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APRESENTAÇÃO 

Apresentamos o Plano de Governo da Candidata a Prefeita Irismar Melo 

para a gestão municipal 2021/2024, composta pela coligação PL, PP e Rede 

Sustentabilidade”, com slogan “”MARABÁ DE OPORTUNIDADES PARA TODOS”. 

A cidade de Marabá está situada numa posição geográfica privilegiada, se 

consolidando como a cidade polo do Sudeste do Pará, cuja economia é pujante. 

Concomitante a isso, imperam os desafios sociais e políticos de transformá-la 

numa cidade que ofereça aos seus munícipes, qualidade de vida e 

desenvolvimento sustentável. 

Este plano se apresenta como uma tradução do anseio de uma pretensa 

gestão que se propõe ao compromisso de levar a efeito as propostas nele apostas, 

como reflexo do objetivo do PL (Partido Liberal) e demais partidos que compõem a 

coligação.  

Trata-se de uma proposta de política pública que contempla a perspectiva 

de um amplo desenvolvimento regional, social, político e econômico, que abarque 

necessidades urgentes, sem se olvidar de medidas que a médio e longo prazo 

trarão consideráveis benefícios ao município. Desse modo, em sua construção, foi 

levada em consideração a ideologia do PL, alinhado com os ideais dos partidos 

coligados, a saber: PP e Rede sustentabilidade. Destaca-se a valiosa cooperação 

da comunidade local no fornecimento de informações valiosas que vieram a 

compor o arcabouço de propostas interventivas de gestão. 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO REGIONAL 

1- Levantar a bandeira emancipacionista de criação do Estado de Carajás; 

2- Fortalecer a rede de atendimento de saúde regional; 

3- Criação e implementação de um polo de conhecimento regional; 



4- Articular e assegurar a interlocução junto aos entes da federação e iniciativa 

privada o asfaltamento da estrada do Rio Preto; 

5- Garantir a transparência na aplicação dos royalties da mineração. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

PROPOSTAS: 

1- Criação do Centro Integrado de Gestão Municipal 

2- Revisão do Estatuto do Servidor Público, adaptando-o às novas conquistas 

de direito; 

3- Modernização da gestão administrativa municipal a partir da utilização dos 

recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, com digitalização 

eletrônica de processos com vistas à celeridade de resultados a custo 

mínimo; 

4-  Implantação de programas de capacitação para os servidores municipais; 

5- Promoção do fortalecimento da função de planejamento da Prefeitura, 

adequando estruturas existentes às novas competências exigidas pelo 

modelo de gestão democrática em bases descentralizadas; 

6- Regulamentação da legislação municipal como forma de amparar os 

servidores públicos portadores de deficiências comprovadas, com a redução 

da jornada de 100 horas de trabalho, conforme lei nacional Nº 8112/90; 

7- Implantação da transparência nos processos licitatórios, com transmissão ao 

vivo dos certames. 

 

 

EDUCAÇÃO 

PROPOSTAS: 

1- Criação do programa Analfabetismo Zero; 

2- Criação e implantação de Creches no município de Marabá para atender 

crianças de 0 a 3 anos; 

3- Construção, em cada escola municipal, de uma sala multimídia para 

realização de cursos profissionalizantes para os pais, irmãos, alunos e a 

comunidade escolar; 

4-  Ampliação do número de vagas para a educação infantil; 

5- Assegurar equipe multiprofissional com assistentes sociais e psicólogos na 

rede pública educacional; 

6- Instrumentalizar e informatizar a rede pública de ensino infantil e 

fundamental com acesso a equipamentos tecnológicos para os profissionais 

e alunos do sistema municipal;  

7- Garantir o provimento da alimentação escolar em quantidade e qualidade 

adequadas, através de cardápio equilibrado compatível com as 



necessidades de cada faixa etária, sob a orientação de profissional de 

nutrição e complementação financeira pela Prefeitura; 

8- Dotar as salas de aula das escolas com equipamentos de projeção de vídeo 

visando à ampliação do aprendizado, aliado ao trabalho de conscientização 

e prevenção das diversas formas de violência ao público alvo; 

9- Priorizar a qualidade do ambiente escolar, com aquisição de novas carteiras 

projetadas ergonomicamente para as faixas etárias, climatização e 

ventilação adequadas; 

