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1 - INTRODUÇÃO 

 
O presente Plano de Governo tem como principal objetivo cumprir a lei eleitoral, além de apresentar de 

forma sintética as diretrizes de trabalho para a administração do município de Marabá/PA, no período 
compreendido entre 2021 a 2024.  

 
As propostas foram desenvolvidas a partir da experiência vivenciada pelos 2 (dois) anos de mandato 

no executivo municipal (2016 – 2018), e na atuação no parlamento estadual (2019-2020), agregado ao 
conhecimento como delegado da Polícia Federal e cidadão marabaense.  

 
O Plano visa traduzir o anseio de uma gestão realmente comprometida e reflete uma proposta de 

política pública na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento social, econômico, educacional, modernização 
da Gestão, ampliação dos serviços já existentes, implantação de outros, que juntos garantam à comunidade 
uma assistência digna e contínua, através das estratégias constantes. 

 
O modelo de Gestão a ser implementado, tem como foco instrumentos de planejamento e 

acompanhamento de metas, possibilitará a coleta e análise de informações para a concepção de novas 
soluções para a cidade a médio e longo prazos, com o objetivo de atingir um posicionamento compatível com a 
sua importância para a região. 

 
Marabá apesar de ser uma cidade em franco crescimento e representar muito na balança comercial 

do Estado, ainda está longe de alcançar os melhores índices de qualidade de vida, com políticas públicas 
realmente desenvolvidas, que confiram bons indicativos, por isso não temos dúvidas em apresentar um plano 
de governo baseado no que a sociedade espera de uma gestão municipal, com propostas reais e que possam 
ser aplicadas, levando em consideração a atual condição do Brasil, com as previsões de orçamento para as 
áreas.  

 
Tivemos alguns avanços, mas precisamos dar prosseguimento, o que está delineado representa um 

modelo de gestão com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo dos 
candidatos. A administração municipal deve ser extremamente dedicada e competente, muito próxima e 
conhecedora das necessidades dos marabaenses, onde as ações de todas as áreas vão convergir neste 
objetivo principal.  

 
2 - EIXOS CENTRAIS DAS PROPOSTAS DE GOVERNO – 2021/2024 

 
As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste Plano de Governo e 

consistem em um resumo sintético do tema, suas diretrizes, e desdobramento dos objetivos e ações centrais 
do governo para a área em questão;  

 
 2.1 - Diretrizes 

Um programa de modernização da administração municipal inovador de Marabá deve garantir a 
melhoria dos serviços disponibilizados a população de forma integrada, rápida, com eficiência e eficácia, 
garantindo não só economia de recursos, mas principalmente de respostas, bem como a qualidade, 
possibilitando com isso o aperfeiçoamento, melhor gestão de recursos, entre outros.  

 
A melhoria dos índices pertinentes ao tripé social (educação, saúde e assistência), além do foco na 

geração de emprego e renda, fortalecimento da agricultura familiar e agronegócio, esporte, lazer, cultura, 
meio ambiente com desenvolvimento sustentável, reordenamento territorial, mobilidade urbana, são alguns 
dos temas mais importantes para o aumento da qualidade de vida dos marabaenses. 

 
Os programas e ações em andamento que forem bem avaliados serão mantidos e ampliados, e 

aqueles que não corresponderem com os anseios locais, passarão por reformulações visando atender o que a 
população espera dentro de uma razoabilidade.  

 
Os temas aqui propostos fazem parte da tomada de decisões da gestão municipal e foram pensados 

como diretrizes para a nova gestão de Marabá diante de uma sociedade eminentemente participativa e 
consciente de seu papel, tendo como principal destaque ações do: Governo, Gestão, Planejamento e 
Assuntos Jurídicos e de Controle; Economia; Agricultura; Educação; Esporte e Lazer; Turismo; Cultura; 
Saúde; Assistência Social; Urbanismo; Meio ambiente; Infraestrutura; Iluminação Pública; Água e 
Saneamento; Esgotamento Sanitário; Segurança, Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Logística.  

 



3 

3 

 

 
3 - PROPOSTAS SETORIAIS E TEMÁTICAS 

 
3.1 GOVERNO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E ASSUNTOS JURÍDICOS E DE CONTROLE 

 Construir o novo Centro Administrativo e de Governo, integrando diversas secretarias no mesmo 
espaço, bem como desocupando imóveis alugados, atendendo com isso a economicidade pública 
além da celeridade no atendimento pela centralização no mesmo local; 

 Pormover uma grande reformulação administrativa visando reparar algumas distorções 
administrativas, bem como atender os anseios locais no que tange a modernização, otimizaçao, 
celeridade e readequação pública do serviços prestados em todas as áreas;  

