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1. Educação 

• Reforma, ampliação e revitalização das 

Escolas Municipais; 

• Revitalização das Creches (Cidade e 

Comunidades); 

• Construção de Escola na área urbana e nos 

polos, climatizadas e com laboratório 

multidisciplinar para atender os alunos do 6º 

ao 9º anos; 

• Implantação da modalidade de Educação do 

Campo, para o campo e no campo; 

• Manutenção e ampliação dos Programas para 

Educação Infantil (Crianças de 0 a 5 anos), 

para o Ensino Fundamental (Crianças acima 

de 6 anos) e para a Educação de Jovens e 

Adultos; 

• Articular junto ao Instituto Federal do Pará – 

IFPA polo Bragança a implantação de Cursos 

Técnicos Profissionalizantes; 

• Articular junto a Universidade Federal do 

Pará – UFPA polo Bragança a implantação de 

Cursos Superiores em Santa Luzia do Pará; 

• Buscar parcerias para a construção do Prédio 

da Universidade Federal do Pará – UFPA; 

• Garantir a construção de uma Escola de 

Educação Infantil na Aldeia Sede e na Aldeia 

São Pedro, ampliando os números de vagas 

para educação infantil; 

• Atualizar o Bolsa Universitário; 

• Adquirir ônibus e barco do Transporte do 

Escolar para as Comunidades Ribeirinhas e 

para as Aldeias Tembé;  

• Garantir transportes decente aos alunos que 

necessitam de deslocamento das vilas e 

agrovilas para a sede. 

• Criar os pólos educacionais quilombolas do 

Guamá e do Caeté; 

• Criar o Conselho Municipal de Educação; 

• Construir, em parceria com o governo federal, 

Quadras Poliesportivas nas escolas São José, 

João Gomes, Bezerra Bessa e Odilon 

Camurça; 

• Promover novas campanhas, premiações e 

concursos que incentivem a leitura e o uso 

mais frequente da biblioteca e de sites de 

pesquisa; 

• Revisão do plano de carreira dos 

profissionais da educação 

• Construção de prédios escolares para suprir a 

necessidade da rede educacional. 

• Continuar com a parceria da UFPA para 

realizar formação continuada para os 

servidores da rede e acompanhamento 

pedagógico durante todo o ano. 

• Melhorar o atendimento às crianças 

portadoras de necessidades especiais na 

escola regular. 

• Criar um Calendario escolar adaptado à 

realidade das comunidades. 

• Implantar projetos, em parceria com o 

estado, voltados à educação de jovens e 

adultos para cursos profissionalizantes. 

• Criar uma Ouvidoria educacional municipal; 

• Ofertar cursos preparatórios para alunos do 

3º ano do Ensino Médio para o ENEM em 

parceria com o Cursinho Raízes. 

• Implantar um restaurante para confecção da 

merenda do escolar atendendo, a principio, 

as escolas da sede municipal. 

• O programa nacional da merenda do escolar 

(PNAE) será executado em 50% em 

agricultura familiar. 

• Implantação do cartão alimentação para os 

profissionais da rede educacional. 

 

2. Saúde 

• Colocar o Hospital Municipal de Santa 

Luzia do Pará como o primeiro hospital para a 

referência da população de fronteira do Estado 

do Pará com o Maranhão para procedimentos 

ambulatoriais, internação e cirurgias. 

• Ampliar e qualificar a oferta de 

procedimentos de consultas e exames 

especializados, tanto no município quanto fora 

do domicílio, para os da cidade quanto para os 

do interior. 

• Criar Políticas Inclusivas para pessoas 

com deficiência; 

• Promover a equidade no acesso de 

serviços de saúde com mais qualidade a 

populações especiais, quais sejam, quilombolas, 

indígenas, portadores de necessidades especiais, 

principalmente os de saúde mental, e outros. 

• Ampliar a integração dos serviços de 

saúde com outras políticas e estratégias públicas; 
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municipais, estaduais; do poder executivo, do 

poder judiciário, nossas e dos outros. 

• Criar o Saúde na Casa de Todos, 

ampliando as ações de saúde, promovendo, 

assim, o acesso dos serviços públicos àqueles 

mais carentes. 

• Promover Multirões da Saúde nas 

Comunidades; 

• Buscar parcerias junto ao governo federal e 

estadual para a legalização e funcionalidade 

do Hospital Municipal, para médio porte; 

• Construção e Equipamentos do Laboratório 

de Análises Clínicas; 

• Implantação de espaço próprio e adequado 

para a Sala de Estabilização; 

• Ampliação do número de Leitos; 

• Aquisição de um Incinerador para Lixo 

Hospitalar; 

• Manutenção e Ampliação dos Programas de 

Vigilância Sanitária e Vigilância 

Epidemiológica; 

• Estruturação de Casas de Apoio em Belém e 

Bragança; 

• Permanência do Plantão 24 horas. 

