimos anos tem aumentado o combate ao 

desmatamento ilegal, com a atuação dos atores sociais e dos governos federal, 

estadual e municipal. 

CONSIDERANDO a necessidade de o município reduzir o desmatamento para sair 

da lista dos municípios com maiores taxas de desmatamento na Amazônia Legal. 

CONSIDERANDO que o município possui: 

Área total (Km2) 4.430 

Área de desmatada até 2008 (dados preliminares) (km2) 2.037,56 

Nº de total de estabelecimentos rurais 217 

Área de lavoura (Km2) 31,94 

Área de pastagem (Km2) 465,3 

Nº total do rebanho bovino 53.500 

Madeira: 30.000 (m3) lenha 

Madeira: 1.500.000 (m3) tora 

Área de floresta fora de TI e UC (Km2) 2.428,00 

Terras Indígenas - 0 Km2  

Unidades de conservação federais, estaduais - 0 Km2 

Número de habitantes 64.281 

PIB per capita 4.713 
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IDH 0,697 

População atendida por saneamento - 0 % 

Madeira: carvão (ton) 450 

 

NÓS, signatários deste pacto, acreditamos que o primeiro passo desta decisão é o 

estabelecimento de instrumentos voluntários com todos os principais atores sociais e 

governamentais. Assim, RESOLVEMOS firmar os compromissos listados em anexo. 

 

Seguindo as seguintes premissas: 

 A promoção de ações, projetos e iniciativas que diversifiquem e fortaleçam a 

economia local, por meio da valorização da floresta; 

 O envolvimento e a participação ativa dos diferentes segmentos da sociedade 

local em torno das ações pactuadas; 

 Fortalecer a gestão ambiental municipal, com governança e transparência, em 

consonância com as diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente; 

 Fomentar a geração de emprego e renda, a inclusão social, associados à 

conservação de florestas e à melhor utilização de áreas já desmatadas; 

 Melhorar a competitividade de produtos dos setores: agropecuário e florestal, do 

Município; 

 Sensibilizar a população residente no município sobre o valor da floresta em pé, 

não só pelo seu uso econômico, mas pelos serviços ambientais prestados;   

 Desenvolver projetos de manejo florestal sustentável; 

 Fortalecer e ampliar a assistência técnica e extensão rural aos produtores. 

 

Os Governos Municipal, Estadual e Federal e demais atores signatários (entidades 

não-governamentais e instituições de pesquisa e correlatas) deste instrumento se 

comprometem a envidar esforços para implementar as ações que cumpram o objeto 

deste pacto. 
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Tailândia (PA), 23 de julho de 2009. 

 

 
Gilberto Sufredini 
Prefeito Municipal de Tailândia 

 
 

 

 
Paulo Guilherme Cabral 

Representante do Governo Federal 
Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável – MMA 

 

 
 

 
Nelita Maria Paes de Sousa 

Coordenadora Estadual Operação Arco Verde 
 

 

 


