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APRESENTAÇÃO  

Apresentamos à sociedade aveirense o nosso Plano de 

Governo, que é um instrumento que vai nortear as nossas ações que 

visam a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento 

do município de Aveiro. O presente instrumento foi elaborado a partir da 

percepção das necessidades da população, nas particularidades de cada 

região do município, nos anos que acompanhamos a lida deste povo em 

busca de melhor qualidade de vida, tanto para si quanto para as gerações 

futuras. As propostas descritas a seguir, são frutos da caminhada durante 

os anos que convivemos de perto com a população aveirense, ouvindo os 

munícipes, dialogando com a juventude e com os anciãos, buscando 

conhecer o município para de fato traçar metas para o desenvolvimento 

baseado nas reais necessidades do povo.  

INTRODUÇÃO  

Sabemos que durante os 239 anos de existência, o município 

de Aveiro parou no tempo, apesar de terem sido elaboradas diversas 

propostas para o desenvolvimento do município, entretanto dos inúmeros 

projetos propostos pouquíssimos tiveram êxito, devido às particularidades 

de cada região deste imenso município, as necessidades se diferenciam a 

cada comunidade, que trouxe graves consequências às gestões anteriores, 



levando ao fracasso projetos e ações que seriam para beneficiar a 

população de Aveiro e que não cumpriram com o seu dever com esta 

sociedade. Acreditamos que desenvolver as diferentes regiões do 

município seja a saída para o crescimento real e sustentável, isso não quer 

dizer favorecer uma região em detrimento de outras, mas sim desenvolver 

as potencialidades de cada região. Aveiro é um município com grande 

potencial produtivo, a exemplo disso é a produção agrícola e pecuária em 

ascensão nas regiões de Fordlândia e Brasília Legal respectivamente. 

Nosso Plano de Governo vem ao encontro das diversidades presente em 

cada comunidade, pois, conhecemos o município, suas necessidades e 

vivenciamos as suas pluralidades econômicas.  

 

PROPOSTAS DE GOVERNO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

DE AVEIRO  

EDUCAÇÃO: O Congresso Nacional aprovou a proposta que torna 

permanente o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais 

de Educação (Fundeb) e eleva a participação da União nos recursos 

destinados à educação básica pública brasileira. O texto aprovado prevê 

mais que o dobro de investimento da União no financiamento da 

educação infantil e dos ensinos fundamental e médio, passando a 

complementação do fundo dos atuais 10% para 23%. Essa contribuição da 

União para o Fundeb crescerá de forma gradativa de 2021 a 2026, de 

forma a substituir o modelo, cuja vigência acaba em dezembro deste ano. 

Assim, em 2021 a complementação da União começará com 12%; 

passando para 15% em 2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21% em 2025; 

e 23% em 2026. Outra regra importante é que de 70% a 85% dos recursos 

serão pagar salários dos profissionais da educação — hoje esse piso é de 

60% e só beneficia professores — e pelo menos 15% terão de custear 

investimentos nas escolas.  

- Alimentação Escolar: Tratar a alimentação escolar como parte do 

processo de aprendizagem, através da melhoria da qualidade e 

diversificação dos tipos de alimentos, aquisição de produtos da agricultura 



familiar respeitando os hábitos alimentares através de testes de 

aceitabilidade com os alunos; 

- Educação Infantil: Construção de 03 creches para atender alunos até 05 

anos de idade;  

- Infraestrutura Escolar: Melhorar a infraestrutura escolar com 

construções, reformas e ampliações de escolas de acordo com o padrão 

do MEC;  

- Instalações e Equipamentos: Melhorar as instalações e equipamentos 

das escolas com acesso à internet, energia elétrica, água potável, salas de 

recursos multifuncionais, salas de tecnologias, bibliotecas e quadras 

poliesportivas cobertas;  

- Transporte Escolar: garantir transporte escolar com qualidade e 

segurança aos alunos da rede municipal e do Sistema Modular de Ensino; 

 - Valorização dos profissionais da educação: Valorizar os profissionais da 

educação através da aplicação do valor mínimo do piso salarial do 

magistério, pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, 

reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério; 

 - Capacitação Profissional: Firmar parcerias com instituições de Ensino 

Técnico e Superiores (IFPA, UFOPA, EETEPA e Sistema S), afim de qualificar 

a mão de obra local para que possam desenvolver o capital intelectual da 

sociedade aveirense, visando principalmente a diminuição de importação 

da mão de obra qualificada de outras regiões. 