10-  Implantar um projeto piloto, oferecendo curso de preparação para o Enem, 

com a ampliação do acesso à educação pública gratuita e de qualidade; 

11-  Intensificar e ampliar a realização de cursos de formação continuada para 

os professores da rede municipal de ensino; 

12-  Implantar Biblioteca Municipal Virtual (centro de pesquisas) com a garantia 

de cursos profissionalizantes e técnicos à distância; 

13-  Viabilizar o programa multidisciplinar preparatório para o mercado de 

trabalho voltado para jovens concluintes do ensino médio, com premiação 

para os alunos que mais se destacarem, inclusive viabilizando bolsas para 

as universidades privadas; 

14-  Consolidar as diretrizes pedagógicas e as matrizes curriculares municipais 

para o melhoramento da média escolar com vistas à elevação do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica); 

15-  Aderir ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos (FNDE-MEC) voltados à expansão e à melhoria da rede física 

de escolas públicas que atuam no atendimento da Educação de Jovens e 

Adultos, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

16-  Garantir o cumprimento da Lei nº 11.738/2008, destinando 1/3 da hora/aula 

para atividades extraclasse do professor, garantindo o tempo necessário 

para a organização e produção das atividades pedagógicas, conforme a lei. 

17-  Implantação gradativa da disciplina de Libras e Braille na grade curricular da 

educação, visando à inclusão das pessoas com deficiência auditiva;  

18-  Ampliar a oferta de vagas destinadas às bolsas para pós-graduação, 

mestrado e doutorados nos cursos de educação continuada através de 

parcerias com universidades públicas federal, estadual e privadas. 

19-  Garantir o deslocamento dos alunos que residem em localidades de difícil 

acesso, ampliando a oferta do transporte escolar; 

20-  Implantação de escolas na zona rural em áreas descobertas; 

21-  Viabilizar aquisição de notebooks para professores em regência; 

22-  Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos 

profissionais da educação, unificado; 

23-  Reajustar o Vale Alimentação; 

24- Garantir o pagamento do Piso de Magistério, conforme a Lei 11.738/08; 

25- Garantir o pagamento do reajuste salarial do nível médio na data base todos 

os anos; 



26-  Implantar o Museu da Educação e do Brinquedo (Será um espaço de visita 

e pesquisa para auxiliar na formação dos alunos por meio do universo lúdico 

que envolve o brinquedo e as formas de brincar); 

27-  Garantir a implantação de um centro de formação pedagógico 

profissionalizante e técnico; 

28- Implantar o programa de assistência e atendimento à saúde dos estudantes 

na escola; 

29-  Implantar a disciplina de Artes para o Ensino Fundamental das séries 

iniciais; 

30-  Garantir a educação inclusiva nas escolas no desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem dos alunos com deficiência. 

 

SAÚDE 

 

PROPOSTAS  

1- Ampliar os programas de saúde da família e incluir fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais e farmacêutico; 

2- Reformulação imediata do Sistema Municipal de Saúde no tocante ao 

modelo de atendimento, de modo a torná-lo mais humanizado, com o 

escopo de conferir maior dignidade ao cidadão, tornando mais eficazes os 

resultados obtidos, desde a atenção básica até as ações de alta 

complexidade, implantando novos projetos e melhorando a qualidade de 

vida dos munícipes. 

3- Destinar área e elaborar projeto para construção do Novo Hospital Municipal 

Marabá no complexo Cidade Nova, buscando parceria com Estado e União; 

4- Reestruturação do atual Hospital Municipal de Marabá, com implantação de 

UTI com dez leitos; 

5- Criação da Central de Regulação dos serviços de saúde, com prédio próprio, 

otimizando o acesso e o atendimento dos pacientes; 

6- Reestruturação das Unidades Básicas de Saúde e seus equipamentos, em 

parceria com o Ministério da Saúde; 

7- Criar centros de diagnósticos por imagem e laboratórios para realização de 

exames gratuitos para população. Recuperar toda estrutura de saúde como 

os postos, unidades mistas e laboratórios que se encontram em péssimo 

estado; 

8- Criar o programa Amigas do Peito, onde enfermeiras aposentadas serão 

contratadas para realizar visitas periódicas em domicílio, nas empresas e 

repartições da cidade, ensinando a prevenção de câncer de pele, mama, 

útero e AIDS e DST; 

