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ELEIÇÕES 2020 - PLANO DE GOVERNO 

  

APRESENTAÇÃO 

  

  Marabá é uma das cem mais importantes cidades do País pela densidade 
populacional (101ª no ranking do Brasil), pela economia (PIB em 120º no país), além 
de aspectos de ordem geopolítica, por conta da privilegiada localização geográfica e 
pela multimodalidade para deslocamento de bens e pessoas. Além de tudo, Marabá 
concentra a condição de Polo Regional para o sudeste e sul do Estado do Pará. 

 Nossa Cidade tem todas as condições para ser um grande vetor de 
desenvolvimento e crescimento para toda a região. Para que isso ocorra, se faz 
necessário, ousadia, coragem e vontade politica para fazer com que Marabá 
desenvolva todo o seu potencial, de forma que ele se transforme em benefício para 
o seu povo. 

  Essa é a nossa proposta: Promover uma gestão humanizada do bem público, 
tendo como prioridade o bem estar do cidadão. Sem deixar de lado a estreita 
observância da Responsabilidade Fiscal e da Austeridade financeira na realização 
da gestão da Cidade. 

  Após reuniões, debates e estudos, chegamos a um PLANO DE GOVERNO onde 
dividimos a Gestão Pública Municipal em quatro pilares fundamentais nos quais 
estão inseridas todas as atividades gerenciais da Cidade: O Pilar Estratégico, O 
Pilar Infraestrutural, O Pilar Social e O Pilar Produtivo. 
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JUSTIFICATIVA: 

O Enfrentamento dos problemas vividos pelos munícipes da cidade de Marabá            

consiste no grande desafio de nossa gestão. Precisamos olhar a cidade como um             
todo, com uma visão sistêmica e integrada, capaz de direcionar o desenvolvimento,            

considerando sua sustentabilidade econômica, social, ambiental, politica e cultural.  

Pretendemos assim, nortear nossa administração a partir de 4 pilares da gestão            
pública:  

1. No Pilar estratégico, pretendemos implementar uma reforma administrativa        
capaz de remodelar, aperfeiçoar e incrementar a estrutura administrativa, a          
base legal, os instrumentos de gestão e controle, para garantir agilidade, o            
monitoramento, a eficiência e a redução dos gastos públicos, sem          
comprometer a qualidade dos serviços prestados a população. 

2. No Pilar Social, vamos potencializar, incrementar, modernizar, facilitar e         
democratizar o acesso aos serviços de atenção a saúde, a educação, esporte            
e lazer, permitindo que todos os cidadãos, com especial atenção às classes            
em situação de vulnerabilidade, tenham direitos e condições iguais. 

3. No Pilar Produtivo, devemos impulsionar o desenvolvimento, possibilitando        
a implantação de novos negócios, incrementar e potencializar os já          
existentes, dando condições para o aumento da produção, de forma a           
garantir a geração de ocupação, emprego e renda para a população. 

4. No Pilar Infraestrutural, que consiste na viabilização das obras de          
infraestrutura nas diversas áreas necessárias para o crescimento ordenado         
da cidade. 
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OBJETIVO GERAL 

Promover uma gestão humanizada do bem público, tendo como prioridade o bem             
estar do cidadão, com foco na sua felicidade. Sem deixar de lado a estreita              
observância da Responsabilidade Fiscal e da Austeridade financeira na realização          
da gestão da Cidade. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1. Promover uma gestão humanizada do bem público, tendo como prioridade o           

bem estar do cidadão, o equilíbrio financeiro e a justiça social; 
2. Garantir a estreita observância da Responsabilidade fiscal e da Austeridade          

financeira na realização da gestão da Cidade; 
3. Possibilitar a melhoria da qualidade de vida das populações em situação de            

vulnerabilidade social e econômica; 

4. Melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços oferecidos aos cidadãos em            
todos os aspectos da governança; 

5. Reduzir os gastos públicos sem perder a qualidade dos serviços oferecidos           
aos cidadãos; 

6. Incrementar e modernizar as politicas publicas de forma a atender a           
diversidade sócio cultural e religiosa local e valorizar os movimentos          

comunitários, de classe e de gênero; 

7. Equilibrar o orçamento e receita interna, buscando intensamente a captação          
de recursos externos, visando o não comprometimento das despesas         

obrigatórias e a potencialização da capacidade de investimentos. 