 Modernizar e integrar os diversos serviços oferecidos pelo Poder Público como forma de otimizar 
recursos, atendimento e dar celeridade;  

 Modernizar o gerenciamento tributário, visando a melhoria no atendimento ao contribuinte, através de 
sistemas via internet, para a emissão de nota fiscal de serviços eletrônico, declaração eletrônica de 
ISS, emissão de 2ª via de IPTU, etc; 

 Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com a valorização dos servidores; 

 Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos serviços terceirizados e 
conveniados; 

 Fortalecer parcerias institucionais com os mais diversos órgãos das esferas estadual e federal; 

 Promover a desburocratização e simplificação dos serviços referente à abertura e alterações de 
empresa, dando mais celeridade e comodidade ao usuário; 

 Ampliar e informatizar o atendimento do PROCON, fortalecendo o consumidor perante as grandes 
corporações e agências reguladoras; 

 Ampliar os serviços oferecidos pelo Portal da Prefeitura de Marabá; 

 Fortalecer o Disque Denúncia Municipal, Ouvidoria e demais órgãos e ações integradas como um 
instrumento moderno e eficaz de fiscalização das políticas públicas já que se completam para que a 
administração municipal tenha continuamente instrumentos de Controle Interno e Supervisão da 
aplicação das políticas públicas; 

 Criar a PRODENI - Política de Desenvolvimento para atração de investimento, pesquisa e inovação, 
visando criar comitês técnicos para análise, captação e aprovação de projetos, bem como buscar 
investimentos de médio e grande porte; 

 Fomentar a busca de financiamento de investimentos para micro e pequenos produtores rurais e 
individuais;  

 Apoiar os Investidores no acompanhamento e apoio de todos os órgãos do município, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do início do projeto até a conclusão do empreendimento e 
entrada em operação; 

 Ampliar o atendimento ao Cidadão por meio da Central do Cidadão; 

 Intensificar o projeto “Prefeitura no Seu Bairro” estreitando o contato do poder executivo com a 
população; 

 Coordenar atividades de relacionamento administrativo da Prefeitura com os munícipes, entidades e 
associações de classe ou comunitária; 

 Desenvolver as ações de cidadania em parceria com outras entidades de acordo com a necessidade 
e anseio do povo; 
 
3.2 - ECONOMIA 

 Criar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia; 

 Trabalhar para que o município exerça o papel de cidade polo na região, fazendo a convergência 
econômica como centro educacional, de saúde, agronegócio, negócios, etc 

 Viabilizar a expansão dos programas de geração de renda na agricultura familiar com linhas de 
crédito rural, através do Banpará, Marabácredi e a Emater, fortalecida na orientação técnica para a 
integração da produção de proteína animal da verticalização de grãos, suinocultura e pequenos 
animais além da piscicultura nas comunidades rurais; 

 Implantar programa do acesso, promoção e divulgação de novas tecnologias de ponta já utilizadas 
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por alguns produtores no município buscando nivelar os grandes polos nacionais do Agronegócio;  

 Apoiar programas de geração de renda periurbana (hortas e pequenos animais) para famílias em 
vulnerabilidade social nos bairros da periferia de Marabá e comunidades rurais com orientação da 
Emater, apoio de Microcrédito (Banpará, Marabácredi e outros) e escoamento e mercado de venda 
para esses empreendedores assistidos;  
 
3.3 - AGRICULTURA  

 Apoiar o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

 Apoiar a implantação de roças comunitárias na zona urbana e rural do município; 

 Capacitar os produtores rurais de acordo com a sua aptidão; 

 Regionalizar a produção no entorno de escolas para que as comunidades próximas produzam 
alimentos para a merenda, reduzindo o custo com transporte e oferecendo uma fonte de renda para 
os agricultores; 

 Incentivar o aumento da produção de peixe através de parcerias com pequenos e médios produtores 
na escavação de tanques; 

 Melhoria na qualidade e capacidade de criação através de capacitação para os produtores; 

 Ampliar as cooperações técnicas de forma integrada com órgãos afins e instituições de ensino 
superior e técnico, tais como EMATER, EMBRAPA, ADEPARÁ, SEBRAE, SENAR, INCRA e outros; 

 Estimular a criação de agroindustrias diante das matérias-primas disponíveis; 

 Fazer um grande CENSO da produção do Município para que possamos quantificá-la, e assim traçar 
metas e planos de ação com maior efetividade; 

 Apoiar o Sindicato dos trabalhadores Rurais e a associações do município para melhor organização, 
incentivar a capacitação dos presidentes para o desenvolvimento dos seus trabalhos juntos aos 
produtores; 

  Levar capacitação de associativismo e cooperativismos para as comunidades rurais; 

 Qualificar as demandas comunitárias através do grau de interesse e aptidão dos produtores rurais; 

 Ampliar ações educativas junto a escolas, de modo sistêmico e continuado; 

 Criar programa municipal de registro geral de animais e propiciar o levantamento da população animal 
de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas. 

 Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação das famílias com animais; 

 Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o cumprimento das legislações 
vigentes de proteção e defesa dos animais, que atue de forma educativa, preventiva e punitiva. 

 Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata tomada de providências em 
casos de maus tratos. 

 Ampliar o Serviço de Inspeção Municipal visando atender outras cadeias produtivas para que o SIM 
possa ser uma ferramenta para os produtores e empreendedores na industrialização de seus 
produtos de forma legal, segura e assim combater a clandestinidade e aumentar a geração de 
emprego no município; 

 Ampliar o quadro de técnicos e prestadores de serviços, bem como melhorar a estrutura física e 
equipamentos da Secretaria para atender melhor a demanda atual e a nova; 

 Introduzir unidades demonstrativas que sirvam como vitrine para difusão de pacotes tecnológicos a 
diversos produtores rurais do município; 

 Aplicar o diagnóstico sócio econômico/produtivo das cadeias locais para servir de parâmetro as 
tomada de decisão a gestão Publica; 

 Desenvolver projetos pilotos em unidades agropecuárias para servir como propriedades modelos; 

 Incentivar as organizações sociais (associações e cooperativas) a seguirem um plano de gestão 
socioeconômica responsável nas comunidades rurais; 

 Qualificar os operadores das máquinas e equipamentos para melhoria e otimização do tempo do 
serviço, bem como reduzir as quebras das máquinas; 

  Incentivar a piscicultura para pequenos produtores como ferramenta para melhorias de suas 
condições econômica visando a segurança alimentar e renda de sua família, melhorando sua 
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qualidade de vida e reduzindo o êxodo rural; 

 Expandir a assistência técnica para pequenos e médios produtores levando tecnologia para produção 
de carne ou leite, aumentando a produtividade e reduzindo as perdas; 

 Oferecer cursos sobre sanidade animal e boas práticas na pecuária; 
 
3.4 - EDUCAÇÃO 

 Garantir a execução e monitoramento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação; 

 Padronização arquitetônica de excelência nas escolas, priorizando o conforto dos alunos e 
profissionais da educação. 

 Implementar nova metodologia na modalidade EJA; 

 Implementar sistema de ciclos para redução dos indicadores de reprovação e por consequência 
diminuir a evasão escolar; 

 Implantar programa de alimentação escolar (desjejum); 

 Adquirir um Programa para melhorar os indicadores de distorção idade-série; 

 Implantar curso de empreendedorismo nas escolas, com carga horária extra-curricular;  

 Criar um programa multidisciplinar preparatório para os alunos que participam de maratonas culturais, 
olimpíadas e afins, com premiação dos alunos que mais se destacarem;  

 Ampliar e aprimorar o Programa de Formação Continuada para todos os profissionais da Educação, 
em parceria com Instituições de Ensino Superior e Parceiros da Iniciativa Privada; 

 Continuar com a política de reforma e adequação da estrutura da Rede Escolar Municipal, 
considerando os padrões de acessibilidade física e arquitetônica com objetivo de garantir condições 
adequadas a todos os alunos e aos profissionais da Educação; 

 Construir novas escolas para atender o fluxo da população por conta da implementação de programas 
habitacionais; 

 Reformular a legislação vigente relativo aos trabalhadores da Educação com a efetiva participação 
dos mesmos; 

 Intensificar e incentivar a participação da comunidade nas ações das Instituições de Ensino, voltada 
para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; 

 Reestruturar os Laboratórios de Informáticas da Rede Municipal de Ensino em parceria com o 
MEC/FNDE e parcerias com a iniciativa privada; 

 Aprimorar a política de atendimento e da qualidade do transporte escolar; 

 Implementar políticas de incentivo ao desempenho escolar; 

 Aprimorar políticas de incentivo à formação profissional dos professores e demais servidores do 
âmbito educacional; 

 Desenvolver ações que possibilitem as escolas disporem de espaços pedagógicos diversos; 

 Ampliar a oferta do Atendimento Educacional Especializado - AEE ao público alvo da Educação 
Especial; 

 Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e creches;  

 Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam dos povoados para a sede 
municipal;  

 Realizar cursos de formação continuada para os professores;  

 Ampliar os cursos preparatórios para o ENEM;  

 Ampliar o número de vagas para educação infantil;  

 Ouvidoria educacional;  

 Cursos de orientação vocacional voltados ao ensino superior;  
 
