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ATA DE REUNIÃO DA RETOMADA DOS TRABALHOS RELATIVOS À REVISÃO 
DA LEI MUNICIPAL Nº. 597/2006 (PLANO DIRETOR MUNICIPAL). 

Às dez horas (10h00min), do dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezenove 
(22/11/2019), na SALA DE LICITAÇÕES, localizada na sede da Prefeitura Municipal 
de Paragominas, nesta Cidade de Paragominas, Estado do Pará, deu-se a reunião 
de retomadas dos trabalhos relativos ao processo de revisão do Plano Diretor 
Municipal. O Coordenador Geral do processo de revisão do Plano Diretor, Antonio 
Maria de Oliveira Barbosa, deu boas vindas aos presentes e iniciou a reunião 
apresentando a nova Coordenadora técnica, a Arquiteta e Urbanista Semírames 
Silva da Silva, agora na qualidade de contratada pela Prefeitura para assessorar na 
conclusão do Processo de Revisão. O coordenador passou a palavra à então 
coordenadora técnica, a qual fez a apresentação do cronograma de atividades 
explicando a necessidade de estabelecer contato para participação do Conselho 
Municipal de Segurança Pública e o Conselho Municipal de Direito da Mulher neste 
processo de reformulação do Plano. Enfatizou que para garantir o princípio da 
Gestão Democrática, se faz necessário a realização de Conferências, Audiências 
Públicas e Diagnóstico socioeconômico territorial, e nesse sentido para que o Plano 
Diretor possa se tornar um plano de governança, sendo possível ganhar recursos 
para o município através dele, assim o Plano de Ação precisa ser estabelecido e 
aprovado em Audiência Pública. Quem fará a revisão do Plano é o Município através 
da Comissão instituída e para tanto, se faz necessário que se retifique o Decreto que 
a institui. Sendo necessário constar aqueles que tenham uma leitura “macro” da sua 
Secretaria (funcionamento, planejamento e metas estabelecidas). Citou ainda a 
necessidade de atualização do Plano de Ação de reformulação do PDDU e o 
cronograma contido nele, onde ocorrerão Reuniões Comunitárias, das quais 6 na 
zona urbana e 3 na zona rural. Deve-se estabelecer, em caráter de urgência, a 
Comissão de Mobilização Social e Comunitária – “Plano de Mobilização e 
Comunicação” (Com o apoio do Departamento de Comunicação da PMP), deve-se 
também providenciar a logo do PDDU (identidade visual), há ainda a necessidade de 
que se estabeleça um engajamento da sociedade, inclusive através do ACS e 
Gestores Escolares, essenciais no processo de aculturamento de suas 
comunidades. Vale ressaltar que a Lei do PDDU é a segunda Lei mais importante do 
município, sendo a primeira a Lei Orgânica do Município, porque através dela é 
possível se estabelecer as políticas públicas de desenvolvimento e expansão urbana 
a serem desenvolvidas em todos os setores da Gestão Pública Municipal. Durante 
esse processo é necessário que cada Secretaria revise suas legislações, pois todas 
as políticas serão revisitadas e precisam está atualizadas. Sendo imprescindível que 
as Secretarias organizem sua capacidade técnica, organograma, plano de ação 
(sistema de planejamento e gestão) e aporte financeiro.  

  

Às doze horas foi concluída a primeira reunião de retomada da Revisão do Plano 
Diretor Municipal, na qual estiveram presentes: 
Antonio Maria de Oliveira Barbosa – Coordenador Geral 
Ana Paula Batista – SEPLAN 
Dilmar Moraes dos Santos – Técnico de Finanças 
Janusa Merlem dos Santos Lopes – Coordenadora Técnica 
Alvaro Frank – SEPLAN 
Roberta Tavares – SEMEC 
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Janusa Merlem dos S. Lopes – SEMINFRA 
Hilda Souza Pereira – SEMMA 
Ednelson Silva Monteiro – SEMMA 
Fernando P. Mendes – SEMMA 
Francisco Antonio da Silva – SEMUTRAM 
Felipe Zagalo – SEMMA 
Maria das Graças Quadros – SEMAFI 
Clarisse Lira Nogueira – SEMAFI 
Roberto Antonio dos Reis Gomes – SEMS 
Antonio Carlos Lins Pinto – SEMAS 
Dyjane Amaral – SEMUR 
Tânia Cristina C. dos Santos – SEMAS 
Flávio Garajau – SEMS 
Emerson Vasco B. da Cunha – SEMUR 
Oceanides J. M. Sta. Brigida - SEMINFRA 
Nada Mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente reunião. Em 
anexo a relação dos presentes acima citados, contendo suas respectivas 
assinaturas. 
Eu___________________________Redigi o presente documento. 
 
 
 

Consultora: Ms. Semírames Silva 
e-mail: semiramesproturb@gmail.com 
(91) 3183-0072 / (91) 98310-5482 (zap) 
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