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PLANO DE GOVERNO 

 
 

GESTÃO PÚBLICA 

 Eficiência na geração e transparência na aplicação dos recursos públicos, 
priorizando o desenvolvimento social e econômico, permitindo que o 
cidadão tenha acesso ao sistema tecnológico do município; 

 Humanização dos serviços públicos, realizando um atendimento de 
qualidade para o cidadão; 

 Promover uma gestão participativa, com inclusão social, possibilitando 
igualdade e oportunidade ao cidadão; 

 Valorização dos servidores públicos municipais; 
 Criação do projeto “Legaliza Fácil” objetivando a desburocratização e o 

fortalecimento do empreendedorismo no município; 
 Concluir a construção do complexo administrativo, objetivando integrar e 

dinamizar o serviço público entre as secretarias, a partir da criação de 
uma rede tecnológica; 

 Combater todas as formas de corrupção no âmbito da administração 
pública, expandindo e democratizando os conselhos municipais; 

 Garantir a aplicabilidade da lei n.7203 de 4 de junho de 2010, que dispõe 
sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública; 

 Criar uma articulação política junto ao governo estadual e federal que 
favoreça a ampliação dos serviços públicos no nosso município; 

  Promover o concurso público, buscando atender a demanda do 
município; 

  Compor a administração com profissionais qualificados em seus 
segmentos; 

  Efetivar a regularização da légua patrimonial do município, incentivando 
ações para a legalização fundiária da sede e dos distritos; 

  Revisão do código de postura e do código tributário do município; 
 Implantar uma auditoria para fazer um levantamento acerca de todas as 

obras inacabadas; 
 Garantir os reajustes salariais anuais a todas as categorias dos servidores 

municipais; 

 

INFRAESTRUTURA 

 Fortalecer o Conselho Municipal da Cidade para que possa atuar na 
transparência dos recursos públicos destinados a esta área; 

 A implantação de microssistemas de água para os bairros e distritos de 
maiores necessidades; 

 Construção de um reservatório de água potável elevado de grande porte 
em Miritituba, garantindo o pleno funcionamento da Estação de 
Tratamento de Água – ETA e a distribuição para todos os bairros do 
distrito; 



 Revitalizar e recuperar as praças da cidade; 
 Buscar parceria para a Conclusão da segunda etapa do projeto orla; 
 Manutenção e recapeamento das vias públicas com planejamento e 

qualidade; 
 Planejamento com qualidade na área de terraplenagem e drenagem 

pluvial em bairros com maiores necessidades; 
 Asfaltamento em 100 km de vias públicas com padrão de qualidade 

urbano em todo município em áreas de maiores necessidades; 
 Concluir o Estádio Municipal de Futebol; 
 Buscar parcerias para a Construção da Rodoviária de médio porte no 

distrito de Miritituba para garantir conforto, higiene e segurança ao 
usuário; 

 Buscar recursos para a execução de contenção das erosões nas áreas 
de risco no distrito de Miritituba; 

 Construção do Peixódromo no distrito de Barreiras; 
 Construção de Pontes de Concreto nas principais vias urbanas e rurais, 

onde haja necessidade técnica; 
 Estimular implantação de calçadas cidadãs, possibilitando maior inclusão 

social; 
 Garantir junto ao governo estadual e federal a implantação do aterro 

sanitário; 
 Limpeza nos córregos e canais durante o período de verão, garantindo 

melhor qualidade de vida no período chuvoso; 
 Manutenção e revitalização do sistema de iluminação pública; 
 Propor a redução da contribuição de iluminação pública para todas as 

faixas de consumo, com enfoque especial aos consumidores de baixa 
renda; 

 Garantir a coleta de lixo domiciliar urbano e distrital; 
 Manter assistência de qualidade na drenagem tubular das bacias dos 

bairros Santo Antônio, Liberdade, Jardim das Araras e Lagoa dos 
Patinhos;  

 Buscar parcerias para construção de conjuntos habitacionais; 
 Buscar recursos para construir estação de tratamento de esgoto 

municipal; 
 Recuperar, manter e ampliar os equipamentos necessários para 

efetivação dos trabalhos. 

