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“Não existe vento favorável  

                        a quem não sabe onde  

                         quer chegar. ”  
       (Sêneca) 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente Plano de Governo apresenta as propostas de Gestão dos candidatos 

“Eliane Lima” (Prefeita) e xxxx (vice prefeito) da Coligação Solidariedade, Democrata, 

PSB, PDT para a administração do municipal de Tucuruí no período de 2021 a 2024.  

 

Importante frisar, que as propostas contidas nesse documento tem por finalidade para 

além do cumprimento legal da Legislação Eleitoral tem o objetivo de direcionar a 

gestão dentro de um planejamento que foi elaborado por uma equipe multidisciplinar, 

reunindo as necessidades da sociedade com o que tem de mais moderno no sistema 

implantado a nível nacional e estadual. Buscou-se reunir nos setores diversos da 

administração pública as ações coordenadas e articuladas com todos os entes 

federados.  

 

A elaboração do presente documento agrega conceitos técnicos e políticos, visando 

a organização de uma proposta de governo para a cidade de Tucuruí. Ao propor-se a 

elaborar um projeto de futuro para Tucuruí, é preciso conhecer seu presente, para 

conseguir interpretá-lo corretamente, é necessário também conhecer sua história.  

Buscando a solução dos problemas existentes é buscamos preparar um plano de 

gestão das possibilidades, sendo otimista e empenhado em garantir o bem estar da 

comunidade. 

 

A seguir apresentaremos o desenvolvimento de toda a estrutura numa descrição mais 

minuciosa e prioritária, levando em consideração os pontos descoberto, procurando 

auditar e organizar o município aproveitando toda a matéria já existente sem 

desperdiçar os recursos e usando a eficiência.  

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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Por entendermos que a educação é o motor do crescimento e do desenvolvimento e 

que, por meio dela, alcançaremos a capacidade de geração de renda do cidadão, é 

que as ações de educação e cultura sejam promovidas de forma integrada e devem 

estar enquadradas no ensino formal, priorizando educação infantil e ensino 

fundamental, a valorização da vida e o esporte. A universalização do acesso à 

educação fundamental significa não permitir nenhuma criança ou adolescente do 

município, sem escola, na perspectiva de: 

 Implantar programas envolvendo educação e Conselhos de Direito para 

valorização da vida e prevenção em relação à violência e às drogas, 

trabalhando a família levando em conta as necessidades de aprendizagem e 

a cultura.  

 

 Promover capacitação permanente para aperfeiçoamento do professor 

municipal constituindo-se fator de qualidade na oferta de ensino; 

 

 A educação infantil, presente no sistema municipal de ensino, priorizará as 

áreas de risco social de forma a identificar e restaurar estes pontos de riscos, 

integrando-a as creches através da ampliação de oferta de vagas e 

incentivando o envolvimento das instituições que já atuem no setor. 

 

1.1. Estabelecer uma estratégia de valorização dos profissionais da educação; 

 

1.2. Viabilizar a oferta de mestrado aos professores efetivos da rede municipal 

de ensino, sem prejuízo dos vencimentos, sendo uma (01) oportunidade por 

profissional e em consonância com sua área de atuação; 

 

1.3. Construir novas escolas municipais de acordo com a demanda por região, 

reformar e ampliar as Escolas Urbanas e Rurais já existentes; 

 

1.4. Construir novas creches para eliminação do déficit de vagas no município; 

1. EDUCAÇÃO E CULTURA 
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1.5. Implantar de acordo com as orientações oficiais, escolas de tempo integral; 

 

1.6. Viabilizar a formação Profissionalizante através da implantação no 

município do sistema “S”, SESC, SENAI SENAC e SESI; 

 

1.7. Criar um Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Escolar 

Municipal; 

 

1.8. Implantar o “Projeto Educa +” e estabelecer Prêmios para: 

 

 Escolas e funcionários que tiverem o melhor IDEB e o maior crescimento 

desse índice; 

 Os cinco Alunos com maior desempenho escolar na rede de ensino 

municipal. 

 

1.9. Requalificar o Transporte Escolar com ênfase na acessibilidade, segurança 

e conforto dos usuários, urbanos e rurais; 

 

1.10. Melhorar a qualidade da merenda escolar, com ênfase na regionalização 

do cardápio alimentar; 

 

1.11. Investir sistematicamente na Escolarização e Profissionalização de 

Jovens e Adultos; 

 

1.12. Implantar uma política de combate as drogas, prostituição infantil, 

exploração sexual de crianças e adolescente (pedofilia), bullying, racismo e 

todas as formas de preconceito de forma articulada com os demais programas 

dos entes federativos; 

 

1.13. Adotar uma estratégia educativa e de criação da consciência de 

conservação do patrimônio público; 
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1.14. Ofertar nas escolas municipais a alfabetização de adultos e cursos 

profissionalizantes para pais e familiares de alunos; 

 

1.15. Manter e ampliar o curso preparatório (Cursinho Pré Vestibular) para o 

ENEM e ingresso nas Instituições de Nível Superior. 

 

1.16. Implementar a inclusão digital nas escolas municipais com acesso à 

internet; 

 

1.17. Resgatar as datas cívicas, realização de festividades, criação de fanfarras 

e implementação de um calendário de jogos escolares urbanos e rurais; 

 

1.18. Criar Festivais de música Regional, popular brasileira e Gospel, e etc.; 

 

1.19. Criar a Escola de Música Municipal com um espaço já projetado e 

estruturado para a ministração de aulas e práticas musicais com instrumentos 

para que sejam utilizados por crianças e jovens; 

 

1.20. Construir o Museu Alcobaça, para valorizar a história do município 

 

1.21. Ampliar os Pontos de Cultura; 

 

1.22. Implantar a feira de artes e artesanatos no antigo mercado municipal; 

 

1.23. Ampliar os espaços e ambientes destinados a atividades artistas, 

culturais, esportivas e de lazer; 

 

1.24. Criar um programa de apoio e valorização das manifestações culturais, 

festivais junino, boi bumbá, Carnaré, carnaval, blocos de rua, círio de Nazaré, 

Expotuc e festividades evangélicas; 

 

1.25. Garantir o calendário cultural existente; 
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1.26. Ofertar diversos cursos   como:  coreógrafos, oficinas e apresentações de 

peças teatrais, música e etc; 

 

1.27. Implantar em parceria com os entes federados, projetos que fortaleçam 

as manifestações culturais e a produção audiovisuais nas comunidades e 

escolas; 

 

1.28. Instituir e fomentar programas com o objetivo de descobrir talentos nas 

variadas vertentes artísticas; 

 

     

 

Pensamos saúde com o compromisso de Governo na consolidação do Sistema Único 

de Saúde, com seus princípios fundamentais e constitucionais de acesso universal, 

igualdade, ética e humanização no atendimento de todos e a defesa “radical”, 

enérgica, da democracia participativa, como eixo fundamental na formulação da 

política de saúde do nosso município, almejando construir uma proposta pluralista, 

com todos os segmentos organizados dos profissionais que atuam na área, todos os 

prestadores de serviços e principalmente as organizações representativas da nossa 

comunidade, os quais definirão o compromisso público na execução de um Plano para 

a saúde que será implementada. 