3.5 - ESPORTE E LAZER 

 Criação do Espaço Jovem: Intervenção urbana que congrega lazer, cultura, comércio e segurança 
pública. 
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 Inserir nos novos bairros ciclovias e promover atividades e ações voltados a esse público;  

 Ampliar o Calendário Esportivo envolvendo diversas modalidades coletivas e Individuais; 

 Intensificar o apoio aos diversos Projetos e Associações Esportivas nos bairros, apoiando os 
voluntários do esporte solidário; 

 Promover Cursos de Formações e Qualificação de Profissionais na área esportiva; 

 Apoiar os atletas de elite e emergentes; 

 Apoiar as competições organizadas em todo território municipal; 

 Implantar academias em parceria com a Secretaria de Saúde estruturadas para atendimento à 
população grupos especiais;  

 Descentralizar as ações e equipamentos esportivos para os bairros e áreas de risco e vulnerabilidade 
social; 

 Aumentar a participação de crianças, adolescentes e idosos na prática esportiva; 

 Assegurar ampla participação dos portadores de necessidades especiais e garantir equipamentos 
adequados; 

 Adequar os espaços existentes aos diversos grupos interessados, como pessoas com deficiência, 
garantindo o livre acesso aos mesmos, seus acervos e atividades; 

 Disponibilizar nas instalações esportivas e de lazer municipais espaços para atividades físicas 
complementares (Ex: Yoga, alongamento, pilates e etc.);  

 Promover eventos esportivos, de lazer e Artes Marciais regulares no município;  

 Capacitar e atualizar os profissionais do quadro de colaboradores em cursos específicos de cada 
formação profissional com um calendário anual de cursos para capacitação dos profissionais 
envolvidos na área do esporte, lazer e cultura.  

 Promover a integração das entidades esportivas municipais com instituição de ensino público e 
privado para o desenvolvimento de programas de ensino visando capacitação dos profissionais da 
área.  

 Ampliar acesso e segurança dos espaços públicos de lazer e recreação;  

 Fomentar ações em espaços gratuitos, públicos ou privado para lazer e recreação;  
 
3.6 - TURISMO 

 Melhorar a oferta atual dos equipamentos e serviços para o turista de negócios, religioso, turismo 
rural, ecoturismo, esportivo, para atender às demandas desse segmento e promover o consumo 
turístico de lazer e entretenimentos; 

 Revitalização e recuperação ambiental da orla de Marabá  

 Destinar, anualmente, recursos orçamentários para o turismo do município; 

 Elaborar o Planejamento Estratégico municipal do Turismo, resgatando o inventário turístico; 

 Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade; 

 Promover políticas públicas e apoiar projetos e ações visando ao desenvolvimento da atividade 
turística no município; 

 Desenvolver diretrizes para um trabalho coordenado entre os serviços públicos municipais e os 
prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de promover a infraestrutura adequada ao 
desenvolvimento do turismo; 

 Desenhar um sistema de informações estatísticas capaz de medir a evolução do Turismo no 
Município; 

 Oferecer cursos, capacitações na área do Turismo; 

 Atividade econômica  
3.7 – CULTURA 

 Elaborar um calendário anual de eventos culturais (dança,música, teatro, pintura, fotografia e etc.);  

 Apoiar os movimentos de periferia e grupos artísticos, entre eles o Hip Hop, Capoeira, quadrilhas 
juninas, Mc’s, Rap, dança de rua, banda marcial; 
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 Incluir políticas culturais para jovens e crianças em todas as áreas da cultura: artes visuais, culturas 
indígenas, culturas populares, dança, literatura, música, teatro, entre outras; 

 Implantar a política de proteção e valorização dos conhecimentos e expressões das culturas 
populares e tradicionais, trazendo essas manifestações para dentro das escolas; 

 Instituir, através da política de editais, prêmios municipais para as diversas manifestações das 
culturas populares e indígenas; 

 Implantar e manter atualizado o Sistema de Indicadores Culturais do Município; 

 Promover capacitação, fóruns, seminários, cursos para gestores e promotores de cultura; 

 Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio material e imaterial das culturas 
que contribuíram para a formação da identidade cultural de Marabá; 

 Estimular as manifestações espontâneas dos cidadãos marabaenses nos espaços públicos, em 
parceria com a sociedade, trabalhar para que elas se consolidem e sejam incorporadas ao patrimônio 
cultural da cidade; 

 Implementar iniciativas de apoio a empreendedores criativos através da oferta de serviços de 
consultoria, assessoria técnica, além de atividades de formação de profissionais que desenvolvem 
projetos culturais nos diversos segmentos: patrimônio natural e cultural, espetáculos e celebrações, 
artes visuais e artesanato, livros e periódicos, audiovisual e mídias interativas e design e serviços 
criativos; 

