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ASPECTOS FISICOS - Area: 2.487 km'; al titude da 
sede: 3 m; temperaturas em oc: maxima, 27; 
minima, 20; precipitagiio pluviometrica t otal : 
1.400 mm (1966). 

POPULAQAO - 58 .517 (estimativa para 1.o de ju
lho de 1967) ; densidade demogrlifica: 24 habi
tantes por quilometro quadrado . 

ASPECTOS ECONOMICOS - 26 estabelecimentos 
de comercio atacadista, 290 de varejista; 1 
agencia bancaria. 

ASPECTOS CULTURAIS - 156 estabelecimentos de 
ensino primario comum e 3 de ensino media; 
1 biblioteca e 2 tipogratias. 

ASPECTOS URBANOS - 7 pragas, 9 ruas, 3 ave
nidas, 12 travessas; 235 ligag6es eletricas; 2 
pens6es e 4 bares e botequins. 

ASSIST:ENCIA MEDICA - 1 hospital com 10 leitos e 
1 p6sto de saude; 2 medicos, 4 dentistas, 2 en
termeiros e 2 tarmaceuticos; 3 tarmacias. 

VEfCULOS REGISTRADOS (em 31-12-1966) - 3 
autom6veis, 5 caminh6es, 1 camioneta e 19 ou
tros veiculos. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1968 (m ilhares de 
cruzeiros novas) - receita prevista: 345,5 (renda 
tributaria: 57,5) ; despesa fixada: 345,5. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 11 vereadores. 

Texto de Daisy Costa Lima, graficos de Gui
lherme Camarinha Martins e diagramagao de Fer
nando Pereira Cardim, todos da Diretoria de 
Documentagao e Divulgagao do !BE. 
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I g reja d e N . S." das i\'lerces 

ASPECTOS HISTORICOS 

o MUNiciPIO de Camet a deve sua origem a tribo dos 
indios Cam utas, que faziam parte da familia Tupi
n amba, primitivos h abitantes da regiao. Segundo 
Jorge Hurley, os indios que os Tupin ambas cha 
mavam de Camutas tiveram essa denominac;ao par 
morarem em casas construidas nos tapas das ar
vores. Cam uta, palavra tupi, provem da junc;ao dos 
vocabulos Caa e Muta. Caa significa mato, florest a, 
bosque, erva. Muta ou Muta, degrau, armac;ao 
construida no mato para espera da caga . Literal
mente, portanto, o significado e degrau no mato 
- espera da caga no mato, ou, como afirma Jorge 
Hurley, os que moravam em mutas do caa. 

Logo depois da fundagao de Belem, as ateng6es 
dos colonizadores se voltaram para a zona do rio 
Tocantins, principalmente para a parte do planalto 
central do Brasil, cientes das riquezas guardadas 
pel a regiao . 

Durant e as lutas mantidas pelos portugueses 
contra franceses, holandeses e ingleses, todos em
penhados na conquista do rio Amazonas e partes 
adjacentes, J eronimo de Albuquerque ordenou se 
continuasse a catequese dos indigenas que h abita
vam as ten·as do Grao-Para. Incumbiu disso os 
padres capuchinhos de Santo Antonio, Frei Cosme 
de Sao Damiao e Frei Manuel da Piedade. 
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Frei Crist6vao de Sao Jose, que fazia parte 
desse grupo, subiu o Tocantis em 1617 e desembarcou 
numa faixa de terra a margem esquerda do rio. 
Ali ergueu urn a ermida e urn a cruz de madeira 0 

Entrou em seguida em contato com a tribo dos 
Camutas, conhecidos como habeis construtores de 
embarcag6es 0 

Frei Crist6vao visitava diariamente o aldea
mento dos Camutas e ap6s ardua catequese con
seguiu transferir a tribo para junto de sua ermida 
as margens do Tocantins 0 Corria o ano de 16'20 0 

Nascia assim a povoagao dos Camutas e estavam 
assentados os alicerces da futura Capitania de Fe
liciano Coelho de Carvalho 0 