  

  

  

  

 TEMPO DE EXECUÇÃO: 

4 anos a partir da posse no dia 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. 
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O QUE BUSCAMOS 

  

Buscamos um governo que pode muito mais, para atender ao maior interessado no              
resultado do processo de uma gestão publica de qualidade, que é o povo de              

Marabá. Proporcionando avanços reais nas áreas de educação, saúde, mobilidade          

urbana e acessibilidade, promovendo a retomada das politicas de proteção social,           
sem perder de vista um maior desenvolvimento econômico do município. 
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PILAR ESTRATÉGICO 

  

Ações 

1. Novo Centro Administrativo da Prefeitura onde funcionará um moderno         
Centro Administrativo, promovendo maior integração entre as Secretarias        
ligadas ao Pilar Estratégico: Planejamento, Administração, Finanças, SDU,        
Controladoria, IPASEMAR, SEGFAZ, Comunicação, Ouvidoria, entre outras; 

2. Reorganização da Estrutura Administrativa através da modernização de        
instrumentos legais, valorização do servidor, modernização de sistemas de         
informatização; 

3. Criação da Escola de Governo do Município de Marabá, com vistas a dar             
formação permanente e continuada aos servidores municipais; 

4. Atualização das leis de incentivos a novos investimentos em Marabá; 
5. Fortalecer a administração descentralizada nas principais vilas e distritos do          

município; 
6. Ampliação da oferta de Serviços on-line pelo Município, assim como a oferta            

de novos serviços nessa modalidade; 
7. Promover amplo estudo da política salarial da Prefeitura em conjunto com as            

organizações representativos dos servidores através da reativação da Mesa         
Permanente de Negociação; 

8. Reestruturar e modernizar o Centro de Monitoramento com equipamentos de          
segurança pública atualizados, para integrar os diversos órgãos de Trânsito,          
Defesa Civil e Segurança pública que atuam em Marabá; 

9. Aplicativo da Ouvidoria: Estabelecer um canal permanente de comunicação         
entre o cidadão e a Administração Municipal. 

10. Reativação da Secretaria de Assuntos Comunitários: para estabelecer uma         
maior participação da sociedade no Governo Municipal, através das         
entidades da sociedade civil organizada; 

11. Criação da Secretaria da Mulher para implementar as políticas públicas de           
promoção e defesa da mulher e integralizar as ações federais e estaduais no             
município; 

12.Transporte Público: Elaboração e implantação de Plano Municipal de         
Mobilidade Urbana e Transporte Público, para promover a regularização do          
transporte público em Marabá, Criando uma Rede Municipal da         
Acessibilidade (trânsito e transporte) composta por pedestres, ciclistas,        
motociclistas, transporte coletivo, transportadores de bens, veículos       
particulares e de serviço; 

 

13. Promover ampla política de regularização fundiária: visando a revisão da          
atual política da cota 82, regularizar as áreas já ocupadas entregando a            
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Posse Definitiva aos moradores das áreas periféricas, aumentando a sua          
segurança econômica e social; 

14. Modernização do Aterro Sanitário com implantação de usina de reciclagem e           
usina de biogás com foco no incentivo à criação e ao funcionamento de             
cooperativas de reciclagem de lixo. 

15. Criação do PROGERMAB captar recursos internacionais para viabilização do         
Programa de geração de energia a partir da biomassa do aterro sanitário,            
energia fotovoltaica renovável para atendimento de prédios públicos e         
projetos pilotos. 
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PILAR SOCIAL 

 

EDUCAÇÃO 

1. Implantação do Programa “Escolas Sustentáveis”, com foco em educação          
ambiental e responsabilidade social, ensinando métodos de uso racional de água e            
energia elétrica, hortas escolares e inserção da escola na comunidade onde está            
instalada; 

2. Projeto “Escola 21”. Modernização dos equipamentos escolares para         
aperfeiçoamento dos métodos de ensino através do uso de ferramentas          
tecnológicas. 

3. Implantação de disciplinas extracurriculares nas áreas de empreendedorismo,         
educação ambiental, responsabilidade social, dentre outras; 

4. Compromisso permanente com a elevação dos índices de eficiência na           
Educação, através da melhoria da infraestrutura das escolas e da valorização de            
professores; 

5. Construção de novas Escolas na Zona Urbana e Zona Rural do Município,             
principalmente em bairros mais novos e desassistidos. 

