
Ref.: Procedimento Preparatório nº. 1.23.000.000547/2016-21

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, na sede da

Escola Salesiana do Trabalho na  Avenida Pedro Miranda, nº  2403, presente o

Ministério Público Federal na pessoa do Procurador Regional da República José

Augusto Torres Potiguar, o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural – IPHAN,

na pessoa da Superintendente Regional do Pará, Maria Dorotéa Lima, a empresa

DPJ Arquitetura e Engenharia Ltda., na pessoa de Mariana Souza, o Município de

Belém  na  pessoa  de  Adinaldo  Sousa  de Oliveira,  Secretário  Municipal de

Urbanismo, com a presença de número expressivo de pessoas interessadas, foi

aberta a audiência pública convocada pelos dois órgãos públicos acima referidos

para tratar especificamente do projeto de reforma da Feira do Ver-O-Peso que

foi apresentado pelo Município de Belém e encontra-se em análise no IPHAN.

Após abertura da reunião pelo Procurador, este explicou que como parte do

procedimento de análise e de permitir a participação da sociedade, o projeto

em questão foi disponibilizado no site do IPHAN durante o mês de março. E

nesta audiência será objeto de manifestações e debate.

Na primeira parte, a Superintendente do IPHAN expôs planilha com

a sistematização das 34 contribuições recebidas pelo Instituto durante o prazo

em que o  projeto  ficou  disponível  na  internet,  reunidas por  categorias.  No

primeiro grupo, pontuou críticas e sugestões recebidas pelo público em geral

quanto  à  elaboração e  contratação do projeto;  ao  termo de referência;  ao

projeto de um modo geral (sobretudo divergência entre o número de feirantes e

o número de barracas previsto e falta de representatividade dos vendedores); à

cobertura  da  feira  (conflito  com  a  arquitetura,  visibilidade,  etc);  aos

exaustores;  aos banheiros;  à  plataforma;  bem como a  outras necessidades de

esclarecimento e, por fim, assuntos diversos.  No segundo grupo, sintetizou  as

contribuições  do  IAB  (Instituto  dos  Arquitetos  do  Brasil).  No  terceiro,
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sistematizou  as  críticas  e  considerações do  CAU  (Conselho  de  Arquitetura  e

Urbanismo).  No  quarto,  apresentou proposições  da  professora  Celma,  da

Universidade Federal do Pará, que as apresentou na condição de pessoa física. No

quinto, passou à sistematização das contribuições do NAEA – UFPA, com abordagem

antropológica, social, do espaço, da economia e do turismo.

A Superintendente do IPHAN destacou, ainda, que o novo projeto deve

observar no  anterior um aspecto importante, que é a autenticidade,  relativa à

harmonia da feira com o entorno; que, entre as contribuições recebidas, o fato de

que a atual proposta rompe com o projeto anterior foi questão unânime;  que é

preciso identificar quais são as instituições que atuam no Ver-o-Peso,  visando à

gestão  participativa. Concluiu apontando necessidade muito clara de revisão do

projeto, mas preferiu deixar a cargo do representante da Prefeitura opinar sobre a

necessidade de realização de concurso para seleção da melhor proposta.

Em seguida,  tomou a  palavra  a  arquiteta  do  IPHAN,  Keila  Tavares

Monteiro,  trazendo demandas  colhidas  em reuniões:  (a) com  feirantes  e  povos

tradicionais de matriz africana, com foco na manutenção dos espaços destinados à

venda de animais vivos e da pedra do peixe, bem como no receio de que ocorra a

“gentrificação”  da  feira  (“não  fazer  do  Ver-o-

Peso uma extensão da Estação das Docas”);  (b) com a  associação comercial,  que

manifestou preocupação mais técnica,  quanto ao rebaixamento da plataforma e

execução  da  obra  em  fases  (remanejamento),  falta  de  estacionamento  para

veículos  de  turismo;  (c)  com assistente social,  que defende a qualificação dos

feirantes,  no  contexto  do projeto  de  gastronomia  que  se pretende  instalar  no

complexo; (d) na Câmara dos vereadores, os quais se demonstraram surpresos com

o projeto, por não ter havido conversa ou planejamento anterior.

Na segunda parte, iniciou-se a manifestação da assembleia, mediante

inscrição dos nomes. Manifestaram-se:

1.  Antonio  Carlos  da  Silva  Castro –  pediu  que  se  levasse  em

consideração o fato de que em outubro haverá o Círio de Nossa Senhora de Nazaré,

cujas romarias passam pelo complexo do Ver-o-Peso.

2. Jorge André – teceu críticas com relação ao modo como vem sendo

feita  a  apresentação  do  projeto  à sociedade;  apresentou  repúdio  à  falta  de

participação  popular;   frisou  necessidade  de  se valorizar  os  feirantes,  como
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prioridade;  cobrou a  necessidade  de  uma  discussão  social,  dentre outras

reivindicações.