E assim, disseminar um modelo com prioridade na promoção da saúde, das ações 

preventivas, do atendimento do sujeito/paciente, da família, mais humanizado, 

solidário e ético. Direcionando para a execução de ações que atendam às 

necessidades coletivas em saúde. 

Incentivar as ações das organizações não-governamentais-ONGs, estreitando 

parcerias que resultem na promoção do aperfeiçoamento, da capacitação e da 

educação continuada para os recursos humanos, com foco no aprimoramento, na 

atuação humanizada e ética com a comunidade, através: 

 

2.1. Estabelecer uma estratégia de valorização dos Profissionais através do 

Programa de Cargos e Salários de servidores da Saúde; 

2. SAÚDE 
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2.2. Contribuir para a adequada formação, qualificação e valorização das 

relações do trabalho dos profissionais de saúde; 

 

2.3. Construir e Implantar o Centro Especializado da Saúde da Mulher - CESM, 

para realização de todos os exames preventivos necessários, para o 

tratamento e/ou encaminhamentos nas especialidades de baixa, média e alta 

complexidade; 

 

2.4. Buscar parcerias através de transferências voluntárias para a conclusão 

do Hospital Municipal onde contemple: atendimento médico ambulatorial 

especializado (Pediatria, Ortopedia, Neurologia, Otorrino, Urologia e etc.), 

Pronto Socorro e Materno e Infantil; 

 

2.5. Construção, ao lado das Escolas Polo, de Unidades de Saúde no Lago e 

na Zona Rural; 

 

2.6. Conclusão das obras e imediato funcionamento do Centro Especializado 

de Reabilitação – CER 3 e dos postos de saúde da Nova matinha, Paravoá, 

Santa Izabel e Pimental; 

 

2.7. Fortalecer o Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, através 

da aquisição de novos veículos e equipamentos objetivando o bom 

funcionamento; 

 

2.8. Trabalhar a Saúde Móvel para atendimento na Zona Rural e nas Ilhas, 

através de campanhas de serviços médicos especializados (Clinico, 

Oftalmológico, Odontológico e etc.); 

 

2.9. Aperfeiçoar e ampliar o atendimento do Laboratório Municipal de Análises 

Clínicas; 
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2.10. Humanizar, agilizar e dar eficiência no atendimento aos pacientes e 

familiares; 

 

2.11. Aperfeiçoar as ações no combate à mortalidade infantil; 

 

2.12. Criar o Comitê Municipal de Investigação do Óbito Materno Infantil e Fetal; 

 

2.13. Implantar uma rede informatizada em todos os postos de saúde, com a 

finalidade de otimizar o atendimento à população; 

 

2.14. Ampliar a resolutividade da saúde bucal na atenção básica especializada; 

 

2.15. Aderir ao Programa Viver Sem Limites proporcionando atendimento 

odontológico às Pessoas com deficiência; 

 

2.16. Implantar a Central de Medicamentos; 

 

2.17. Trabalhar junto ao Ministério da Saúde para implementação da Rede 

Cegonha, com especial atenção às áreas e populações de maior 

vulnerabilidade; 

 

2.18. Ampliar a cobertura do Programa Saúde da Família, priorizando os 

bairros de maior vulnerabilidade e descobertos pelo serviço; 

 

2.19. Construir o Centro de Zoonoses Municipal; 

 

2.20. Implantação do Canil Municipal; 

 

2.21. Buscar o fortalecimento de parcerias junto ao Governo do Estado para 

ampliar os serviços ofertados pela UNACON Tucuruí; 
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2.22. Buscar parcerias junto ao Governo do Estado, Eletrobrás Eletronorte, 

Governo Federal e Iniciativa Privada para a Construção e Implantação do 

Centro de Hemodiálise de Tucuruí. 

 

2.23. Fortalecer as estratégias oficiais para Erradicação da dengue e outras; 

 

2.24. Reformar e ampliar o CAPS existente e implementar o CAPS Álcool e 

Drogas e CAPS Infantil; 

 

2.25. Intensificar as ações de promoção e vigilância a saúde, visando reduzir 

os riscos e agravos à saúde da população; 

 

  

 

 

3.1. Concluir a Orla Municipal da Nova Matinha como principal espaço de 

lazer e turismo urbano, bem como, construir ciclovia e espaço de passeio em 

todo o perímetro que compreende a orla; 

 

3.2. Construir espaço de passeio para caminhadas e ciclovias no perímetro 

Tucuruí – Vila e na estrada do aeroporto para as práticas esportivas com 

segurança dos usuários destes espaços; 

 

3.3. Construir o Novo Mercado de Peixe e reformar o Mercado Kleber Belich e 

Feira Bernardo Barroso; 

 

3.4. Ampliar a cobertura asfáltica com drenagem nos bairros que ainda não 

foram contemplados, bem como promover o recapeamento asfáltico nos 

demais bairros necessários; 

 

3.5. Iniciar a Pavimentação Asfáltica da Estrada Municipal 

TRANSBOMJESUS; 

 

3. INFRAESTRUTURA 
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3.6. Levar pavimentação asfáltica na BR – 422 até a Aldeia Indígena Trocará 

passando pela Vila da Pederneira, além de construção da orla da referida Vila, 

revitalizando o local e transformando-o em área turística com a estruturação da 

praia; 

 

3.7. Asfaltar a Rodovia Porto da Balsa ligando da BR – 422 (Km 04) até a 

margem do rio Tocantins, passando pelos bairros: GETAT, Nova Conquista, 

Beira Rio, Castanheira e Mangal; 

 