6. Implantação de sistema de acesso à Educação para pessoas portadoras de            
necessidades especiais, com levantamento de estudantes e capacitação de         
professores para atuar junto a este grupo; 

7. Valorização dos profissionais da Educação através da revisão de plano de cargos             
e salários, reestruturação da carreira e ajustamento da remuneração; 

8. Cidade da Criança: A Criação de Centros Integrados de Educação, Cultura,            
Esporte, Ciência e Profissionalização, para desenvolvimento de atividades em         
regime de contra turnos pelos alunos da Rede Municipal de Educação; 

9. Articular, junto aos governos Estadual e Federal, a ampliação da oferta de cursos              
profissionalizantes e de cursos de nível superior em Marabá, consolidando a           
posição de Município Pólo na área da Educação; 

10. Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos, com o objetivo de reduzir ao                
máximo a taxa de analfabetismo em Marabá; 

11. Ampliar a participação do município no programa modelo Cívico – militar do             
MEC; 



9 

12. Merenda escolar com produtos da agricultura familiar e outros insumos           
produzidos no município; 

13. Modernizar o serviço de transporte escolar valorizando as empresas locais,           
disponibilizando uma frota moderna e adequada para os clientes deste serviço; 

14. Ampliar progressivamente a utilização dos recursos do FUNDEB na valorização           
do magistério; 

  

SAÚDE 

1. Construção do Novo Hospital Municipal de Marabá, com instalações amplas e            
modernas para atendimento das demandas de saúde do Município, com          
construção de pronto-socorro exclusivo para atendimentos em traumatologia. 

2. Construção de Unidade de Pronto Atendimento no Complexo Morada Nova/São           
Félix. Objetiva dar o primeiro atendimento aos casos originários desta importante           
região da Cidade. 

3. Centro de Saúde do Idoso. Unidade Básica de Saúde voltada unicamente ao             
atendimento de pessoas da “melhor idade”, com atividades e atendimentos          
específicos para a faixa etária. 

4. Ampliação do Hospital Materno Infantil. Modernização da maternidade.         
Implantação efetiva de UTI’s Neonatal e Pediátrica. E implantação de Pronto           
Socorro Pediátrico e ala pediátrica do HMI, trazendo a unidade hospitalar para o             
seu projeto inicial de atendimento em maternidade e pediatria. 

5. Construção de novo prédio para o Centro de Testagem e Aconselhamento, com             
espaços adequados para o atendimento de pacientes acometidos por IST -           
Infecções Sexualmente Transmissíveis – HIV/AIDS e hepatites virais. 

6. Centro de Saúde da Vila Sororó. Construção de uma Unidade Básica de Saúde              
para atendimento da população local e do entorno; 

7. Centro de Saúde Vila São José. Para atender a comunidade da vila km 08, km 16,                 
21 e região do Burgo; 

8. Ampliação e Modernização do Programa de Saúde da Família. Aumento do            
número de equipes e de Agentes Comunitários de Saúde, melhorando as           
ferramentas e instrumentos de trabalho, com aplicativo de acompanhamento; 

9. Implantação do Programa Melhor em Casa (home care). Programa que tem por              
objetivo reduzir a demanda por atendimento hospitalar, fazendo com que o           
paciente seja atendido diretamente em casa por equipe específica do programa. 
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10. Centro de Saúde Corujão Ampliar o horário de funcionamento, com um terceiro             
turno, de uma unidade básica de saúde para cada Núcleo Urbano da Cidade; 

11. Reforçar e manter, permanentemente, as atividades extramuros da Secretaria          
Municipal de Saúde, principalmente para atendimento das comunidades rurais; 

12. Realização periódica de mutirão para realização de cirurgias eletivas, em           
parceria com o Governo do Estado; 

13. Informatização completa do Sistema de Saúde do Município de Marabá, com            
implantação de cartão magnético para usuários do SUS; 

14. Implantação da política municipal de Combate ao Uso de Entorpecentes, através            
de Conselho municipal para este fim e de parcerias com a sociedade civil             
organizada que atuam no tratamento de dependentes químicos; 

15. Promover ações integradas entre as Secretarias Municipais, com vistas a           
diminuir a ocorrência de acidentes no trânsito, prevenção ao uso de           
entorpecentes, incentivar práticas esportivas, e outras práticas que melhorem a          
qualidade de vida da população; 

 16. Estimular a criação de clinicas terapêuticas para o tratamento de usuários e 
dependentes de álcool e outras drogas (observando as necessidades especificas do 
gênero feminino); 

