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Expediente
Esta é uma publicação da Frente Pacto pela Mudança, referente ao

Plano de Governo de Guilherme Lessa e Major Diamantina para a Gestão 2021/2024
da Prefeitura de Belém, Estado do Pará.

Equipe de Sistematização
Guilherme Lessa, Major Diamantina, José Croelhas, Lurdes Camarina.

Projeto Grá�co e Supervisão
Andreson Vale

Editoração eletrônica 
Raniery O.

É permitida sua reprodução parcial ou total, desde que mencionada a fonte.
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Apresentação
Este Plano apresenta as principais propostas do candidato Guilherme Lessa e Major Diamantina para a administra-

ção municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiên-

cia adquirida ao longo de sua trajetória de vida, como pastor, empresário, cantor e pai. O Plano ora apresentado 

traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a população belemense. Trata-se de uma proposta de 

política pública na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os seto-

res ideias inovadoras que tem como eixo central a articulação interinstitucional, e, a busca de parcerias com institu-

ições 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. Neste período, o candidato, implemen-

tará um novo Modelo de Gestão na administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes em 

serviços críticos para a população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de atuação do Governo. 

No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está voltado para o setor da saúde no que 

diz respeito ao âmbito estrutural hospitalar, como também a preocupação o surgimento de diversas epidemias que 

tem atingido boa parte da população nos últimos tempos. Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já existen-

tes no município e implantar outros, 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 Belém assiste à expan-

são do ensino superior nas mais diversas áreas de formação acadêmica, realidade que demanda a adoção de estra-

tégias capazes de garantir aos alunos o acesso a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à 

geração de emprego para os jovens, a exemplo do estímulo à implantação de empreendimentos industriais no muni-

cípio, também passa a ser uma prioridade, bem como implantação de programas de capacitação e formação 

empreendedora como intuito de criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades.

O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de planejamento e rigoroso acompanhamento de 

metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução e meritocracia, também possibilitará a 

coleta e análise de informações preciosas para a concepção de novas soluções para a cidade no médio e longo pra-

zos, soluções que levarão a cidade a atingir um posicionamento compatível com a sua importância para a região. O 

Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto desempenho com participação cidadã e 

re�ete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos 

ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma administração extremamente dedicada e 

competente, muito próxima e conhecedora das necessidades dos belemenses. O detalhamento dessa proposta e 

outras contribuições que vierem a se integrar ao presente.
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• Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Com ações nas áreas de Transporte Público, Vias Urbanas, Trânsito, Acessibilidade, 
Urbanização de Bairros e Obras Públicas;

• Cidade Sustentável, com ações nas áreas de Gestão Urbana, Regularização Fundiária, 
Prevenção e Controle de Enchentes, Meio Ambiente, Conservação, Limpeza Urbana e Lixo;

• Cidadania e Direitos
Com ações nas áreas de Educação Infantil e Fundamental, Saúde, Cultura, Arte e 
Patrimônio, Direitos Humanos e Diversidade, Igualdade Racial e Combate ao Racismo, 
Políticas para as Juventudes e, Políticas para as Mulheres;

• Desenvolvimento Social
Com ações nas áreas de Assistência Social, Esporte e Lazer;

• Cidade Empreendedora e Desenvolvimento Econômico
Com ações nas áreas de Produção Urbana, Economia Solidária, Incentivo ao 
Empreendedorismo, Economia Criativa,Industria e comercio e criação de emprego e renda;

• Gestão Tecnológica, Transparente e Participativa
Com ações nas áreas de Diálogo e Participação Social, Transparência e Controle, Gestão 
Pública e Políticas para o Servidor.

• Sociedade Cristã
Ações voltadas para nas áreas de desenvolvimento cristão, grandes eventos religiosos. 

Estão de�nidos no Plano de Governo
7 grandes eixos de atuação
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Infraestrutura e
Mobilidade Urbana

· Realizar a maior Obra de Mobilidade Urbana da história de Belém.

· Realizar Macrodrenagem, Saneamento Básico, Água e Esgoto.

· Realizar abertura de 20 avenidas estratégicas em vários bairros de Belém.

· Vamos retomar a construção e extensão da Avenida Bernardo Sayão (Portal da Amazônia).

· Implantar nos três distritos Terminais Hidroviários de transporte público.

· Fazer a ligação direta de Mosqueiro a Outeiro com a construção de ponte.

· Construir em Icoaraci especificamente na 7ª Rua uma ponte que dará acesso à Outeiro.

· Construir 10 Anéis viários e 1 Rodo Anel rodoviário em Belém.

· Construir uma Indústria de asfalto de Belém (Projeto Asfalto nos Bairros).

· Implantar a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belém e discu�r recursos para 
extender a João Paulo II até o município de Benevides.

· Projeto de ampliação da rodovia Arthur Bernardes até Icoaraci.

· Construção do complexo Cidade Administra�va.

· Projetar a Avenida Almirante Barroso em uma via expressa, corredor livre para veículos comuns e ônibus 
ar�culado. (Reestruturar o BRT e fazer funcionar).

· Ampliar em Belém a iden�ficação das ruas em ampla escala em todos os bairros, estabelecer parcerias 
com os empresários locais.

· Termo de cooperação técnica com o Exército para construção de pontes.

· Abrir licitação para mais empresas de ônibus urbano em Belém, não será permi�do ônibus circular com 
lotação acima do permi�do e não poderá trafegar sem não �ver ônibus novos e com AR CONDICIONADO, 
além de todos os equipamentos de segurança necessários.

