
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
 

Avenida 22 de Março, nº 915, Bairro Centro, Cep: 68380-000, São Félix do Xingu – Pará. 

Ata de audiência pública de conclusão do 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
(PLAMUS) de São Félix do Xingu no 
Estado do Pará no dia 15 de setembro de 
2021 com representante da comunidade 
de todo o município. Juntamente com os 
Departamentos Regularização Fundiária, 
Tributos, Plano Diretor, Secretarias e os 
poderes Legislativo e Executivos. 

A audiência teve início aproximadamente as 8 horas da manhã no Plenário da 
Câmara Municipal de São Félix do Xingu. Primeiramente houve a composição 
da Mesa de Honra que foi formada pelo Prefeito Municipal Sr. João Cléber 
Torres, Presidente em exercício da Câmara Sr. Sercino Evangelista Cristo, 
Secretário Municipal de Urbanismo o Sr. Euller Moura, Coordenador do Plano o 
Sr. Kermme Rebouças, Vereadores, Secretários Municipais e Secretários 
Adjuntos. Iniciou-se a audiência com o Presidente da Câmara o Sr. Sercino 
Cristo onde ele agradeceu a presença de todos, falou sobre a importância desse 
momento. Em seguida foi passado a palavra para o senhor Euller Moura, onde 
realizou uma breve explicação sobre o Plano de Mobilidade Urbana e sua 
importância no município, sendo seu tempo de vigência de 5 anos onde será 
reformulado novamente e em seguida apresentou a equipe técnica de 
elaboração do plano. Depois a palavra foi passada pelo Coordenador do Plano 
Kermme Rebouças que mostrou os princípios, objetivos, estruturas e 
diagnósticos para os 9 eixos apresentados no plano que são: 1 – Transporte Não 
Motorizado – a Pé; 2 – Transporte Não Motorizado – Bicicleta; 3 – Transporte 
Coletivo; 4 – Transporte Motorizado Individual Privado; 5 – Transporte 
Motorizado Individual Público; 6 – Estacionamento; 7 – Carga e Descargas; 8 – 
Educação e Segurança no Trânsito; 9 – Gestão da Mobilidade. Foi feito uma 
breve explicação de cada eixo sendo: O primeiro eixo que tem enfoque nas 
calçadas adequadas para toda população de forma segura e eficiente. Já o 
segundo eixo é sobre criar ações para o uso de bicicletas não apenas para a 
prática esportiva, mas também para o uso do dia a dia. O terceiro é implementar 
um transporte coletivo na região urbana inicialmente. O quarto é fazer uma 
análise e reeducação da população para utilizar menos veículos motorizados 
individual particular. O quinto é a padronização dos veículos motorizados 
individuais públicos como os Táxi e Mototáxi. O sexto fala em melhoria dos 
estacionamentos existentes e sobre a implantação de mais estacionamentos 
para melhorar acomodação das vias. O Sétimo eixo tem como objetivo definir 
horários para a carga e descarga de mercadorias de grandes, médias e 
pequenas empresas para que isso possa ocorrer de forma segura tanto para os 
trabalhadores do local, quanto para a população em geral. Oitavo eixo é 
implementar uma política de segurança de trânsito para melhorar a vida dos 
moradores, diminuir acidentes entre outros. O nono eixo explana como a gestão 
vai executar essas implementações, ou seja, o que ocorrerá no período inicial e 
o que vai ficar para um período mais longo. Após a explicação dos eixos do plano 
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de mobilidade urbana sustentável foi passado a palavra para o prefeito João 
Cleber onde o mesmo fez um discurso que mostrou o interesse da Gestão 
Municipal e do Governador Helder Barbalho em aprovar e gerir projetos 
pertinentes a esse plano, enfatizando a importância da acessibilidade, ciclovias, 
os problemas com veículos pesados e o crescimento desordenado do município. 
Logo após a fala do prefeito, novamente o Secretário de Urbanismo Euller Moura 
se manifestou juntamente com o coordenador Kermme Rebouças para 
responderem as perguntas e questionamentos referentes aos Plano de 
Mobilidade Urbana Sustentável.  As quais estão descritas abaixo: 

1. Com relação a ponte do Rio Fresco como irá ficar a questão da 
mobilidade, haja vista que a mesma será construída na área central da 
cidade? Existe alguma discussão a respeito? 

2. Como vocês vão fazer com os comerciantes que estão nas calçadas e na 
Avenida principal que a gente não consegue nem andar? 

3. Gostaria de saber como conciliar o projeto de saneamento básico com as 
pavimentações. Já existentes e as que serão revestidas? 

4. Vias secundarias arteriais para caminhões (Carga Pesada) entrada ou 
saída do município (zona rurais e demais). 

5. Gostaria de saber se nesse plano tem uma via só para carretas/Cargas 
fora do fluxo da cidade? 

6. Em relação ao transporte público, há alguma proposta? Algumas vias 
ainda carecem de iluminação pública, isso afeta a mobilidade no período 
noturno. Há alguma proposta para solucionar? Os loteamentos irregulares 
carecem de infra estrutura, haverá fiscalização? 

7. Para que essa mobilidade urbana possa ter uma qualidade acredito que 
seja de muita importância ter uma iluminação pública adequada pois além 
da estrutura inadequada tem a falta de iluminação? 

8. De acordo com a mobilidade direito de ir e vir gostaria de saber se será 
feita uma inclusão e solução da problemática com relação aos 
estacionamentos e uso das vias públicas através dos estabelecimentos 
privados como os bares, na qual população usam calçadas e vias públicas 
e prejudicando a acidentes e dificultando a mobilidade? 

9. Gostaria de saber como conciliar o projeto de saneamento básico com as 
pavimentações. Já existentes e as que seriam revestidas? 

10.  Para as avenidas que estão com muita lama pode principalmente nas 
avenidas Antônio Marques Ribeiro e 22 de março os restaurantes todos 
jogando água e restos de comida na rua. Como pode manter uma cidade 
na calçada limpa se os empresários donos de restaurantes não ajuda? 
 

Todos os presentes participaram, questionaram e aprovaram as alterações e 
inclusões definidas. O Sr. Euller Moura – Secretário de Urbanismo agradeceu a 
presença e a contribuição de todos e foi finalizada a referida audiência com o 
Prefeito João Cléber entregando o texto a ser aprovado para o presidente da 
câmara o vereador Sercino Cristo, ficando tudo registrado nesta Ata e deu-se 
por encerrado a presente audiência as 11 horas e 10 minutos. 






