
Propostas de governo 

  

Prezada população luziense, 

 Apresentamos as principais propostas de governo à gestão 2021/2024. 
Este conteúdo foi desenvolvido a partir de estudos dos dados municipais, 
experiências profissionais e conversas com a população em geral. Acreditamos 
ter elencado os principais pontos básicos de atendimento da população e de 
projeção do município para um futuro mais sustentável. 
 

1. Educação 

 

• Criação do Plano Municipal de Educação “Santa Luzia 2032”; 

• Realização de concurso público para docentes e profissionais de apoio da 

educação; 

• Discussão e efetivação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 

dos profissionais da Educação Básica do município; 

• Garantir a alfabetização até os 7 anos de idade; 

• Definir e executar estratégias de elevação do desempenho em 

matemática nos anos finais do ensino fundamental; 

• Criação junto às instituições competentes de um sistema de avaliação 

escolar municipal e do Conselho Municipal de Educação; 

• Promover campanhas de incentivo e premiação de alunos destaque nas 
áreas de leitura, produção textual, matemática e ciências; 

• Criação de uma coordenação étnico-racial e diversidades na SEMED 
(indígena e quilombola); 

• Plano para Retomada das Atividades Escolares na Pandemia de COVID-
19; 

• Aperfeiçoar o Programa Bolsa Universitária Municipal; 

• Implementação da plataforma google como ferramenta de apoio 
educacional; 

• Criação do Centro de Ensino de Robótica Municipal; 

• Conectar via internet todas as escolas municipais; 

• Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos 
jovens e adultos. 
 

2. Meio Ambiente e Saneamento 

 

• Implantar e implementar a Política Municipal de Meio Ambiente (Plano 

Municipal de Educação Ambiental); 

• Ampliação do Viveiro de Mudas; 

• Desenvolver e implementar as questões de Licenciamento e 

Fiscalização Ambiental; 

• Programa de recuperação de áreas degradadas, especialmente com 

parceria com agricultores familiares e produtores rurais; 



• Buscar parcerias para um Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos 

e Saneamento (Plano Municipal de Coleta Seletiva, Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Saneamento Básico);  

• Programa de implementação e promoção de corredores ecológicos; 

• Implementar o acolhimento de animais em situação de abandono e/ou 

maus-tratos; 

• Promover política de sustentabilidade nos órgãos e prédios públicos. 

 

3. Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 

• Dar autonomia e capacidade de atuação a secretaria municipal de 

agricultura; 

• Programa de Apoio à Agricultura Familiar;  

• Definição de zonas pilotos para acompanhamento em transição 

agroecológica e produção estratégica; 

• Campanhas de regularização de propriedades e produção para acesso 

ao consumo da prefeitura e governo do estado (PNAE e PAA); 

• Plano de gestão do maquinário da agricultura, para que todas as 

comunidades recebam ajuda de maquinário agrícola;  

• Apoio e orientação para o manejo de pastos e o desenvolvimento do 

rebanho bovino; 

• Incentivo e orientação na produção de carne para o abastecimento 

municipal segundo às normas sanitárias; 

• Incentivo e apoio a piscicultura e avicultura no munícipio;  

• Ampliação das áreas de cultivo de açaí irrigado; 

• Incentivo à produção por meio de Sistemas Agroflorestais. 

 

4. Obras e infraestrutura 

 

• Estruturação física e financeira da Secretaria de Obras; 

• Programa de estruturação de pontes em concreto sobre rios e valetas do 

município; 

• Implementação de programas de paisagismo e arborização municipal; 

• Pavimentação asfáltica dos bairros e comunidades de Santa Luzia do 

Pará; 

• Modernização da iluminação pública com iluminação e equipamentos 

eletrônicos mais eficientes; 

• Implementação gradativa do uso de energia solar nos prédios públicos; 

• Retomada e readequação da obra do matadouro municipal; 

• Construção de ginásios em comunidades rurais; 

• Construção de escola no Bairro da Paz e Bairro Curi; 

• Retomada de obras estagnadas e passíveis de reestruturação. 

 

5. Trabalho, Emprego e Renda 



 

• Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas; 

• Incentivo ao empreendedorismo no município; 

• Ampliação e estruturação da Casa do Empreendedor; 

• Promoção e incentivo aos Cursos Técnicos Profissionalizantes; 

• Discutir estratégias junto às comunidades para o turismo de base 

comunitária que considere seus potenciais ecológicos (rios, florestas) e 

culturais (festas, comidas, artesanatos, identidades); 

• Incentivo ao associativismo, cooperativismo e agroindústria no campo 

para melhor viabilização da produção e comercialização. 

 

6. Esporte, Lazer, Juventude e Cultura 

 

• Criação e desenvolvimento de área destinada à prática de atividades 

físicas, lazer e desportos; 

• Criar a liga Esportiva Municipal; 

• Criação da Semana Cultural Luziense;  

• Incentivo às manifestações culturais étnicas nas comunidades 

quilombolas e indígenas; 
• Incentivo ao desenvolvimento de torneios municipais de desportos 

estratégicos, como vôlei, futsal, atletismo; 

• Plano de incentivo à prática de desportos junto às crianças e 

adolescentes; 

• Programa de orientação e combate ao consumo de drogas ilícitas 

• Criação da Casa da Cultura (Plano de incentivo à produção cultural 

municipal) e projetos de captação de recursos; 

• Apoio às manifestações, eventos e festividades na cidade e nas 

comunidades. 

 

7. Saúde e Saneamento  

 

• Programa de Equipagem dos Postos de Saúde Municipais; 

• Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias 

na busca de mais recursos para o Hospital Municipal José Luiz de Lima; 

• Terceirizar o hospital municipal de forma a pactuar serviços com outras 

cidades vizinhas e ofertar e especialidades custeado pelo SUS; 

• Abertura de processo seletivo para contração de profissionais da saúde; 

• Plano de Atenção aos Grupos Vulneráveis à COVID-19; 

• Reforçar a Vigilância Epidemiológica e Sanitária; 

• Continuidades dos programas de atenção à Saúde do Idoso e das 

Mulheres. 

• Discutir PCSR (plano de cargos salários e remunerações) de ACS e 

ACE;  

• Plano de financiamento da Farmácia Básica;  

• Plano continuo do Planifica SUS - suporte e aprimoramento;  



• Plano de visibilidade ao PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica); 

• PLANO TRIPARTITE- assistência, saúde e educação totalmente 

interligadas nas demandas cabíveis - campanhas e PSE (Programa de 

Saúde na Escola).  

• Programa de incentivo á retomada do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde 

da Família)  

• Equiparação da academia de saúde;  

• Rever processo de pactuação do SUS e melhorar regulação. 

 

8. Assistência Social e promoção social 

 

• Estruturação e ampliação do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; 

• Ampliação do Cadastro Único; 

• Expandir os trabalhos do CRAS e do CREAS; 

• Capacitação de jovens e estímulo a entrada no mercado de trabalho;  

• Continuação dos trabalhos do PETI (Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil); 

• Reestruturação da Casa do Cidadão; 

 

9. Gestão 

• Reforma administrativa a fim de modernizar a gestão municipal; 

• Implementação de cartão corporativo; 

• Criação de Programa de Qualificação e Incentivo á produtividade dos 
servidores públicos municipais; 

 