A Carta de Doagao de 14 de dezembro de 1633 
tornou Feliciano Coelho de Carvalho donatario de 
Camutao Muito mais tarde, em 26 de outubro de 
1637, a Carta Regia confirmou e demarcou a ex 
tensao geografica da nova Capitania 0 

A 24 de dezembro de 1635, fixou-se Feliciano 
Coelho em uma linda enseada, a 8 km a jusante da 
a tual cidade e ai fundou o primeiro nucleo de ha
bitantes, denominando-o Vila Vigosa de Santa Cruz 
de Camutao 

Tempos depois, a vila se transferiu para o local 
onde hoje existe a cidade, ficando o primitivo co
nhecido por Cameta-Tapera 0 

Em 1643, os capuchinhos de Santo Antonio, a 
quem estava entregue a diregao espiritual da vila, 
foram substituidos pelos frades Carmelitas e estes 
pelos Jesuitas em 1655 0 Os capuchos da Piedade 
administraram de 1693 a 1759, quando a vila passou 
a ser paroquiada pelos mercedarios 0 Entre os anos 
de 1670 e 1690 o padre jesuita Manuel Nunes achou 
por bern mudar a sede da vila para o sitio chamado 
primitivamente Paraj6, distante duas milhas da 
a tual cidade de Cam eta 0 

Em junho de 1754, no reinado de D 0 Jose I , 
Francisco de Albuquerque Coelho de Carvalho, des
cendente do primeiro donatario cedeu, por uma 
pensao anual de tres mil cruzados, seus direitos 
sobre a Capitania de Cam uta 0 Foi a donataria in
corporada assim aos dominios da Coroa, quando 
passou, na realidade, a gozar das prerrogativas de 
vila o 

Em 1835, ap6s a independencia do Brasil, quando 
ocorreu, na Provincia do Para, a disputa entre bra
sileiros e portugueses, conhecida por Cabanagem, 
Cameta foi sede do governo da Provincia e o povo 
e a Camara Municipal cametaenses desempenharam 
importante papel nessa fase da hist6ria do Estado 0 
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F ormaf ao Ad minis tra tivo-J udiciaria 

0 DISTRITO foi criado em 1635 e o Municipio em 
dezembro desse mesmo ano, com a denominagao de 
Vila Vigosa de Santa Cruz de Cameta ou Vila Vigosa 
de Santa Cruz de Camuta. 

Em 24 de outubro de 1848, a Lei provincial n.o 
145 concedeu foros de cidade a sede do Municipio. 
De acordo com a divisao administrativa de 1911 
compunha-se este de 9 distritos: Cameta, Puraru, 
Tamandua, Joroca, Limoeiro, Curugambaba, Mall., 
Sao Benedito e Provid~ncia. J a por ocasiao do Re
censeamento de 1920, apresenta-se com os 8 distritos 
de Cameta, Joroca, Juaba, Sao Benedito, Curuc;:am
baba, Limoeiro, Providencia e Sao Raimundo dos 
Furtados . 

0 Municipio foi mantido pelo Decreta estadual 
n .0 6, de 4 de novembro de 1930 e confirmado pelo 
de n.0 78, de 27 de dezembro do mesmo ano . Pel a 
divisao administrativa referente a 1933 apenas o 
distrito-sede forma o Municipio de Cameta. 

Segundo a divisao territorial de 1936 e 37, e 
integrado por 10 distritos; Cameta, Carapaj6, Con
ceic;:ao, Curugambaba, Joroca, Juaba, Limoeiro, Pro
videncia, Sao Benedito e Sao Raimundo dos Fur
tados. Segundo o Decreta-lei estadual n.0 2. 972, de 
31 de margo de 1938, os distritos sao apenas seis: 
sede, Juaba, Limoeiro, Sao Benedito, Curugambaba 
e Carapaj 6, sen do os demais agregados a estes. 

