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ABERTURA  

 

CANAÃ MIRA EM FRENTE 

Nossa querida Canaã dos Carajás tem crescido muito, e, nos últimos oito anos, teve o seu marco 
de maiores avanços. Nos tornamos um verdadeiro polo de oportunidades para os que aqui 
nasceram e para tantos outros, que enxergam aqui a chance de construir uma nova história, de 
ter bons empregos e condições de uma vida melhor. 

Canaã dos Carajás tinha pouco mais de 30 mil habitantes em 2012, sem os devidos preparos para 
atender a população daquela época e amargava vergonhosos índices de subdesenvolvimento.  

Hoje, já são quase 70 mil pessoas vivendo aqui e com uma infraestrutura instalada pronta para 
abrigar mais de 100 mil pessoas. Um verdadeiro salto que está transformando o nosso município 
em um dos melhores lugares para se viver no Brasil. 

E esse crescimento só foi possível porque a administração de Jeová Andrade realizou o que 
ninguém havia feito pela cidade. Investiu muito em INFRAESTRUTURA, construindo cerca de 250 
quilômetros de ruas e avenidas asfaltadas, acabando com a lama e a poeira que tanto castigavam 
a nossa cidade. 

Jeová também fez mais de 800 quilômetros de sistemas de água e esgoto, além de implantar um 
aterro sanitário que é exemplo para toda a região. A administração de Jeová ainda construiu 
cerca de 3,6 mil metros de calçadas modernas e com piso tátil, para facilitar a mobilidade de 
portadores de várias deficiências físicas e motoras.  

A estrutura física da rede municipal de SAÚDE foi reformada, ampliada e modernizada, 
garantindo mais eficiência, mais conforto e mais qualidade no atendimento, sendo inclusive 
premiada nacionalmente. Em Canaã, saúde é um direito de todos e um dever do poder público. 

A EDUCAÇÃO de Canaã alcançou índices históricos e a marca de 100% de escolas reformadas, 
funcionais e adequadas ao ensino de qualidade que a cidade precisa. Nos dois últimos mandatos, 
foram construídas unidades de ensino com quadras cobertas e implantada a climatização em 
todas as salas de aula, uma marca do cuidado com os alunos. Além disso, a cidade recebeu ensino 
superior, com a oferta de cursos em universidades públicas. Essa é a semente para revolucionar 
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nossa cidade e transformá-la em um polo universitário, um sonho que já está se tornando 
realidade. 

O atual governo fez moradias populares e criou um ambiente favorável para a instalação de 
empresas e a consequente geração de mais EMPREGO E RENDA para a nossa população. Vamos 
seguir na trilha do desenvolvimento iniciada por Jeová, incentivando, também, a diversificação 
da economia, para que a nossa gente não fique na eterna dependência do arranjo produtivo da 
mineração. 

Foram oito anos de muito trabalho. Os servidores públicos foram respeitados, valorizados e não 
tiveram um dia sequer de atraso em seus salários. 

Esse trabalho não pode parar. E não vai parar. 

Por isso, apresentamos aqui o nosso Programa De Governo, que leva em consideração todas as 
grandes conquistas alcançadas nesses últimos oito anos e prepara a cidade que temos para ser a 
cidade que queremos.  

Dividimos este material em 15 eixos temáticos e estratégicos, e apresentaremos nossas 
propostas elaboradas com a participação intensa de gestores e técnicos, mas principalmente, 
recebendo e analisando os mais profundos desejos da população.   

Vamos concluir todas as obras e projetos em andamento, pois isso honra cada centavo do 
dinheiro público investido. Mas vamos além, pois é isso o que a nossa sociedade exige e merece.  

Vamos consolidar os passos para fazer da “Canaã do Amanhã” uma realidade, construindo o 
prédio da UNIFESSPA e o Hospital Universitário, trazendo novos cursos de ensino superior, 
especialmente na área da Saúde – uma necessidade da nossa região –  e incentivando a vinda de 
escolas técnicas e universidades particulares.  

Na Saúde, vamos construir um novo e moderno Hospital, com 80 leitos, 10 UTIs para adultos e 
mais 10 UTIs infantis, além de ampliar a rede de Unidades Básicas de Saúde, atendendo melhor 
os bairros e a zona rural. 

 

Vamos implantar o Transporte Público, ligando todos os bairros e a zona rural da cidade, o que 
vai trazer mais conforto e dignidade para toda a população. 
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Mas um bom governo não se faz apenas com grandes obras. É preciso cuidado com cada família 
para proteger nossa cidade, nossos valores, nossas crenças e nossa cultura. 

Por isso vamos implantar ações que coloquem as pessoas em primeiro lugar, garantindo a 
proteção de crianças e adolescentes, idosos, pessoas portadoras de deficiência e adultos em 
situação de risco, além de promover a ampliação dos programas de concessão e 
acompanhamento de benefícios, serviços e projetos de assistência social. 

Vamos implantar ações que visem fortalecer o protagonismo feminino e a formulação de 
políticas públicas para assegurar às mulheres o exercício pleno de seus direitos e sua participação 
no desenvolvimento econômico, social, cultural e político do município. 

Enfim, trabalhar muito tanto nos programas estruturantes quanto no desenvolvimento das 
pessoas, pois não existe um bom governo sem que essas duas pernas da política caminhem 
juntas. 

Este é o nosso Programa de Governo. Não é apenas um pedaço de papel, mas sim um 
compromisso firme e decidido com nossa população de que as coisas boas vão continuar, e que 
vamos corrigir aquilo que precisa ser melhorado, abrindo caminho para fazer muito mais por 
Canaã dos Carajás.  

O que foi feito nos últimos oito anos é trabalho de Jeová, e o que será feito daqui em diante é 
trabalho para Josemira. 

Por isso, convidamos todos para que conheçam a fundo o nosso Programa de Governo, onde 
celebramos um pacto por Canaã, para que nossa cidade siga em frente, com mais avanços e novas 
conquistas. 

 

Josemira Gadelha e Zito Augusto 
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1. EDUCAÇÃO 

Ações que visem a melhoria do Sistema de Ensino Municipal, a excelência na oferta da Educação 
Básica, Profissional, Científica e Superior e valorização do profissional da educação. 

1.1. Infraestrutura  

Nos últimos oito anos, Canaã passou por uma transformação na estrutura e qualidade das escolas 
municipais, com a construção de inúmeras unidades e a reforma de todas as escolas existentes. 
Hoje os espaços educacionais contam com estrutura física privilegiada e Canaã tem a primeira 
Escola em Tempo Integral da região. São ações que têm transformado a vida de estudantes, 
educadores e da comunidade de Canaã dos Carajás.  

Pra avançar muito mais! É necessário dar continuidade a ampliação da infraestrutura escolar e 
avançar na qualidade na educação infantil e fundamental. 