 Capacitar pessoas que atuem na democratização do acesso ao livro e formação de leitores; 

 Descentralizar as ações e equipamentos culturais para os bairros e áreas de risco social; 
 
3.8 - SAÚDE 

 Construção de um novo Hospital Municipal;  

 Trabalhar de forma coesa para alcançar as metas do Plano Municipal de Saúde; 

 Tornar mais rápido e resolutivo o atendimento ao cidadão através do aprimoramento do governo 
eletrônico (tecnologia da informação); 

 Aperfeiçoar o serviço de ouvidoria buscando um atendimento mais efetivo e resolutivo para o cidadão; 

 Aperfeiçoar a gestão de projetos; 

 Estruturar e fazer a manutenção de todas as unidades de saúde do município; 

 Estruturar de forma adequada as unidades básicas de saúde, fortalecendo a rede básica como a 
principal porta de entrada do sistema de saúde municipal; 

 Aumentar as equipes de atenção básica no modelo de saúde da família e adequar as equipes 
existentes, conforme parâmetros epidemológicos; 

 Viabilizar a implantação de um Centro de Recuperação para atender dependentes químicos em 
parceria com as igrejas, clubes de serviços, sociedade civil e outras esferas de governo; 

 Viabilizar a implantação de um Centro de Hemodiálise para atender pacientes locais, evitando com 
isso o deslocamento do tratamento fora do domicílio; 

 Colocar em funcionamento pleno as unidades de saúde existentes na área rural do município; 

 Oferecer cursos de relações humanas para todos os profissionais de saúde; 

 Aplicar mais recursos financeiros e de pessoal em programas de prevenção a doenças; 

 Conveniar com Laboratórios de Análises Clínicas no município, tornando mais ágil e seguro a 
realização de exames aos pacientes om diferentes patalogias, para os exames que não são ofertados 
na Rede Pública Municipal; 

 Informatizar a Rede Municipal de Saúde/Ampliação do Prontuário Eletrônico em toda a Rede de 
Atenção; 

 Implantação do serviço de tratamento e acompanhamento do HIV/AIDS (crianças e adolescentes) e 
Hepatites (todas as faixas etárias); 

 Reforma e aparelhamento dos Postos para atendimento 24 horas ; 

 Aquisição de ambulâncias para atender todo o município.  

 Construção de um hospital com as clínicas (geral/traumatologia e ortopedia); 
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 Estruturar e organizar o acesso aos serviços especializados de forma a garantir o cuidado integral e 
contínuo no município e por meio do TFD; 

 Garantir exames especializados na rede municipal (ECG, USG, Tomografia, Raio-X, etc); 

 Construção de AME – Ambulatório de Medicina Especializada (Neurologia, Dermatologia, Urologia, 
Vascular, Otorrinolaringologista, Cardiologia e Endocrinologia e etc); 

 Estruturar UTIs e UTIs Neo Natal no Hospital de Marabá. 

 Viabilizar um CER/ Centro Especializado em Reabilitação Física, Motora e Mental; 

 Implantar o SAD – Sistema de Atenção Domiciliar/Melhor em Casa; 

 Ampliação e Estruturação da Frota do SAMU; 

 Garantir o atendimento psiquiátrico para as famílias atendidas pelos CAPS. 
 

3.9 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Reformular a secretaria, fazendo uma readequação para Secretaria de Municipal de Assistência 
Social, Trabalho Emprego e Renda;  

 Coordenar as Equipes Volantes (Equipes Psicossociais) que realizam o acompanhamento 
psicossocial as famílias em situação de vulnerabidade social (situação de pobreza e extrema 
pobreza) através do Serviço de Proteção e Atendimento e Proteção Integral a Família (PAIF), na zona 
rural, sendo composta por 01 (uma) equipe psicossocial (01 psicólogo e 01 assistente social); 

 Promover Programa de Qualificação Empreendedora e Inclusão Produtiva para as famílias 
previamente identificadas do Cadastro Único que queiram empreender e para as famílias em situação 
de vulnerabilidade social como meio de enfrentamento e superação de forma compartilhada entre 
equipe técnica e usuários;  

 Implantar Serviço de Proteção para Idosos e Pessoas com Deficiência em Domicílio, como prevenção 
à incidência dos casos de violência e negligência, refletindo na redução de denúncias nos 
atendimentos dessa demanda na proteção social especial de média complexidade; 

 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com 
dependência, seus cuidadores e suas famílias. 

 Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que 
contribuem para a intensificação da dependência. 