17. Atuar no âmbito regional, para melhorar o sistema de saúde, de modo a buscar               
parcerias com as demais esferas governamentais e intermunicipais que         
possibilitem a melhoria do serviço de saúde regional e diminua a pressão sobre             
o sistema local de saúde, principalmente nos hospitais públicos de Marabá; 

18. Retornar o município de Marabá ao CISAT– Consórcio Integrado de Saúde da             
Região do Araguaia e Tocantins; 

19. Melhorar as condições de trabalho dos servidores da Saúde, através de            
investimentos em formação continuada e definição de política de cargos e           
salários; 

20.   CRISMU – Construir um novo e melhor Centro Integrado da saúde da Mulher. 
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PROMOÇÃO SOCIAL 

  

1.    Construção e implantação de Restaurantes Populares. Uma unidade no 
complexo Cidade Nova e outra no complexo Nova Marabá, com fornecimento de 
refeições a preços populares. 

2.    Criação do Programa Gira Renda Marabá. Com recursos do Tesouro Municipal 
para atendimento, com microcrédito emergencial, para famílias em condição de 
vulnerabilidade social e oferta de cursos profissionalizantes e de 
empreendedorismo para a clientela do Programa, destinada a fomentar a 
economia local e gerar renda. 

3.    Construção de uma Unidade de CRAS no Complexo Morada Nova/São Félix 
com recursos de parceria com o governo federal; 

4.    Promover políticas de articulação entre as áreas de Saúde, Educação, 
Promoção Social, Cultura e Lazer, para atendimento aos idosos e crianças 
usuários da Assistência Social; 

5.    Fortalecer serviços e políticas destinadas ao atendimento de mulheres, crianças 
e LGBTQI+ vítimas de violência; 

6.     Reforçar e implementar políticas de respeito irrestrito à diversidade social, em 
defesa de minorias e em combate à discriminação por cor da pele, gênero, 
opção sexual, etnia ou qualquer outra forma de discriminação; 

7.    Implantar um Conselho Tutelar no Complexo Morada Nova/São Félix; 

8.    Estimular e incentivar programa do primeiro emprego por empresas e órgãos 
públicos locais; 

9.    Fortalecer a atuação dos Conselhos ligados à Assistência Social; 

10. Fomentar política de atenção aos moradores de rua para promover a reinserção 
no mercado de trabalho e na atividade social, através da emissão de 
documentos, oferta de cursos profissionalizantes e demais ações de atenção 
social; 

11. Criação da Política Municipal da primeira infância integrado a saúde, a 
assistência social e a educação visando estender os benefícios da maternidade 
ao lactante; 
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CULTURA, ESPORTE E LAZER 

  

1. Revitalização e valorização das Praias e Balneários locais, dotando de           
zoneamento e infraestrutura básica de limpeza, saneamento e segurança; 

2. Fortalecimento das festas populares; Festa Junina, Carnaval, Veraneio, Reveillon          
Popular, Festival da Canção, Pesque e Solte no Cais e outras manifestações            
culturais em parceria com outras esferas de governo e com a iniciativa privada; 

3.  Festival de Gastronomia de Marabá, como opção de incentivo ao Turismo; 

4. Estimular a produção cultural e artística marabaense, através de oficinas, mostras            
culturais e festivais em parceria com entidades do terceiro setor e governamentais; 

5. Ampliar espaços públicos para prática de esportes pela população, através da            
criação de ciclovias, construção de quadras de esportes, academias ao ar livre e             
criação de áreas de lazer em avenidas nos finais de semana; 

6. Criar, através de parcerias entre diversas secretarias municipais e setor privado,            
espaços para formação de atletas amadores, profissionais e formação de          
arbitragem nas diversas modalidades esportivas; 

7.  Apoiar as Ligas de esporte profissional e amador em Marabá; 

8.  Organizar e fortalecer os Jogos Estudantis; 

9. Criação do Calendário Anual Permanente do esporte nas diversas modalidades           
praticadas no municipio envolvendo o esporte amador e profissional; 

10. Ampliar a política de manutenção e valorização de Museus; 

11. Fortalecer as ações sociais e culturais desenvolvidas pela Fundação Casa da            
Cultura de Marabá; 

12. Ampliar a participação popular na gestão das políticas de cultura, esporte e              
lazer através da criação e fortalecimento dos Conselhos setoriais. 