 Construir creches em período integral e regular nos bairros da zona urbana e rural; 
 Construir escolas de tempo integral para ensino infantil e ensino fundamental na zona 

urbana e rural; 
 Ampliar as vagas da rede municipal de educação para ensino de tempo regular e integral; 
 Ampliar a quantidade dos laboratórios de ciências e informática nas escolas de toda a 

rede municipal; 
 Implementar o Centro de Mídias Educacionais, e Centro de Avaliação Institucional e 

Aprendizagem para acompanhamento das ações da Secretaria Municipal de Educação; 
 Ampliar o espaço e atendimento do Centro de Atendimento Educacional Especializado - 

Viver e Conviver; 

 Ampliar o atendimento no transporte escolar da zona urbana e rural; 
 Construir a sede própria da Secretaria Municipal de Educação; 

1.2. Políticas Educacionais e Pedagógicas 

O Brasil passa por um momento de transformação educacional com a implantação da nova Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC, tornando necessário empenho e investimento na formação 
de educadores, a implantação de novas ferramentas tecnológicas e a instrumentalização da 
educação inclusiva.  
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Pra avançar muito mais! Intensificar e implementar políticas que visam o progresso na qualidade 
do ensino, focadas na formação contínua dos professores, a adoção de novas tecnologias e uma 
educação amplamente inclusiva, assim elencadas: 

 Intensificar as políticas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e de 
atendimento ao público de Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

 Implementar Acordo de Cooperação Técnica de Formação Inicial e Continuada (FIC) e 
implementar o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA) em parceria com o 
Instituto Federal do Pará (IFPA); 

 Ampliar o Programa Aprender Mais em toda rede municipal de educação com foco nos 
atendimentos aos estudantes com déficit de atenção; 

 Ampliar o atendimento de equipes multiprofissionais nas escolas (psicólogos, assistentes 
sociais, psicopedagogos, médicos e odontólogos); 

 Avançar nos programas e ampliar ações de saúde preventiva nas escolas; 
 Incentivar a cultura e esporte nas escolas da zona urbana e rural; 
 Políticas de valorização profissional incluindo a formação continuada de educadores; 
 Implementação e incentivo aos grêmios estudantis para dar voz aos estudantes dentro 

do processo educacional; 

 Potencializar as práticas educacionais através das metodologias que busquem a evolução 
sustentável dos indicadores de desenvolvimento da educação básica (IDEB); 

1.3. Educação Profissional, Científica e Superior 

O investimento na educação profissional e superior em Canaã dos Carajás se intensificou muito 
nos dois últimos anos, com os convênios celebrados e parcerias com o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA e com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará - UNIFESSPA, permitiram a implementação de vários cursos técnicos e de graduação, bem 
como turmas de pós-graduação para formação de professores da educação básica, técnica e 
científica. 

Pra avançar muito mais! É fundamental consolidar a implantação de universidades e institutos 
no polo de educação profissional, científico e superior, construir as estruturas de prédios e 
laboratórios para abrigar os estudantes, corpo administrativo e docente das instituições e a 
construção de um moderno Hospital Universitário de referência para ser um hospital escola. 
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 Construir os prédios e laboratórios para abrigar instituições públicas de educação de nível 
médio, profissional e superior; 

 Ampliar o número de vagas nos cursos de graduação existentes e diversificar a oferta de 
novos cursos nas áreas de humanas, sociais, saúde e exatas e dos cursos técnicos 
profissionalizantes, através de convênios e parcerias com instituições públicas e privadas; 

 Empenhar para a implementação de parceria entre Estado e Município para construção 
da Escola Técnica Pública integrado ao Ensino Médio; 

 Implantar e ampliar vagas em cursos de pós-graduação de especialização e mestrado no 
Município por meio de convênios com instituições públicas; 

 Implantar cursos de línguas estrangeiras (inglês e espanhol), libras e informática para 
estudantes do Ensino Fundamental e Médio em parceria com as instituições de ensino 
superior como forma de envolver a comunidade acadêmica com a sociedade; 

 Implementar as políticas de incentivo aos alunos do ensino médio para fortalecer a 
parceria com o Estado visando a melhoria da qualidade do ensino médio; 

 Efetivar parceria com o IFPA para a oferta de cursos de qualificação por meio da Formação 
Inicial Continuada – FIC e Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 
a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos – PROEJA; 

 Implantar cursos livres para alunos do ensino fundamental séries finais e ensino médio, 
desenvolvendo suas habilidades além dos requisitos curriculares comuns estipulados 
para educação brasileira; 

 Ofertar e ampliar vagas de curso preparatório para o ENEM, vestibulares e concursos para 
oportunizar o ingresso em instituições de ensino superior. 
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2. SAÚDE E BEM-ESTAR 

Ações que visem a execução do Plano Municipal de Saúde, a vigilância à saúde, ampliação dos 
serviços prestados e da infraestrutura existente. 

2.1. Construção do Hospital Municipal Universitário 

A saúde em Canaã tem avançado nos últimos anos com a Reconstrução do Hospital Municipal, 
construção de novas unidades de saúde, melhoria nos serviços, modernização com novos 
equipamentos, ampliação dos atendimentos. Toda essa transformação no setor tem atraído 
muitos pacientes de municípios vizinhos. 

Pra avançar muito mais! Pra atender a demanda municipal e regional, este programa traz a 
proposta de construir um Hospital Universitário para atendimento de média e alta complexidade 
com capacidade de funcionar como Hospital Escola para abrigar residências para cursos na área 
da saúde, contemplando: 

 80 leitos gerais de internação; 
 10 leitos UTI adulto; 
 10 leitos UTI neonatal/pediátrico; 
 Centro de referência para hemodinâmica e hemodiálise; 
 Centro obstétrico; 
 Centro de referência para gestação de alto risco; 
 Centro de referência para Traumatologia (cirurgias ortopédicas); 
 Centro de diagnóstico por imagem (tomografia, mamografia, ressonância e raio X); 
 Serviço internação Psiquiátrica; 
 Centro de serviços de alta complexidade em Oncologia; 

 

2.2. Secretaria de Saúde 

Todo o investimento realizado na saúde municipal, originou a necessidade de aumentar as 
estruturas de gestão, administrativa e de apoio da Secretaria Municipal de Saúde. 

Pra Avançar muito mais! É necessário implementar as melhorias na estrutura de gestão da saúde 
municipal, principalmente a gestão de estoque e as demais setores de apoio ao funcionamento 
da estrutura da saúde, como: 
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 Construção e estruturação da Secretaria Municipal de Saúde (setores administrativos, 
almoxarifados, rede de frios/Vacina, serviço de atendimento móvel de urgência, VISA) e 
Conselho Municipal de Saúde; 

 Criar e implementar o Centro de Formação para o servidor da saúde. 

2.3. SAD – Serviço de Atendimento Domiciliar 

O atendimento domiciliar, principalmente a internação domiciliar e o atendimento a pacientes 
crônicos são uma atitude de cuidado, pois torna o impacto de uma longa internação mais tênue 
para o paciente e sua família. 

Pra avançar muito mais! Este programa traz a proposta de ampliar o atendimento domiciliar, 
com a melhoria da qualidade de atendimento dos pacientes que podem ter a internação 
hospitalar substituída pela domiciliar e um maior alcance de atendimento a pacientes crônicos, 
com práticas como: 

 Ampliar o atendimento domiciliar; 
 Ampliar o programa de empréstimos de Equipamentos de Saúde à população; 
 Fornecer fórmulas alimentares especiais para suplementação e alimentação via sonda; 
 Programa de entrega domiciliar de medicação para pacientes crônicos; 
 Implantar coleta de exames laboratoriais domiciliar para idosos e pessoas com deficiência 

(PCD); 

2.4. CER 3 – Centro Especializado de Reabilitação Física, 
Auditiva e Visual 

O CER é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação que realiza diagnóstico, 
tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em 
referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência. É organizado a partir da 
combinação de no mínimo duas modalidades de reabilitação - auditiva, física, intelectual e/ou 
visual. (SUS, 2020) 

Pra avançar muito mais! É necessário aumentar os investimentos nos centros especializados em 
reabilitação para proporcionar uma melhor qualidade de vida e adaptabilidade para este público. 