3. Marquinho,   ex-vereador de Belém,   Fórum   de Defesa do Ver-O-Peso   –

defendeu  que  o  primeiro  passo  seria discutir  se  cabe  no  Ver-o-Peso o  projeto

apresentado pela Prefeitura; pontuou que as propostas não podem ficar ao sabor

das  mudanças  de  gestão;  que  não  haveria  um  caos  instalado  na  feira que

justificasse a demolição do atual para construção de um novo; que no momento

não há possibilidade de intervir  na feira sem discutir  o modelo que precisa ser

implementado;  sugere  melhorias  no  atual  projeto,  em  vez de  uma  mudança

radical;  finaliza com duas sínteses: (a) esse projeto não dialoga com o entorno e

(b) é preciso discutir a proposta que a PMB está apresentando para o complexo,

considerando a função da feira no complexo.

4.   Vereadora  Sandra  Batista –  frisou  que  o  projeto  ainda  não foi

encaminhado formalmente à Câmara dos Vereadores; informa que ao se oporem ao

projeto e à forma com que estava sendo conduzida, vereadores foram considerados

contrários  à  reforma,  quando  na  verdade  se  preocupavam  com a  participação

popular;  que  como se trata de uma área tombada, seria preciso compor com o

entorno,  casarios,  etc;  que  apesar  de  se  tratar  de  um  projeto  altamente

qualificado do ponto de vista técnico, não serviria para o complexo do Ver o Peso;

manifestou preocupação com a elitização da feira, principalmente com a retirada

da pedra o peixe (já existiria um início desse fenômeno no mercado de carne, por

exemplo); por fim, questionou se não existira uma forma de reformar o espaço e

torná-lo  eficiente  para  o  “povão”,  manifestando-se favorável  à  reforma  sem a

descaracterização do espaço, sem que se incorra em gentrificação.

5.  Tainá     Marajoara,  “Slow  Food”,  ponto  de  cultura  alimentar  

“  Iacitatá”   –  manifestou necessidade de a  cultura alimentar  ser  indissociável  do

direito  de  identidade  cultural;  questionou  onde  ficaria a  cultura  alimentar  no

contexto da reforma da feira do Ver o Peso, que retiraria o peixe tradicional da

dieta  paraense  e  imporia o  consumo  de  espécies  “nobres”;  necessidade  de  o

projeto de reforma levar em conta os processos tradicionais de produção e venda

de peixe,  bem como de garantir práticas culturais,  como o “tique-tique”, o que

não  significaria negligenciar  a segurança  alimentar  regulamentada  na  Lei  nº.

11.346/2006.
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6. Ronaldo Carvalho, F  ederação   P  araense das   E  ntidades do   M  ovimento  

Social  (FEPEM) –  manifestou  preocupação com as  condições  sanitárias  da feira;

criticou a disputa política que envolve a proposição do projeto.

7.  Carlos Amaral, Cooperativa de Pescadores – pontuou que  cabe ao

IPHAN apontar a descaracterização do espaço em questão, pois a ele cabe a análise

do projeto; explicou que o complexo do Ver-O-Peso consiste na feira do açaí, nas

docas, na feira, no Solar da Beira, no mercado do peixe e no mercado da carne, de

modo que cabe uma análise do IPHAN em razão de o projeto compreender apenas a

feira, a qual não pode ser considerada isoladamente; que a Prefeitura precisa ter

conhecimento  da  dinâmica  de  comércio  do  Ver-o-Peso  para  ter  condições  de

executar  a  reforma; pontuou a  necessidade de reforma da pedra do peixe,  do

ponto de vista sanitário, bem como da feira; que em 2012, enviou à Prefeitura um

estudo  apontando  essa  necessidade,  mas  não  obteve  retorno;  sugeriu o

desmembramento  do  projeto,  desmembrando-se a  pedra  do  peixe,  mediante

formalização de TAC para execução da reforma.

8. Antonio Carlos Santos Gomes, representante do Setor Pesqueiro do

Pará –  pontuou a  necessidade  de  consulta  dos  interessados,  sobretudo  dos

pescadores, dos ribeirinhos, daí ser difícil qualquer governante reformar a pedra do

peixe sem consultar tais grupos; questionou a ausência de bancos 24hs no projeto;

manifestou  disposição para assinar qualquer termo de cooperação técnica com a

Prefeitura.

9. Manoel Ribeiro,   feirante do ver o peso, representante do setor de  

horti-fruti –  disse que  foi chamado apenas um vez no memorial  dos povos para

discutir  o  projeto,  mas  em  nenhum  momento  os  feirantes  participaram  da

aprovação do projeto, sendo posteriormente surpreendidos com a apresentação do

projeto já aprovado; pontuou a necessidade de a reforma abarcar, além da feira,

todo o complexo do Ver-o-Peso; por fim, entregou documento em que solicita que o

Ver-o-Peso seja reconhecido como patrimônio cultural da humanidade ao MPF e ao

IPHAN, cujos representantes procederam à assinatura.