9- Aquisição de uma unidade móvel de prevenção de câncer de próstata, com 

laboratório, médico e enfermeiros que realizarão prevenção e coleta de 

sangue nos homens com mais de 50 anos; 

10-  Construção de um Centro de Saúde da Mulher e da Criança, com pediatras, 

ginecologistas, psicólogos, assistentes sociais, dentistas e enfermeiros; 



11-  Realizar mutirões mensais de saúde para vacinação, prevenção e educação 

da população, com consultas, exames e palestras; 

12-  Adquirir de novas viaturas de primeiros-socorros, dotadas de equipamentos 

e profissionais de saúde para atender, 24 horas, a população; 

13-  Abastecer os postos médicos de medicamentos que atendam às 

necessidades da população e melhorar a qualidade dos serviços; 

14-  Criar um programa de combate à cegueira e glaucoma, oferecendo 

prevenção, tratamento e cirurgias grátis para a população; 

15-  Criar de duas Unidades de Pronto Atendimento em Marabá (UPA), uma no 

Núcleo Cidade Nova e outra no Complexo São Félix; 

16-  Ampliar a oferta de consulta especializadas nos postos de saúde do 

município; 

17-  Implementar o CRISH (Centro de Referência à Saúde do Homem), com 

atendimento integral à saúde do homem; 

18-  Viabilizar a implantação da Clínica de Tratamento Oncológica em parceria 

com os governos Federal e Estadual; 

19- Ampliar a Estratégia Saúde da Família (ESF) com a criação de novas 

equipes no município; 

20- Criação do CTO (Centro de Tratamento Odontológico) do Município de 

Marabá; 

21-  Promover campanhas itinerantes em todas as comunidades rurais, voltados 

a exames oftalmológicos, dermatológicos, ginecológicos e urológicos; 

22-  Ampliar e implementar ações de combate às drogas; 

23-  Criar uma Clínica-Escola do Autista; 

24-  Implantar o sistema de monitoramento dos atendimentos da atenção 

primária, média e alta complexidade; 

 

ECONOMIA 

 

PROPOSTAS: 

1- Criar o programa de Agentes de Desenvolvimento Econômico para 

prospectar negócios para Marabá e realizar uma ampla campanha de 

marketing, direcionada a atrair investidores nacionais e internacionais, 

mostrando as potencialidades econômicas e vantagens competitivas que o 

município oferece; 

2- Desenvolver parceria com o Governo do Estado para revitalização da 

infraestrutura do Distrito Industrial de Marabá, criando mecanismo de 

incentivos fiscais para instalação de novas indústrias; 

3- Fomentar o empreendedorismo e valorizar a moda, o design, as artes 

urbanas, a gastronomia, entre outras expressões culturais da atualidade, 

ligadas a atividades criativas, fortalecendo a economia da cidade; 

4- Profissionalizar os pescadores artesanais na área de beneficiamento, 

comercialização, legislação ambiental e turismo; 

5- Criar uma cooperativa rural, em parceria com os agricultores, com apoio de 

técnicos e equipamentos para produção de alimentos orgânicos (sem 



agrotóxicos e hormônios), e a reorganização de uma feira com produtos 

naturais, em local especial e com ampla divulgação em toda região, como 

acontecia no passado; 

6- Apoiar e incentivar as pequenas e médias empresas do município de 

Marabá, em parceria com o SEBRAE; 

7- Reestruturar e dinamizar as feiras livres e feiras orgânicas no centro e nos 

bairros de Marabá, em parceria com a Secretaria de Produção Rural de 

Marabá; 

8- Criar o Departamento de apoio ao produtor rural, fornecendo assistência 

técnica e orientando-os sobre o acesso a linhas de crédito compatíveis; 

9- Através de estudos planejados, avaliar a potencialidade turística do 

Município, visando à elaboração e implantação do Plano Estratégico de 

Turismo; 

10- Desenvolver estudos estatísticos no âmbito da cidade de Marabá que 

propiciem informações relevantes para o desenvolvimento de projetos que 

beneficiem a sociedade. 

. 