 Potencializar a delegacia especializada de atendimento à mulher (DEAM) no enfrentamento da 
violência contra a mulher, criança e adolescente. Oportunizando um acolhimento digno com a 
finalidade de assistir, apoiar e capacitar, com respeito, entendendo a fragilidade da mulher, ajudando-
a a se emponderar, para que tenha emancipação financeira, articulando e promovendo através da 
rede integral de serviços geridos entre a Secretaria de Segurança Pública, Fórum, Defensoria Pública, 
Secretaria de Assistência Social e outros parceiros que compõem a rede existente no município;  

 Promover o fortalecimento do Conselho da Mulher para que através deste seja implementado o fluxo 
de políticas públicas para mulheres, consubstanciando os encaminhamentos para composição 
curricular com cursos profissionalizantes através do Sistema S e outros parceiros como ferramenta 
para auto-suficiência da mulher através do exercício da sua cidadania;   

 Criar o Centro de atenção a juventude no tocante ao esporte, cultura e atividades profissionalizante e 
empreendedoras, que atendam a necessidade da captação da mão de obra no município com a 
geração de emprego e renda, aliado a Lei do jovem aprendiz; 

 Criar o Conselho Municipal da Juventude, possibilitando o fortalecimento das políticas públicas como 
mecanismo para potencializar  as atividades voltadas para essa crescente faixa etária municipal,  
através do protagonismo, modificando assim as desigualdades econômicas e sociais;  

 Garantir a criança e ao adolescente os direitos fundamentais ampliando as novas creches de tempo 
integral, PROERD (prevenção evitando que as crianças e adolescentes fiquem vulneráveis as drogas 
e marginalidade). 

 Apoiar as ações dos conselhos tutelares, com objetivo de fortalecer sua atuação na proteção da 
criança e do adolescente; 

 Fortalecer o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e os Conselhos Tutelares, 
através da infraestrutura, qualificação e ações.  
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3.10 - URBANISMO 

 Urbanização do Bambuzal da Marabá Pioneira, transformando o local em um parque moderno, com 
segurança e mobiliário urbano, favorecendo o lazer e a mobilidade da população. 

 Modernizar o mobiliário urbano de Marabá, investindo na estética e na sua funcionalidade, 
considerando mais acessibilidade e segurança para a população.   

 Viabilizar um estudo para diagnosticar melhores técnicas e soluções a serem implementadas pelo 
poder público visando reduzir os principais pontos de enchentes no perímetro urbano; 

 Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos sólidos, fundamentada no consumo consciente 
que integre a proteção da saúde individual e pública e a qualidade ambiental. Para isso, intensificar 
campanhas educativas em meios eletrônicos, como mídia social, website, rádios e TVs; 

 Construção de 3 (três) galpões de triagem de resíduos sólidos na Central de Triagem e Reciclagem; 

 Produzir mudas arbóreas e ornamentais para serem distribuídas e cultivadas em campanhas de 
arborização e revitalização de jardins em praças públicas; 

 Colocar, nas principais praças e espaços públicos, coletores de lixo seco e de lixo molhado, criando 
assim, a cultura da separação do lixo na cidade para, posteriormente, ser implantado o Sistema de 
Coleta Seletiva nas residências; 

 Implantar Coleta Seletiva de forma gradual nas residências, pelo menos três vezes por semana, para 
facilitar o trabalho da Central de Triagem e Reciclagem; 

 Garantir que 100% dos domicílios recebam a coleta domiciliar diariamente ou três vezes por semana; 

 Coordenar a coleta de resíduos hospitalares; 

 Sensibilizar os moradores do plantio arbóreo em suas calçadas, propiciando o sombreamento e a 
climatização do ambiente urbano; 

 Dar continuidade na limpeza e manutenção da Orla. 
 
 
3.11 - MEIO AMBIENTE 

 Promover o Reordenamento territorial após estudo de viabilidade técnica, ambiental e fundiária;  

 Descentralizar a gestão florestal do Estado para município, contemplando o manejo florestal 
sustentável, supressão vegetal de floresta primária, outorga do direito de uso dos recursos hidricos e 
análise e aprovação de plano de regularização ambiental;  

 Reordenamento da estrutura organizacional da Secretaria para atender ao aumento da demanda de 
licenciamento, monitoramento e fiscalização no Município, ampliação da equipe, focando na 
desburocratização, visando a auto declaração das atividades de baixo impacto ambiental ou 
consolidadas; 

  Implantação do Sistema de Gestão Ambiental, a fim de permitir que todos os licenciamentos 
ambientais rurais e urbanos sejam totalmente informatizados, permitindo a consulta pública e 
acompanhamento da tramitação processual; 

 Investimento em capacitação das equipes de licenciamento, fiscalização e monitoramento para 
permitir que os profissionais da SEMMA estejam atualizados com todas as legislações e 
procedimentos técnicos ao desempenharem suas funções; 

 Investir na valorização do trabalho do servidor com o objetivo de motivá-lo e permitir o seu 
crescimento pessoal e profissional; 