 

EDUCAÇÃO 

 Garantir junto ao Governo do Estado a implantação do Campus da 
Universidade do Estado do Pará – UEPA; 

 Reestruturar as Escolas públicas do município; 
 Garantir a participação democrática nas escolas, através da valorização 

dos conselhos escolares e eleição direta para a gestão escolar; 
 Dialogar com o Conselho Municipal de Educação, atuando no sentido de 

democratizar a gestão das políticas de educação do município, cumprindo 



assim, seu papel constitucional e garantido na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB) 1996; 

 Garantir que os recursos do FUNDEB sejam aplicados de forma 
transparente; 

 Proporcionar concursos públicos na área da educação, atendendo a 
demanda do município; 

 Retornar e Garantir a permanência do Plano Nacional de Formação de 
Professores (PARFOR), permitindo que todos os professores tenham 
formação de nível superior; 

 Implementar política de valorização do Profissional da Educação, 
respeitando o Plano de Cargos e Carreiras (PCCR);     

 Ampliar o sistema da Educação de Jovens e Adultos (EJA), personalizada 
no município de Itaituba; 

 Buscar parcerias para possibilitar ensino profissionalizante articulando um 
diálogo amplo na esfera federal com SENAC, SENAI e IFPA; 

 Implementar o “Curso Pré-Vestibular Meu Presente, Meu Futuro” gratuito; 
 Garantir a pontualidade no pagamento das progressões, verticais e 

horizontais;  
 Buscar corrigir os desníveis salariais dos servidores contratados nos 

termos da lei e da jurisprudência;  
 Ampliar e assegurar o pleno funcionamento da rede de transporte escolar;  
 Reformar e construir escolas de acordo com a demanda de cada bairro 

ou comunidade;  
 Revitalizar os Centros infantis no município; 
 Construir creche que atenda o público de 0 a 3 anos; 
 Garantir a merenda escolar de qualidade, fortalecendo a parceria com a 

agricultura familiar do município; 
 Ampliar o número de bolsas de estudos, através da parceria público 

privada; 
 Flexibilizar o Plano educacional escolar de acordo com as necessidades 

atuais, levando em consideração o momento pandêmico em que estamos 
vivendo. 

 

SAÚDE 

 Humanização e otimização dos setores e valorização dos servidores da 
saúde pública; 

 Implantar comissão permanente de progressão funcional; 
 Realizar concursos para profissionais da saúde de acordo com a 

demanda do município; 
 Ofertar capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais que atuam nas 

ambulanchas e ambulâncias; 
 Reestruturar o conselho municipal de saúde, fortalecendo e 

democratizando o controle social; 
 Adquirir equipamentos laboratoriais para melhor diagnosticar as clínicas 

patológicas que estão dentro do contexto da demanda municipal; 



 Ampliar a quantidade de procedimentos cirúrgicos eletivos e 
ambulatoriais; 

 Garantir o funcionamento do sistema de informatização das unidades 
básicas de saúde; 

 Revitalizar o Centro da Saúde da Mulher; 
 Reestruturar e ampliar o Hospital municipal, adquirindo novos 

equipamentos para maior eficiência diagnóstica e de tratamentos; 
 Articular junto ao governo do estado o pleno funcionamento do Hospital 

Regional do Tapajós; 
 Garantir o pleno funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento - 

UPA; 
 Garantir e ampliar o pleno funcionamento do SAMU;  
 Garantir a conclusão das obras inacabadas da Saúde; 
 Garantir pleno funcionamento do CER – Centro Especializado em 

Reabilitação; 
 Construir um espaço próprio para o  CTA-SAE;  
 Construir um espaço próprio para o CAPS; 
 Ampliar a assistência farmacêutica no sistema de sáude pública; 
 Garantir o pleno funcionamento da UBS Fluvial; 
 Promover campanha de saúde bucal e de assistência odontológica para 

a população; 
 Criar projetos de construção e aquisição de equipamentos para as 

unidades básicas de saúde de acordo com a necessidade de cada bairro 
e distritos; 

 Reestruturar o Centro de Controle de Zoonoses – CCZ, Controle de 
Endemias e vigilância epidemiológica; 

 Garantir o atendimento especializado aos pacientes da Covid 19, 
conforme diretrizes do Ministério da Saúde. 

 

AGRICULTURA 

 Dar apoio aos produtores rurais, através de programas de qualificação, 
buscando parceria pública e privada; 

 Buscar parceria para aquisição de patrulhas mecanizadas e 
equipamentos, objetivando ampliar a produtividade da agricultura familiar 
do município; 

 Fortalecer e assegurar a execução de projetos de apoio à agricultura 
familiar; 

 Expandir e promover a manutenção das estradas vicinais com serviço de 
qualidade; 

 Buscar parcerias para o fortalecimento de cooperativas, associações e 
sindicatos do município; 

 Valorizar o trabalho integrado entre as entidades (Secretaria da 
Agricultura, Cooperativas, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, 
EMATER, SENAR, SEDAP, SEPLAC, universidades e associações), com 
o objetivo de capacitar os agricultores em suas diversas atividades, 



disponibilizando assistência técnica para produção, comercialização e 
consequente geração de renda aos agricultores familiares ; 

 Buscar parcerias para otimizar e desburocratizar a regularização fundiária 
na zona rural; 

 Estruturar e apoiar as feiras dos produtores rurais do município; 
 Fomentar programas para implantação e ampliação da psicultura; 
 Criar parcerias junto às empresas privadas, possibilitando a ampliação do 

cultivo agrícola da região; 
 Promover palestras “Dias de Campo” e reuniões técnicas para troca de 

experiências, visando a capacitação e aperfeiçoamento dos produtores e 
a diversificação de suas atividades; 

 Firmar parcerias para facilitar aos agricultores a realização de análise de 
solo; 

 Manter e ampliar assistência técnica profissional, agrícola e veterinária. 