 13. Instituir o programa de formação cultural, realizando periodicamente cursos, 
oficinas, fóruns e seminários de qualificação de recursos humanos e gestão cultural, 
linguagens artísticas, patrimônio cultural bem como demais áreas da cultura; 

14. Instituir o Fundo Municipal de Cultura; 

 15. Criação e financiamento de projetos para apoio e financiamento de projetos 
culturais, artistas e eventos; 
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16. Realizar das conferências municipais de cultura; 

 17. Reformar, ampliar o acervo e informatizar a biblioteca publica municipal; 

 18. Criar o programa agente municipal de cultura; 

 19. Criar uma programação permanente de atividades culturais, dentro das escolas 
e creches do município, expandindo-as para as existentes na zona rural; 

20. Criar um núcleo de arte para atuar junto ao publico idoso e de necessidades 
especiais, respeitando a diversidade cultural local; 

21. Reformar e reestruturar som, palco, e iluminação do teatro municipal do Cine 
Marrocos; 

22. Implantação e divulgação do calendário cultural do município em parceria com o 
Governo Estadual e Federal; 

 23. Regulamentar e propor uma tabela de piso de caches para artistas, grupos e 
instituições; 

  

 

JUVENTUDE 

  

1. Criar o programa Jovem Voluntário, para inserir a juventude em ações 
governamentais nas áreas de Saúde, Educação, Promoção Social, Cultura, Esporte, 
Lazer; (COM GERAÇÃO DE CERTIFICADO DE CARGA HORÁRIA); 

2. Ampliar o Programa de jovem estagiário no serviço público municipal e incentivar             
as empresas privadas a ofertar vagas de estagio de acordo as leis municipal e              
estadual; 

3. Ampliar o Programa do primeiro emprego, propor ao empresário redução de            
imposto na adesão ao programa; 

4. Criar a Semana da Juventude Marabaense com apresentações de seminários,           
manifestações culturais da juventude. E com explanação, empoderamento e         
discussão de novas ideias e necessidades comunitárias da juventude; 

5. Programas de qualificação técnica e profissionalizantes destinados à geração e           
administração de renda e capital a jovem empreendedor, ministradas no respectivo           
órgão de políticas de juventude, e/ou em parcerias com instituições educacionais do            
sistema “S” e extensões em ONG's comunitárias. 
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6. Criar Cursinhos pré-vestibulares voltados para jovens em situação de 
vulnerabilidade ou de baixa renda em bairros de periferia; 

7. Valorização e implementação do Ensino técnico; 

8. Ações socioeducativas relacionadas ao uso de drogas; 

9. Apoio e assessoria às entidades juvenis como UNEMAR, DCE-UNIFESSPA, 
grêmios estudantis e etc; 

  

 

POPULAÇÃO DE MULHERES SEM DISTINÇÃO DE RAÇA, COR, RELIGIÃO E 
CONDIÇÃO SOCIAL 

  

1. Ampliar e fortalecer as atividades do Centro de Referência de Saúde da Mulher,              
garantindo a realização de exames, consultas médicas e tratamentos para as           
patologias que acometem a população feminina; 

 2. Fortalecer o Conselho Municipal da Mulher; 

3. Implementar políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher,           
garantindo atendimento psicológico, jurídico e de saúde para mulheres vítimas de           
violência; 

4. Criar Programa governamental para estimular o “Empreendedorismo Feminino”         
com o objetivo de promover a implantação de novos negócios gerenciados por            
mulheres; 

5. Incentivar a participação de mulheres nos órgãos governamentais do município,           
conselhos, colegiados diversos, como política de inserção da Mulher no processo           
decisório da Administração Municipal; 

6. Incentivar o protagonismo da mulher e o empoderamento feminino, com           
programas de geração de emprego e renda; 

7. Construção de berçários e creches para o atendimento das mulheres           
trabalhadoras; 

8. Campanhas de sensibilização nas empresas privadas para contratação de          
mulheres, inclusive a reinserção social e produtiva das mulheres egressas do           
sistema penal; 
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9. Criação de programas de capacitação para mulheres do campo e da cidade             
voltadas às boas práticas de produção, manuseio e embalagem de alimentos; 

  

  

 PILAR INFRAESTRUTURAL 

 