 Construir estrutura física adequada e adaptada para atendimento adulto e infantil; 
 Implantação de transporte próprio adaptado e identificado para translado dos pacientes 

com dificuldade de locomoção; 
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 Implantar exames de imagem especializados; 

2.5. SAE/CTA - Serviço de assistência especializada 

 Ampliar e modernizar o Centro de Testagem e Aconselhamento; 

2.6. CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas diferentes modalidades são pontos de 
atenção estratégicos da RAPS: serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por 
equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente 
atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com 
necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em 
situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo 
asilar. (SUS, 2017). 

Pra avançar muito mais! Este planejamento abrange como é necessário atuar além do 
tratamento da saúde física, pois os transtornos mentais também afetam o paciente e sua família 
das mais variadas formas, sendo importante proporcionar o atendimento à saúde mental, com 
medidas como: 

 Construir sede própria adequada e adaptada com equipamentos e insumos para terapias; 
 Implantar transporte próprio adaptado e identificado para translado dos pacientes com 

dificuldade de locomoção; 

2.7. Serviço de Remoções 

A saúde de Canaã dos Carajás possui um sistema de remoção municipal funcional e que tem 
atendido com eficiência o município, porém existe a necessidade de ampliar a sua capacidade. 

Pra avançar muito mais! A implementação de mais equipamentos e tecnologias é necessária 
para proporcionar agilidade nos primeiros atendimentos e socorros a população, incluindo a 
transferência de pacientes entre os diversos centro de especialidades municipais, regionais e 
estaduais, com os seguintes ações: 

 Ampliar o serviço de remoção municipal terrestre; 
 Implantar o serviço de remoção municipal aérea; 
 Manter e ampliar a quantidade de ambulâncias para todas as unidades básicas de saúde 

da zona rural; 
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2.8. Ampliação dos Serviços de Saúde 

Canaã dos Carajás, nos últimos anos, deu passos importantes para estruturação de seu sistema 
de saúde municipal, principalmente com a construção de várias Unidades Básicas de Saúde - UBS, 
que aproximam os serviços de saúde dos cidadãos. 

Pra avançar muito mais! É necessário ampliar os serviços de saúde para proporcionar o 
atendimento de especialidades médicas, odontológicas e diagnósticos, aumentando o alcance 
dos serviços de saúde pública municipal, atendendo principalmente os anseios da população 
mais carente, com ações como: 

 Construção de um Centro de Serviço de Especialidades - Policlínica Municipal; 
 Construir um moderno Centro de Referência em Diagnósticos e Tratamento da Mulher; 
 Construção e aparelhamento do Centro de Especialidade Odontológica com laboratório 

de prótese; 
 Construir e implantar o ambulatório de amamentação, com estrutura física adequada e 

adaptada; 
 Implantar o serviço ambulatorial do Programa de Alergia à Proteína do Leite de Vaca 

(APLV) - construir espaço adaptado (1 sala com banheiro e 1 copa-cozinha) com 
equipamentos para realização de TPO (teste de provocação oral) e garantir exames 
especializados e suporte nutricional para crianças com APLV; 

 Regular o serviço de tratamento fora do domicílio, com a criação do Cartão TFD e 
ampliação do acompanhamento e logística para tratamento; 

 Implementar o programa dos medicamentos especializados; 
 Ampliar o programa de agente comunitário de saúde e endemias; 
 Implantação de programas voltados para tratamento de obesidade; 

2.9. Serviço de Vigilância Ambiental 

Está sendo construído um Centro de Zoonoses em Canaã para combater inúmeros pontos de 
atenção na saúde pública e tratar com dignidade os animais soltos em vias e áreas urbanas. 

Pra avançar muito mais! Este programa contempla o aparelhamento do Centro de Controle de 
Zoonoses, que são unidades de saúde pública fundamentais para prevenir e controlar as 
zoonoses, como a raiva e o calazar, além da dengue e doença de Chagas, em conjunto com os  
sistemas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância ambiental em saúde, com 
ações como: 
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 Equipar o Centro de Zoonoses; 
 Ampliar e equipar os sistemas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância 

ambiental no município; 

2.10. Programa Saúde na Escola; 

O Programa Saúde na Escola já implantado em Canaã, tem como objetivo contribuir para a 
formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, 
com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento 
de crianças e jovens da rede pública de ensino. 

Pra avançar muito mais! Estas propostas visam o atendimento ao público de estudantes da 
Educação Básica, gestores e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma 
mais ampliada, estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com ações como: 

 Programa de atendimento multiprofissional de nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, 
assistente social, enfermeiro, médico clínico geral, oftalmologista, otorrinolaringologista 
com órtese (óculos e aparelho auditivo) e outras especialidades; 

 Implantação de consultórios odontológicos nas escolas do município; 

2.11. UBS - Ampliação dos Serviços 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, 
sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e 
hospitais (SUS, 2020). 

Pra avançar muito mais! Este programa visa ampliar os serviços oferecidos nas UBS, bem como 
o número de Unidades instaladas em Canaã dos Carajás, com investimentos e programas como: 

 Ampliar o programa de controle do tabagismo; 
 Realizar pequenas cirurgias em âmbito ambulatorial (UBS); 
 Aparelhar as UBS com apoio diagnóstico de exame laboratorial (Coleta) e exame de 

imagem de ultrassonografia; 
 Construir novas UBS em áreas de chacreamentos; 
 Implementar o atendimento odontológico em todas as UBS; 
 Construir a UBS - Vila Feitosa; 
 Construir a UBS - Agrovila Nova Jerusalém; 



 

 

 

Coligação: Pra avançar muito mais! - MDB, PDT, PROS, PT, PV, PP, PSC E PTB. 
 Prefeita Josemira Gadelha - Vice Zito Augusto  

Canaã dos Carajás / Pará - Brasil 

14/40 

 

 Construir a UBS - VS 58; 
 Construir a UBS - VS 52; 

2.12. Saúde do Servidor Público 

Pra avançar muito mais! Ainda na ampliação dos serviços de saúde, está prevista a criação do 
centro de referência da saúde do servidor, que ajudará na gestão da saúde ocupacional e várias 
ações preventivas de saúde junto ao funcionalismo, com investimentos e ações como: 

 Implantar o Centro de Referência da Saúde do Servidor; 
 Implementar os exames periódicos, acompanhamento multiprofissional, odontologia, e 

exame ocupacional; 
 Estudos de viabilização para criação de fundo municipal do servidor público, com seguros 

de vida para servidores expostos a áreas insalubres;  
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3. EMPREENDEDORISMO, EMPREGO E RENDA 

Ações que visem a diversificação econômica, inclusão social, geração de renda e empregos e a 
redução da dependência da atividade minerária. 

3.1. Fundo de Desenvolvimento Sustentável - FMDS: 

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Canaã dos Carajás é uma das principais 
ferramentas de fomento de atividades econômicos alternativas à mineração, como os 
empréstimos reversíveis para vulneráveis em inclusão econômica, agricultores familiares, 
microempreendedores e micro e pequenas empresas. 

Além dos empréstimos, o FMDS ainda possui outras ferramentas como a construção de 
agroindústrias para concessão à cooperativas, a construção das instalações das universidades 
públicas  e o fomento ao desenvolvimento de sistemas e aplicativos de utilidade pública. 