 Promover ações conjuntas de fiscalização com o Governo do Estado e IBAMA para combate ao 
desmatamento e exploração ilegal de madeira; 

 Fortalecer o relacionamento entre Município e Governo do Estado a fim de se criar um sistema de 
inteligência visando conter o crime ambiental, bem como permitir que o Município tenha suporte de 
segurança para realizar ações de fiscalização; 

 Criar um Setor de Educação Ambiental na SEMMA com o objetivo de promover ações diretas de 
educação ambiental não apenas nas escolas, mas diretamente para a comunidade; 

 Promover campanhas de valorização dos nossos recursos ambientais naturais visando a sua 
proteção e recuperação; 

 Promover campanhas de valorização do meio ambiente urbano, a fim de conscientizar a comunidade 
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na melhor utilização do espaço urbano visando o bem-estar de todos; 

 Promover maior integração com a EMBRAPA, EMATER, IFPA,  etc., com o objetivo de promover de 
forma conjunta ações de recuperação de áreas degradadas no Município; 

 Criar um programa especial para a inclusão da agricultura familiar e pequenas propriedades rurais no 
projeto de recuperação de suas áreas degradadas; 

 Promover maior integração com a Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Agricultura e Secretaria de 
Infraestrutura para promover ações de recuperação de áreas degradadas no Município, 
principalmente na área urbana; 

 Promover maior integração com a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Assistência Social, 
Secretaria de Urbanismo e Defesa Civil visando combater o avanço ilegal das construções sobre as 
áreas de preservação permanente urbana no Município; 

 Promover maior integração com o Poder Judiciário visando direcionar as sentenças condenatórias, 
transações ou acordos para a recuperação de áreas degradadas previamente escolhidas; 

 Impedir a ocupação desordenada das áreas de preservação permanente urbana no Município; 

 Promover maior integração com a Secretaria de Infraestrutura visando: 

 Concessão de alvarás de construções de loteamento e habitações multifamiliares, a fim de se adotar 
medidas de controle ambiental mínimas, bem como exigir a arborização dessas unidades; 

 Fiscalização de obras na propriedade e de sua interferência em logradouro público (uso de tapumes, 
descarga de material de construção, movimento de terra e entulho nas calçadas públicas, uso de 
caçambas); 

 Promover maior integração com a Secretaria de Urbanismo visando à solução dos seguintes pontos: 

 Incentivo e promoção da arborização da cidade nos passeios públicos, buscando um maior conforto 
térmico para a cidade; 

 Ordenar o uso de calçadas públicas (desenvolvimento de atividades comerciais, colocação de lixo, 
uso de cadeiras por bares e restaurantes, uso de toldos, trafegabilidade por parte de pedestres, 
acessibilidade, etc.) com o objetivo de melhorar o meio ambiente urbano e o bem estar nos espaços 
públicos; 

 Ordenar o uso da atividade em veículo de tração animal, visando o combate de descarte de entulhos 
em locais não permitidos; 

 Combate à poluição causada por empreendimentos no que se refere ao uso privado dos espaços 
públicos, descarte de água servida diretamente na rua, descarte de resíduos de forma irregular, etc; 

 Criar uma equipe específica de fiscalização urbana para monitoramento das licenças ambientais e 
regularização das atividades desempenhadas fora das normas ambientais; 

 Fortalecimento do combate à poluição sonora e visual principalmente na área central do Município. 
 

3.12 - INFRAESTRUTURA 

 Promover a manutenção das estradas de acesso as comunidades e escoamento da produção; 

 Garantir mobilidade urbana de qualidade na cidade, priorizando o transporte coletivo e os meios de 
transporte não motorizados, de modo a melhorar o acesso das pessoas, otimizar o sistema viário e 
melhorar condições dos transportes e a fluidez do trânsito, garantindo o direito de ir e vir com 
qualidade e segurança; 

 Construção de 3 (três) novos terminais de ônibus para agilizar o transporte coletivo 

 Climatizar o número máximo possível de paradas de ônibus 

 Implantar ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, interligando os bairros, com o objetivo de valorizar o meio 
de transporte não motorizado, buscando assim, poluir menos, desafogar o trânsito e promover uma 
maior segurança aos inúmeros ciclistas de Marabá que utilizam esse meio de transporte seja para se 
locomover ou como alternativa de entretenimento; 

 Melhorar a acessibilidade nos equipamentos públicos, com foco principal na padronização das 
calçadas, de acordo com normas vigentes de acessibilidade, incluindo assim, a continuidade no 
processo de implantação de pisos tátil; 

