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INTRODUÇÃO 
 

 

A Coligação “O TRABALHO ESTÁ DE VOLTA” acredita na Gestão Pública 

baseada no trabalho e no respeito aos recursos públicos, com transparência 
coletiva. 
 
Na aplicação correta para o bem com compromisso e continuidade ao trabalho 
desenvolvido na Gestão da Terra Querida (2013/2016), buscando, aperfeiçoar 
ações e implementar programas avaliados como necessários, com a certeza de 
que são eixos prioritários para a realidade do município de Santa Luzia do Pará, 
inserido em um ambiente macro (em função do processo de globalização e 
profissionalização da gestão), Saúde, Educação, Agricultura, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social. 
 
Para sua implementação, buscará as parcerias necessárias com o Governo do 
Estado e o Governo Federal, Deputados Estaduais e Federais, por meio de 
Emendas Parlamentares, convênios, programas e órgãos públicos. 
 

O  Plano  ora  apresentado reflete  o  anseio  de  uma  gestão  realmente 

comprometida   com   a   população  Luziense.   Vem   daí   o  slogan   da 

coligação.  Trata-se  de  uma  proposta  de  política PÚBlica na qual  se 

vislumbra um  amplo desenvolvimento econômico e  social. Neste 

sentido,  contempla  em  todos  os  setores  ideias  inovadoras  que  tem 

como eixo central a articulação com a Sociedade Luziense, conforme 

organograma anexado a este documento, e a busca de parcerias com 

instituições  PÚBLicas  e  privadas  que  atuam  no  âmbito  municipal  tanto 

na  esfera  PÚBlica  como  na  privada,  de  forma  que  estas  instituições 

passem a exercitar a máxima da responsabilidade social. 

 

No   momento   atual   se   observa   que   um   dos   maiores   anseios   da 

comunidade   está   voltado   para   o   setor   da   SAÚDe.   Dessa   forma, 

pretende-se, imediatamente, fazer funcionar o Hospital municipal que foi 

abandonado pela atual gestão,   ampliar  os  serviços  já  existentes  no  

município  e  implantar outros, para que, juntos, garantam  à  comunidade  

uma  assistência  digna  e contínua, através das estratégias constantes 

do corpo deste Plano. 

 

Entretanto, há que se considerar que hoje, Santa Luzia do Pará 

atravessa um período de retrocesso em todas as áreas, realidade que 

demanda a adoção de estratégias capazes de garantir à nossa 

População, o  acesso aos direitos individuais e coletivos que o poder 

público tem a incumbência de efetivar. Nessa perspectiva, as 

estratégias voltadas à geração de emprego para os jovens, a exemplo 

do estímulo à implantação de novos empreendimentos comerciais e 

industriais no município, também passam a ser prioridades. 

 

Sendo a vocação  do  município de   Santa  Luzia  do Pará 

predominantemente  agrícola não  se    concebe  pensar  o 

desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura, com base no 

desenvolvimento  rural   sustentável, nem pensar na geração  de 

empregos sem que haja o aproveitamento desse potencial agrícola. Por 

essa razão, se pretende fortalecer a relação com instituições como o 

SEBRAE, SAGRI, EMATER, SENAI, FAEPA e as Cooperativas que atuam no 

âmbito  municipal  para a  implantação  de pequenas   empresas 



(individuais  ou cooperativadas)  voltadas ao aproveitamento da 

produção agrícola local, conforme a vocação de cada comunidade 

(plantas medicinais, mandioca, hortifrutigranjeiros, piscicultura e outros). 

 

Outra ação de grande impacto da futura administração também com 

base na formação de parcerias será a construção de moradias 

populares através do sistema de mutirão. Vislumbra-se, nessa direção, 

uma articulação entre administração municipal, que participa com a 

doação de terrenos, agências financiadoras, que facilitam a aquisição 

de materiais, e a comunidade, que através da sua força de trabalho 

estará atuando em seu próprio benefício. 

 

Além de ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais 
a assumirem uma postura proativa em relação à conservação dos 

equipamentos municipais, a exemplo das praças e quadras de 

esportes, e ao apoio a ações de cunho cultural e desportivo, como os 

clubes de futebol, por exemplo. 

 

Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará 

atrelada a valores como trabalho, transparência, responsabilidade, 

realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento.  

Esses são os princípios que deverão caracterizar uma administração 

forte e verdadeiramente comprometida com os anseios da população, 

marca da nossa trajetória política. Destaque-se ainda que todas as 

ações propostas estarão em consonância com a legislação (federal, 

estadual e municipal vigentes) e obedecerão o princípio da 

sustentabilidade econômica e socioambiental. 

 

Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada 

ou imposta, mas apenas um esboço das principais ações a serem 

empreendidas, estando aberto a outras contribuições que possam vir a 

surgir ao longo da campanha eleitoral. 

 

O detalhamento dessa proposta e outras contribuições que vierem a se 

integrar ao presente plano de governo ocorrerão após o certame 

eleitoral. 



