
PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

 

O Município de Trairão vem alcançando um desenvolvimento econômico crescente nos últimos 

anos, influenciado diretamente  para o progresso. Com o avanço, também crescem as demandas 

sociais de infraestrutura, fomento da economia local e atendimento através dos serviços públicos. 

O plano de governo 2021-2024 assume o compromisso de dar continuidade às melhorias já 

implantadas e, a partir dos anseios da população e de um planejamento orçamentário participativo, 

executar projetos e metas que atendam diretamente aos munícipes, primando sempre pela 

transparência, responsabilidade e seriedade com a gestão pública. 

 

Prioridades do nosso governo:  

 

1. Identificar as forças econômicas e políticas e realizar parcerias públicas e privadas 

melhorar a infraestrutura e promover o desenvolvimento social do município de 

Trairão. 

 

2. Oferecer educação de qualidade possibilitando desenvolvimento profissional, humano 

e social.  

 

3. Ampliar e consolidar programas de desenvolvimento do agronegócio e as vocações 

econômicas do Município de Trairão. 

 

4. Melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, qualificando as parcerias 

existentes.  

 

5. Promover o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda e a melhoria de 

condições de vida à população de Trairão e seus Distritos. 

 

6. Desenvolver as políticas e diretrizes que norteiam a gestão do corpo técnico 

administrativo das secretarias. 

 

7. Zelar pelo patrimônio histórico e cultural do nosso Município. 

 

Administração 

1. Criar indicadores de desempenho para acompanhar as ações das secretarias 

municipais.  

 

2. Otimizar os processos administrativos e tributários. 

 

3. Capacitar e treinar os servidores municipais, bem como incentivar a contínua 

formação. 

 

4. Planejar a utilização dos espaços públicos, dos órgãos da prefeitura e secretarias, 

no sentido de otimizar o desempenho e atendimento ao público.  

 



5. Profissionalizar a administração pública.  

 

6. Ampliar as potencialidades dos colabodores e aprimorar a compreensão da função 

social do trabalho na Prefeitura Municipal.  

 

7. Valorizar os servidores públicos.  

 

8. Elaborar e desenvolver programas de atenção à saúde e segurança no trabalho, dos 

servidores públicos municipais. 

 

  Agricultura 

 

1. Incentivar a agronegócio, pecuária, agricultura, a produção e a diversificação de 

novas culturas. 

 

2. Promover, coordenar, orientar, estimular e regular as atividades agropecuárias e da 

pesca. 

 

3.  Apoiar com o corpo técnico e de equipamentos disponíveis, os pequenos e médios 

produtores.  

 

4. Fomentar e criar um novo modelo de gestão da secretaria municipal de agricultura, 

para o desenvolvimento econômico do Município de Trairão, seguindo as vocações 

produtivas locais. 

 

  Infraestrutura 

 

1. Viabilizar a pavimentação asfáltica e serviços de drenagem das águas pluviais 

adequados à saúde pública e à melhoria na qualidade de vida dos munícipes.  

 

2. Concluir o plano de saneamento básico em parceria com o Instituto Federal do Pará, 

campus Itaituba.  

 

3. Aperfeiçoar os serviços de limpeza urbana e criar condições para o manejo dos 

resíduos sólidos.  

 

4. Incentivas programas de coleta seletiva do lixo no município nos órgãos públicos e 

escolas municipais.  

 

5. Melhorar a destinação final dos resíduos do Município. 

 

6. Continuar a manutenção e melhorar as condições das estradas vicinais . 

 

        Assistência Social 

1. Planejar ações de assistência social, tendo como centro a família, e a comunidade, 

associações e igrejas como parceiras na construção de uma sociedade comprometida 

com o bem comum. 

 



2. Privilegiar atividades socioeducativas em espaços abertos para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social.  

 

3. Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais, 

mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

4. Efetivar projetos de enfrentamento da pobreza e famílias em vulnerabilidade social, 

incluindo parcerias com a sociedade civil. 