 

MEIO AMBIENTE 

 Regulamentação, recuperação e preservação dos recursos naturais e 
ambientais através de mecanismos de controle ambiental, que visem a 
conservação e o uso sustentável do meio ambiente municipal; 

 Criar e implantar o projeto “Município Verde”, que visa estabelecer metas 
de reflorestamento e arborização do município; 

 Criar programas escolares que premiem as boas práticas ambientais nas 
escolas, através do programa do projeto “Escola Verde”; 

 Promover programas de conscientização, estimulando a coleta de lixo 
seletiva domiciliar e comercial; 

 Reativar o conselho municipal de meio ambiente para legitimar a 
discussão das políticas públicas; 

 Estimular a formação e manutenção de cooperativas de catadores, bem 
como a cadeia de produção da reciclagem, incluindo as empresas que 
utilizam esse tipo de material; 

 Identificar e cadastrar fontes poluidoras e áreas de preservação; 
 Otimização, humanização e transparência no atendimento dos munícipes 

relativo a licenças ambientais, fiscalizações e alvarás; 
 Criação de programas para formação de agentes ambientais voluntários; 
 Apoiar e incentivar os produtores rurais para práticas de conservação do 

meio ambiente, como preservações de fontes de água e matas ciliares; 

 

 

MINERAÇÃO 

 Criação da Secretaria de Mineração;  
 Desburocratização e otimização da liberação de licenças; 
 Orientação para legalização dos garimpos com transparência; 
 Programa com oficinas e workshops para educação ambiental garimpeira, 

além de trabalhar diretamente com a saúde e bem estar do garimpeiro. 



 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Viabilizar o atendimento aos programas sociais federais, atuando com 
transparência e eficiência; 

 Buscar parcerias junto ao governo estadual e federal para ampliação de 
programas sociais; 

 Buscar parcerias junto ao IFPA e EETEPA para oferecer cursos de 
qualificação profissional para a comunidade em geral; 

 Manutenção e aperfeiçoamento da rede do CRAS e CREAS; 
 Reestruturação do abrigo municipal, visando possibilitar condições dignas 

às crianças e adolescentes em situação de risco ou abandono social; 
 Reativar o programa municipal de transferência de renda “Cartão 

baruquita”; 
 Criar parcerias com as demais secretarias, objetivando ações integradas 

voltadas para a assistência nas comunidades e distritos; 
 Valorização à pessoa idosa através da ampliação do programa API (Apoio 

à pessoa idosa), com a estruturação de ambiente adequado para a 
realização das atividades multidisciplinares; 

 Reestruturação física e técnica da coordenação de políticas públicas da 
mulher, oferecendo uma equipe multidisciplinar completa visando o 
atendimento adequado; 

 Promover campanhas de combate ao abuso e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes; 

 Consolidar os conselhos, as conferências e os fóruns de assistências 
social como espaços de democratização, negociação de consensos e de 
gestão compartilhada; 

 Ampliar a eficácia do SINE; 
 Buscar parceria junto ao governo federal para Implantar o restaurante 

popular, proporcionando melhor condição alimentar às pessoas em 
vulnerabilidade social; 

 Promover políticas públicas para atuar no combate e prevenção ao uso 
abusivo de drogas; 

 Reestruturação física e técnica da casa de apoio às pessoas em situação 
de vulnerabilidade e risco social; 

 Criar e implantar o segundo conselho tutelar para atender a área 
garimpeira. 

 

 

HABITAÇÃO  

 Apoiar a regularização fundiária, mediante implantação de políticas de 
urbanização por meio de gestão democrática e participativa; 



 Implementar política pública para a habitação, visando garantir o direito à 
moradia, respeitando as prioridades e situações de emergência, com 
participação popular e com transparência; 

 Buscar junto à instância federal e estadual a ampliação de programas 
habitacionais populares. 

