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COLIGAÇÃO DO TRABALHO 

MDB-PT-PSL-PP-REPUBLICANO- DEMOCRATAS- SOLIDARIEDADE-AVANTE-PRTB 

Principais propostas do Candidato a Prefeito de Itaituba 

(Lei nº 9.504/97, Art. 11, §1º IX) 

 

PLANO DE GOVERNO DO CANDIDATO VALMIR CLIMACO DE AGUIAR 
2021-2024 

 

APRESENTAÇÃO 
 
 

Todo governo sério e compromissado com a população e o progresso necessita de sólido 
Planejamento para que se possam mensurar resultados do que se propõem. Neste sentido, faz-se 
necessário uma gestão participativa onde a comunidade efetivamente seja a protagonista do 
governo, usufruindo na plenitude dos direitos de cidadãos. Por tal razão, a soma de esforços entre 
governo, sociedade civil organizada, empresas privadas e a população em geral, tem como objetivo 
estabelecer metas para o bem comum. Nesse contesto, O PLANO DE GOVERNO  DO  
CANDIDATO  VALMIR  CLIMACO DE  AGUIAR do MDB e seus aliados: PT, DEM, PSL, PP, 
REPUBLICANOS, SOLIDARIEDADE, AVANTE e PRTB, se dispõem a aperfeiçoar e ampliar ações 
otimizadoras da Administração e as Finanças do município; Educação de forma integral como 
obrigação de governo e direitos de todos, em ações de Esporte e Lazer, qualidade de ensino, 
condições de trabalho e valorização profissional; A Saúde como fator essencial na vida humana, 
continuará sendo prioridade, garantindo com isso o status de município pólo; A Agricultura e 
Abastecimento, serão valorizados pela gestão, fortalecendo ainda mais as ações destinadas à 
agricultura familiar e à logistica de escoamento da produção agrícola do município. Com relação à 
Infraestrutura, em que pese o muito feito nos ultimos 4 anos, o saneamento básico será mantido 
como meta principal, assim como a correta destinação dos resíduos sólidos, a ampliação  do 
tratamento de água e aquisição de equipamentos  em  geral.  O  Desenvolvimento Econômico 
de um município depende do potencial de produção, tais como: extrativismo mineral, vegetal, 
comércio, serviços,  funcionalismo  municipal, estadual e federal. Na questão Ambiental, o 
município se empenhará ainda mais em  legalizar, dentro da sua competencia, as áreas extrativistas 
florestais e minerais, contribuindo para o desenvolvimento das atividades minerais e vegetais; A 
Assistência Social, terá novos projetos nas esferas municipal, estadual e federal, efetivados  
conforme  necessidade  das  famílias carentes, valorizando ainda mais o controle social através dos 
Conselhos. No que se refere à Segurança Pública, pretende-se ampliar e fortalecer as primorosas 
parcerias com os órgãos competentes na busca de ações para minimizar a situação de 
vulnerabilidade em que ainda se encontra em parte da nossa população. Quanto ao Trânsito,  o 
governo se propõe, a capacitar e valorizar os profissionais de fiscalização, bem como, intensificar  
campanhas educativas, além de buscar melhorias e ampliação da sinalização das vias públicas. 
No que se refere à Cultura e o Turismo, serão vistos como investimentos para geração de renda 
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e inclusão social, através da divulgação dos potenciais turisticos do Município. Referente à 
Indústria e Comércio, seguirão com mesmo cuidado e atenção do mandato que está finalizando, 
pois Itaituba precisa obter mais retorno econômico e social proveniente dos grandes 
empreendimentos logísticos que se instalaram e continuam se instalando neste Município. 

Desta forma, o candidato Valmir Climaco de Aguiar, priorizará como caminho o  bem estar 
social, as políticas da produção e verticalização, o desenvolvimento sustentável, o emprego e renda 
visando garantir a qualidade de vida à população Itaitubense e de todos aqueles que fazem do 
nosso Município como domicilio familiar. 