3.8. Recuperar e sistematizar a manutenção de todas as estradas da zona 

rural, facilitando a trafegabilidade, o escoamento da produção local e do 

transporte escolar; 

 

3.9. Construir o canal de drenagem e urbanizar a lagoa do Bairro Santa Izabel 

e igarapé Santana; 

 

3.10. Implantar parques e praças na periferia, dotando-os de segurança e 

descentralizando as práticas de cultura, esporte e lazer promovidas pela 

Prefeitura, bem como revitalizar as Praças e áreas de lazer já existentes; 

 

3.11. Garantir a conclusão de todas as obras iniciadas e não concluídas de 

governos anteriores; 

 

3.12. Construir a Feira do Agricultor Familiar; 

 

3.13. Concluir e reformar o Bosque (área verde) da cidade, valorizando a 

questão ambiental, educativa, de turismo e de lazer; 

 

3.14. Arborizar e promover a jardinagem das vias públicas, praças e áreas de 

prédios públicos municipal, bem como arborizar todo o bairro Cristo vive como 

meta para o primeiro ano de governo; 
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3.15. Implantar a academia ao ar livre nas diversas praças da cidade, 

inclusive na área livre em frente a feira municipal ao lado do cais; 

 

3.16. Construir e recuperar pontes e bueiros com acompanhamento técnico; 

 

3.17. Elaborar o Plano Municipal de Eliminação das Áreas de Risco; 

 

 

 

Por ser de competência dos municípios a realização das políticas sociais e, por 

extensão, a função de garantir os direitos sociais dos cidadãos, é que propomos ações 

de governo que resultem na sua efetivação e promoção do cidadão. 

Também reconhecemos a necessidade do envolvimento dos três níveis de governo 

em programas articulados para gerarem maior impacto frente à realidade social de 

exclusão em que vivem muitas famílias. 

4.1. Estruturar a secretaria, incluindo o organograma, de acordo com o que 

preconiza as normativas NOB - SUAS /2012; 

 

4.2. Implantar o Sistema de Vigilância Social; 

 

4.3. Ampliar a rede de serviços da proteção social especial, por meio da 

construção e equipamento de mais uma (01) unidade do CREAS; 

 

4.4. Melhorar e ampliar o Benefício de Prestação Continuada da Assistência 

Social (BPC) e dos benefícios eventuais; 

 

4.5. Elaborar o Plano Municipal de Direitos Humanos; 

 

4.6. Elaborar o Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária e 

implantação do Programa de Planejamento Familiar; 

 

4. ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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4.7. Incentivar a participação da sociedade para o fortalecimento do controle 

social; 

 

4.8. Promover e articular ações continuadas de prevenção do uso de drogas e 

capacitar, de forma continuada, atores governamentais e não governamentais 

envolvidos nas ações voltadas à prevenção do uso, ao tratamento e à 

reinserção social de usuários de crack, álcool e outras drogas, bem como 

introduzir melhorias na gestão da política sobre drogas, alinhados com o 

Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas – SISNAD; 

 

4.9. Fortalecer a parceria com o Governo do Estado para ampliar o Programa 

Cheque Moradia; 

 

4.10. Retomar o Programa de Suplementação Alimentar, através do Cartão de 

Crédito de alimentos (Cartão de Suplementação Alimentar), valorando e 

ampliando a cobertura; 

 

4.11. Estruturar a rede de serviços de proteção social básica através da 

construção de 02 unidades de Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS para atendimento nas áreas descobertas pelos serviços; 

 

4.12. Dar continuidade aos programas habitacionais existentes para atender a 

demanda; 

 

4.13. Montar um espaço para oferta de cursos de capacitação ambulante por 

meio da aquisição e adaptação de uma unidade móvel; 

 

4.14. Promover a formação continuada dos Conselheiros de Direitos e 

Tutelares e dos profissionais responsáveis pela acolhida e apoio administrativo 

nos respectivos conselhos, assim como a capacitação das Lideranças 

comunitárias; 
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4.15. Promover a modernização tecnológica, visando a melhoria das condições 

de trabalho e a qualificação do atendimento e acolhimento das pessoas e 

famílias; 

 

4.16. Estabelecer política social especial, em parceria com o governo federal, 

para as comunidades tradicionais; 

 

4.17. Implantar e/ou aprimorar a oferta de programas complementares, como 

microcrédito, capacitação profissional, cooperativismo e ações de educação, 

cultura, esporte e lazer para famílias em situação de vulnerabilidade social. 

 

4.18. Implementação de novos Centros de Referência de Assistência Social – 

CRAS, a fim de disponibilizar de forma mais rápida e abrangente a proteção 

social para crianças, adolescente e familiares (sugestão: CRAS Nova Matinha 

e CRAS Palmares);  

 

4.19. PROERD, fortalecimento da parceria com a Policia Militar visando 

oferecer em toda a rede de ensino municipal o Programa Educacional de 

Resistência as Drogas;  

 

4.1. CRIANÇA E ADOLESCENTE  

 

Reunimos nesta proposta um arcabouço de ações capazes de solucionar 

vários problemas que impactam a infância e a adolescência, e que já estão 

contemplados em lei. Priorizar a criança e o adolescente é dar visibilidade e 

contribuir para a efetividade do artigo 227 da Constituição Federal, que coloca 

as crianças em primeiro lugar nos planos que são preocupações da gestão 

pública. 

 

4.1.1. Elaborar o Plano Municipal de Enfrentamento da Violência contra a 

Criança e o Adolescente com a implantação da Escuta Especializada de 

Crianças e Adolescentes vítimas de violência que visa estabelecer um sistema 

de atendimento de infantes vítimas ou testemunhas de violência; 
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4.1.2. Elaborar o Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil; 

 

4.1.3. Coordenar e sistematizar os serviços de atendimento a crianças e 

adolescentes com direitos violados, ameaçados ou restritos; 

 

4.1.4. Melhorar a estrutura do conselho tutelar, fomentando condições 

adequadas de funcionamento e infraestrutura, com foco em áreas de maior 

vulnerabilidade, além de apoiar o Conselho Tutelar no seu papel Constitucional 

de defender direitos das crianças e adolescentes dando condições de trabalho 

aos conselheiros; 

 

4.1.5. Induzir o desenvolvimento de políticas de direitos humanos de crianças 

e adolescentes, com o fortalecimento dos conselhos de direitos; 

 

4.1.6. Garantir os direitos de crianças e adolescentes e o seu desenvolvimento 

integral, de forma não discriminatória, assegurando o seu direito de opinião e 

participação; 