AGRICULTURA 

PROPOSTAS: 

1- Transformar a Secretaria de Agricultura em Secretaria de Produção Rural de 

Marabá; 

2- Apoiar o produtor rural com melhoria das estradas vicinais; 

3- Promover o treinamento e orientação para a fiscalização dos produtos de 

origem animal e vegetal; 

4- Buscar junto aos ministérios afins a viabilização de recursos financeiros para 

a construção de casas populares aos pequenos agricultores da zona rural; 

5- Criar o programa de distribuição de sementes e insumos aos pequenos 

produtores em parceria com as instituições afins; 

6- Promover benfeitorias nas estradas vicinais, pontes, poços artesianos e 

implantação de redes de distribuição de água em vilas rurais; 

7- Estabelecer parceria com o Sindicato Rural, no sentido de ampliar o diálogo 

com as instituições do agronegócio, da agropecuária e da piscicultura, como 

meio de oferecer apoio técnico na busca por desenvolvimento de projetos 

que otimizem a produção e a comercialização de seus produtos;  

8- Garantir a compra direta dos produtos oriundos dos programas e projetos da 

agricultura familiar, pelas secretarias que necessitem de aquisição desses 

alimentos, propondo leis que regulamentem essas ações. 

 

INFRAESTRUTURA 

 

PROPOSTA  



1- Implantar, em parceria com Secretaria de Planejamento Urbano e Meio 

Ambiente, sob orientação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e o 

Conselho da Cidade, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), 

com o objetivo de celebrar parcerias com os governos Estadual, Federal e 

iniciativa privada, para sua execução nos termos da Lei Federal nº 

11.445/2007; 

2- Revisar o Plano Diretor Municipal de modo a adequá-lo ao Decreto Nacional 

de Acessibilidade; 

3- Realizar manutenção da malha viária do município, com pavimentação das 

principais ruas dos bairros, conservação das vias públicas e o melhoramento 

das demais ruas, contratando em caráter temporário a mão de obra dos 

moradores de cada localidade, gerando assim emprego e renda; 

4- Construir pontes de concreto em substituição as de madeira, na zona rural; 

5- Ampliar e modernizar o sistema de limpeza urbana com a implantação, 

progressiva, da coleta seletiva, com a parceria de diversas secretarias e 

agentes públicos afins; 

6- Construir novos conjuntos residenciais em convênio com o Governo do 

Estado, para atender a população carente, com toda infraestrutura de 

urbanização, com escolas, postos de saúde e saneamento; 

7- Através de consulta popular, desenvolver um amplo trabalho de revitalização 

e construção de praças nas diversas comunidades. Todas as praças terão 

equipamentos de ginástica e recreação; 

8- Desenvolver um amplo trabalho de calçamento de ruas, através de 

programa em parceria com os moradores e a iniciativa privada, utilizando os 

recursos do ISS e IPTU, além da realização (de verdade) do programa 

“ASFALTO NA CIDADE”, em parceria com o Governo do Estado; 

9- Expandir a cobertura da rede coletora de esgoto na cidade de Marabá; 

10-  Propor o Monumento de Identidade Histórica de Marabá, para ser erguido 

nas entradas e saídas da cidade; 

11-  Implementar, em parceria com os demais entes da federação, o novo Marco 

Regulatório de Saneamento Básico, previsto na lei nº 14.026, de 

15/07/2020. 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

PROPOSTAS: 

1- Revisão do Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável, 

observando o desenvolvimento urbano e habitacional, garantida a 

participação da comunidade; 

2- Implementação do PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social; 

3- Implantação do estudo de integração fotogramétrico aéreo visando o 

conhecimento da realidade topográfica do município de Marabá; 

4- Elaboração da Política de Subsídio para as soluções habitacionais públicas. 

 



ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PROPOSTAS  

1- Criar o programa Menor Legal, com a contratação de professores, 

psicólogos e assistentes sociais para apoiarem adolescentes em situação de 

risco e em condições de extrema vulnerabilidade em Marabá; 

2- Manter parceria com o Governo do Estado para implantar políticas de 

reinserção social dos egressos do sistema penitenciário em nosso 

município; 

3- Promover a qualificação profissional dos adolescentes na modalidade 

aprendiz, em parceria com a Secretaria de Educação, SENAC, 

SEST/SENAT e SENAI; 

4-  Assegurar uma gestão municipal participativa, que receba o povo com 

respeito e vá às comunidades ouvir seus problemas; 

5- Ampliar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os 

Centros de Referência Especializados em Assistência Social (CREAS); 

6- Aperfeiçoar o sistema de gestão dos programas de transferência de renda 

federal, estadual e municipal, ampliando atendimento com ênfase às 

pessoas em situação de vulnerabilidade; 

7- Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra 

todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus 

tratos, exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao 

adolescente; 

8- Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto 

às suas necessidades e direitos. Ampliar os espaços de convivência da 

terceira idade com a criação de novos centros de convivência. 