 

 
ESPORTE E CULTURA 

 Criar a Secretaria de Esporte e Cultura; 
 Criar o Conselho Municipal de Cultura; 
 Concluir e ativar a PRAÇA CEU, disponibilizando oficinas de teatro, 

música e prática de esportes; 
 Criação do Centro Cultural e Convenções do município de Itaituba; 
 Valorizar a cultura da maior idade expondo os seus saberes, 

disponibilizando 
 eventos e espaços para que haja uma integração da tradição e a 

comunidade; 
 Promover e preservar as comunidades, culturas populares e tradicionais: 

indígena e ribeirinha; 
 Criar o selo “Arte Itaitubense” de incentivo cultural para premiar empresas 

e empresários que investem na cultura; 
 Promover ações integradas à secretaria de educação pelo programa “Arte 

na escola”; 
 Transferir o Museu municipal Aracy paraguassu para o prédio onde 

funciona do Paço Municipal. 
 Criar e executar o calendário cultural do município de Itaituba; 
 Buscar recursos através de parcerias para apoiar os eventos religiosos; 

 

 Implantar o programa “Nosso atleta", com aulas de alongamento, 
ginástica 

 aeróbica, localizada, funcional e laboral; 
 Promover a iniciação desportiva nas modalidades praticantes no 

município; 
 Realizar os “Jogos Municipais” com disputa de várias modalidades 

esportivas visando a integração social e promoção da saúde; 
 Viabilizar a participação da zona Rural no calendário esportivo do 

município com a Copa do Interior; 
 Estimular o uso comunitário do Ginásio com o calendário de atividades; 
 Buscar parceria junto ao Governo Estadual e/ou Federal para implantar 
 programas de valorização aos desportistas do município de Itaituba; 
 Concluir a construção do Estádio Municipal; 
 Incentivar o futebol amador masculino e feminino nos campos dos bairros 

e comunidades; 

 



 

 
 
 
 
TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
 

 Criação da secretaria de Turismo, Indústria e Comércio; 
 Implantar o SENAI no município de Itaituba; 
 Intensificar a capacitação de empreendedorismo junto ao SENAI, 

SEBRAE e FIEPA; 
 Realizar mostras e feiras de negócios com parcerias público-privadas; 
 Apoiar a capacitação do aproveitamento da madeira para a produção de 

moveis, utensílios e acessórios; 
 Estimular o mercado de artesãos regionais; 
 Buscar parceria com os produtores de soja, visando o beneficiamento de 

grãos e derivados na região; 
 Repactuar o plano de acordo entre o governo municipal e empresas 

investidoras; 
 Buscar apoio junto a uma frente parlamentar ampla, sindicatos, 

associações para a discussão da legalização de áreas garimpeiras; 
 Desenvolver práticas sustentáveis para o reaproveitamento de madeiras 

e Sementes;  
 
 

 Estruturar e ordenar o Turismo local e regional, através de conferências 
com empresários e entidades; 

 Promover Itaituba como destino turístico amazônico, a fim de conceber 
uma oferta qualificada, ancorada nos segmentos turísticos potenciais; 

 Estruturar e viabilizar passeios ecológicos ao parque, campo dos 
perdidos, entre outros, integrados a educação ambiental e a SEMMA; 

 Explorar o Turismo da pesca respeitando a educação ecológica; 
 Criação de um Centro de Informações Turísticas de Itaituba – CENTUR, 

implementado com um banco de dados contendo informações de roteiros 
turísticos, gastronomia local, belezas naturais, calendário de eventos, 
bares, restaurantes, hotéis, pontos de hospedagem no interior, meios de 
transportes disponíveis, etc.; 

 Criar o portal do turismo na Internet, com informações compartilhadas por 
rede sociais; 

 Buscar parcerias com os governos estadual e federal para revitalização 
turística da Orla Municipal; 

 
 
 
 
 
 



     COMUNIDADE E SEGURANÇA 
 

 Implantar a Guarda Municipal, garantindo a segurança do patrimônio 
público e da comunidade em geral; 

 Engajar os Conselhos Comunitários de Segurança e Tutelares nas ações 
preventivas de segurança; 

 Promover o monitoramento por meio de moto patrulha no programa 
“Ronda do Bairro”, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública 
do Estado; 

 Buscar melhorias junto aos órgãos de Segurança Pública SEGUP para 
oferecer melhores condições de trabalho para o policiamento da zona 
urbana e dos distritos de nosso município; 

 Propiciar melhores condições de trabalho para os agentes de trânsito do 
município; 

 Investir na sinalização de ruas objetivando a diminuição dos índices de 
acidente de trânsito; 

 Buscar junto ao governo do Estado para a implantação efetiva de 
programas de segurança de incentivo à cultura de paz no município; 

 Reivindicar junto ao DPRF o retorno do posto da rodoviária federal no 
município de Itaituba; 

 Implantar programa de educação para o trânsito para ser trabalhado junto 
à rede de ensino municipal 

 Equipar o órgão de segurança de trânsito do município. 

 
 
 
 
JOÃO IVAN BEZERRA DE ALMEIDA 
 