 Realizar adaptações na infraestrutura das praças para melhor atender o público, principalmente as 
Pessoas com Deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida; 
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 Incentivar os comerciantes a tornarem seus estabelecimentos mais acessíveis, para que possam 
atrair mais clientes; 

 Incentivar a implantação de calçadas ecológicas, com aplicação de arborização, ajardinamento e 
pisos drenantes, buscando melhorar a sustentabilidade da cidade; 

 Dar continuidade no processo de instalação de placas de identificação de logradouros nos bairros da 
cidade; 

 Implantar abrigos de passageiros em pontos de ônibus urbanos, com a execução de baias, sempre 
que possível; 

 Implantar uma Rede de Referência Cadastral para georreferenciar os logradouros urbanos e os 
equipamentos públicos; incluindo os postes de iluminação pública; 

 Executar o imageamento urbano em grande escala para servir de base para projetos de infraestrutura 
urbana; 
 
 
3.13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 Revitalizar a iluminação pública nas praças, e nos principais logradouros, com a implantação de 
tecnologia inovadora em led e, quando possível, implantar placas solares, trazendo uma eficiência 
energética; 

 Ampliar e melhorar o parque de iluminação pública nos logradouros; 

 Dar continuidade nos serviços de manutenção da iluminação pública através do atendimento via 
portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Marabá; 
 
 
3.14 - AGUA E SANEAMENTO 

 Em relação ao Plano de Saneamento Básico, foram estabelecidas metas de curto, médio e longo 
prazo, num horizonte de 20 anos, visando universalizar o acesso aos serviços de saneamento. Neste 
sentido, além de dar sequência às atividades em andamento, as ações programadas para o 
quadriênio 2021-2024, segundo o Plano de Saneamento, a serem coordenadas pela Sanepar 
compreendem: 

 Ampliar o atendimento da população urbana com abastecimento de água tratada, realizando a 
implantação de rede nos bairros periféricos. Além de troca e implantação de rede secundária em 
outros bairros; 

 Realizar a instalação de cerca de 6000 hidrômetros domiciliares, visando garantir maior 
conscientização no consumo e menor desperdício de água tratada; 

 Expandir o serviço de abastecimento de água para comunidades na zona rural do município; 

 Elaborar plano de erradicação de ligações clandestinas, visando eliminar perdas físicas na rede de 
distribuição; 

 Elaborar estudo para identificação e viabilização de novas fontes de abastecimento; 

 Elaborar o Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica que abastece a cidade; 
 
3.15  - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 Prestar assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas individuais de 
tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda em locais sem cobertura de rede 
coletora, consoante com a disciplina da Lei Federal nº 11.888/08; 

 Elaborar projeto para implantação de unidades sanitárias (sanitários, lavatórios e duchas) ou projetos 
de sistemas coletivos alternativos, na zona rural do município, que por razões técnicas não possuirão 
viabilidade de integração à rede pública de coleta e tratamento de esgotos; 

 Aprovar instrução normativa com critérios para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento 
sanitário (coleta, tratamento e disposição final), para regularização de novos loteamentos, respeitando 
as limitações ambientais, normativas e técnicas que envolvem estes projetos e obras, considerando 
as bacias de contribuição e o arranjo espacial atual; 

 Conscientizar a população por meio de campanhas educativas sobre a importância da regularização 
das ligações na rede de esgoto e consequências negativas das ligações irregulares; 



12 

12 

 

 Eliminar os lançamentos diretos de ligações clandestinas em córregos/galerias pluviais onde não 
existam interceptores; 

 Elaborar estudo para geração de energia através do biogás proveniente das estações de tratamento 
de esgoto; 

 Realizar o reuso agrícola do lodo gerado nas estações de tratamento de esgoto, respeitando os 
limites de concentração dos componentes, estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2006. 
 

 
3.16 – SEGURANÇA, MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

 Promover a reformulação administrativa no DMTU, levando em conta os aspectos da segurança 
viária, patrimonial, núcleo integrado de operações, transporte aeroportuário, cidadania, trânsito e 
transporte; 

 Criar uma coordenação exclusiva para a Educação de Trânsito; 

 Instalar câmeras de monitoramento para uso de controle de fluxo e de fiscalização de trânsito nas 
principais vias; 

 Implantar curso para substituição de multa de natureza leve e média para notificação de advertência 
destinado à infratores; 

 Dar continuidade nos serviços de revitalização e manutenção da sinalização de trânsito, com foco 
também na demarcação de mais vagas de estacionamento para Pessoas com Deficiência e Idosos, 
de acordo com as Legislações pertinentes; 

 Cuidar da conservação do patrimônio público municipal, através dos seguranças 
patrimoniais com rondas frequentes; 

 Fortalecer ainda mais a segurança no município em parceria com o Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar e Policia Civil; 
 