Na divisao territorial fixada pelo Decreta-lei 
estadual n.0 3 .131, de 31-10-1938, para vigorar no 
quinqiienio 1939-1943, o Municipio de Cameta figura 
com os distritos de Cameta, Carapaj6, Curuc;:am
baba, Janua Coeli (ex-Limoeiro) , Juaba, Sao Rai
mundo dos Furtados e Sao Benedito. No periodo de 
1944 a 1948 e na conformidade do Decreta-lei esta
dual n. 0 4 . 505, de 30-12-1943 teve a seguinte for
magao: Cameta, Carapaj6, Curugambaba, Janua 
Coeli (abrangendo 4 subdistritos), Juaba e Moraiba 
(ex-Sao Benedito) . Essa divisao vigorou ate 1961, 
quando, por forc;:a da Lei n.0 2. 460, de 29 de dezem
bro, o Municipio foi desmembrado, para criac;:ao do 
de Limoeiro do Ajuru. Atualmente existem os se
guintes distritos: Cameta (sede), Carapaj6, Curu
gambaba, Joana Coeli (ex-Janua Coeli) , Juaba, Moi
raba (ex-Moraiba) e Sao Raimundo dos Furtados. 

Cameta e sede de Comarca, criada pela Lei n.o 
87, de 30 de abril de 1841. Abrange em sua juris
digao os termos de Mocajuba e Limoeiro do Ajuru . 
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ASPECTOS FlSICOS 

SITUADo na zona fisiografica de Tocantins o Muni
cipio limita-se com os de Limoeiro do Ajuru, Mo
cajuba, Igarape-Miri e Araticu, do qual e separado 
pelo rio Para. A area municipal e de 2. 487 km2

• Sua 
sede, a 3 metros acima do nivel do mar, dista 149 
km, em linha reta, rumo OSO, de Belem, e esta 
localizada a margem esquerda do rio Tocantins, 
navegavel, que corta o Municipio de sul a norte , e 
no qual se encontram inumeras ilhas . 

A cidade de Cameta, situada a 20 14' 32" de 
latitude S e 49° 29' 52" de longitude W. Gr ., apre
sentou, em 1966, temperaturas extremas de 27 e 
20°C a sombra, com uma precipitagao pluviometrica 
superior a 1. 400 mm, em to do o periodo. 

POPULAc;AO 

A POPULAQAO do Municipio nao chegava a 55 .700 
habitantes em 1960 segundo dados definitivos do 
ultimo Censo . Todavia dos municipios paraenses, 
apenas tres tinham populagao superior, a saber: 

Belem 399 222 
Santarem 
Braganga 
CAMET A 
Abaetetuba 

Municipio, preponde
rantemente rural, tern 
86,0% da populagao lo
calizada fora dos qua
drados urbanos e su
burbanos. Quadro de

monstrative da popula
gao presente, a data 
daquele Recenseamen
to, m ostra os seguintes 
efetivos, segundo os 
distritos: 

92.144 
68 562 
55 616 
44 759 
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MUNICfPIO 
POFULA!;AO PRESE. TE 

E Tot a is 
DISTRITOS Urb:ma Rura l 

Total Hom~ns Mulheres 
------- ----------- ----- - -·-- ··-

Cameta .. .. 55 616 27 583 28 033 7 787 47 829 

Distrito-sede . .. 18 263 9 046 9 217 5 654 12 609 
Carapaj6. ... 4 200 2 131 2 069 662 3 538 
Curu.yambaba .. 4 391 2 157 2 234 178 4 213 
Joana Coeli .. 11 523 5 739 5784 85 11 438 
Juaba . . 12 474 6 158 6 316 63 11 6ll 
Moiraba . .. . 4 765 2 352 2 413 345 4 420 

A p opulagao presente, par grupos de idade, 
assim se distribuia: 

0 a 9 a nos 
10 a 19 anos 
20 a 39 a nos 
40 a 59 anos 

18 789 
13 746 
13 532 
6 973 

60 a 79 anos 2 285 
80 a 99 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 

100 e m a is anos (*) . . . . . . . . 35 

( •) Inclusive idade ign ora da. 
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0 quadro a seguir demonstra a distribui<;ao das 
pessoas de 5 anos e mais segundo o grau de alfa
betizac;ao, ainda no ano em referencia : 