 
Portanto, convido a você a participar efetivamente deste marco desenvolvimentista ímpar 

proposto à nossa cidade. 

 
Um fraterno abraço! 
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MENSAGEM DO CANDIDATO A PREFEITO VALMIR CLIMACO DE AGUIAR 
 
 
 

Carinhosamente, compartilho com você a alegria das conquistas e progresso que nosso 

Município experimentou exponencialmente nestes quase 4 (quatro) anos e, na oportunidade, 

entrego esta pequena demonstração do muito que pretendemos  realizar  por nossa querida cidade 

pepita – Itaituba. 

Eu e meu grupo nos debruçamos com muita dedicação durante muito tempo, avaliando os 

avanços conquistados, mesmo na maior adversidade econômica, analisando o que precisa 

melhorar e ser ampliado, para finalmente concluir a elaboração deste cuidadoso programa de 

governo. 

Iniciaremos no dia 1º de Janeiro do ano de 2021, o grande governo do TRABALHO e 

prosperidade, para fazermos de Itaituba a cidade da Produção, Crescimento Econômico, 

Desenvolvimento Educacional, Cultural e Turistica, Emprego  e Renda para o nosso povo. 

Por isso, peço que você leia com bastante atenção, gravando no coração e acreditando que 

é possível fazermos tudo o que está relacionado neste programa. 

Após a leitura, sendo convencido da nossa capacidade administrativa e  intenções positivas 

em favor do Município, junte-se a nós e torne-se um fervoroso defensor das nossas idéias e 

conquiste outros bons cidadãos como você para acreditarem nesta proposta de Governo do 

Trabalho. 

Conto com você, seus familiares e amigos no apoio e colaboração no sentido da 

continuidade do desenvolvimento de Itaituba.  

 
Meu fraternal abraço. 
 

 

 
VALMIR CLIMACO DE AGUIAR 

Candidato a Prefeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4  

MENSAGEM DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO NICODEMOS AGUIAR 
 
 
 

Caros itaitubenses, a política feita com seriedade melhora a vida das pessoas. Fazer 

política de forma certa implica em dedicar atenção especial às questões sociais, pois as pessoas 

mais necessitadas precisam da mão ativa dos governantes. 

Nos ultimos 4 (quatro)  anos, Itaituba mudou muito e para melhor, graças a Deus e ao seu 

povo que soube escolher um Prefeito experiente e compromissado com a classe social menos 

favorecida. Extamente por isso, que tenho o prazer de mais uma vez colocar meu nome à 

disposição deste Governo do Trabalho, para colaborar com os objetivos deste Plano de Governo  

a serviço da sociedade itaitubense. 

Valmir Climaco de Aguiar é um homem que transformou as dificuldades da vida em 

oportunidades e mostrou sabiamente sua invejável experiencia pessoal e empresarial para trazer 

ao setor Público Municipal eficiência em momento de grave crise política e econômica no País de 

maneira a minimizar seu efeitos maléficos do Município de Itaituba, melhorando a vida de todos 

nós itaitubenses. Com muita alegria, firmemente assumo o compromisso de ser atuante do lado 

de Valmir Climaco, cujo lema é denominado de:  Governo do Trabalho. 

Venham, vamos juntos continuar a transformar a nossa cidade em um município modelo 

do Estado do Pará e do Brasil. 

