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ATA DA REUNIÃO DA PREFEITURA DE CAMETÁ E SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ EM 09.02.2021  

 

 

No dia nove de fevereiro de 2021, das 15:00 hs às 18:00 hs; no salão de reuniões da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Cametá, sito à rua 13 de maio, Centro, ocorreu reunião ampliada entre 

representantes da Prefeitura Municipal de Cametá, representantes da sociedade civil, sindical, 

universidades e demais entidades da esfera local com representantes da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará (SEDOP), que através da Diretoria de 

Políticas Setoriais (DISET) tratou na esfera local com orientações metodológicas para o 

processo de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, revisão do Plano Municipal 

de Saneamento Básico e do Plano Diretor Municipal. Na ocasião os representantes do SEDOP 

Antônia Ribeiro e Leon Ferreira trataram de orientar a todos os presentes sobre as ações em 

andamento para a construção dos referidos Planos citados acima e retomada e reagrupamento 

dos grupos de trabalho visto se tratar de nova gestão municipal e carecendo de mudanças 

necessárias na composição das equipes e nova assinatura de Convênio – Termo de Adesão e 

cooperação técnica com o novo gestor municipal, prefeito Victor Cassiano com a referida 

SEDOP, que na ocasião da assinatura sobre a importância da parceria entre SEDOP e PMC e 

do envolvimento de todos garantindo a infraestrutura necessária para a construção do novo 

diagnóstico e desejando bom trabalho e comprometimento de todos os envolvidos. Na ocasião 

a representante da SEDOP Antonia Ribeiro enfatizou da necessidade de se efetivar um 

diagnóstico preciso da realidade das comunidades, onde o feio deve ser mostrado para se fazer 

bonito e que iremos vencer as dificuldades que por ventura apareçam através do planejamento 

de nossas ações envolvendo todas as secretarias onde devemos priorizar a coleta de dados 

envolvendo técnicos de cada secretaria, orientando-nos para a organização de uma ‘sala de 

planos’ para trabalharmos com mais ordenamento e que já no mês de abril deveremos ter um 

diagnóstico elaborado para que no mês de junho já tenhamos a minuta do Plano Diretor Urbano 

tratando também da necessidade de construirmos de forma ordenada e paralela os planos de 

Mobilidade Urbana e Saneamento Básico. Na ocasião o diretor de Políticas Setoriais – SEDOP, 

Leon Ferreira abordou a importância e necessidade da revisão do Plano de Saneamento Básico 

e sua complexidade onde será de fundamental importância a construção de diagnósticos 

atualizados da caracterização do município, da coleta de lixo, dos sistemas de abastecimento de 

água, de resíduos sólidos, entre outros que melhorarão a qualidade de vida de todos os 

munícipes. Na ocasião o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão José Osvaldo Barros 

enfatizou da importância da construção simultânea dos três Planos através da participação 

popular e das demandas vindas das comunidades onde as equipes deverão ser formadas para 

atender as sedes dos distritos, da região das ilhas e da sede do município respeitando sempre as 

medidas restritivas impostas pelas gestões estadual e municipal de prevenção à Covid-19. No 
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decorrer da reunião diversas pessoas de manifestaram sobre contribuições para a construção do 

Plano de Mobilidade Urbana e revisão do Plano Diretor e de Saneamento Básico. 

 

 

   
 

   
 