 

5. Atender ações assistenciais de caráter de emergência 

 

6. Financiar, em cooperação, para o aprimoramento da gestão, os serviços, os 

programas e os projetos de assistência social em âmbito local. 

 

7. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu 

âmbito. 

 

8. Alimentar o censo SUAS 

 

9. Elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades 

do Município junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB 

 

10. Proceder o preenchimento do sistema de cadastro de entidades e organizações de 

assistência social de que trata o inciso XI do art. 19 da LOAS. 

 

11. Revisar o CAD (Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais) e a aplicação 

de suas normas.  

 

12. Criar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Risco. 

 

13. Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação, 

Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à família.  

 

14. Fortalecer e ampliar o atendimento dos programas contra todas as formas de 

violência familiar, abuso, maus tratos, exploração sexual.  

 

15. Desenvolver projetos contra violência e abuso da diversidade sexual e de gênero.  

 

16. Apoiar instituições sociais e filantrópicas. 

 

  Meio Ambiente e Turismo. 

 

1. Implantação do projeto Horta na Escola em todas as escolas do Município. 

 

2. Implantação do viveiro municipal no intuito de produzir mudas de espécies 

nativas e frutíferas para utilizar na recuperação de áreas degradadas do município. 

 



3. Implantação do projeto Cidade Verde para a arborização do município, 

contribuindo assim para a melhoria do conforto térmico dos munícipes. 

 

4. Realização de Cadastro Ambiental Rural - CAR para que o município possa 

atingir a meta de 80% de áreas cadastradas no CAR, com a intenção de tornar o 

município competente para análise de CAR. 

 

5. Ampliar o número de Empresas e autônomos licenciadas ambientalmente no 

município através de campanhas de conscientização com a classe empresarial e 

autônoma.  

 

6. Realizar ações de desenvolvimento do Turismo no município, através do 

mapeamento e inventario turístico, juntamente com ações de divulgação dos 

pontos turísticos e atrativos folclóricos.  

 

7. Incentivar as iniciativas de preservação ambiental através de ações de Educação 

Ambiental  

 

8. Apoiar o desenvolvimento do setor mineral, incentivando e atraindo 

investimentos no setor.  

  Saúde 

1. Reforma e ampliação do Hospital Municipal; 

 

2. Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de consumo para o Hospital 

Municipal; 

 

3. Ampliar os atendimentos e procedimentos realizados no Hospital Municipal; 

 

4. Melhorar a estrutura dos serviços de fisioterapia e psicologia; 

 

5. Melhorias na estrutura física da rede de Atenção Primária a Saúde; 

 

6. Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de consumo para rede de 

Atenção Primária a Saúde; 

 

7. Implantação do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; 

 

8. Ampliar os atendimentos do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA; 

 

9. Dar continuidade aos Programas do Ministério da Saúde já em execução no 

município, bem como aderir a novos programas que sejam disponíveis ao perfil 

do município;  

 

10. Realizar campanhas itinerantes nas comunidades com consultas médica, 

realização de testes rápidos, coleta de preventivo, vacinas, atendimento 

odontológico; 

 

11. Capacitação continuada dos profissionais de saúde de todos os setores; 



 

12. Aquisição de ambulâncias e carros utilitários para as ações em saúde e transporte 

de pacientes quando necessário; 

 

13. Apoiar o Conselho Municipal de Saúde / capacitar os conselheiros; 

 

14. Manter e apoiar os serviços e ações de Vigilância em Saúde (Endemias, Vigilância 

Sanitária e Vigilância Epidemiológica); 

 

15. Contração de profissionais das diversas áreas da saúde conforme necessidades de 

programas a serem implantados de acordo com a  disponibilidade do Ministério 

da Saúde;  

 

16. Garantir a disponibilização de medicamentos da Farmácia Básica; 

 

17. Garantir os tratamentos fora do domicilio quando necessário;  

    Educação 

1. Concluir melhorias da estrutura física e nos equipamentos das escolas, tornando 

o ambiente educacional mais adequado; 

 