EDUCAÇÃO 

 
 

# Revisão do Plano de Carreira dos Professores; 
 
# Pagamento dos direitos e gratificações aos docentes, inclusive, os já 
decididos judicialmente; 
 
# Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas; 

 

# Conclusão das Construções das Creches; 

 

# Construção de Escola padrão para o Ensino Fundamental, com 12 salas de 

aulas climatizadas, ginásio coberto, laboratório de informática e etc. 

 

# Construção de escola do ensino fundamental no Bairro da Paz; 

# Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam 

dos povoados para a sede municipal;  

# Realização de cursos de formação continuada para os professores; 

# Implantar curso municipal preparatório para o vestibular; 

# Continuação do Programa de Informática nas escolas; 
 

# Realização de Concurso Público para Professor e pessoal de apoio; 
 

# Merenda escolar em quantidade suficiente e de boa qualidade; 

 
# luta pela liberação e pagamento dos PRECATÓRIOS aos Profissionais da 
Educação em consonância com Lei editada pelo Congresso Nacional; 

 

 

SAUDE 
 

 

# Ampliação do Programa de SaÚDE da Família (PSF) 

 
#  Realização  de  concurso  pÚBlico  para  médicos,  dentistas,  fisioterapeutas, 

psicólogos, enfermeiros e agentes comunitários da sAÚDE a fim de ampliar os 

serviços de saúde atualmente oferecidos 

# Criação de uma central de ambulância visando facilitar o deslocamento 

dos enfermos residentes nos povoados 

# Distribuição gratuita de medicamentos para doenças como pressão alta, 

diabetes, colesterol e outros; 

# Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas a 

exames oftalmológicos, ginecológicos e urológicos. 

 
# Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços nos 

postos de sAÚDe; 

 
# Reequipar e colocar para funcionar, imediatamente, o Hospital Municipal 

José Luis de Lima, construído pela gestão do governo da Terra Querida (2013-

2016); 

 

# Implantação do SAMU; 

 
 

 



INFRAESTRUTURA 

 
# Construção de orla na Comunidade de Jacarequara 

# Realização de obras de saneamento básico em bairros periféricos (Bairro da 

Paz, Bairro do Rocha, Bairro do mororó, Bairro do São Francisco, Bairro 

Natolândia, Bairro Santa Luzia e Bairro do Curi); 

# Revitalização do Balneário da Via do Caeté; 

# Construção de Mercados nas Vilas do Município 

# Implantação efetiva de Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

com possibilidade de consórcio com municípios vizinhos; 

# Implantação de Asfalto nos bairros e ruas da cidade e nas vilas do município; 

# Implantação de sistemas de abastecimentos de água nos bairros da cidade e 

nas vilas do município; 

# Construção de novo cemitério para a cidade; 

# Iluminação das vias de acesso entre os povoados e sede municipal 

# Construção de casas populares em regime de mutirão 

# Manutenção das rodovias vicinais do município 

# Melhorar a gestão e sinalização de trânsito na sede do município; 

 

SEGURANÇA 

 
# Realização de concurso público para a Guarda Municipal 

 # Implantação de polícia comunitária 

# Ampliação e Instalação de câmeras em torres de observação, que enviarão 

imagens de toda cidade para a central da Guarda Municipal. 

 
AGRICULTURA 

 
# Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos 

municípios de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores locais; 

# Reforço do Programa de aquisição de Alimentos, através de parceria com o 

Ministério e órgãos que executam o programa; 

# Implantação de Programa de extensão Rural (assistência técnica e 

distribuição de sementes) de acordo com a aptidão de cada vila e região; 

# Construção de poços artesianos nas comunidades rurais; 

# Estímulo à constituição de cooperativas e autogestão, por meio de cursos 

de capacitação voltados aos produtores rurais; 

# Inserção dos mini e pequenos produtores rurais no Programa “PISCICULTURA 

PARA TODOS”, com abertura de tanques e distribuição de alevinos; 

# Aquisição de novos tratores e implementos agrícolas para apoio na mecanização e 

aradagem de terras aos agricultores; 

 
# Implantação de hortas nas Escolas Municipais. 
 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
 

# Apoio e incentivo às festas municipais tradicionais; 



 
# Implantar o "Espaço do Artesão", como local para discussão de ideias, 
expressões culturais, artistas da terra e incentivar a comunidade a participar e 
fortalecer a cultura luziense; 
 
# Criar mapa turístico cultural; 
 
# Aprimorar agenda cultural da cidade; 
 
# Construção de quadras e campos de futebol; 
 

# Revitalização e manutenção dos espaços para a prática de esportes, 
especialmente o estádio municipal; 
 
# Implementar eventos em intercâmbio com outros municípios; 
 
# Incentivar as atividades esportivas em diversas modalidades; 
 
# Implantação da Liga esportiva. 

 
 

Santa Luzia do Pará, 22 de Setembro de 2020 
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