Para avançar muito mais! Estão sendo propostas modificações organizacionais e jurídicas do 
FMDS, bem como a ampliação do alcance de suas linhas de empréstimos retornáveis, com ações 
como: 

 Ampliar atendimento com fortalecimento de estruturas físicas e técnicas do FMDS 
(transformação autarquia ou empresa pública); 

 Implantar agroindústrias, com concessão remunerada às cooperativas através do FMDS; 
 Viabilizar novas modalidades de empréstimos para empreendimentos de médio porte; 
 Revisar junto ao Conselho Gestor do FMDS os limites de crédito das modalidades 

existentes e a criação de novas linhas para a área rural e empresarial; 

 Fomentar o desenvolvimento de sistemas de utilidade pública (Projeto Smart Cities); 

3.2. Polo Industrial, Serviços e Logística: 

As atividades de mineração de grande porte fomentam muitas atividades de manutenção que 
podem ser realizadas por micro e pequenas empresas especializadas.  

O Polo da Pequena Indústria, além da demanda de manutenções das atividades mineradoras, 
gera a possibilidade de consolidação e ampliação de toda a cadeia produtiva ligada à construção 
civil, agronegócio e logística. 

Para avançar muito mais! Este programa visa a estruturação de um parque industrial moderno, 
voltado para a pequena indústria, para os serviços ligados à indústria e a logística, que vão desde 
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a estrutura física para abrigar as empresas, até os treinamentos e mentorias para apoio a gestão 
e práticas comerciais, sendo: 

 Elaborar e executar o projeto de ampliação do Polo Industrial; 
 Elaborar, com participação da classe empresarial e executar o projeto de implantação do 

Polo da Pequena Indústria; 
 Viabilização de convênios com instituições especializadas no apoio a pequena indústria, 

como SEBRAE e SENAI; 

 Implementar as políticas de divulgação de Canaã para o Brasil e o Mundo; 

3.3. Programa PQF Canaã - Qualificação de 
Fornecedores 

A economia globalizada gerou um ambiente altamente competitivo com exigências técnicas e 
boas práticas exigidas pelos consumidores de todo o mundo. Essas exigências pressionam a 
cadeia produtiva, fazendo que os fornecedores envolvidos demonstrem às boas práticas exigidas. 

Para avançar muito mais! Este programa propõe uma ampla parceria com a classe empresarial 
de Canaã dos Carajás para proporcionar um salto de qualidade em suas práticas de gestão e na 
relação com seus clientes, para isso  é necessário um robusto programa de qualificação de 
fornecedores, como segue: 

 Estruturar do PQF com parceiros (SEBRAE; FIEPA; ACIACCA; etc); 
 Viabilizar de convênios com Instituições como SEBRAE/FIEPA; 
 Apoiar parcerias para treinamentos de empresários e gestores e implementação de 

mentorias para empresas; 
 Viabilizar programa de certificação dos fornecedores; 
 Estudo e modificação da legislação para pontuação técnica diferenciada para os 

fornecedores em compras públicas e privadas; 

3.4. Implantação Porto Seco em Canaã: 

O sucesso na implantação do Polo Industrial e sua ampliação e construção do polo da pequena 
indústria demandam soluções logísticas robustas, ao exemplo do já iniciado asfaltamento da 
ligação entre Canaã e a BR-155 (trecho da Transcarajás). 
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Pra avançar muito mais! Canaã possui demandas da indústria mineradora e pode ser tornar um 
grande centro logístico de exportação de grãos, gado e seus derivados, com a implantação de um 
entreposto aduaneiro, também conhecido como Porto Seco, como as seguintes ações: 

 Estudo da implantação de um Porto Seco; 
 Estudo para implantação de um terminal multimodal (aéreo / rodoviário e ferroviário) 
 Articulação com a Receita Federal do Brasil para solicitação e repasse de área; 

3.5. Empreendedorismo 

De 2013 até os dias atuais, Canaã deu um salto de apenas 213 microempreendedores individuais 
para mais de 1800 MEIs, bem como se tornou a promotora do maior evento de negócios do Sul 
e Sudeste do Pará, resultante de inúmeras ações e parcerias desenvolvidas neste período. 

Pra avançar muito mais! Este programa visa o fortalecimento e consolidação do 
empreendedorismo em Canaã dos Carajás, aumentar ainda mais as parcerias com a sociedade 
civil organizada e instituições de apoio aos empresários, com ações e investimentos como: 

 Fortalecer a Feira de Negócios de Canaã - FENECAN; 
 Continuar a implementação do Projeto Cidade Empreendedora em parceria com o 

SEBRAE, que visa a potencialização das ações públicas para fortalecimento da micro e 
pequena empresa, incluindo a reformulação das compras públicas; 

 Apoiar às ações promocionais do comércio local através de associações como a ACIACCA; 
 Apoiar a implementação mentoria e treinamentos para profissionalização comercial dos 

produtores e comerciantes do Mercado Municipal e a promoção de eventos periódicos 
de aproximação com o público; 

 Ampliação dos canais de divulgação das modalidades do FMDS ligados ao 
microempreendedor individual para que mais possam acessar e melhorar os 
investimentos em seu negócio; 

 Ampliar as parcerias e programas de capacitação dos empresários e empreendedores 
locais, através de parcerias; 

3.6. Qualifica Canaã - Inserção Econômica 

Canaã dos Carajás passa por uma reestruturação econômica ampla, causada pelas modificações 
de demandas geradas como o fim das obras de implantação do Complexo S11D e o início de seu 
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funcionamento, o que tem ocasionado uma modificação drástica no tipo de mão de obra 
demandado. 

Pra avançar muito mais! Este programa propõe a implantação do Qualifica Canaã, que é um 
programa de inserção econômica, com transferência temporária de renda, na forma de um 
cartão de consumo de mercadorias, bens ou serviços no comércio de Canaã dos Carajás. 

Os beneficiários são inscritos em programas segmentados, com etapas definidas de treinamento, 
acompanhamento psicológico, mentoria em gestão de carreira e empreendedorismo e apoio na 
inserção no mercado de trabalho ou de busca de financiamento junto ao FMDS para 
empreendedorismo: 

 Carreira Jovem Canaã - auxílio na inserção do jovem formado e residente em Canaã dos 
Carajás no mercado de trabalho, com todos os benefícios do Qualifica Canaã e com 
mapeamento e formalização das vagas de estágio em empresas instaladas no Município; 

 Economia Solidária Inclusiva: auxílio na inserção empreendedora pessoas em 
vulnerabilidade social, com todos os benefícios do Qualifica Canaã e que visa transformar 
suas habilidades em um negócio que gere renda para o sustento familiar; 

 Mulher Empreendedora: auxílio na inserção da mulher no mercado de trabalho ou no 
empreendedorismo, com todos os benefícios do Qualifica Canaã e orientação inclusiva 
aos demais programas municipais de assistência à mulher; 

 Trabalhador Desempregado - auxílio na inserção do trabalhador desempregado no 
mercado de trabalho, com todos os benefícios do Qualifica Canaã, que visa sua 
qualificação, nas atividades profissionais (pedreiro, marceneiro, eletricista, soldador, etc) 
e intermediação (SINE/SEMDEC) de sua contratação junto às empresas solicitantes; 

 Agricultor Familiar em Vulnerabilidade - auxílio na inserção do pequeno agricultor familiar 
que viva exclusivamente da produção rural de sua terra, mesmo assistido por programas 
de assistência social governamentais, com todos os benefícios do Qualifica Canaã e que 
visa o início ou consolidação de atividades produtivas rurais que possam dar subsistência 
à sua família. 