 

3. Agricultura 

• Fortalecimento dos Programas de Fomento à 

Economia Solidária; 

• Revitalização e Funcionamento do Matadouro 

Municipal; 

• Incentivar a Agricultura Familiar (Psicultura, 

Pecuária e Bacia Leiteira, Avicultura, 

Apicultura, Hortifrutigranjeiros) com o apoio 

e acompanhamento do SEBRAE; 

• Incentivar a Agricultura Familiar Indígena e 

Quilombola; 

• Implantação das SAFs – Sistemas 

Agroflorestais, em parceria com a UFRA; 

• Estimular a habilitação dos agricultores 

(Declaração de Aptidão de Produtor – DAP); 

• Aperfeiçoar e fortalecer o escoamento da 

Produção agrícola; 

• Fortalecer Parcerias com as Associações com 

atividades rurais; 

• Construir um espaço para o armazenamento 

da produção agrícola; 

• Construir a Feira Coberta; 

• Garantir aradação de terras para a agricultura 

familiar, em parceria com as Associações de 

Produtores Rurais; 

• Promover a capacitação e qualificação do 

trabalho das famílias assentadas, quilombolas, 

indígenas e agricultores tradicionais; 

• Elaborar projetos técnicos visando incentivo 

produtivo, para instituições financeiras e 

chamadas públicas do governo federal; 

• Propiciar reflexão, junto às famílias 

assentadas, quilombolas, indígenas e 

agricultores tradicionais sobre as 

possibilidades de transformação das 

condições de vida das mesmas, através das 

atividades propostas por esse plano de 

trabalho; 

• Promover a igualdade de gênero e raça; 

• Fortalecer a participação da mulher e jovens 

na gestão e geração de recursos da Unidade 

Produtiva familiar. 

• Promover a recuperação do solo, da cobertura 

florestal e do meio ambiente;  

• Viabilizar a diversificação da produção nas 

UPF venda direta do produtor ao consumidor 

e aos programas de compra do governo 

federal como o PAA e o PNAE;  

• Oportunizar e incentivar profissionalização, 

empoderamento e o espírito empreendedor do 

agricultor; 

• Viabilizar o associativismo dos produtores 

rurais; 

• Administrar e controlar subsídios, 

subvenções, assistência financeira, incentivos, 

bem como manter convênios com outras 

entidades relacionadas;  

• Integrar-se com outras secretarias municipais 

que desenvolvam atividades junto às 

comunidades; 

 

4. Meio Ambiente 

• Implantação do Projeto Manto Verde; 

• Adesão ao Bolsa Floresta; 

• Revitalização do rio Curi e construção da 

Orla; 

• Construção da Orla do Tentugal; 

• Estímulo e acompanhamento de Projetos de 

Reflorestamentos; 

• Acompanhar a Urbanização Sustentável 

(Projeto Quintal Verde); 
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• Coleta Seletiva de Lixo; 

• Aquisição de mais um Compactador de Lixo; 

• Agilizar o Plano de Zoneamento; 

• Implantação do Aterro Sanitário; 

• Regularização e fortalecimento da Associação 

de catadores e selecionadores de lixo 

reciclável; 

• Implantação de um Banco de Sementes; 

 

5. Assistência Social 

• Manutenção, fortalecimento e ampliação dos 

Programas de Assistência Social; 

• Adesão aos programas Brasil Carinhoso e 

Brasil Sorridente; 

• Criação e adequação de Espaços de 

Convivência para Jovens e Idosos; 

• Implantação do Abrigo; 

• Ampliação do Programa Minha Casa, Minha 

Vida (Programa Casa Verde Amarela); 

• Implantar o Centro de Qualificação 

Profissional para impulsionar a geração de 

emprego e renda; 

• Implantar novas políticas públicas de combate 

e prevenção do uso de drogas e de 

atendimento e recuperação de viciados; 

• Implantar e viabilizar o Programa Nacional 

Habitação Rural – PHR. 

 

6. Obras e Saneamento 

• Manutenção e abertura de Ramais e Vicinais; 

• Manutenção, reforma e construção de pontes 

de concreto; 

• Ampliar o calçamento da frente da cidade; 

• Ampliação da Rede de Abastecimento de 

Água definida por bairros e por 

Comunidades; 

• Asfalto Cidadão nos bairros e Comunidades; 

• Manutenção, Ampliação, Revitalização e 

Construção de Quadras Poliesportivas na 

cidade e nas Comunidades; 

• Construção de um Cemitério na Cidade; 

• Construção de Rede de Esgoto municipal 

• Revitalização do Centro da cidade; 

• Criação de Praças de Convivência nos bairros 

e Comunidades. 