ESPECIFICAQAO 

PESSOAS DE 5 
ANOS E MAIS 

Numero % 
----------------- -------------

Sabiam Ier ... .... 22 135 48 
Nao sabiam Ier . . .. 23 764 52 
Sem declara~ilo. 1 0 

TOTAL. 45 900 100 

Segundo estimativa do Laborat6rio de Estatis
tica do IBE, para 1.0 de julho de 1967, a populac;ao 
de Cam eta seria de 58. 517 habitantes, ficando des
locado o Municipio para o 4.0 lugar no Estado: 

Bel em 
San tar em 
Braganc;a 
CAMET A 

546 339 
105 757 

60 462 
158 517 

De ac6rdo com o mesmo calculo a densidade 
demografica e de 24 habitantes por quil6metro qua
drado. 

Grupo Escolar Jiilia Passarinho 

Em 1966 o registro civil acusou 1 . 564 nascimen
tos (54 natimortos), 357 6bitos (89 com menos de 
1 ano), e 243 casamentos . 



10 

ATIVIDADES ECONOMICAS 

A EXPLORAQAO de produtos extrativos vegetais, a 
pesca, a agricultura e a criagao de suinos repre
sentam os principais elementos na balanga econ6-
mica do Municipio. 

' \ 
~~ I 

CAMETA e importante Municipio pesqueiro , banhado 'I 
pelo rio Tocantins, abundante em peixes e moluscos , 
base alimentar da regiao. 

A Colonia de Pesca de cameta Z-16 contava, 
em 1967, com 932 pescadores, todos brasileiros e 
maiores de 18 anos. Foram utilizadas 358 embarca
g6es a remo, a vara ou vela (1 .073 t) e 2 a motor 
(25 t). Empregadas 2.460 rectes de arrasto, 26 
armadilhas fixas (currais) , 610 espinheis, 2.817 ca
nigos, 3.760 linhas de mao, 686 r edes para camarao 
e 2.610 p aus. 0 pescado obtido rendeu 2.330 t, no 
valor de NCr$ 868,8 milhares. 

A pesca n ao colonizada agrupava 2.486 pesca
dores, maiores de 18 anos e brasileiros; utilizara 450 
embarcag6es a remo ou a vela 0.800 t) e 1 lancha 
a motor (15 t) ; empregara 50 armadilhas fixas e 
322 espinheis; e obtivera 501 t de pescado, valendo 
NCr$ 252,5 milhares. 

A principal especie de pescado e o mapara que 
rendeu 1.590 t e NCr$ 674,0 milhares, seguida do ca
marao, com 650 t e NCr$ 162,5 milhares. 

A pesca e praticada em todos OS distritos, 
sobressaindo-se a do mapara em barco a motor e 
rede de arrasto. 0 bloqueio, com r ede de arrastao, e 
algo digno de ser visto. 

A. epoca propria para a pescaria vai de maio a f 
dezembro e entre OS diversos locais, 16 SaO OS pre
feridos pelos pescadores. 

Pt'odufaO Extrativa V egetal 

As RIQUEZAS florestais SaO representadaS par variaS 
especies de essencias vegetais, de produtoras de 
frutos, sementes e oleos de valor comercial aprecia
vel, alem de m adeira de lei. 

Em 1967, 580 toneladas de hevea (NCr$ 481 ,4 mi
lhares) , 39 t de m agaranduba (NCr$ 35,1 milhares) , 
10 t de latex (NCr$ 9,0 milhares) e 30 t de murumu
ru (NCr$ 9,0 milhares) e 52 t de castanha-do-para, 
no valor de NCr$ 18,6 milhares, contribuiram 



Pra~a Raimundo Peres 

para a economia do Municipio , juntamente com 
2.000 m• de lenha, 300 dormentes e 48 toneladas de 
carvao vegetal, valendo NCr$ 6,0, 1,5 e 4,8 milhares, 
respectivamente. 

~gricultura 

A AGRICULTURA constitui tambem fator de riqueza 
para o Municipio. A cultura da pimenta-do-reino 
vern atraindo crescente interesse sendo concentrada 
sua produgiio no distrito de Curugambaba e expor
tada para Belem. Em 1966, existiam cerca de 
70. 000 pes, 30.000 em produgao, que alcangavam 60 
toneladas. 