]OBRAS ESTRUTURAIS 

1. Ação Periferia. Desenvolver e realizar plano de urbanização de bairros do Núcleo             
Urbano e Vilas da Zona Rural, com Pavimentação, iluminação, arborização e           
sinalização de vias públicas; 

2. Pavimentar ruas de menor tráfego nos bairros de Marabá com bloquetes:            
facilitando a manutenção e a drenagem das águas de chuvas. Estimular a produção             
de bloquetes nas comunidades beneficiadas com o serviço público, cujo objetivo e a             
geração de emprego e renda nas localidades; 

3. Duplicação do trecho entre a Ponte do Rio Tocantins e o Parque de Exposições; 

4. Implantação de viaduto no entroncamento do Km 6, através de parcerias com os              
governo Estadual e Federal; 

5. Duplicação do Trecho entre o Km 6 e o Bairro Cidade Jardim para melhorar o                
fluxo de veículos de carga que corta a cidade e embelezar o perímetro; 

6. Rodovia da Produção. Pavimentação da Estrada entre o Núcleo Urbano e a Vila              
União, através da aplicação de recursos do Tesouro Municipal e de parcerias com o              
Governo do Estado, governo Federal e o Setor Privado local (mineradoras e            
produtores rurais)e buscar a estadualização desta rodovia; 

7. Parque do Varjão. Construção de Parque Municipal na Margem Esquerda do            
Acesso à Cidade Pioneira com soluções ambientais, de saneamento, de mobilidade           
urbana e de lazer com recursos do BID – Banco Interamericano de            
Desenvolvimento e BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e          
Saneamento; 

8. Projeto Municipal de Macrodrenagem - PROSAMAB. Grota do Aeroporto e Grota            
Criminosa, Trechos da Cidade Pioneira e Bairro Amapá, com serviços de drenagem,            
construção de muros de arrimo e pavimentação das vias beneficiadas e criação de             
espaços públicos de lazer ao longo dos trechos com intervenção; 
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9. Finalização de obras em andamento ou paralisadas, financiadas com recursos           
próprios ou convênios com o Estado ou a União; 

10. Implantação dos projetos de energia Fotovoltaica das escolas, postos de saúde,            
hospital nas sedes das secretarias municipais. 

11. Construção do Mercado Ver – o – Peixe de Marabá para valorizar a pesca e                
aquicultura local e regional; 

12. Implantação de programa permanente de Manutenção de Estradas Vicinais, com           
patrulha mecanizada própria e substituição de pontes de madeira por concreto           
ou estrutura metálica. 

13. Mirante do Cabelo Seco no encontro das águas em homenagem ao marco de              
fundação da cidade; 

14. Construção dos Pórticos nas entradas da Cidade referenciando Marabá como           
polo de logística; 

 

PILAR PRODUTIVO 

 

AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MINERAÇÃO 

 1. Construção de Espaços para comércio popular – Camelódromo. 

2. Buscar junto ao Governo do Estado a Municipalização do Distrito Industrial com             
implantação de política para Programa de Incentivo à Implantação de Novas           
Indústrias em Marabá. 

3. Construção do Mercado Municipal da Laranjeiras; 

4. Reordenamento e Revitalização da Feira da 28; 

5. Implantação do Projeto Primeira Empresa, com agilização e desburocratização          
nos processos de regularização de abertura de empresas; 

6. Valorização e inclusão econômica do pequeno produtor no rol de fornecedores de             
bens e serviços ao Município; 

7. Criação do programa MARABÁ DIGITAL. Incubadora de Startup’s na área de            
tecnologia; 

8. Programa de Revitalização e regularização de calçadas nos centros comerciais. 
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9. Firmar parcerias com o INCRA e o ITERPA para agilização dos processos de              
regularização de assentamentos e de pequenas propriedades rurais da agricultura          
familiar; 

10. Fortalecer a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, tornando-a           
instrumento para atração de novos investimentos privados para Marabá; 

11. Retomar a participação da Administração Municipal em Feiras de Negócios e            
Exposições em Marabá, através de parcerias com o setor produtivo; 

12. Articular junto aos governos Estadual e Federal o estabelecimento de política            
para regularização de pequenas mineradoras no Município. 

13. Criação da Casa do Artesão voltada para a produção de artesanato. 

14. Adotar os “5 Rs” da sustentabilidade (reciclar, reutilizar, reduzir, recusar e            
repensar sobre os resíduos) para diminuir o lixo e que vai para o aterro, reciclando e                
com foco para a utilização de resíduos domésticos orgânicos para a compostagem            
agrícola, produzindo assim adubos para a agricultura local. 