 

 

 
NICODEMOS AGUIAR 

Candidato a Vice-Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

 Definição dos níveis de atuação nos cargos públicos; 

 Avaliação da efieciencia da máquina pública e suas funções; 

 Capacitação do gerenciamento da organização pública; 

 Qualificação,  motivação e valorização dos servidores; 

 Fortalecer, valorizar e democratizar os conselhos municipais; 

 Regularizar a Légua Patrimonial do Município, através de parcerias com outros orgãos e 

instituições públicas e privadas; 

 Efetivar o projeto cidade digital; 

 Criar rede tecnológica para interligação das secretarias; 

 Facilitar o acesso ao sistema tecnológico do município; 

 Revizar o Código de Postura do Município; 

 Valorização do serviço público; 

 Promover a realização de concurso público de acordo com a necessidade do município, 

obedecendo a carencia de cada secretaria; 

 Buscar parcerias com organismos e Universidades para a formação de banco de dados, a 

partir de amplo diagnóstico socioeconômico do município; 

 

EDUCAÇÃO 
 

 Continuar a reduzir os índice de analfabetismo e evasão escolar; 

 Realizar chamada pública para efetivação de matrícula na rede municipal; 

 Otimizar e informatizar a distribuição da alimentação escolar; 

 Promover o reconhecimento de escolas, gestores e professores que desenvolvam projetos 

que visem a melhora da qualidade da educação; 

 Ampliar a parceria com as instituições Técnicas e Superiores  para  formação  continuada 

dos servidores da educação; 

 Buscar parceria com os governos Estadual e Federal na construção,  modernização e 

ampliação e na reforma da infraestrutura das escolas municipais; 

 Assegurar a continuidade do cumprimento da política salarial de valorização profissional; 

 Garantir a continuidade do acesso e a permanência das crianças em idade escolar, 

prioritariamente em escolas públicas; 
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 Continuar a grantir os princípios democráticos nas escolas, na busca de uma gestão 

eficiente; 

 Garantir o cumprimento das políticas educacionais  inclusivas  aos  povos indígenas, 

quilombolas etc.., respeitando as  diversidades culturais; 

 Garantir o acesso e a permanência na Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

 Garantir parceria a fim de que sejam disponibilizados novos cursos no campus da 

UFOPA , IFPA e a implantação do campus da UEPA; 

 Garantir a merenda escolar de boa qualidade nutricional; 

 Viabilizar recursos junto ao Governo Federal e Estadual para a construção de quadras 

poliesportivas; 

 

SAÚDE 
 

 Adotar medidas relacionadas à proteção, à promoção e à reparação à saúde; 

 Ampliar a rede física de atendimento, garantindo assim maior  acesso  da população; 

 Revisão e atualização do Plano Municipal de Saúde com ampla participação da sociedade 

civil; 

 Promover campanha de saúde bucal e de assistência odontológica para a população; 

 Gerar campanha de saúde preventiva nas escolas da rede municipal de ensino; 

 Promover e oportunizar melhoria da qualidade vida da melhor idade; 

 Realizar programa de atendimento sócio educativo, artístico,  psicológico  às  vitimas de 

violência; 

 Garantir espaço físico adequado para ambiência da  população  indígena  de  acordo com 

a especificidade cultural no Hospital Municipal; 

 Continuar a buscar e viabilizar convênio para garantir a manutenção de equipamentos 

especializados; 

 Buscar parceria para implantação do Projeto do Centro de Especialidade odontológica – 

CEO do programa Brasil Sorridente; 

 Ampliar a atuação da unidade móvel no atendimentos nas zonas ribeirinhas; 

 Buscar parcerias para aquisição de ambulâncias exclusivas para o atendimento dos 

Distritos; 

 Viabilizar projetos para construção e aquisição  de  equipamentos  para  as unidades de 

saúde de acordo com a necessidade dos bairros e Distritos; 

 Viabilizar projeto de construção e estruturação do Centro de  Controle  de Zoonoses – 

CCZ; 
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 Fortalecer o pleno funcionamento do setor de regulação do município, 

 Reestruturar o setor de Controle de Endemias e vigilância Epidemiológica; 

 Construção e Implantação de um Laboratório de Análises Clínicas Municipal; 

 Adotar medidas para  a contratação de Médicos Especialistas nas áreas de: Oftalmologista,

 Angiologista, Urologista, Otorrinolaringologista dentre outros; 

 Estruturar gabinetes odontológicos nas unidades de saúde da família; 