Segundo o Censo de 1960 havia no Municipio 
6. 756 estabelecimentos agricolas, ocupando area de 
52.854 ha, dos quais 16.850 destinados a lavoura . 
Existiam 4. 983 estabelecimentos com menos de 10 
ha, 1. 457 de 10 a m enos de 100 ha e 52 de 100 a 
menos de 1.000 ha. 0 numero de pessoas ocupadas 
era de 20.667. 

Os agricultores de Cameta dedicam-se, princi
palmente, a cultura da mandioca e do arroz que, 
juntamente com a pesca, constituem base alimentar 
da populagao municipal. 

Em 1967 as principais culturas, em ordem de 
valor, eram as seguintes: 
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PRODUTOS AGR!COLAS 

Mandioca ... . ... . .. . . . 
Arroz ....... . . .. . . . 
Pimenta-do-reino . . . ..... . 
Cacau... ...... . .... . ..... . 
Cutros (I) ....... . . . .. . . . .... . 

TOTAL.. . 

VALOR DA PRODUQAO 

Numeros 
absolutes 

(NCr$ 1 000) 

242 
225 
160 
113 
65 

805 

% sabre 
o total 

30,0 
28,0 
19,9 
14,0 
8,1 

100,0 

(I) Em outros esti!o o milho, melancia, banana, batata-doce, cana-de-acucar e 
feiji!o. 

A mandioca rendeu 49.380 toneladas e ocupou 
5.020 ha, o arroz, 1.500 t e 2.000 ha, a pimenta-do
-reino, 80 t e 16 ha, e o cacau, 450 t e 2 . 500 ha. 

E estimado em 3. 000 o numero de fabricantes 
de farinha de mandioca; 20% da produ~ao sao ex
portados para o Amazonas e municipios de Sao 
Sebastiao de Boa Vista, Limoeiro do Aj uru, Acara, 
Tome-A~u e Tucurui. 

A cultura do cacau faz-se principalmente nas 
ilhas e t6da a produ~ao e exportada para Belem e 
exterior. 

Urn agr6nomo presta assistencia ao Municipio, 
alem de existir urn Campo de Fomento Agricola. 
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Pecttaria 

A POPULA<;Ao pecuaria, em 1966, era de 21.844 ca
begas, no valor de NCr$ 583,8 milhares, detacando
-se pelos efetivos os suinos, 18 . 000, ovinos, 2. 200, 
caprinos, 1. 100 e bovines, 501 cabec;as. 

A principal criagiio existente no Municipio, a 
de suinos (82,9% do valor) , destina -se a exportagiio 
para BeLm e municipios de Tome-Agu, Tucurui e 
Acara. 

0 plan tel avicola compunha-se de 47.000 gali
naceos (1 .300 perus) e 30.000 palmipedes, avaliado 
em NCr$ 317,3 milhares. 

A produgiio de ovos atingiu 30 . 000 duzias no va
lor de NCr$ 21 ,6 milhares e a de mel de abelha 12 
toneladas, valendo NCr$ 19,2 milhares. 

Industria 

0 cENso Industrial de 1960 registrou 32 estabeleci
mentos, que ocuparam 139 operarios , em · media 
mensa!, e utilizaram 333 cv de forga motriz. 0 valor 
da prodw;iio alcangou NCr$ 30,0 milhares . 0 prin
cipal genera de industria era ode m aterial de trans
porte, que contribuia com NCr$ 12,3 milhares para 
o valor da produgiio, possuia 2 estabelecimentos e 
empregava 11 operarios, em media mensal . 