 

POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE 

 

PROPOSTAS: 

1- Criação do Espaço da Juventude - Estação Jovem; 

2- -Fortalecer a Coordenadoria Municipal da Juventude; 

3- Desenvolver, juntamente com os programas de saúde (PSF e SUS), uma 

política exclusiva de saúde para os jovens no que se diz respeito aos 

problemas sociais relacionados à gravidez na adolescência, DST e AIDS; 

4- Investimento em programas que visem à capacitação de jovens que buscam 

inserção no mercado de trabalho, em especial, os constantes na Política 

Nacional da Juventude - PNJ; 

5- Incentivo as empresa para ampliação de contratação de Jovens aprendizes 

par inserção no mercado de trabalho; 

6- Integração entre Prefeitura, Faculdades e Escolas Técnicas  para programas 

de estágio supervisionado para cursos universitários e técnicos; 



7-  Construção de 4 núcleos de prevenção à violência e apoio aos jovens, 

chamados Núcleos da Esperança, com sala de aula de artes, música, artes 

marciais, quadra poliesportiva, sala de vídeo e cursos profissionalizantes 

além dos cursos. 

 

POLITICAS PARA MULHERES 

PROPOSTAS: 

1- Criação da secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres de 

Marabá; 

2- Desenvolver políticas de valorização da mulher respeitando e protegendo 

suas diversidades, buscando estimular o avanço da inclusão das mulheres 

em todos os espaços da Administração Pública; 

3- Implementar um programa de estímulo ao empreendedorismo feminino – 

contemplando a capacitação gerencial e a orientação financeira em parceria 

com entidades afins e o Governo Federal com a atenção especial nas linhas 

de crédito produtivo; 

4- Ampliar a representação e participação das mulheres nos espaços de 

decisão, tais como cargos de gestão e liderança do Poder Executivo, órgãos 

colegiados, comitês e conselhos; 

5- Desenvolver políticas e planos com perspectiva de garantir segurança e 

saúde no trabalho para as mulheres; 

6- Criação de um espaço de acolhimento provisório às mulheres em situação 

de    risco e abandono; 

7- Desenvolver campanhas com o objetivo de Sensibilizar a sociedade local 

quanto a desconstrução  da cultura de atos discriminatórios  que atentem 

contra  igualdade de gênero. 

. 

CULTURA E TURISMO 

 

PROPOSTAS  

1- Descentralização e fortalecimento da cultura Marabaense com criação de 

atividades culturais com amplo calendário de eventos de rua, peças de 

teatro, exposições artísticas, projeção de filmes ao ar livre, grandes shows 

em datas comemorativas e apoio a feiras agropecuárias e festivais; 

2- Realizar, promover, estimular e apoiar: espetáculos de grupos e 

companhias, shows, festivais, exposições, debates, pesquisas, mostras, 

feiras e festas folclóricas, etc.; 

3- Adoção das escolas como espaços culturais a partir da realização de 

oficinas, organização de eventos e produção artística nas áreas de artes 

plásticas, fotografia, música, teatro, dança e audiovisual; 

4- Fortalecer e apoiar os escritores e artistas plásticos locais em suas mais 

diversas modalidades; 



5- Promover a inclusão da produção artística e das manifestações culturais nos 

roteiros turísticos, estabelecendo parceria com a rede hoteleira para 

divulgação dos bens e serviços culturais produzidos Marabá; 

6- Criar a Feira da Cultura de Marabá, com o objetivo de promover a arte e 

valorizar o artista da terra; 

7-  Resgatar e fomentar o festival da canção de marabá – FECAM; 

8- Implantação e restruturação da secretaria municipal de turismo; 

9- Fomentar o ecoturismo com valorização da vocação natural do município; 

10- Assegurar a realização dos eventos previstos no calendário cultural oficial de 

Marabá. 