 

4.1.7. Ampliar, qualificar e articular programas, ações e serviços para a 

proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes identificados em 

situação de trabalho; 

 

4.1.8. Criar e fomentar uma política sistemática de prevenção da gravidez na 

adolescência em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde; 

 

4.1.9. Implementar uma eficaz política de promoção do registro civil de 

nascimento e documentação básica; 

 

4.1.10. Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e 

a atenção à família; 
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4.1.11. 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; 

 

4.1.12. Privilegiar atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade; 

 

4.1.13. Estimular a participação das crianças e dos jovens no desenvolvimento 

da gestão e nas decisões que lhes dizem respeito; 

 

4.2. EMPODERAMENTO DAS MULHERES E POLÍTICAS DE DIREITOS 

HUMANOS 

 

4.2.1. Fortalecer a Coordenadoria da Mulher para fomentar as políticas de 

proteção e defesa da mulher visando combater à discriminação de gênero e 

potencializar a defesa dos direitos da mulher; 

 

4.2.2. Desenvolver programas e projetos por meio do fortalecimento da 

Coordenadoria Municipal da mulher; 

 

4.2.3. Incentivar ao Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres, com vistas 

à ampliação da inserção das mulheres no mundo do trabalho, a formação 

cidadã e as práticas esportivas, tanto nas áreas urbanas como nas rurais; 

 

4.2.4. Apoiar e sistematizar a formação de lideranças mulheres; 

 

4.2.5. Criar e incentivar ações de capacitação das mulheres em profissões de 

setores produtivos em que atualmente há baixa participação feminina como: a) 

construção civil; b) costura industrial; c) cozinha industrial; d) mecânica; e) 

tecnologia da informação; f) setor de serviços; às práticas; e g) formação cidadã 

sobre mulher e trabalho. 
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4.2.6. Incentivar as propostas de organização produtiva e empreendedorismo 

das mulheres do campo e da floresta, tais como: a) quintais produtivos 

agroecológicos; b) preparo e higienização da produção de alimentos da 

agricultura familiar; c) produção de design das embalagens de produtos 

alimentícios da agricultura familiar; 

 

4.2.7. Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, 

com ênfase na redução da morte materna, de mulheres e adolescentes, por 

meio da estratégia do programa Rede Cegonha; 

 

4.2.8. Sistematizar e efetivar a investigação dos óbitos Maternos de Mulheres 

em Idade Fértil para construção do Comitê de Morte Materna. 

 

4.2.9. Promover uma política de prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis, da infecção pelo HIV/AIDS e Hepatites Virais nas mulheres; 

 

4.2.10. Articular e apoiar ações de redução da morbimortalidade por câncer na 

população feminina; 

 

4.2.11. Fortalecer e ampliar a participação de mulheres em espaços de poder 

e decisão; 

 

4.2.12. Fortalecer e implementar a Rede Cegonha no Município. 

 

4.2.13. Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres 

em situação de violência; 

 

4.2.14. Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a 

reestruturação da vida das mulheres que sofreram violência doméstica; 

 

4.2.15. Realizar, em parceria com o movimento de mulheres, o Encontro Mulher 

e Direitos Humanos, entre outras atividades; 
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4.2.16. Garantir a consolidação de políticas públicas que garantam a defesa 

dos direitos dos setores social e culturalmente discriminados; 

 

4.2.17. Criar e organizar sistema de informações e banco unificado de dados 

sobre violência doméstica, juntamente com as áreas da saúde e da segurança; 

 

4.2.18. Elaborar um Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, a partir de 

pesquisas realizadas nas Conferências Municipais Políticas para as Mulheres; 

 

4.2.19. Promover a prevenção da violência contra a mulher por meio de 

campanhas socioeducativas e do estímulo à estruturação de redes 

comunitárias de solidariedade; 

 

4.2.20. Propor políticas e diretrizes que orientem a promoção dos direitos 

humanos, criando e apoiando projetos, programas e ações com tal finalidade; 

 

4.2.21. Elaborar de forma participativa o Plano Municipal Integrado de Direitos 

Humanos, contendo os planos municipais integrados de políticas por setores; 

 

4.2.22. Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer 

destinados às mulheres nos equipamentos públicos municipais; 

 

4.3. PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL 

 

4.3.1. Criar e estruturar a Diretoria da Promoção e Igualdade Racial; 

 

4.3.2. Elaborar o Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial. 

 

4.3.3. Providenciar a Adesão ao SINAPIR, como forma de fortalecer a política 

de promoção racial, incluindo a criação e estruturação do Conselho Municipal 

da Igualdade Racial; 
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4.3.4. Promover a incorporação da perspectiva da igualdade racial nas políticas 

governamentais, articulando secretarias e demais órgãos municipais; 

 

4.3.5. Promover ações afirmativas no âmbito da ação municipal visando a 

corrigir as desigualdades raciais e assegurar a igualdade de oportunidades; 

 

4.3.6. Disseminar e adotar medidas que garantam a efetividade dos marcos 

legal referente ao enfrentamento do racismo e à promoção da igualdade racial; 

 

4.3.7. Reconhecer e valorizar a história e a cultura negra no município; 

 

4.3.8. Articular, acompanhar e fortalecer o conjunto das ações governamentais 

voltadas para as comunidades afro-brasileiras; 

 

4.3.9. Incentivar ações de fortalecimento da autonomia e do protagonismo 

político das comunidades afro-brasileiro; 

 

4.3.10. Realizar formação permanente dos servidores nas questões 

relacionadas aos direitos humanos, visando um atendimento que elimine 

qualquer manifestação de discriminação; 

 

4.3.11. Implantar sistema municipal de coleta de dados do quesito cor e raça; 

 

4.3.12. Elaborar um mapa socioeconômico da etnia negra e indígena para 

orientar as ações transversais entre secretarias;  

 

4.3.13. Apoiar as iniciativas e as atividades ligadas à expressão da cultura hip-

hop, capoeira e a dança afro; 

 

4.3.14. Garantir no acervo de memória e patrimônio da cidade informações que 

valorizem a participação da população negra e indígena na formação cultural 

da cidade; 
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4.3.15. Introduzir o enfoque racial nos cursos de formação dos profissionais 

operadores do Direito em todos os níveis; 

 

4.3.16. Promover ações voltadas à garantia dos direitos e valorização da 

cultura da comunidade indígena moradora do município. 