 Implantar pequenos centros de referências em comunidades onde não existe unidade de 

saúde da família; 

 Reestruturar o CAPS- Centro de Apoio Psicossocial; 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
 

 Apoiar os produtores com programas de qualificação em parceria com a iniciativa privada 

e órgãos públicos, enfatizando a formação de gerentes e empreendedores adequados à 

realidade de cada região; 

 Dotar as comunidades de infraestruturar socioeconômica  que  facilite a execução de 

projetos que visem à geração de empregos e renda no campo e da  agroindústria; 

 Incentivar, apoiar e estruturar a feira dos produtores rurais do município; 

 Propiciar maior integração dos produtos primários com o comércio e  a  agroindústria para 

fomentar projetos específicos: hortifruti, piscicultura, bacia leiteira, mandioca e etc; 

 Elaborar programas para o desenvolvimento de culturas, respeitando as características de 

cada região e as cadeias produtivas; 

 Fomentar programas para implantação e ampliação da agroindústria, através de 

cooperativas e associações com participação das escolas técnicas; 

 Incentivar o desenvolvimento de projetos para o cultivo de culturas permanentes e 

temporárias, tais como: cultivo do açaí, banana, cacau, cupuaçu e coco etc; 

 Incentivar o plantio de grãos em grandes escalas; 

 Aquisição de um secador, colheitadeira e construir um silo para 50 mil sacas; 

 Dar apoio ao cinturão verde através de convênio com assistência técnica, 

 Criar parcerias junto às empresas privadas de grãos, com auxilio técnico para cultivo de 

soja, milho, arroz e feijão; 

 Incentivar o cinturão verde na zona urbana e rural; 
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INFRA-ESTRUTURA 
 

 Apresentar projetos ao governo  Estadual  e Federal  para construção do sistema  de 

macrofrenagem do município; 

 Buscar parcerias com governo federal e estaual para construção de um terminal público  

para  escoamento  dos produtos de cargas pesadas; 

 Criação de novas vias alternativas na zona urbana; 

 Organizar as vias públicas para melhorar o fluxo do transporte urbano na cidade; 

 Levar iluminação pública de qualidade para Bairros e Distritos; 

 Manter o programa de trafegábilidade dos ramais e vicinais; 

 Ampliar a distribuição de água nos locais aonde não têm concessão da COSANPA; 

 Manter o asfaltamento de vias urbanas a pelo menos 20 km por ano; 

 Recapeamento de todas vias urbanas onde há necessidade; 

 Parcerias com o comércio local e com a comunidade, para  aplicação  do paisagismo nos 

canteiros públicos padronizado; 

 Buscar parceria junto ao Governo Federal para viabilizar  o  projeto  para  construção do 

aterro sanitário; 

 Solicitar junto ao Governo Federal a ampliação, revitalização e adequação de categoria e 

reforma do aeroporto municipal; 

 Apresentar um projeto junto a Assembléia Legislativa para a criação da PAs do município 

de Itaituba de ligação transjuriti, transgarimpeira, transbarreiras, transpimental, novo 

horizonte, ramal união, vicinal do cacau e norte sul; 

 Execução de reforma e ampliação das Escolas Municipais; 

 Viabilizar recursos junto ao Governo Federal e Estadual para a construção de quadras 

poliesportivas; 

 Discutir junto aos feirantes a construção e ampliação das feiras  em nosso municipio; 

 Assegurar à população condições adequadas de acessibilidade; 

 Reestruturação e moderminação da Secretaria de infraestrutura. 