 

ESPORTE E LAZER 

 

PROPOSTAS: 

1- Assegurar o fortalecimento da Secretaria de Esportes para apoiar a prática 

esportiva de Marabá e estabelecer calendário esportivo anual; 

2- Criação e implantação da Lei do Fundo Municipal do Esporte e Lazer; 

3- Fortalecimento das práticas esportivas na rede de escolas municipais, 

começando pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do 

esporte em larga escala e em diferentes modalidades, até a descoberta de 

talentos para esporte competitivo; 

4- Fortalecimento dos jogos escolares municipais; 

5- Fomentar a valorização do veraneio municipal. 

 

MEIO AMBIENTE 

 

PROPOSTAS: 

1- Implementar uma política de saneamento básico e ambiental para Marabá, 

alinhadas aos planos de saneamento básico do Governo Federal; 

2- Criar o Plano de Reserva de Patrimônio Natural Municipal; 

3- Criar políticas públicas voltadas à gestão de resíduos sólidos com consumo 

consciente, integrando os princípios de proteção da saúde individual; 

4- Criar o plano de desmatamento zero para proteção das nascentes naturais, 

com incentivo aos produtores que assim procederem; 

5- Ampliar o serviço de arborização de ruas com espécies adequadas e 

participação de moradores no plantio e cuidados dessas árvores; 

6- Realizar um projeto macro de paisagismo para a cidade, objetivando 

diagnosticar a situação das áreas já disponíveis (praças, parques etc.) e 

projetar novos espaços com arborização adequada baseado na boa técnica 

de paisagismo; 

7- Reestruturar e otimizar os serviços da rede de proteção animal, ampliando 

medidas educativas; 



8- Implantar um sistema de acompanhamento de processos ambientais, 

licenças e autorizações via internet com ampla divulgação e fácil 

entendimento; 

9- Adotar o Licenciamento Ambiental Pleno, que consiste no controle de 

atividades potencialmente geradoras de impactos ao meio ambiente ou 

utilizadoras de recursos naturais, envolvendo a emissão de licenças 

ambientais para todas as atividades potencialmente poluidoras e o 

monitoramento rigoroso da instalação e o funcionamento destes 

empreendimentos; 

10- Combater as construções irregulares, realizando e mantendo o embargo das 

obras, bem como executando a demolição daquelas que efetivamente estão 

agredindo o meio ambiente; 

11- Incentivar as Bioconstruções (construções ecológicas), voltadas para 

minimizar os impactos ambientais, construções de biodigestores, estudo de 

viabilidade de implantação de energia ecológica a partir do gás metano, 

produzido pelo lixo urbano e esterco de gado, porco e galinha no meio rural; 

12- Buscar parcerias junto as instituições de ensino pesquisa e extensão, 

(UNIFESSPA) para viabilizar métodos de sustentabilidade, minimizando os 

impactos gerados pela produção agropecuária, tornando-a um parceiro, 

aliado no quesito sustentabilidade.  

 

TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA 

 

PROPOSTAS: 

1- Assegurar serviço de transporte público coletivo de qualidade para os 

usuários; 

2- Criação da Rede Municipal da Acessibilidade; 

3- Criação de novas rotas de transporte coletivo que contemplem todos os 

bairros da cidade; 

4- Exigir a renovação total da frota de ônibus, bem como, adequação dos 

veículos aos cadeirantes, portadores de necessidade especial e visuais; 

5- Promover a readequação da sinalização horizontal e vertical de trânsito; 

6- Promover o reordenamento da nomenclatura das ruas da cidade, evitando a 

duplicidade de nomes; 

7- Implantar placas de identificação de ruas, avenidas, praças, bairros e áreas 

de lazer; 

8- Implantação de um programa de redução de acidentes no trânsito com um 

projeto educacional de prevenção, fiscalização rígida e sinalização 

adequada; 

9- Viabilizar a construção de ciclovias nos núcleos urbanos de Marabá ; 

10- Implantação de semáforos nas principais confluência de vias em todos os 

bairros da cidade, inclusive com sinais sonoros em atenção às necessidades 

dos deficientes visuais; 



11- Estabelecer convênio com a polícia Militar no sentido de apoiar ações da 

guarda Municipal através de policiamento ostensivo nas ruas de Marabá 

fazendo patrulhamento dos bairros garantindo a segurança nas praças, 

escolas e outros logradouros públicos; 

12- Ampliar e aparelhar a patrulha Maria da Penha, inclusive com a criação da 

patrulha Maria da penha rural.  

 

 

Marabá 22 de Setembro de 2020.  

   

 