 

4.3.17. Desenvolver o fórum de discussão permanente sobre a questão racial 

e suas políticas; 

 

4.3.18. Implantar o Programa de Resgate da Identidade Cultural Afro Brasileira. 

 

4.3.19. Realizar Programas Institucionais e Campanhas de Combate ao 

Racismo. 

 

4.3.20. Intensificar a relação do Organismo de Política de Promoção da 

Igualdade Racial com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do 

Trabalho. 

 

4.3.21. Criar um programa de combate à violência racial com foco especial para 

atender à discriminação imposta contra a juventude negra. 

 

4.4. TERCEIRA IDADE E VIDA SAUDÁVEL 

 

4.4.1. Implantar a Coordenadoria Municipal da Terceira Idade; 

 

4.4.2. Construir o Centro-Dia de Convivência especializado para receber o 

idoso durante o dia oferecendo terapias e exercícios físicos e mentais que irão 

prolongar sua independência e garantir melhorias em sua qualidade de vida. 

 

4.4.3. Fortalecer e estruturar o Conselho Municipal de Direito do Idoso; 

 

4.4.4. Elaborar o Plano Municipal de Enfrentamento da Violência contra o 

Idoso; 
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4.4.5. Ofertar palestras diversificadas e oficinas de melhorias na saúde e na 

qualidade de vida na terceira idade; 

 

4.4.6. Implantar políticas que promovam o convívio Inter geracional e a cultura 

de valorização do idoso; 

 

4.4.7. Desenvolver ações que levam a evitar o isolamento social e a 

institucionalização do idoso; 

 

4.4.8. Implantar políticas que previna situações de risco pessoal e social aos 

idosos; 

 

4.4.9. Fortalecer os vínculos familiares através de orientações à família sobre 

os cuidados básicos necessários ao idoso; 

 

4.4.10. Intensificar campanhas e orientações que levem a reduzir o número de 

internações médicas e o número de acidentes domésticos com idosos; 

 

4.4.11. Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na 

atenção ao idoso; 

 

4.4.12. Compartilhar com as famílias a provisão de cuidados essenciais a seus 

idosos; 

 

4.4.13. Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços 

existentes, com ofertas de serviços e atividades de convivência; 

 

4.4.14. Ampliar o atendimento específico aos que estão em situação de 

vulnerabilidade; 

 

4.4.15. Incentivar e promover atividades de lazer e turismo para a população 

idosa, em consonância com as iniciativas do governo federal; 
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4.4.16. Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar 

quanto às suas necessidades e direitos; 

 

4.5. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

4.5.1. Fortalecer o Departamento da Pessoa com deficiência enquanto 

mecanismo de defesa das políticas de proteção da pessoa com deficiência; 

 

4.5.2. Construir do Centro-Dia de Referência especializado no atendimento de 

jovens e adultos com deficiência; 

 

4.5.3. Assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, tanto na zona urbana como na rural de 

acordo com o que preconiza a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência que deve estar presente: No Meio Físico; No 

Transporte; Na Comunicação e Prestação de Serviços; e Na Informação; 

 

4.5.4. Implantar projetos de requalificação nos espaços e vias públicas que 

contemple a acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e 

deficiência; 

 

4.5.5. Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho 

com este segmento; 

 

4.5.6. Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho 

com este segmento; 

 

4.5.7. Estimular o trabalho voluntário de assistência às pessoas com 

deficiência; 

 

4.5.8. Assegurar o esporte para pessoas com deficiência nas diversas 

modalidades, como basquete, futebol de cinco e atletismo, entre outras; 
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4.5.9. Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência; 

 

4.5.10. Fortalecer as entidades que representam as pessoas com deficiência 

em Tucuruí. 

 

4.6. JUVENTUDE E PROTAGONISMO 

 

4.6.1. Criar a secretaria da juventude; 

 

4.6.2. Criar o conselho da juventude e elaborar o plano municipal da juventude; 

 

4.6.3. Incentivar nos órgãos públicos do município, através de parceria de 

parceria com a iniciativa privada, mecanismos para criação de empregos para 

jovens em consonância com as orientações da lei da aprendizagem do jovem 

aprendiz; 

 

4.6.4. Ofertar continuamente cursos de capacitação e profissionalização em 

parceria com o SENAC, SENAI e outros; 

 

4.6.5. Ampliar a parceria com as instituições privadas para oferta do cursinho 

pré-vestibular gratuito para jovens de baixa renda; 

 

4.6.6. Implantar um programa de capacitação em pares, para realização de 

eventos de disseminação, conscientização e combate ao uso de drogas, 

gravidez precoce, DSTS/HIV e outros; 

 

4.6.7. Criar o projeto jovem empreendedor em parceria com o SEBRAE; 

 

4.6.8. Criar metodologias de incentivo para elevar o nível de escolaridade dos 

jovens; 
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4.6.9. Buscar parcerias com as instituições acadêmicas para oferta de cursos 

superiores que atenda a demanda local e favoreça a empregabilidade; 

 

4.6.10. Buscar parceria com a SEGUP para implantação do PROPAZ 

Juventude. 

 

4.7. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

4.7.1. Criar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar; 

 

4.7.2. Elaborar o Plano Municipal de Segurança Alimentar; 

 

4.7.3. Institucionalizar no município o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN) e seus mecanismos de gestão; 

 

4.7.4. Consolidar a organização de circuitos locais de produção, abastecimento 

e consumo, por meio da expansão e estruturação da rede de equipamentos, 

ações e serviços públicos de comercialização, alimentação e nutrição sob a 

ótica do Direito Humano à Alimentação Adequada; 

 

4.7.5. Assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional 

e de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável de modo a estimular a 

autonomia do sujeito para produção e práticas alimentares saudáveis; 

 

4.7.6. Valorizar e respeitar as especificidades culturais e regionais dos 

diferentes grupos e etnias, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional 

e da garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada; 

 

4.7.7. Promover o acesso à alimentação adequada e fomentar a inclusão 

socioeconômica de agricultores familiares, mulheres rurais, povos e 

comunidades tradicionais e povos indígenas, 
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4.7.8. Fomentar e estruturar a produção familiar e a inclusão produtiva, 

especialmente dos agricultores familiares, povos indígenas e povos de 

comunidades tradicionais em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

 

4.7.9. Efetivar sistematicamente no Município o PAA - Programa de Aquisição 

de Alimentos da Agricultura Familiar; 

 