 

 SAÚDE:  

- Tratamento fora do município: Garantir apoio aos pacientes que 

necessitam de atendimento de média e alta complexidade fora do 

município, através de casa, transporte e pessoal para assessorar nos 

procedimentos junto aos órgãos de saúde;  

- Conselho Municipal de Saúde: Construção de um Plano Municipal de 

Saúde, em conjunto e com aprovação do Conselho, através da elaboração 



e execução do Plano de Saúde Plurianual; cumprimento das metas para a 

saúde estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; aplicação dos 

recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde; transferências 

dos recursos ao Fundo de Saúde e aplicação dos recursos vinculados ao 

SUS;  

Hospital Municipal, Postos de Saúde, Unidades Básicas de Saúde: Garantir 

a conclusão das obras em andamento no município e a manutenção dos 

postos de saúde com remédios e viabilizar a saúde itinerante nas 

comunidades ao menos uma vez por mês, manter a “ambulancha” em 

atividade, com um piloto de sobre aviso, para atuar nos casos de urgência 

e emergência, caso haja necessidade de deslocamento.  

 

INFRAESTRUTURA:  

 

Garantir investimento para obras de infraestrutura 

necessárias ao desenvolvimento do município, através de recursos 

próprios da prefeitura e da formalização de convênios junto aos governos 

estadual e federal.  

- Portos Hidroviários: Construção de terminais de embarque e 

desembarque de cargas e passageiros na sede do município, Fordlândia e 

Brasília Legal;  

- Eletrificação Rural e Urbana: Levar eletrificação a todas os bairros e 

comunidades do município e manutenção da rede de iluminação pública; 

 - Orla, Muro de Contenção e Cais de Arrimo: Garantir a conclusão da orla 

da sede do município e construção da orla de Fordlândia e Brasília Legal;  

- Ruas e estradas: Realizar o asfaltamento de vias urbanas, abertura e 

manutenção das estradas para garantir o transporte da produção 

agropecuária e interligar todas as comunidades do município.  

 

 



HABITAÇÃO: 

 O governo Federal criou, através do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, o programa habitacional “Casa Verde 

Amarela”, que busca ampliar o acesso de cidadãos ao financiamento da 

casa própria e promover a regularização fundiária. O programa “Casa 

Verde Amarela” é uma reformulação do “Minha Casa, Minha Vida” e 

pretende atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda, com o 

financiamento habitacional até 2024. Os juros do financiamento das 

habitações do programa serão menores nas regiões Norte e Nordeste.  

- Construção de casa própria: Celebrar convênio com a Caixa Econômica 

Federal para financiamento de construção de unidades habitacionais, 

reforma e melhoria de imóveis e das condições de habitação do 

município.  

CULTURA:  

- Preservação do patrimônio: a manutenção e preservação do patrimônio 

histórico presente no município demanda tombamento, que pode ser do 

patrimônio histórico municipal, estadual e/ou federal. Conseguir recursos 

para financiamento de restauração ou recuperação junto ao governo 

estadual ou à União, normalmente depende do bem móvel, imóvel ou 

natural ser tombado nos respectivos institutos de patrimônio histórico.  

SEGURANÇA PÚBLICA:  

A segurança pública será realizada em parceria com o 

Governo do Estado, através da Polícia Militar tendo como metas 

prioritárias a otimização do policiamento no interior, priorizando a 

presença da PM nos locais com altos índices de violência e conflitos, para 

garantir a segurança e o bem-estar da comunidade.  

- Apoio as polícias militar e civil: Apoiar as polícias militar e civil através 

do fornecimento de instalações físicas, equipamentos, alimentação e 

transporte para ações policiais em todas as comunidades do município; 



- Apoio e Construção de Postos de Policiamento Destacado: Apoiar os 

PPD da sede do município, Fordlândia e Construção do PPD de Brasília 

Legal.  

ASSITÊNCIA SOCIAL:  

- Prefeitura com inadimplência zero: Regularizar a prefeitura, saindo da 

condição de inadimplência, para receber recursos de convênios, emendas 

parlamentares e de projetos próprios para investir em obras de 

infraestrutura em todo o município;  

- Descentralização politico-administrativa e financeira: Criar, com 

aprovação da Câmara de Vereadores, as subprefeituras de Fordlândia e 

Brasília Legal;  

Investimento em infraestrutura rural e urbana:  

- Asfaltar vias urbanas, abrir e fazer manutenção das estradas vicinais;  

- Construir muros e cais de arrimos para recuperação e manutenção da 

orla da sede do município, Fordlândia e Brasília Legal.  

- Levar eletrificação a todas as comunidades do município.  

Geração de emprego e renda:  

- Transformar a prefeitura de Aveiro na maior cliente do comércio, 

agricultores e produtores rurais, pescadores, prestadores de serviços 

locais;  

- Incentivar e apoiar a criação de cooperativas, como forma de unificar 

forças dos agricultores, produtores rurais, pescadores e prestadores de 

serviços locais;  

- Construir os mercados do produtor rural e do peixe;  

- Incentivar e dar condições para a instalação de novas empresas no 

município, com objetivo de geração de empregos para mão de obra local. 

 Foco na Juventude e no idoso:  



- Criar a secretaria da Juventude para cuidar de políticas públicas para os 

jovens;  

- Construir espaços de convivência do idoso. 

 

FRANCISCO FERNANDES SOARES DA SILVA 
CANDIDATO A PREFEITO 

AVEIRO - PARÁ 