3.7. Turismo 

A alta demanda de vagas hoteleiras geradas durante as obras do Complexo S11D causaram um 
direcionamento dos investimentos de hotelaria e turismo receptivo privados para esse fim e 
reduzindo os investimentos para o turismo propriamente dito. 
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Pra avançar muito mais! Este programa visa tornar o turismo em Canaã um gerador de emprego 
e renda, principalmente para os pequenos empreendedores e a potencialização dos atrativos 
turísticos, com ações e investimentos como: 

 Elaborar um Plano Municipal de Turismo; 
 Programa de fortalecimento das feiras de artesanatos - FERART, dentro de um calendário 

de programações com a FUNCEL e com a economia solidária inclusiva;  
 Festival Gastronômico – Estudo de viabilidade para separar da FENECAN e criar um evento 

específico em outra data; 
 Laboratório de Turismo - Implementar políticas para capacitação e estruturação do 

turismo gastronômico, receptivo e ecológico e promover levantamento dos pontos, 
atividades com potencial de atração turística do munícipio; 

 Fortalecer o segmento de Ecoturismo ligado a realização de esportes radicais; 
 Projeto de viabilidade e planejamento de construção do mirante de Canaã dos Carajás; 
 Implantar projetos de Turismo Ecológico no parque Veredas; 
 Implantar projetos de oficina e espaço do Artesanato; 
 Implantar o programa de rotas turística urbanas e ecológicas; 
 Apoio a eventos populares e folclóricas; 
 Projetos de implantação de pontos de informação turísticas físicas e/ou on-line; 
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4. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO 

Ações que visem a melhoria da infraestrutura do município e distribuição de água potável, coleta 
e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. 

4.1. Água e Saneamento 

Os investimentos em infraestrutura de saneamento básico foram altamente relevantes nos 
últimos anos e proporcionam um alcance de rede de água e esgoto tratados a mais de 80% de 
nossa população. 

Pra avançar muito mais! Este programa visa consolidar os investimentos realizados, melhorar a 
qualidade dos serviços e resolver gargalos principalmente no fornecimento de água tratada 
gerados pelo aumento populacional e nas condições naturais e logística de disponibilidade de 
água, com ações e investimentos como: 

 Alterar o formato de captação de água do reservatório atual; 
 Realizar estudo técnico para um novo reservatório de água ou aumento de capacidade 

do atual; 
 Realizar estudo hidrogeológico sobre a capacidade de abastecimento de água; 
 Automatizar o sistema de água tratada; 
 Universalizar a cobertura de rede de água e esgoto, atualmente em 80%; 
 Construção de 2 Estações de Tratamento de Esgoto - ETE nas 02 bacias que cortam o 

município e ampliações das existentes; 

 Implantar melhorias no tratamento de esgoto da ETE Vale da Benção; 
 Elaborar campanhas de conscientização do uso racional da água; 

4.2. Infraestrutura 

Considerando a distorção do Censo IBGE em relação a Canaã dos Carajás, devido a anormalidade 
de seus atrativos imigratórios, éramos uma cidade de menos de 30 mil habitantes há 8 anos atrás 
e com problemas crônicos de ausência de infraestrutura viária, de saneamento, de saúde, 
educação e gestão do lixo urbano.  

Nos últimos anos Canaã dos Carajás recebeu investimentos maciços em todas as áreas de 
infraestrutura e que além de melhorar significativamente a qualidade de vida da população que 
aqui já residia, teve um acréscimo populacional, resultante em uma população atual estimada 
em 70 mil habitantes. 
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Pra avançar muito mais! Este programa visa a continuidade nos investimentos em infraestrutura, 
com ênfase na melhoria da qualidade de vida da população e a inserção logística de Canaã dos 
Carajás como uma forma de garantir nosso desenvolvimento econômico e social, bem como a 
redução da dependência da atividade minerária, com investimentos como: 

 Concluir a Transcarajás até as margens do Rio Araguaia; 
 Implementar o Projeto de construção do Aeroporto Municipal; 
 Revitalizar as avenidas com canteiro central nos moldes da Avenida Weyne Cavalcante;  
 Instalar dispositivos de acesso e brinquedos inclusivos em praças e outros locais públicos; 
 Ampliar a instalação academias ao ar livre em áreas públicas do município; 
 Asfaltar todas as vilas e vias rurais; 
 Manter e ampliar a malha rodoviária urbana; 
 Pavimentar e saneamento básico nas chácaras próximas ao centro urbano; 
 Construir mais pontes de concreto nas vias rurais;   
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5. DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE 
Nos últimos oito anos houve uma melhoria significativa na gestão ambiental em Canaã dos 
Carajás, com a implantação do Parque Veredas, a reflorestamento do Ferruginosos, a 
implantação de um aterro sanitário inodoro, a criação do Bosque Gonzaguinha, grandes ações 
de arborização urbana e a transformação de duas áreas alagadas em lagos urbanos estruturados. 

Pra avançar muito mais! Este programa busca a implementação de ações que visem a proteção, 
fiscalização, conservação e melhoria da qualidade ambiental do município, como investimentos 
e ações como: 

5.1. Meio Ambiente 

 Implantar o Plano Municipal de Arborização com uso da ferramenta do Multifinalitário; 
 Elaborar um Plano de recuperação de nascentes (zona Urbana e Rural) em parceria com 

outras secretarias; 
 Ampliar a coleta seletiva de resíduos domiciliares; 
 Implantar Lagos e Parques lineares no Bairro Jardim Europa e na Avenida Antônio Carola; 
 Urbanizar o Bosque do Feijão; 
 Urbanizar e arborizar Áreas de Preservação Permanente (APP) 
 Urbanizar a Rotatória S11D; 
 Aumentar a produtividade do viveiro para atender às demandas da SEMMA e 

Urbanização da cidade; 

 Monitorar a qualidade de rios e solo do município; 
 Implementar programas de monitoramento da qualidade de rios e solo do município; 
 Implementar projetos de revitalização ecológica em espaços públicos, praças e jardins; 

 Implementar programa de revitalização dos córregos e nascentes; 

 Implementar projetos de construção de bosques urbanos para visitação turística e lazer; 

5.2. Defesa Civil 

Pra avançar muito mais! Este programa as definições de funcionamentos e operacionalização de 
uma defesa civil municipal, com ações e investimentos como: 

 Implantar a estrutura da Defesa Civil Municipal; 
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 Implantar o sistema de monitoramento riscos e contingências dentro do âmbito da Smart 
City; 

 Apoiar às ações de associações de bombeiros civis de Canaã dos Carajás. 
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6. DESENVOLVIMENTO RURAL 

Ações que visem a ampliação das atividades de pesquisa, escoamento, comercialização e 
fomento à produção agrícola e agropecuária para incentivo e aumento da produtividade da 
agricultura familiar, associações, cooperativas e consórcios. 

A forma de ocupação do solo, a falta de apoio ao homem do campo e a pressão da mineração e 
as demandas de suas obrigações de compensações ambientais causaram uma enorme ruptura 
na cadeia produtiva agrícola de Canaã dos Carajás. Nos últimos anos iniciou-se um processo de 
implementação de políticas públicas municipais para fomentar a reestruturação da produção 
rural em Canaã, bem como ampliar o apoio à agricultura familiar através do PROCAMPO.  