Em 1966, contavam-se 20 industrias, com 117 
operarios e produgao avaliada em NCr$ 159,5 mi
lhares, assim discriminadas: 

VALOR DA 
ESTA- OPE- PRODUQAO 

CLASSE E BELECI- RARIOS EM 1966 
GENEROS DE MENTOS EM 
INDDSTRIAS EM 1966 N(uneros 

% sobre 1-1-67 absolutos 
(NCr$1 

o total 
- ·· 

lndustr ias de Transfo r-
ma~ao (1) ···· · ·· · ··· 20 117 159 540 100,0 
Minerais nao metalicos 3 23 45 000 28,2 
Mecfmica ... . .. .. (x, (x) 3 800 2,4 
Material de transports (x) 20 10 800 6,8 
Madeira .. . . ···· · ··· (x) 11 10 300 6,5 
Quimica .... . ....... (x) (x) 5 000 3,1 
Produtos de perfuma-

ria, saboes e velas . (x) (x) 9 600 6,0 
Produtos alimentares .. 9 47 75 040 47,0 

(1) Os dados omitidos fazem parte dos totais. 
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Entre as industrias predomina a de produtos 
alimentares, seguida da dos minerais nao metalicos. 
Destacam-se os seguintes produtos: beneficiamento 
de arroz que empregou 21 operarios, de tijolos, 23 , e 
cafe moido, 15. 

A bate de Reses 

EM 1966 foram abatidos 348 cabegas de bovinos, 
12.164 de suinos, 67 de ovinos e 33 de caprinos, 
resultando 694,8 toneladas de produtos diversos, no 
valor de NCr$ 665,9 milhares. 

A carne verde de suino contribuiu com 380,5 
toneladas e 46,2% do valor, o toucinho fresco, 274,6 
toneladas e 42 ,7% e a carne verde de bovina com 
57,2 t e 10,7% do valor. 

Os 0,4 % restantes foram cobertos pelas carnes 
verdes de ovino e caprino, couro salgado de bovina 
e peles verdes e secas de ovino e caprino. 

Comhcio e Banco 

ExiSTEM 26 estabelecimentos atacadistas e 290 vare
jistas. 

Cameta mantem comercio ativo com diversas 
pragas do Estado do Amazonas, e com Belem, Tome
-Agu, Sao Sebastiao de Boa Vista, Tucurui, Santa
rem, Monte Alegre e Prainha . Exporta farinha de 
mandioca, cacau, madeiras, sernambi, arroz, conchas, 
peixes e suinos, entre outros . 

0 movimento bancario e efetuado por inter
media da agencia do Banco da Amazonia. Em 31 de 
dezembro de 1967, os saldos das principais contas 
for am, em milhares de cruzeiros novas : caixa em 
moeda cm·rente, 109; emprestimos em contas cor
rentes, 460; titulos descontados, 675 ; depositos a 
vista e a curta prazo, 96 ; e depositos a prazo, 2. 

Servi ~o Municipal d e Estra da de Rodagem 

~-~--. ~-··------
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MEIOS DE TRANSPORTE 

A NAVEGAQAO fluvial contitui o principal meio de 
transporte. 0 rio Tocantins, depois de transpor os 
mais diversos obstaculos, corre sereno entre mar
gens cobertas de densas florestas, tornando mais 
tacil o trafego das embarcac;6es . 

A sede municipal, assim como as vilas de Cara
paj6, Curuc;ambaba, Moiraba, Juaba e povoado do 
·Carmo do Tocantins sao dotados de portos fluviais 
naturais, acessiveis a pequenos barcos . 

As cidades vizinhas e as Capitais estadual e 
federal ligam-se a Cameta por intermedio dos se
guintes meios de transporte: 

Limoeiro do Ajuru - fluvial - em 4 horas ; 
Mocajuba - fluvial - em 3 horas; 
Baiao . . . . . . . . - fluvial - em 8 horas; 
Igarape-Miri - fluvial - em 15 horas ; 
Belem ...... ...... - fluvial - em 14 horas; 

Brasilia, DF - Via Belem, ja descrita, dai pela 
rodovia Belem-Brasilia , em 4 dias . 
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0 DER-PA, atraves da 9.a Residencia do Depar
tamento de Estradas de Rodagem , esta construindo 
a rodovia PA-44, que tern o marco do km "0" n a 
esquina da Rua Ruy Barbosa e cujo tragado ira ate 
a cidade de Tucurui, passando pela vila de Juaba, 
no quilometro 22. Com verba daquele Departamento, 
o Municipio construira tres rodovias: Cameta-Cupij 6 
em 24 km, parte Sul; Cameta-Cupij6, lado Norte , 
com 25 km, e Cameta-Araticu, com 130 km. 