2. Manter em boas condições a frota do transporte escolar;  

 

3. Aquisição de Biblioteca Pública Municipal estruturada com Espaço físico 

próprio; 

 

4. Realização de cursos regulares de formação continuada para os professores; 

 

5. Valorização dos professores com capacitação, formação e salário justo previsto 

no Plano de Salário da Educação; 

 

6. Realização de cursos de capacitação para servidores de apoio; 

 

7. Projetos de intensificação de melhoria da educação básica: 

 

8. Implantação do Projeto de Alfabetização para Crianças de 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental através de Projeto Volante nas Escolas; 

 

9. Implantação do Projeto voltado ao Ensino Fundamental  maior ( 6º ao 9º ano) 

que vise a melhoria na qualidade do Ensino (Proficiência em Língua Portuguesa 

e Matemática); 

 

10. Concluir o Currículo Municipal de Educação do município; 

 

11. Concluir um Planejamento específico para trabalhar durante o ano de 2021, 

visando minimizar os impactos causados pela Pandemia do Novo Coronavírus 

(COVID/2019); 

 



12. Aquisição de prédio próprio para o funcionamento da Secretaria Municipal de 

Educação; 

 

13. Aquisição de galpão e depósito próprio;  

 

14. Aquisição de Auditório Próprio/ estruturado, anexo ao prédio da Secretaria 

Municipal de Educação para uso de toda sociedade trairense na realização de 

encontros pedagógicos, projetos educacionais, formações continuadas, eventos 

de forma geral; 

 

15. Revisão do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação;   

 

16. Conclusão da instalação/substituição de pisos cerâmicos das unidades escolares 

do município; 

 

17. Aquisição de bebedouros, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para as escolas 

que ainda não foram contempladas; 

 

18. Manter o padrão de qualidade da merenda escolar e buscar o aperfeiçoamento 

constantemente; 

 

19. Realizar busca ativa dos alunos da creche (03 anos)  e educação infantil (04 e 05 

anos) garantindo que todos tenham acesso a escola;  

 

20. Promover busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência 

e juventude;  

 

21. Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 

6,0 para os anos iniciais e igual ou superior a 5,0 para os anos finais do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2021;  

 

22. Garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam 

alfabetizadas; 

 

23. Reduzir para menos de 10% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos 

do 4º e 6º ano; 

 

24. Garantir que 90% dos alunos da rede municipal se formem no 2º seguimento até 

os 16 anos; 

 

25. Implantação da assembleia geral de educação que tem por objetivo organizar e 

integrar os processos educacionais em Trairão; lançando e analisando propostas, 

planejando, junto a líderes escolares, projetos e planos de ação para o 

desenvolvimento educacional; 

 

26. Manter o Calendário Escolar Unificado para toda rede municipal; 

 

27. Prioridade para a Educação Especial em todos os seus aspectos e necessidades 

educacionais especiais; 



 

28. Reforma, ampliação e pequenos reparos nas escolas da zona urbana e rural; 

 

29. Concluir a climatização das escolas que ainda não foram contempladas; 

 

30. Manter a premiação de alunos e professores que se destacarem no 

desenvolvimento de suas atividades escolares; 

 

31. Implantar um projeto de incentivo aos professores alfabetizadores e daqueles 

que se destacarem na aprendizagem de seus alunos/turmas. 

 

    Cultura 

1. Valorizar e promover a realização dos festivais locais, como o Arraiarão e 

o Festival da Banana; 

 

2. Fomentar cursos de artes, dança, balé e atividades desportivas para os 

jovens. 

 

3. Incentivar o estudo da cultura local, identificando a identidade cultural e 

histórica do Município de Trairão. 

 

4. Planejar e realizar atividades e manifestações culturais que expressam a 

diversidade, o patrimônio e os recursos naturais do Município de Trairão.  

 

5. Criar projetos que incentivem a arte e cultura nas escolas e na cidade.  

 

6. Incentivar e atuar na divulgação dos movimentos culturais e artísticos 

locais. 

 



 
 

 