· Discu�r com empresariado um consórcio para reduzir o valor da tarifa de ônibus e criação de um Pró-
bônus dado pelo município.
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Desenvolvimento
Social

· Criar a incubadora de ONGs (Ressaltar projetos existentes na comunidade há mais de 10 anos).

· Construir áreas de lazer completas.

· Praças fechadas após as 00h valorizando o bem público e dar mais segurança a população.

· Centros comunitários fazer parceria de inclusão social.

· Incen�var a cultura nos bairros, projetos culturais de en�dades religiosas. Estender a u�lização de espaço 
público para manifestação cultural do mesmo. Ampliar o recurso da FUMBEL, e incen�var a gravação de 
projetos músicas, teatrais, principalmente os que es�verem ligados a cultura Belemense.

· Criar o programa Capacita Belém, atendendo os mais carentes com escolas profissionalizantes em 
diversas áreas!

· Construir 8 praças de integração mul� uso em Belém, com campo de futebol, quadra de futebol society, 
quadra de vôley, área de recreação para crianças, jovens, adultos e terceira idade, área de camping, 
passeio, pista de skate e concha acús�ca para pequenos eventos.

· Realizar o campeonato amador de futebol dos bairros de 6 em 6 meses incen�vando o esporte.

· Assistência Jurídica Gratuita em parceria com a Defensoria Pública

· Cria o Fundo Social de Solidariedade.

· Criar o programa Bebê Passo a Passo.

· Projeto Cidade Legal, vamos beneficiar a população com a regularização de Imóveis.

· Criar a PATRULHA DA PENHA, grupo de apoio social as mulheres vi�madas.

· Projeto PROJETO CRESCER, vamos atender o maior número de pessoas em extrema vulnerabilidade.

· Des�nar recursos para os deficientes e construir um prédio para os mesmos.
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Cidadania
e Direitos

· Construir 2 Hospitais de Urgência e Emergência durante 4 anos

· Construir o Hospital Oncológico e Geriátrico do Idoso.

· Construir o Hospital Municipal Infan�l.

· Intensificar a saúde familiar.

· Reestruturação e ampliação dos postos de saúde nos bairros.

· Reestruturar e ampliar o saúde da família, além de contratar mais ASF.

· Capacitar profissionais de educação em primeiros socorros.

· Patrulha Clínica Geral, visita de equipe médica nas escolas.

· Implantar nas escolas a Capelania Escolar.

· Incluir no currículo escolar municipal a Robó�ca.

· Construir o maior número de creches em todos os bairros e conveniar as par�culares já existentes.

· Criar a FATEB e proporcionar aos alunos do ensino fundamental municipal nível superior de qualidade.

· Inclusão no currículo escolar a linguagem de sinais (Libras).

· Criar equipe mul�disciplinar nas escolas com assistente social, psicólogas e fonoaudiólogas.

· Implantar Guardiões das praças, Guarda Municipal nos bairros.

· Reestruturar a guarda municipal e fazer treinamentos periódicos para produ�vidade.

· Programa Disque Árvore (agendamento junto a Sema em área de risco).

· elémProjeto CONECTA B , energia elétrica e internet à todas as ilhas ao redor de Belém e praças públicas.

· Projeto PRÓ MORADIA, realizar o maior plano de moradia em Belém.
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Desenvolvimento
Econômico

· Construir o maior trapiche pesqueiro da América La�na com frigorífico e criar uma Coopera�va 
municipal.

· Projeto IPTU Direcional (aplicação desses recursos nos mesmos Bairros).

· Projeto Feira do Açaí em Belém com evento cultural anual, vamos inves�r pra valer.

· Subsidiar cursos preparatórios para Enfermeiros e Técnicos.

· Subsidiar cursos técnicos para professores da rede municipal de Educação.

· Projeto Não às Drogas, vamos conveniar os centros terapêu�cos para tratamento de dependente 
químico.

· Maior fiscalização dos recursos para educação básica (verba do Governo Federal).

· Centro Integrado Mul� disciplinar Municipal de saúde e assistência para pessoa com deficiência.
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Gestão Técnológica,
Transparente e Participativa

· Proposta de Reforma Administra�va.

· Dar Con�nuidade as obras que ficaram paradas da administração anterior.

· Fazer prestação de contas quadrimestral a população, efe�vando o portal da transparência.

· Projeto de inclusão no currículo escolar Aula de Música Instrumental nas escolas municipais.

· Criar o programa SISEDUC - Tecnologia em parcerias com as faculdades privadas.

· Projeto Escola Pública de IDIOMAS, para crianças da rede de ensino municipal.

· Projeto ILUMINA Belém.

· Projeto Fila ZERO para exames e consultas.

· Criar o CAT Centro de Atendimento ao Turista.

· Criar o maior programa de Revitalização do patrimônio histórico de Belém.

· Eliminar várias taxas aos taxistas, desburocra�zar e fazer acontecer.

· Estabeler Parceria Público Privada - PPP

· Estabeler Parceria de Projetos e Inves�mentos - PPI
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Cidade Sustentável

· Resíduos Sólidos - concepção, implantação de indústria de reciclagem de resíduos, e fortalecer as 
coopera�vas já existentes.

· Propor a instalação de lixeiras subterrâneas, visando a limpeza da cidade.
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· Núcleo de Relacionamento e Integração com a Sociedade Cristão - NUREISC.

· Termo de parceria social com as en�dades religiosas, de cuidar, proteger e �rar das ruas de Belém 
moradores em situação de vulnerabilidade.

· Promover assistência jurídica para regulamentação das Igrejas.
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Sociedade Cristã





Av. Alcindo Cacela, 2351, Sala 302 - Sunset Plaza
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