Existe urn campo de pouso pertencente a 4.a 
Zona Aerea, com 1 . 200 x 600 metros de extensao . 
Serve a pequenos avi6es de passageiros . 

Ate dezembro de 1966 estavam registrados na 
Prefeitura, 3 autom6veis, 5 caminh6es, 1 camioneta 
~ 19 veiculos nao especificados . 

IN STRU(AO 

Os RESULTADOS preliminares do Censo Escolar de 1964 
revelam a situagao de Cameta, quanta ao nivel de 
instrugao geral : 

CRIANQAS RECENSEADAS 

ESPECIFICAQAO De 7 a 14 a nos 
De 0 a 
14 anos Total Freqiientam 

escola 

M~nicipio ... . ... . .. . . ... . ... 22 708 11 669 8 636 
Areas urbana e suburbana .. 3 490 1 798 1 619 
Area rural. . . . . ... . ... . . .. 19 218 9 871 7 017 

Foram recenseados 167 professores regentes de 
classe (105 na area rural) , dos quais 34 eram 
normalistas, todos do sexo feminino. Existiam 3 
professoras nao regentes de classe 0 

Ensino Prinuirio 

EM 1966' havia 156 unidades escolares de ensino 
primario comum, com 178 professores e 10 .900 alunos 
matriculados no inicio do ano . 

Alem dos 3 Grupos Escolares, 2 Externatos e o 
Instituto das Irmas Vicentinas·, havia 150 escolas 
isoladas, estaduais, distribuidas pelo interior do Mu
nicipio. Funciona uma Inspetoria Regional de En
sino Primario. 



Instituto N. s.a Auxiliadora e Giniisio D. Romualdo 

Ensino Medio 

QuANTO ao ensino mectio existiam 2 unidades de 
ensino ginasial e 1 do normal, com 22 profess6res 
e 236 alunos matriculados, no inicio do a no. 

SAO DE 

NA CIDADE encontra-se o Hospital Dr. Angelo Correa, 
das Irmas de Sao Vicente de Paulo, com 10 leitos, 
alem do P6sto da Fundagao SESP, Ambulat6rio do 
Servigo de Caga e Pesca, do Ministerio da Agricul
tura, e Campanha de Erradicagao da Malaria. 

Ha 2 medicos, 2 enfermeiros, 2 farmaceuticos, 
3 farmacias e 4 den tistas . 

FINAN(AS 

EM 1966 a Uniao arrecadou NCr$ 19,6 milha res e o 
Estado NCr$ 31,2 milhares : A renda tributaria arre
cadada pelo Municipio foi de NCr$ 33,2 milhares. 
A arrecadagao municipal totalizou NC'r$ 104,2 mi
lhares e a despesa realizada foi de NC'r$ 100,2 
milhares. 

0 orgamento municipal para o exercicio de 1968 
previa receita de NCr$ 345,5 milhares, fixava igual 
despesa e uma renda tributaria de NCr$ 57,5 mi
lhares . 
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DIVERSOS ASPECTOS 
DA VIDA MUNICIPAL 

SrTUADA a margem esquerda do rio Tocantins e 
edificada em terreno plano e seco, a cidade apre
senta aspecto agradavel e pitoresco, com seus logra
douros bern delineados . Possui 671 predios urbanos 
e 443 suburbanos. 

A cidade tern melhorado seu aspecto urbanistico, 
perdendo a feigao antiga, gragas as novas edifica
g6es e alargamento dos logradouros. 

Divide-se em 7 bairros, com 3 avenidas, 9 ruas, 
12 travessas, e as seguintes pragas: dos Notaveis, 
onde esta erigido o Monumento dos Cametaenses 
!lustres; Raimundo Peres, da Constitui<;ao, da Ban
deira, Joaquim Siqueira, Augusto Montenegro e 
Deodoro da Fonseca, onde se localizam a Prefeitura 
Municipal e o Grupo Escolar D . Romualdo de Seixas. 