Pra avançar muito mais! Este programa visa consolidar o desenvolvimento rural de Canaã dos 
Carajás como uma das principais atividades geradora de emprego e renda, diversificando os 
segmentos do agronegócios, apoiando e instrumentalizando o pequeno agricultor familiar, 
fortalecimento ao sistema de cooperativas rurais, implementando a transferência de novas 
tecnologias  e a agregação de valor aos nossos produtos primários, com investimentos, políticas 
e ações como: 

6.1. Políticas Agrícolas 

 Fortalecer o PROCAMPO; 
 Ampliar as políticas públicas para os pequenos agricultores; 
 Ampliar convênio com o SENAR; 
 Executar o Programa de Regularização Fundiária Rural; 

6.2. Agricultura Familiar 

 Implementar projetos de construção de unidades de tanques de piscicultura suspensos; 
 Apoiar o fortalecimento da produção de mel e derivados e a implementação dos SAF´s 

apícolas; 
 Implementação de produção de flores tropicais ornamentais; 
 Apoiar o fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca; 
 Apoiar o fortalecimento da cadeia produtiva tomate e hortaliças em geral; 
 Realizar projetos de implantação hortas comunitárias; 

6.3. Agropecuária de Corte e Leite 
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 Projeto de apoio ao manejo e reforma de pastagem; 
 Apoio e fortalecimento da cadeia produtiva leiteira; 
 Programa de apoio à criação intensiva de gado de corte; 
 Construção do Centro de pesquisa de melhoramento genético e transferência de 

embrião; 

6.4. Cooperativas Rurais 

 Programa de fomento à agroindústria para verticalização do setor de Fruticultura; 
 Implementação e apoio na construção de uma Indústria de laticínios; 
 Implantação de abatedouros para suínos, peixes e aves; 

6.5. Transferência e Assistência Tecnológica 

 Programa de apoio à mecanização para a produção de grãos; 
 Implementação de silos para secagem e armazenagem de grãos; 
 Ampliar a assistência técnica e consultoria para as agrovilas; 
 Ampliar a estrutura do Serviço de Inspeção Municipal (SIM); 
 Ampliar o Viveiro Municipal para aumento da produção de mudas; 
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7. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Ações que visem a promoção humana, prevenção, intervenção social e proteção de crianças e 
adolescentes, idosos, pessoas portadoras de deficiência e adultos em situação de risco e 
ampliação dos programas de concessão e acompanhamento de benefícios, serviços e projetos 
de assistência social. 

As transformações econômicas recentes em Canaã e sua característica de atratividade migratória 
gera inúmeras demandas sociais, que foram enfrentados nos últimos anos a estruturação do 
Secretaria de Assistência Social e suas ramificações de atendimento. 

Pra avançar muito mais! Este programa visa um novo olhar sobre a assistência social do 
município, com implantação de ações de longo prazo para inclusão econômica para vários grupos 
sociais em estado de vulnerabilidade, que estão descritas no Eixo Empreendedorismo, Emprego 
e Renda. Porém as demandas da faixa da população mais carente são imediatas e envolvem as 
demandas básicas da condição de vida humana, como alimentação, habitação, cuidados básicos 
a saúde e higiene. 

As ações tratam várias demandas sociais em áreas específicas como saúde, educação e habitação, 
porém todas possuem alcances mais amplos e sua efetividade depende da ação ativa assistência 
social propriamente dita, para acolhimento, identificação e orientação da população mais 
carente e vulnerável para serem alcançadas como os mais variados serviços públicos ofertados. 

7.1. Programa Gestão Administrativa  

 Realizar diagnósticos socioterritorial de mapeamento das necessidades da população e 
planejamento de atendimento prioritário; 

 Promover uma gestão eficiente e eficaz que venha possibilitar o desenvolvimento 
adequado dos procedimentos realizados pelos serviços e programas da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento social.  

 Apoiar e fomentar Organização Social da Sociedade Civil - OSC; 
 Potencializar o apoio aos Conselhos vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, 

por meio da criação de equipe técnica de suporte aos conselhos; 
 Promover a reforma administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

de acordo com a NOB-RH SUAS e alterações da política nacional de assistência social; 

 Garantir dentro do PPA e LDO recursos para funcionamento regular da Secretaria de 
Desenvolvimento Social; 
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 Construção de novas unidades de atendimento, bem como, reforma e ampliação das 
unidades existentes da SEMDES; 

 Construção e implantação da Casa dos Conselhos, garantindo equipe técnica exclusiva.  

7.2. Programa Serviço de Proteção Básica 

 Ampliar o atendimento do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), por meio 
da implantação de novas unidades e equipe volante, com base em diagnóstico 
socioterritorial e demandas;  

 Manter e ampliar equipe volante para realização de atendimento a grupos em 
assentamentos, ocupações e vilas rurais; 

 Privilegiar atividades socioeducativas em espaços abertos para crianças e adolescentes e 
idosos em situação de vulnerabilidade social; 

 Implementar o CRAS Itinerante, com Unidade Móvel objetivando atender toda zona rural 
e comunidade indígena do município; 

7.3. Programa Serviço de Proteção Especial  

 Ampliar o atendimento do Centro de Referência Especializado em Assistência Social 
(CREAS), por meio da implantação uma nova unidade, garantindo as equipes necessárias;  

 Reforma e ampliação da Unidade de CREAS existente; 
 Implantação da Unidade do Centro Especializado para população em situação de rua - 

Centro POP; 
 Implementação do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo e do Sistema Municipal 

de Atendimento Socioeducativo – SIMASE, para atendimento adequado as demandas de 
adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de Medida Socioeducativa;  

 Criar a equipe especializada para atendimento das situações de trabalho infantil e 
doméstico identificadas no Município, assim como, intensificar as ações educativas; 

 Manter e ampliar o atendimento da Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças 
e Adolescentes; 

 Implantar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, nos moldes que prevê a 
Política Nacional do Sistema Único de Assistência Social; 

 Implantar uma Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias, nos moldes 
de uma unidade institucional de passagem/emergência e um semelhante a residência 
(situação de rua, abandono, dentre outros), conforme prevê a Política Nacional  do 
Sistema Único de Assistência Social; 
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 Implantar uma Unidade de Acolhimento Institucional para Idosos com 60 anos ou mais, 
em situação de violência e de vínculos familiares rompidos ou inexistentes, nos moldes 
de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos-ILPI, conforme prevê a Política 
Nacional  do Sistema Único de Assistência Social; 

7.4. Programa Gestão do Trabalho e Educação 
Permanente  

 Implantar a Gestão do trabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
social.  

7.5. Programa Vigilância Socioassistencial  

 Garantir a regulamentação, junto ao Legislativo e Executivo, da coordenadoria da 
Vigilância socioassistencial; 

 Implantar Sistema informatizado para gerir informações referente aos atendimentos da 
SEMDES; 

7.6. Trabalho, Emprego e Renda  

 Implantar a “Casa da Cidadania”, espaço de protagonismo do cidadão com oferta de 
serviços essenciais de identificação civil; 

 Formalizar parcerias para a promoção de capacitação da mão de obra local de acordo com 
as projeções de oferta no mercado; 

 Ampliar as ações do Programa de Economia Solidária; 
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8. CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Ações que visem fomentar atividades que envolvam tradições culturais, promovam esportes, 
inclusão de jovens e adolescentes para prevenção da criminalidade e construção e ampliação dos 
espaços destinados a essas atividades.  

8.1. Infraestrutura 

A população de Canaã dos Carajás percebeu uma relevante melhoria na qualidade de vida gerada 
pelo investimento maciço em infraestrutura urbana, de saúde e educação. 