15.  Fomentar uma política municipal de produção orgânica e agroecológica. 

16. Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura dialogada com a Secretaria           
Municipal de Meio Ambiente para implementação de projetos em conjunto visando           
uma agricultura sustentável ambientalmente. 

17. Viabilizar o trabalho integrado chamando as instituições do setor (Cooperativas,           
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EMATER, SENAR, EMBRAPA, SICRED,        
Universidades), com o objetivo de capacitar, dialogar em dias de campo e reuniões             
técnicas para troca de experiências entre os agricultores em suas diversas           
atividades, disponibilizando assistência técnica para a produção, comercialização e         
consequente geração de renda aos agricultores. 

18. Criar hortas públicas rurais e urbanas. 

19. Fomentar um projeto Município Verde-Azul, que através de estabelecimento de           
viveiro de mudas municipal e educação ambiental recupere com espécies vegetais           
os corpos hídricos e outros locais degradados. 

20. Promover, coordenar, orientar, estimular e regular as atividades da pesca e da             
aquicultura, assim como da criação e produção de aves de corte e postura. 

21. Incentivar os programas de irrigação, construção de cisternas e açudes para            
momentos de estiagem e assim não comprometer a produção. 

22.         Apoiar a assistência técnica profissional, agrícola e veterinária. 
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23. Apoiar as agroindústrias e fomentar a criação de outras, além de apoiar             
financeiramente como parceria de instituições de fomento. 

24. Apoiar o reflorestamento de áreas rurais pouco produtivas, tornando-as          
rentáveis, principalmente com sistemas agroflorestais, fruticultura horticultura e        
floricultura. ● Incentivar o resgate às culturas de espécies alimentícias nativas,           
plantas não convencionais, sementes crioulas e de culturas diversas para colheitas           
ao longo do ano. 

 

MEIO AMBIENTE: 

  

1. Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos fundamentada na educação            
pelo consumo consciente que integre a proteção da saúde individual e pública e a              
qualidade ambiental, com critérios de não geração, redução, reutilização e          
reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de separação e coleta seletiva. 

2. Reeditar e Implementar o programa Meio Ambiente é sua Tarefa de Casa com o               
objetivo de promover a educação ambiental informal nas escolas, comunidades e           
áreas de interesse social; 

3. Reeditar e implementar o Programa de Educação Ambiental Continuada nas           
Empresas visando o fortalecimento das boas práticas ambientais nas empresas; 

4. Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar a realização de            
campanhas educativas, em parceria com o terceiro setor. 

5. Através da Politica Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal de Meio              
Ambiente Publicar editais para pequenos projetos ambientais do Setor local; 

6. Estabelecer metas de redução de emissões por meio do estímulo ao uso de              
energias menos poluidoras, dando ampla divulgação das medições e indicadores. 

7. Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, inclusive             
por meio de campanhas educativas. 

8. Estabelecer metas de desmatamento zero para remanescentes de ambientes          
naturais. 

9. Estabelecer indicadores de qualidade do ar e implantar sistema de medição e             
divulgação nos principais pontos urbanos de poluição atmosférica. 
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CONCLUSÃO 

  

Por certo o desafio de conduzir Marabá para um novo tempo é de grande               
envergadura e só pode ser alcançado com o esforço de todos nós. É necessário,              
porém, que o Governo Municipal seja o articulador da realização de tão importante             
conquista e, somente através de uma preocupação verdadeira com o bem estar            
social é que se alcançará objetivo tão nobre e que tornará nossa Cidade muito mais               
feliz.  

Tão importante objetivo jamais será alcançado com política de isolamento e com             
governo de visão e ação personalíssima. É alcançado através da ação integrada de             
Governo e sociedade, através do diálogo e do partilhamento de sonhos, lutas e             
conquistas e é exatamente isso que propomos: a construção de uma Marabá que             
pode muito mais. Pode muito mais pelo esforço de seu povo, pela força de sua               
economia e pela ação de um Governo Municipal que se preocupa – de fato – com o                 
seu cidadão, que é a maior riqueza de Marabá. 

  

Venha, vamos juntos construir uma Marabá que pode muito mais! 

  

 Manoel Veloso – Prefeito 

Claudia Cilene – Vice-prefeita 

  

Coligação Marabá Pode Mais! 

PSL - MDB 
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