4.7.10. Construir 01 Restaurante Popular Experimental; 

 

4.7.11. Sistematizar um calendário de oferta de cursos para aproveitamento e 

reaproveitamento alimentar; 

 

4.7.12. Assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional 

e de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável de modo a estimular a 

autonomia do sujeito para produção e práticas alimentares saudáveis; 

 

4.7.13. Valorizar e respeitar as especificidades culturais e regionais dos 

diferentes grupos e etnias, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional 

e da garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada; 

 

4.7.14. Implantar o Programa de Hortas Comunitárias, com assistência técnica 

para as comunidades; 

 

4.7.15. Estimular a constituição de associações de pequenos agricultores com 

fins produtivos e oferecer apoio técnico e logístico aos investimentos; 

 

4.7.16. Estimular a criação de hortas nos espaços públicos com o objetivo de 

realizar atividades educativas para os alunos da rede municipal; 

 

4.7.17. Promover cursos de capacitação no processamento de alimentos; 

 

4.7.18. Modernizar as feiras livres e mercado municipal, incluindo a criação de 

feiras noturnas; 
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5.1. Implantar o Programa Cidade Verde que incentivará o plantio de mudas de 

árvores no perímetro urbano; 

 

5.2. Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 

5.3. Implantar um programa de proteção ambiental, que compreenda gestão de 

resíduos sólidos e coleta seletiva, bem como incentivar o empreendedorismo 

nessa área; 

 

5.4. Realizar um trabalho de recuperação e preservação das águas da cidade 

seja dos arroios, mananciais ou nascentes; 

 

5.5. Valorizar e estimular a educação ambiental na comunidade tucuruiense; 

 

5.6. Incentivar a criação de cooperativa de catadores e programas de 

reciclagem que potencialize a alternativa de geração de renda; 

 

5.7. Construir o Aterro Sanitário por meio de um projeto que prevê um centro 

de produção de energia, a partir de material biodegradável, além da coleta 

seletiva de resíduos sólidos com aproveitamento de materiais recicláveis; 

 

5.8. Implantar o programa “Tucuruí Recicla” para coleta seletiva de material 

reciclável, potencializando as cooperativas de catadores e demais alternativas 

para geração de renda, incluindo o aproveitamento de retalhos de tecidos 

evitando desperdício; 

 

5.9. Criar o Programa Pró-Catador pelo Governo Municipal; 

 

5. MEIO AMBIENTE 



PROPOSTA DE GOVERNO DE ELIANE LIMA / PSDB (45) – 2021 -2024 

TUCURUÍ – PA 
    

28 

 

5.10. Revitalizar os igarapés, ampliando o acesso da população através de 

urbanização e arborização das suas margens, implantando uma base de 

esportes, criando um circuito de caminhadas; 

 

5.11. Elaborar e implementar a Política Municipal de Gestão e Saneamento 

Ambiental; 

 

5.12. Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

 

5.13. Fortalecer o Fundo Municipal de Meio Ambiente, para recebimento e 

alocação de recursos provenientes de multas, impostos e outros a serem 

utilizados em ações de proteção e conservação ambientais; 

 

5.14. Implantar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal em conformidade e 

integrado ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e ao sistema 

estadual; 

 

5.15. Implantar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, oferecendo 

respostas mais rápidas ao empreendedor; 

 

5.16. Intensificar ações de fiscalização ambiental integrada aos demais órgãos 

ambientais; 

 

5.17. Criar sistema de monitoramento de áreas de risco, articulado com a 

Defesa Civil, e executar as obras prioritárias; 

 

5.18. Implementar, fortalecer e ampliar ações integradas de educação 

ambiental, envolvendo os diversos setores e Universidades na mobilização da 

população para a resolução de problemas locais e regionais. 

 

5.19. Concluir e reformar o Bosque (área verde) da cidade, valorizando a 

questão ambiental, educativa, de turismo e de lazer; 
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6.1. Regularizar e colocar em funcionamento o Distrito Industrial de Tucuruí 

com a construção de um porto de carga e descarga no perímetro do referido 

distrito; 

 

6.2. Criar e implantar o Banco Municipal de fomentos para viabilizar 

microcréditos, fortalecendo os pequenos negócios, favorecendo a economia 

solidária e os pequenos empreendedores; 

 

6.3. Viabilizar a formação Profissionalizante através da implantação no 

município do sistema “S”, SESC, SENAI SENAC e SESI; (vide 1.6 neste doc.) 

 

6.4. Estabelecer parcerias com as IES (Instituições de Ensino Superior) para 

apoiar pequenos e médios empreendedores facilitando desde projetos, 

captação de recursos e gestão sustentável; 

 

6.5. Potencializar a oferta de serviços nas áreas de educação e saúde, 

transformando o Município em uma Cidade Universitária e de tratamento 

especializado na área de saúde. 

 

6.6. Verticalizar a produção no setor do agro negócio como forma de agregar 

valor ao produto, facilitando a implantação de empreendimentos nesse setor 

tais como:  Fábricas de Polpas de Frutas, Fábrica de Temperos e alimentos, 

Fabricação de Farinha e demais derivados da Mandioca e etc. 

 

6.7. Incentivar a implantação de unidades fabris no setor de proteínas animais 

tais como: suinocultura, bovinocultura e piscicultura. 

 

6.8. Implantar o Projeto de Produção de Pescados em Tanques Redes 

associados a construção do laboratório de produção de alevinos de pescados 

e implantar a fábrica de ração das diversas culturas animais. 

6. DESNVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL 



PROPOSTA DE GOVERNO DE ELIANE LIMA / PSDB (45) – 2021 -2024 

TUCURUÍ – PA 
    

30 

 

 

6.9. Implantar os módulos de produção composto de uma unidade de terra de 

medidas de 100m x 100m que abrigará um aviário com capacidade para 5.000 

(cinco mil) frangos, uma granja de porco com capacidade de criação de 300 

(trezentos), porcos, um piquete de 50mx50m para criação de galinha caipira e 

uma área para cultivo de hortaliças diversas; 

 

6.10. Incentivar a criação de um cinturão verde em torno da cidade para 

aumentar a oferta de hortaliças. 

 

6.11. Incentivar a formação de cooperativas, estimular o empreendedorismo e 

buscar a capacitação gerencial de pequenos negócios com fortalecimento do 

microcrédito; 

 

6.12. Promover a capacitação e o treinamento da mão de obra local articulando 

com as demais esferas de governo um sistema municipal de emprego e renda. 