Pra avançar muito mais! Este programa amplia os conceitos de melhoria de qualidade de vida a 
universalização do alcance a cultura, esporte e ao lazer, com acesso da população as mais 
variadas forma de manifestações culturais e artísticas, sendo necessário para isso investimentos 
como: 

 Construir a sede própria da FUNCEL e do CMPC - Conselho Municipal de Cultura; 
 Construir um Museu Municipal; 
 Construir um Cineteatro Municipal; 
 Construir e estruturar centros de treinamentos esportivos; 
 Construir complexo de alimentação com praça de eventos; 
 Implementação de um Centro de Convenções integrado com anfiteatro; 

8.2. Ações Culturais 
Pra avançar muito mais! Este programa visa implementar e consolidar as práticas culturais em 
nosso município, criando um ambiente favorável e implementando o empreendedorismo 
cultural, com ações como: 

 Implementar o Plano Municipal de Cultura de Canaã dos Carajás; 
 Efetivar o mapeamento cultural; 
 Criação de Programa de apoio à incubação de grupos e pontos de cultura; 
 Programa apoio ao fomento da cultura para os setoriais do CMPC; 
 Programa de ampliação do Festival Raízes; 
 Programa de apoio e incentivo cultura nos bairros com parcerias com associações e 

pontos de cultura; 
 Programa de apoio aos grupos culturais das vilas da zona rural; 
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 Consolidar o calendário de Festival de Cultura e Lazer nos bairros, vilas e agrovilas; 
 Programa de apoio e fomento a economia criativa; 
 Incentivo e implementação de projetos para o aprendizado, prática e aperfeiçoamento 

do uso instrumentos musicais e canto voltados para comunidades e instituições religiosas. 

8.3. Esporte 

A prática esportiva em Canaã pela comunidade e pelo alunos da rede pública era algo improvável 
pela ausência de equipamentos públicos mínimos para este fim, porém o investimento realizado 
na construção de uma grande e variada estrutura para a prática de esportes, incluindo quadras 
cobertas dentro e fora das escolas, construção de ciclovias e ciclofaixas, implantação de 
equipamentos de ginásticas em locais públicos, criação de espaços para a prática de atividades 
esportivas e a estruturação de estádios de futebol na zona rural. 

Pra avançar muito mais! Apropriar de toda estrutura esportiva já instalada e lançar um olhar 
mais direto no apoio à prática esportiva amadora e profissional, bem como um hábito de um 
estilo de vida saudável e o lazer cotidiano de uma cidade que oferece qualidade de vida a seus 
cidadãos, com investimentos e ações como: 

 Criação do Plano Municipal de Esporte Amador e Profissional; 
 Ampliação do Programa da Bolsa Atleta; 
 Implantar o Projeto Gol do Brasil da CBF; 
 Programa de apoio e fomento às ligas esportivas amadoras; 
 Construir área de prática de motocross, bicicross e outros esportes radicais; 
 Construir e estruturar campos e estádios de Futebol; 
 Construção do Parque de Exposições Agropecuário e Pista de Vaquejada; 
 Programa de incentivo, promoção e fomento do uso diversificado e inclusivo do complexo 

esportivo municipal; 
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9. POLÍTICAS PARA MULHERES 

Ações que visem alterar a estrutura atual como forma de destacar o protagonismo feminino e 
formulação de políticas públicas para assegurar o exercício pleno de seus direitos e sua 
participação no desenvolvimento econômico, social, cultural e político do município. 

Em pleno século 21, ainda são latentes as desigualdades socioeconômicas de gênero, 
principalmente no que diz a violência de todas as formas contra a mulher. 

Pra avançar muito mais! Dar uma atenção diferenciada a mulher e trazer inúmeros avanços no 
cuidado com a mulher no âmbito da gestão municipal, com investimentos e ações como: 

9.1. Estrutura e Infraestrutura 

 Criar a Secretaria da Mulher; 
 Criar uma Casa Abrigo Municipal de acolhimento provisório para realizar assistência e 

proteção integral às mulheres em situação de violência e risco; 
 Desenvolver estudo e elaboração de diagnósticos sobre a situação da mulher no 

Município e o apoio à mobilização feminina; 

 Atuar junto a Secretaria Estadual de Segurança o apoio para implementação de uma 
Delegacia da Mulher; 

 Implementação de programa de apoio a organização social de mulheres no campo e na 
cidade; 

 Programa de orientação e acompanhamento jurídico para mulher em vulnerabilidade, em 
todos os âmbitos; 

9.2. Inclusão Econômica e Empreendedorismo 

 Programa de apoio a cursos de qualificação voltados para as mulheres; 
 Projeto de criação de carteira específica no FMDS para fundo de apoio à mulher 

empreendedora; 

 Criar o Programa municipal de transferência de renda, por meio de um cartão de consumo 
no comércio de Canaã, detalhado no Eixo Empreendedorismo, Emprego e Renda 
(Qualifica Canaã); 

 Programa de apoio específico para a geração de trabalho e renda para as mulheres do 
campo voltado para agricultura familiar; 
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9.3. Saúde  

 Criar um Programa de Saúde dedicado a Mulher, ligado ao Centro de Referência da Saúde 
da Mulher; 
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10. SEGURANÇA PÚBLICA E VIÁRIA 

Ações que visem estratégias preventivas e corretivas à violência e criminalidade, que passaram a 
ter um novo foco com a recente transformação da Secretaria Municipal de Trânsito em Secretaria 
Municipal de Segurança Pública Viária. 

Pra avançar muito mais! Implementação de políticas de segurança pública, dentro dos limites 
das competências dos Estados e Municípios e com parcerias que aumentem a sensação de 
segurança, com investimentos e ações como: 

10.1. Ações de Segurança 

 Ampliar o atendimento da iluminação pública; 
 Manter e ampliar do sistema videomonitoramento nas principais avenidas urbanas e vilas 

do município; 

 Implantar programas de ações de segurança em parceria com a sociedade civil, Polícia 
Militar e Polícia Civil; 

 Articulação para apoio de implantação de um Instituto Médico Legal (IML); 
 Implantar programas de formação e inclusão social, a adolescentes e jovens expostos à 

violência doméstica ou urbana, à cooptação pelo tráfico de drogas, ou que vivam nas ruas; 

10.2. Segurança Viária 

 Projeto de sinalização viária em todas as vias urbanas e rurais; 
 Programa continuado de Educação para o trânsito; 

11. URBANISMO, MOBILIDADE E REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA 

Pra avançar muito mais! Ações que visem elaboração e ampliação de programas de 
desenvolvimento, organização, mobilidade urbana e o reconhecimento de propriedades para a 
regularização fundiária rural e urbana. 

11.1. Mobilidade 

 Ampliar as ciclovias e ciclofaixas por toda a cidade; 
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 Implantar o transporte coletivo regular no município; 
 Implementar abrigos coletivos (Parada de ônibus); 
 Expandir o projeto de calçadas acessíveis nos bairros; 
 Ampliar os pontos de estacionamentos para deficientes e idosos; 

11.2. Urbanismo 

 Programa de ampliação e integração do CTM – Cadastro Técnico Multifinalitário à todas 
as secretarias; 

 Proposta de atualização das legislações urbanísticas, como o Plano Diretor 
 Programas de conscientização sobre o uso e ocupação do solo; 
 Programa de reordenamento urbano, endereçamento e unificação de bairros; 
 Desburocratizar os serviços prestados pelo o IDURB a comunidade para dar mais agilidade 

e qualidade no serviço; 
 Programas de enfrentamento ao quadro de irregularidade urbana a partir do 

planejamento das ações de regularização fundiária;  

 Ampliar o programa de identificação visual das ruas do Município; 

11.3. Regularização Fundiária 

 Implantar o projeto de georreferenciamento de toda a extensão territorial do município, 
incluindo a zona rural; 

 Implantar o programa de regularização fundiária e ambiental de chácaras, urbanização, 
iluminação e serviço de assistência social às famílias em vulnerabilidade social; 

 Consolidar os instrumentos legais necessários à formulação ou implementação de 
programas e ações de regularização fundiária sustentável, visando à democratização do 
acesso da população de baixa renda à terra regularizada e urbanizada;  

 Estabelecer a hierarquia de prioridades entre as áreas que demandam regularização 
fundiária, subsidiando o processo de tomada de decisões pelos poderes públicos 
municipal, estadual e federal e a atuação conjunta dos mesmos;  

 Programa de orientação sobre as medidas necessárias e os instrumentos adequados para 
o tratamento das diversas situações de irregularidade fundiária existentes no Município; 

 Capacitar a equipe técnica da Prefeitura Municipal com vistas a sua participação nos 
processos de regularização fundiária; 
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 Apoiar à população do município para sua participação nos processos de regularização 
fundiária. 
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12. HABITAÇÃO 

Ações que visem elaborar e desenvolver programas de atendimento relativos à habitação 
popular. 