10. Daniel, associação de   trabalhadores   do ver o peso   –  explicou que

não  são  contra  o  projeto,  mas  a  favor  de  que  este  não  prejudique  nenhum

trabalhador envolvido na feira; reiterou que foi apresentado documento perante a
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Prefeitura, apresentando o estudo desenvolvido pelos feirantes, ao que não houve

resposta.

11. Dalcir, feirante do setor industrializado – disse que é preciso levar

em  consideração  as  peculiaridades  e  necessidades  do  setor;  que  não  há

necessidade  de  derrubada  da  atual  feira  e  construção  de  uma  nova,  mas  de

melhoria  da estrutura atual,  com tempo menor  de remanejamento,  evitando a

quebra de feirantes,  em razão do tempo indeterminado de remanejamento como

atualmente  previsto;  levantou hipótese  de  descaracterização  do  ver  o  peso

motivada por represália política contra gestões anteriores.

12. Armando Correa, profissional liberal da área de vendas – pontuou

necessidade de manter a higiene da feira;  desobstrução das ruelas  do entorno;

elevação da cobertura para melhorar a circulação de ar; sugeriu uniformizar os

feirantes e aumentar o estacionamento; sugeriu adicionar câmeras de segurança no

projeto;  propôs melhorias técnicas  com relação à drenagem  de água pluvial  no

espaço.

13.  Naldo Lima, eletricista, turismólogo –  manifestou  importância de

garantir condições sanitárias mínimas e de acomodação para os trabalhadores do

Ver-o-Peso, o que reflete invariavelmente na imagem passada aos turistas.

14.  Alice Rosas  ,  arquiteta, coordenadora de política urbana e meio  

ambiente do   Conselho   de Arquitetura e Urbanismo   – apresentou parecer técnico do

CAU aos representantes do MPF e do IPHAN, com questões sérias que precisariam

ser revistas; fez a leitura do parecer técnico.

15. M  árcio   Lima, feirante   – opôs-se à retirada da pedra do ver o peso e

da feira do açaí; reivindicou que a Prefeitura abra o diálogo com os feirantes para

executar  o  projeto;  reiterou  necessidade  de  esclarecimento  e  debate  sobre  o

projeto.

16.  Hélio  Oliveira,    do    gabinete  do  deputado  Edmilson  Rodrigues    –

manifestou que é preciso saber quando foi apresentado e quem esteve no Teatro

Maria Silvia Nunes na ocasião da apresentação do projeto; que a consulta pública

realizada  pela  Prefeitura  de Belém foi  feita  de  forma simplificada,  consistindo

numa cédula com “Sim” e “Não” para a reforma, reduzindo a natureza do debate;

que hoje o estacionamento é privatizado;  questionou  a garantia de que a feira

também não seria privatizada.
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17.  Márcio Fernando, feirante do setor de farinha –  pontuou que  é

preciso levar em consideração a peculiaridade de cada produto que é vendido na

feira, cada um com necessidade de uma estrutura de barraca de venda específica;

bem como a necessidade de ouvir os trabalhadores, para tanto.

18.  Ray Moraes –  esclarece que  o estacionamento  não é privatizado;

manifestou  preocupação com a manutenção da feira, sob pena de se precisar de

mais uma reforma estrutural daqui a alguns anos; necessidade atual de reforma da

feira.

Interrupção da audiência em razão do protesto de um presente, no

sentido de que o convite para audiência não teria sido feito publicamente.  Em

resposta, o representante do MPF esclareceu que a audiência foi convocada pelo

MPF e pelo IPHAN, e não pela Prefeitura, tendo sido divulgada desde o dia 03 de

março  de 2016  por todos os meios de  imprensa, sem que tenha havido qualquer

direcionamento  do  convite,  e  que  hoje  mesmo  prestou  entrevista  em  rede

televisiva às 6:30 da manhã, na feira do Ver-o-Peso, convidando a população para o

debate. Prosseguiu a audiência.

19. Joaquim Tavares, Central Sindical USTP –  manifestou necessidade

de  identificação  das  barracas,  por  produto  vendido;  sugeriu  construção  de  um

galpão mais amplo com boxes por barraca de venda.

20.  Joel França, feirante do setor de horti-fruti-granjeiros –  pontuou

que o Poder Público foi omisso na manutenção da feira, destacando que nunca foi

realizada  reforma  nas  instalações  elétricas;  enfatizou que  a  feira  restou

“sucateada” por todos esses anos.