 

6.13. Fortalecer a Cooperativa do Setor de Confecções já existente para 

melhorar e ampliar a geração de emprego e renda; 

 

6.14. Sistematizar uma parceria com a Associação Comercial e Industrial na 

qualificação e absorção da mão de obra local; 

 

6.15. Estimular a inclusão produtiva e contribuir para a geração de trabalho e 

renda; 

 

6.16. Criar o Poupatempo do Empreendedor, capaz de dar respostas às 

demandas de instalação de novas empresas, de modo a desburocratizar e 

reduzir os custos de fazer negócios em Tucuruí; 

 

6.17.  Restaurar e revitalizar o antigo Mercado do Cais transformando- o em 

um espaço de memória do município e agregando outros valores culturais e 

turísticos; 
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6.18. Buscar parceria para implantação da Cidade Digital; 

 

6.19. Manter um diálogo permanente com o setor produtivo, articulando 

regionalmente o fortalecimento dos diferentes parceiros do setor; 

 

6.20.  Realizar o Diagnóstico Econômico e Social do município de forma 

permanente e periódico, com detalhamento a nível micro regional, para a 

elaboração do Plano Diretor das políticas públicas para o setor econômico a 

curto, médio e longo prazo. 

  

6.21. Aperfeiçoar as ações do SINE diante da necessidade municipal e regional 

quanto a mão de obra qualificada em parceria com o comércio local; 

 

6.22. Criar incentivos fiscais, tributários e estruturais para viabilizar a 

implantação de empreendimentos de envase de água mineral no município; 

 

6.23. Apoiar as Unidades de Ensino Superior e atrair novos empreendimentos, 

transformando o Município em um polo educacional, fortalecendo o 

desenvolvimento e a economia local; 

 

6.24. Preparar a cidade e qualificar pessoal para a exploração do Turismo na 

cidade como forma de aquecer a economia; 

 

6.25. Elaborar projetos de incentivo e fomento à pequena e média produção 

agropecuária; 

 

6.26. Capacitação para os produtores, trabalhadores, técnicos e demais atores 

envolvidos nas cadeias produtivos em tecnologia da produção agropecuária, 

comercialização, gestão cooperativa e associativa; 

 

6.27. Implantação de unidades demonstrativa e de referência tecnológica que 

fomente a adoção de boas práticas agropecuária (Sistema Plantio direto, 
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Agricultura Irrigada), conservação (recomposição de matas ciliares), correção 

e manejo de solo (Tratamento de Dejetos Animais e Vegetais) e água no 

processo produtivo agropecuário, produção orgânica; 

 

9.28. Incentivar projetos de melhoria genética nos rebanho Bovino Leiteiro e de 

Corte em parceria com a SEDAP, EMBRAPA e EMATER; 

 

6.29. Apoio a implementação da Apicultura, Piscicultura, Ovinocultura, 

Suinocultura, avicultura, com incentivo ao empresariado na construção de 

frigorífico e abatedouros; 

 

9.30. Construir e adequar um espaço próprio para feira livre do Produtor Rural, 

que viabilize a comercialização dos seus produtos; 

  

9.31. Apoiar ações que visam a geração de ocupação e renda das mulheres 

rurais visando a sua inclusão na economia e no acesso aos bens e serviços 

com a ampliação e qualificação das políticas públicas da agricultura familiar; 

 

9.32. Incentivo à implantação de uma unidade de produção de pescado para 

exportação, estimulando a criação de Cooperativa de Produtores e 

Exportadores do Pescado; 

 

9.33. Implantação do Projeto de Produção de Açaí Irrigado viabilizando a 

criação de uma indústria capaz de absorver a produção, processar, escoar a 

produção do fruto dos pequenos produtores de Tucuruí, que terão ações de 

assistência técnica prestadas pelas entidades conveniadas com o município; 

  

9.34. Criação de escola agrícola com a implantação do “Projeto Mudas 

Regionais” que viabilizará a reinserção de árvores nativas e de pomares de 

frutas regionais; 
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9.35.  Criação do Projeto SIES (Sistema de Informações Estratégicas), 

incluindo levantamento de fertilidade do solo, socioeconômico de 

renda/produção e situação logística fundiária e ambiental; 

 

9.36. Incentivar os estudos voltados para a mineração; 

 

 

  

 

Na segurança pública os problemas relacionados à área são crescentes e complexos, 

ocasionados entre muitos fatores: decorrência de desajuste social, por uma média 

urbanização desordenada da cidade e muito, pela falta de emprego e renda para a 

população. Embora reconhecendo tratar-se de matéria de responsabilidade 

constitucional de outras esferas de governo, entendemos que a administração 

municipal tem papel relevante no auxílio deste flagelo da insegurança em que 

vivemos. Através de um modelo de gestão solidária, propor junto à comunidade, 

alternativas para o enfrentamento desta, que é sem dúvida, uma das maiores 

preocupações dos cidadãos e assim: 

7.1 Fortalecer e promover o Programa de Valorização do Servidor com uma 

relação mais ampla e participativa entre todas as categorias funcionais da 

Gestão Municipal, buscando o envolvimento funcional satisfatório dentro de 

cada setor operacional; 

 

7.2. Desenvolver planejamento sistêmico para estabelecer no âmbito 

organizacional, ações visando ao cumprimento das atribuições institucionais, 

propondo uma política de Governança mantendo relacionamento do Poder 

Executivo com as demais esferas de Governo; 

 

7.3.Organizar e subsidiar por meio de levantamentos, estudos e pesquisas 

sobre temas pertinentes à sua área de competência, promovendo e 

incentivando o apoio para as ações da Administração Municipal;  

7. SEGURANÇA PÚBLICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
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7.4. Manter e equipar a Guarda Municipal de Segurança para trabalhar em 

parceria com associações de moradores, Polícias Militar e Civil, Bombeiros, 

Clubes de Serviços e Justiça Pública, além de treinamento de agentes de 

monitoramento; 

 

7.5. Criar Convênios com as Polícias Militar e Civil para o fortalecimento da 

Segurança Pública; 

 

7.6. Promover com os Governos Estadual e Federal parcerias para a prática de 

ações de segurança preventiva e um melhor atendimento ao público; 

 

7.7. Solicitar junto ao Governo do Estado o aumento da guarnição, viaturas e 

contingente que possibilite a intensificação de rondas em bairros mais 

afastados e espaços de aglomeração, em especial as proximidades de 

instituições de ensino e comércio; 