Pra avançar muito mais! Este programa contempla um enfrentamento mais amplo nas questões 
de acesso à moradia digna a população de baixa renda de nosso Município. 

12.1. Programas Habitacionais 

 Implementar o Programa Cheque Moradia Digna – Reforma e Construção; 
 Lote social, beneficiando moradores estabelecidos no município e inscritos no cadastro 

socioeconômico, com dificuldades de se estabelecer; 

 Implementação de Projeto Técnico Social abrangendo os beneficiários dos Projetos 
Habitacionais Ouro Preto e Níquel Vermelho para oferecer condições de infraestrutura e 
sobrevivência às famílias já instaladas no local; 

 Criar o Programa Cheque Minha Casa Minha Vida, para auxílio na quitação do 
parcelamento imobiliário do Residencial Canaã; 

12.2. Ações Diretas 

 Intermediação para resolução em áreas de conflitos de ocupação; 
 Construção de residências populares para atendimento a famílias que atendem aos 

critérios estabelecidos nas leis habitacionais; 

 Construção de módulos sanitários no âmbito do município contemplando as famílias 
carentes já residentes 
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13. GOVERNANÇA 

Ações que visem o controle, fiscalização transparência e aproximação da administração pública 
com os servidores e a população do município. 

Pra avançar muito mais! Este programa trabalha com conceitos atuais de governança, gestão e 
transparência pública e propõe ações como: 

13.1. Planejamento 

 Projeto de implementação do Centro de Estatística Municipal; 
 Elaboração de planejamento estratégico para os 4 anos (Missão, visão e valores); 
 Implantação de matriz de capacitação de servidores públicos; 
 Programa Transparência Canaã com uso de tecnologias no âmbito da Smart City para 

aumentar a participação do cidadão à gestão pública municipal; 
 Implementação de um sistema de acompanhamento sistemático para controle de 

execução do programa de governo; 

13.2. Fala Canaã 

 Modernização e ampliação da eficácia da Ouvidoria Municipal; 
 Programa de ampliação das ações do Governo Itinerante; 
 Programa de ampliação dos canais de comunicação entre o poder público e a população; 
 Tornar mais humano e rápido o atendimento à população nos órgãos da Prefeitura 

Municipal; 
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14. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Ações que visem elaborar, promover e estimular a capacidade científica, tecnológica e inovadora 
em setores estratégicos.  Disseminar a cultura tecnológica, promover ações de inclusão digital e 
planejar/executar soluções tecnológicas para proporcionar modernização dos processos 
administrativos públicos municipais e melhorias significativas na obtenção da qualidade de vida 
da população. 

Pra avançar muito mais! Identificar os avanços na área de educação superior e tecnológicas já 
iniciadas em Canaã dos Carajás para que seus benefícios tenham efeito na formação futura de 
nossa sociedade no uso da ciência e tecnologia como ferramenta da melhoria da qualidade de 
vida e de geração de emprego e renda. 

14.1. Gestão Municipal 

 Criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia; 
 Criar e implementar calendário municipal de eventos tecnológicos;  
 Planejar e Gerenciar das ações de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração 

Municipal; 

14.2. Cidades Inteligentes – Smart City 

Canaã dos Carajás é uma das signatárias do maior projeto do Brasil de implementação de 
soluções com o uso de inteligência artificial, junto com instituições renomadas como USP, UFPA, 
UFES e várias outras universidades brasileiras e estrangeiras, bem como empresas como Vale, 
Fiat Chrysler, Intel, Tim e etc. 

Pra avançar muito mais! Fortalecer o Projeto Smart City (Cidade Inteligente) e das parcerias do 
Projeto IARA (Inteligência Artificial Recriando Ambientes, com investimentos e ações como: 

 Implantar os espaços de incubadoras das startups, empresas jovens de tecnologia; 
 Disponibilizar o acesso gratuito à Internet livre em espaços públicos; 
 Orientar e estimular os investimentos IOT (câmeras, semáforos, Leds e drones), nas mais 

diversas áreas da gestão pública Municipal; 
 Implementar sistemas e aplicativos, através do fomento de “startups”, para aumentar o 

grau de interação entre os serviços públicos e cidadão; 
 Implantar os benefícios da cidade inteligente ao cidadão de Canaã, dentro do projeto 

Smart City Canaã; 
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14.3. Educação 

 Implementar políticas incentivo tecnológico e investir no ensino de Robótica para os 
estudantes da rede municipal; 

 Implementar políticas incentivo tecnológico por meio de oficinas de Robótica para os 
estudantes do Ensino Médio; 

 Implementar o programa de cultura digital desde a educação Infantil; 
 Implantar e ampliar as Tecnologias Educacionais; 
 Programa de desenvolvimento de apoio a jovens talentos através do fomento a 

empreendedores e futuros empreendedores com ideias e projetos inovadores; 
 Fomentar a empresas jovens de tecnologia (startups), criando possibilidade de 

empreendedorismo e empregabilidade, principalmente para o jovem de Canaã; 
 Atrair ações de extensão de Universidades públicas e privadas aplicadas à Ciência e 

Tecnologia. 
 

14.4. Saúde 

 Implantar a Agenda eletrônica da saúde; 
 Fomentar Startups, empresas jovens de tecnologia, para desenvolvimento de sistemas e 

aplicativos para ampliação e melhoria dos serviços de saúde levados a população; 
 Implantar dispositivo eletrônicos (IOT) para controle e acompanhamento de pacientes 

com doença crônica, no âmbito do Projeto Smart City; 
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15. POLÍTICAS PARA JUVENTUDE, INCLUSÃO E 
DIVERSIDADE 

Para avançar muito mais! Este programa propõe programas e ações que visam desenvolver e 
implantar projetos estruturantes para os jovens, a diminuição do déficit escolar, o fomento à 
qualificação profissional, a geração de renda e a promoção do protagonismo juvenil, como: 

15.1. Estrutura e Infraestrutura 

 Fortalecer e ampliar a Coordenadoria da Juventude; 
 Criar o Conselho Municipal da Juventude; 
 Criar o Plano Municipal da Juventude; 
 Implementar a Casa da Juventude, onde os jovens poderão participar ativamente de 

decisões e de implementações de programas voltados para eles; 

15.2. Programas 

 Implementar programas sociais voltados para a Juventude, inclusão e diversidade; 
 Estruturar o Programa Jovem Aprendiz e Primeiro Emprego nas repartições públicas e 

fortalecer os contatos com empresas privadas para que implementem os programas em 
suas instalações; 

 Fortalecer a parceria com o selo UNICEF e NUCA; 
 Implantar ampliar a oferta de cursos de livres como preparatórios para ENEM e 

concursos, línguas estrangeiras (inglês e espanhol), libras e informática; 