0 fornecimento de energia eletrica e feito pelas 
Centrais Eletricas do Para S/ A (CELPA) que pro
porciona a cidade modern a instalagao. A extensao 
da recte de energia eletrica e de 6.760 metros, ha 235 
ligag6es domiciliares. 

A recte de esg6to, com 1.640 metros, serve a 5 
ruas, 4 pragas, 9 travessas e 116 predios. 

0 abastecimento de' agua potavel e mantido 
pelo Servigo de Agua e Esgoto, sob a orienta<;ao 
tecnica da Fundagao SESP, em convenio com a 
Prefeitura Municipal. Serve a 220 prectios. 

Ha varios monumentos hist6ricos, entre eles a 
catedral de Sao Joao Batista, de estilo colonial, 
construida em 1757, e tombada pela Prefeitura, e o 
Monumento dos Cametaenses !lustres. 

Existe, ainda, digno de mengao, a centenaria 
samauma na Fraga da Constituigao, simbolizando o 
civismo e bravura na defesa de Cameta contra a 
cabanagem. Com o prop6sito de resistir ao ataque 
dos rebeldes, o Padre Prudencio mandou construir 
uma trincheira de madeira. Terminada a guerra 
civil foi desmontada, mas uma das estacas perma
neceu, vigou e se transformou em arvore frondosa . 
Hoje a samaumeira (ou. sumaumeira ou tambem 
samauma), representa uma inspiragao civica para 
os cametaenses. 

Como pontos turisticos existem praias ao norte 
da cidade e passeios aos campos naturais. 

A Prefeitura Municipal mantem a biblioteca 
publica, com 1. 800 volumes. Ha um cinema, o Cine
-Principe, com capacidade para 300 espectadores . 
Existem 2 tipografias. 
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Entre as associag6es desportivo-recreativas con
tam-se o Clube dos Funcionarios Publicos, o Clube 
Comercial Esporte, o 15 de Novembro Esporte Clube, 
o Brasilia Esporte Clube, o Clube dos Rodoviarios, 
o Clube do Remo Carapajoense e o Brasil Esporte 
Clube. A musica e cultivada pela Sociedade Eu
terpe Cametaense, banda composta de 26 musicos. 

No setor das comunicag6es a cidade disp6e de 
uma Agencia Postal Telegr3.fica e a 9.a Residencia 
do DER tern, para uso particular, servigo de 
radio para ligagao com Belem . 

A religiao predominante e a cat6lica, contando 
1 catedral, 9 igrejas e 4 capelas. Existem outras em 
povoados e vilas. 

Quanta ao culto protestante ha 2 igrejas, com 
1 templo e 13 sal6es. 

As entidades de assistencia social de cunho reli
giose, sao o Circulo Operario de Cameta, a Sociedade 
de Sao Vicente de Paulo, o Dispensario Santa Luiza 
de Marillac e a Sociedade Sao Benedito, alem do 
Clube de Maes. Festejam-se algumas efemerides 
religiosas e civicas. 

0 Municipio conta com estabelecimentos de 
prestagao de servigos, entre os quais 2 pens6es, 4 
bares e botequins, 3 alfaiates, 1 ourives, 2 funileiros 
e 6 bar be arias . Ha 2 tipografias, 3 advogados e 1 
engenheiro, em atividade. 

A Camara Municipal e constituida de 11 verea
dores. Foram inscritos, ate 31 de dezembro de 1966, 
13 . 177 eleitores . 

Dentre as repartig6es publicas estao as coletorias 
federal e estadual, e a Agencia Municipal de Estatis
tica, 6rgao de coleta do IBE. 

FONTES 

As injorma(!i5es divulgadas neste trabalho joram tornecicLas 
pelo Agente de Estatistica de Cameta, Anisio Bittencourt Oli
veira. Utilizados, tambem, na sua elabora(!ao, 'dacLos cLos ar
quivos de cLocumenta(!ao municipal, da D iretoria cLe Documen
ta(!iio e D ivulga(!lio do I BE, cLa 1. a edi(;lio cLa M onograjia e 
de diversos 6rgaos do sistema estatistico brasileiro. 
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