21. Osvaldina, setor de refeição, sindicato dos feirantes – pontuou que

o problema com a higiene no Ver-o-Peso existe, mas o que é realmente necessário

na feira é segurança; posicionou-se contra a retirada da pedra do peixe e da feira

do açaí.

22. Lúcia Gomes, movimento “Nós na Orla” – esclareceu que se trata

de cerca de 1700 trabalhadores que garantem o sustenta da família por meio da

atividade no Ver-o-Peso; é preciso manter o respeito à cultura tradicional da feira.
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23. Brena Taketa, NAEA   -   UFPA   – apresenta relatório desenvolvido pelo

NAEA ao MPF e ao IPHAN, com questionamentos, dos quais fez exposição oral.

Encerrada a manifestação da assembleia, o MPF tomou a palavra para

esclarecer que dois pontos ficaram claros,  em síntese:  (1) a feira do Ver-o-Peso

precisa de restauração e (2) o atual projeto não se mostra como o melhor para isso.

Na  terceira  parte,  tomou a  palavra  Adinaldo Sousa  de  Oliveira,

Secretário de Urbanismo da Prefeitura de Belém. Esclareceu que o atual projeto foi

contemplado no PAC das  Cidades  Históricas em agosto de 2013, junto com outros

projetos  localizados em Belém;  que a  partir de  então foi montado um grupo de

trabalho para conduzir as tratativas,  com a participação específica e permanente

do IPHAN; que também compunham o grupo SECULT, SECON, SEMMA, SEMOB, dentre

outros órgãos; que ainda em 2013 foi recebido termo de referência do IPHAN para

desenvolvimento do projeto, indicando as diretrizes  para execução. Afirmou, em

nome do Prefeito, que a Prefeitura está disposta a discutir e estudar no sentido de

evoluir  e melhorar o presente projeto. Pontuou que foram  feitas  duas reuniões

gerais  na  FUMBEL e  outras  duas  no  memorial  dos  povos,  bem  como reuniões

setoriais, em que foram apresentadas as sugestões de cada setor da feira; reitera

que a Prefeitura se coloca à disposição para continuar a conversar para a melhoria

do projeto; pontuou reclamações dos feirantes com relação ao calor, às instalações

elétricas e piso;  com relação à pedra do peixe e feira do açaí,  esclareceu que

apenas a feira foi contemplada no PAC cidades histórias; afirma com segurança,

contudo, que não serão retirados tais elementos; que por não ter sido incluída no

termo de referencia, a Prefeitura elaborou o projeto da feira do açaí e já entregou

ao IPHAN, e que este está aberto para debate; com relação à pedra do peixe, que

de  fato  não  há  nenhum  projeto,  o  que  não  impede  iniciativa  nesse  sentido;

reafirmou que  o projeto sob discussão não foi fruto da Secretaria de Urbanismo

apenas, mas de um grupo de trabalho.

Em seguida, o Procurador da República  considerou que, em razão da

manifestação do Secretário, entendeu  que a Prefeitura parece ter flexibilizado a

data para início das obras; esclareceu, ainda, que obras com convênio só podem ser

realizadas se forem iniciadas até três meses antes das eleições, o que significa que
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deveria ter sido aprovada no mínimo até final de fevereiro e início de março, para

que a obra fosse iniciada até o começo de junho.

Houve adendo do Secretário,  no sentido de que, independentemente

do início da obra, o Prefeito manterá os recursos em disponibilidade para a gestão

seguinte.

Em razão dessa declaração, o Procurador do MPF afirmou ser possível

intuir com ainda mais segurança que a obra não sairá em 2016 e que os recursos do

PAC continuarão no orçamento para 2017.

A Superintendente do IPHAN esclareceu, então, que o PAC das cidades

históricas contempla todas as cidades históricas do país e que em razão do corte de

orçamento  realizado pelo  Governo Federal,  a  Prefeitura,  no afã  de garantir  os

recursos, quis acelerar o processo e acabou “atropelando” os trabalhos.

O Procurador da República esclareceu que, nesse processo, MPF tem o

papel  de  fiscal  da  lei,  que  algumas  sugestões  não  podem  substituir  o  mérito

administrativo  da  decisão  da  Administração,  como  por  exemplo  a  questão  de

realização  do  concurso  para  seleção  do  projeto,  que  é  uma  faculdade  do

administrador.

Por fim, o MPF esclareceu que dentro de 15 dias o IPHAN emitirá um

parecer e encaminhará à Prefeitura junto com as sugestões apresentadas na data

de hoje e durante a consulta pela internet.

Nada mais tendo sido trazido ao debate pelos presentes, o  MPF encerrou a

audiência pública. Eu, Fábio Ribeiro Cunha de Souza, assessor jurídico, __________________

lavrei o presente termo, que vai assinado pelo Procurador.

José Augusto Torres Potiguar
Procurador Regional da República
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