 

MEIO AMBIETE 
 

 Identificar e cadastrar as fontes poluidoras e áreas de preservação; 

 Implementar programas de educação ambiental; 

 Buscar junto às associações de municípios com o objetivo  de  solucionar problemas 

comuns na gestão ambiental; 
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 Recuperar, através de reflorestamento, as margens dos recursos hídricos; 

 Promover a reposição da cobertura florestal do Município; 

 Criação de áreas verdes no município; 

 Cumprir a meta do Município Verde; 

 Criar política de orientação, para o licenciamento ambiental das atividades empresariais, 

industriais, minerais e florestais agropastoril; 

 Reativar o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável; 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 Estabelecer estratégias para a expansão do SUAS - Sistema Único de Assistência Social ; 

 Reativar o Projeto Ação Solidária - alimentação alternativa; 

 Aquisição de um espaço físico para o funcionamento da casa dos conselhos; 

 Ampliar o atendimento a criança e ao adolescentes e idosos nos Serviços de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos da proteção básica; 

 Criar o Conselho da Terceira Idade; 

 Criar parcerias com as demais secretarias com ações voltadas para assistência  nas 

comunidades e distritos; 

 Revitalização e implantação de lavanderias comunitárias; 

 Ampliar e aperfeiçoar a rede do Centro de Referência de Assistência Social  - CRAS; 

 Criar o Conselho Municipal da Juventude; 

 Criar programa para distribuição de terras legalizada  com  infraestrutura  as famílias em 

situação de vulnerabilidade; 

 Implantar através do Serviço de Proteção e atendimento Integral  a  Família  –  PAIF. 

 

SEGURANÇA 
 

 Desenvolver programas permanentes em parceria com as escolas municipais de educação 

para o trânsito; 

 Estabelecer uma estratégia de mobilidade urbana sincronizada  com  o  plano diretor e as 

diretrizes de planejamento; 

 Equipar o órgão de segurança de trânsito do Município; 

 Estabelecer uma hierarquização de vias urbanas; 
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 Mapear as malhas viárias das vicinais; 

 Ampliar  a sinalização de ruas e bairros para melhor conforto e segurança    dos pedestres; 

 
TURISMO 

 
 Desenvolver programas e ações que privilegiem o conhecimento, o uso e a preservação 

dos recursos naturais e a divulgação do potencial turistico de Itaituba; 

 Fortalecer com as parcerias com o SEBRAE, com o intuito de realizar cursos de 

capacitação e atualização voltados para motoristas e moto taxistas, objetivando o incentivo 

ao turismo; 

 Incentivar feiras e eventos, principlamente a freira gropecuária 

 Reativar e fortalecer o Conselho Municipal de Turismo; 

 Realizar cadastro das redes hoteleiras, pousadas  e pensões, nas  zonas urbanas  e rurais 

e distritais; 

 
ESPORTE E LAZER 

 
 Desenvolver programas voltados para a prática de esporte e lazer, em parceria  com 

estudantes universitários das áreas de educação física, profissionais da área da saúde, 

assistência social e outros; 

 Estruturar praças poliesportivas e criar calendários esportivos; 

 Incentivar as olimpíadas intercolegiais; 

 Incentivar a prática de esportes para a melhor idade; 

 Criar projetos de incentivo ao esporte 

 

INDÚSTRIAS E COMERCIO 
 

 Realizar parcerias com entidades para ações de negociações comerciais, nas principais 

ruas do município; 

 Incentivar feiras de exposição: de artesanato, joalheira e outros; 

 Criar um plano de incentivo em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, para estimular 

a instalação de novas empresas; 

 Solicitar dos órgãos competentes a implantação do SENAI, SESI, SESC   e SENAC; 

 Buscar parcerias públicas e privads para criar parques industriais, incentivando a 

implantação de novos empreendimentos. 
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CULTURA 
 

 Buscar parcerias públicas e privadas para a reforma dos prédios antigos do município; 

 Garantir inserção da política cultural no processo de dotação orçamentária; 

 Promover e apoiar grupos e festas culturais, existente no município; 

 Criar o Conselho Municipal da Cultura; 

 Manter parcerias com entidades voltadas à cultura; 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Eu, Valmir Climaco de Aguiar agradeço à equipe que nos ajudou na elaboração desse 
Plano de Governo, buscando incansavelmente uma Itaituba melhor e digna  para todos. 
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