 

7. Administração 

• Construção do Complexo Administrativo 

Municipal; 

• Criar Plano de Saúde para os Servidores 

Públicos Municipais e desenvolver programas 

de atenção à saúde e segurança dos 

servidores; 

• Implantar a Casa dos Conselhos Municipais; 

• Adequar o PCCR dos Servidores Públicos 

Municipais; 

• Criar e implantar o Conselho da Cidade em 

parceria com as Associações; 

• Atualizar a LDO e a LOA; 

• Manter o Portal de Transparência do 

Município. 

 

 

 

8. Esporte e Lazer 

• Valorizar os esportistas muncipais em todas 

as modalidades esportivas; 

• Promover Torneios e Campeonatos de 

Futebol municipal; 

• Fortalecer as cavalgadas municipais; 

• Criação da Rota Cultural; 

• Criação do Campeonato Municipal de Futebol 

Quilombola; 

• Criação dos Jogos Indígenas Tembé; 

 

9. Turismo 

• Criar e implantar o Conselho Municipal de 

Turismo; 

• Fortalecer o Turismo ecologicamente correto 

e autosustentável; 

• Fortalecer os eventos que geram mobilidade 

de turistas para o município (Trilha das 

Cinzas; Motocross; Cavalgadas...); 

• Criar as Rotas de Turismo do Guamá e do 

Caeté, voltadas para o Turismo ecossocial; 

 

10. Cultura 

• Fortalecimento das Manifestações Culturais 

Luziense; 

• Tombamento do Patrimônio Material e 

Imaterial Cultural Luziense; 

• Fomento e apoio ao Festival Junino Luziense; 

• Fomento e apoio a Festa do Moquiado ou 

Festa da Menina Moça da etnia Tembé; 

• Criação de um Centro Cultural luziense; 
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• Fomentar a produção da cultural artesanal 

luziense; 

• Incentivar a arte da capoeira luziense, 

expandindo-a para as escolas e para as 

comunidades quilombolas; 

 

11. Segurança Pública 

• Manutenção da Guarda Civil Municipal; 

• Ampliação do Sistema de Monitoramento por 

Câmeras; 

• Implantar sistema de Iluminação Pública na 

vila 48, integrado com a iluminação da 

cidade. 

• Implantação do Patrulhamento Rural da GCM 

nas comunidades. 

• Criação da Secretaria Municipal de Segurança 

Pública. 

• Implantação do projeto 'drogas nunca mais' 

nas escolas públicas através de palestras da 

GCM. 

• Criar o GGIM / Gabinete de Gestão Integrada 

Municipal. 

 

12. Comunicação 

• Coordenar os processos de comunicação; 

• Gerenciar processos de comunicação 

institucional, interna e externa; 

• Apresentar e dar publicidade às 

realizações da prefeitura; 

• Criar propostas de marketing e 

divulgação das potencialidades do município; 

• Executar a publicidade da Administração 

Direta e Indireta; 

• Criar um Serviço de protocolo para 

atendimento às necessidades da população; 

• Simplificar métodos e ações que visem a 

agilidade e transparência da informação pública, 

construindo um relacionamento duradouro e 

confiável entre governo e cida-dão. 

 

13. Gabinete 

• Promover a relação institucional com as 

demais Secretarias de Governo municipal, 

Estadual e Federal; 

• Promover a relação institucional com a 

Câmara Municipal; 

 

14. Trânsito 

• Implementar soluções diversas de 

engenharia de tráfego e operação do trânsito, a 

fim de promover prioritariamente a segurança e 

a fluidez. 

• Implantar semáforos de alerta para 

pedestres, semáforos sonoros, faixas de 

pedestres e gradil direcionador de pedestres, nos 

locais de maior circulação de usuários. 

• Criar a área de acessibilidade aos 

ciclistas; 

• Realizar palestras, atividades lúdicas e 

campanhas visando à mudança comportamental 

e redução de acidentes, mortos e feridos em vias 

públicas. 

• Transforma a Educação no Trânsito em 

conteúdo escolar obrigatório. 

 

15. Planejamento 

• Implantar o Plano Diretor Municipal; 

• Criar metas e indicadores de desempenho 

por e para as secretarias municipais; 

• Humanizar as relações setoriais; 

• Otimizar os processos administrativos; 

• Capacitar e treinar os servidores 

municipais; 

• Estudar e avaliar a realocação dos 

espaços usados pelos órgãos da prefeitura; 

• Ampliar as potencialidades dos 

colaboradores e aprimorar a compreensão da 

função social do trabalho na Prefeitura 

Municipal; 

• Criar o entreposto comercial de 

distribuição de Carne Verde. 

• Incentivar a criação da Associação de 

Comerciantes e Lojistas de Santa Luzia do Para; 

• Fomentar os dias de incentivo aos 

comerciantes para queimões e outras situações 

de desenvolvimento comercial; 

• Fomentar os micro e pequenos 

empreendedores; 

• Incentivar a política organizacional das 

Associações e Cooperativas do Municipio; 