 

7.8 Instalar alarmes e sistema de monitoramento em todas as unidades de 

saúde e de educação com vigilância 24h para prevenir roubos e furtos destas 

unidades; 

 

7.9. Instalar câmeras de monitoramento no centro da cidade, nos cruzamentos 

mais vulneráveis, nas proximidades das escolas, nos centros comerciais de 

bairros, no hospital regional, nos postos de atendimento à saúde e nos 

principais acessos à cidade; 

 

7.10. Criar o Centro Integrado de Operações com a finalidade de dar mais 

eficiência ao atendimento das POLICIAS MILITAR e CIVIL, BOMBEIROS 

MILITAR, SAMU e GUARDA CIVIL MUNICIPAL em suas respectivas 

demandas, inclusive com o centro integrado de monitoramento da cidade e 

gestão de crise, além do gerenciamento da mancha criminal como pré-

condição para estabelecer as ações gerais ou localizadas de prevenção; 
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7.11. Criação da Ronda Escolar do município para prevenção de atos ilícitos; 

 

7.12. Propor uma Gestão compartilhada com as entidades privadas: ACIT, 

Sindicatos Patronais de Bancos e entidades públicas: Brigada Militar, Corpo de 

Bombeiros, Prefeitura Municipal de Tucuruí e o Conselho Estadual de 

Segurança Pública; 

 

7.10. Elaborar o Plano Municipal de Segurança, com participação de 

representantes dos diversos segmentos da sociedade, assim como entidades 

e órgãos públicos ligados à segurança pública; 

 

7.13. Implementar o convênio com o PRONASCI (Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania), do Ministério da Justiça, visando implantar 

projetos que articulem políticas de segurança e ações sociais preventivas e 

direcionadas prioritariamente às causas da violência; 

 

7.14. Elaborar um diagnóstico da violência urbana com objetivo de nortear as 

ações e as políticas públicas na área; 

 

7.15. Apoiar e promover fóruns e eventos que fomentem a religiosidade na 

cidade e na região, respeitando a diversidade de orientação religiosa e a 

separação igreja-Estado, estabelecer uma política de cessão de equipamentos 

disponíveis na Prefeitura para realização de eventos ou celebrações da 

comunidade religiosa; 

 

7.16. Criar e manter canais de diálogo permanente com a comunidade religiosa 

de modo a promover a cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social 

municipal, ou seja, combate à criminalidade e o tráfico de drogas; 

 

7.17. Fortalecer a Companhia Municipal de Trânsito para a educação e 

ordenamento do trânsito;  
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As propostas para a área habitacional têm como objetivo principal garantir à 

população do município, principalmente a de baixa renda, o acesso à habitação digna. 

Para atingir esse objetivo é de fundamental importância a mobilização de recursos por 

meio da integração das políticas habitacionais da União, do Estado, e do Município 

para o enfrentamento do déficit habitacional quantitativo (falta de habitação e 

qualitativo (habitação inadequada);  

8.1. Ampliar e efetivar projetos para construção de conjuntos de habitações 

populares, buscando junto aos Governos Federal e Estadual parcerias e 

recursos voltados para a construção de habitação de interesse social de modo 

a diminuir o déficit de moradia e de desabrigados;   

 

8.2. Integrar os Planos, Programas e ações do Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social com o Sistema Estadual e o Sistema Municipal de 

habitação de Interesse Social para viabilizar subsídios para habitação para 

população de baixa renda; 

 

8.3. Desenhar e Implementar um Programa Municipal de Habitações 

Sustentáveis no formato de Parcerias Público-Privado (PPP), que terá como 

meta a médio e longo prazo a erradicação das palafitas e sub moradias na 

perspectiva territorial do Plano Diretor do Município; 

 

8.4. Implantar um eficaz programa de regularização fundiária nas áreas 

urbanas do município; 

 

8.5. Criar Plano Municipal de Regularização Fundiária nos moldes da Lei 

13.465/2018, como ação paralela à revisão do PDP, no que tange as definições 

sobre as áreas nela previstas como ZEIS; 

 

8. HABITAÇÃO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
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8.6. Atualizar as legislações municipais de acordo com a Lei Federal 

13.465/2018, criar uma equipe Integrada para fiscalização sobre novas 

ocupações, integrada a outros órgãos fiscalizadores; 

 

8.7.  Implantar na Secretaria de Obras o setor chamado de Engenharia Pública 

que fornecerá Projetos e acompanhamento Técnico das Edificações de 

pessoas de baixa renda. 

 

  

 

Com o Novo Marco regulatório de Saneamento que discorre sobre contratos de 

saneamento que deverão definir metas de universalização que garantam o 

atendimento de 90% da população com água potável e coleta e tratamento de esgoto 

até 31 de dezembro de 2033, este possibilita ainda, que municípios façam Parcerias 

Público Privadas (PPP) para viabilizarem essa meta. As Leis Federais nº 11.445/07 e 

nº 12.305/10 contemplam os seguintes setores: abastecimento de água; esgotamento 

sanitário; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos. 

Neste sentido, as ações programadas para o quadriênio 2021-2024, e serem 

executadas compreendem: 

 

9.1. Criar o Programa “Tucuruí Bem Cuidada”, priorizando o planejamento 

integrado dos trabalhos de manutenção da cidade, como capina, limpeza de 

bueiros, poda de árvores, pintura de guias, sinalização, desratização e 

iluminação, garantido uma cidade limpa e bem-cuidada; 

 

9.2. Levantar a atual estrutura e condições operacionais da autarquia Nossa 

Água a fim de ampliar e melhorar o tratamento e abastecimento de água potável 

na cidade para que todos os bairros da cidade sejam atendidos; 

 

9.3. Implantar o sistema de coleta seletiva, coleta de resíduos e limpeza 

urbana; 

9. SANEAMENTO 
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9.4. Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em 

saneamento básico; 

 

9.5. Instalar esgotamento sanitário com rede e Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE);  

 

9.6. Garantir o cumprimento dos cronogramas de manutenção, limpeza de 

margens e desassoreamento de córregos, bem como a limpeza das bocas-de-

lobo; 

 

9.7. Retomar a parceria com o Governo Federal por meio da ELETROBRAS 

ELETRONORTE para a conclusão da ETA na Vila Permanente e colocar em 

imediata operação para ampliar a capacidade de distribuição de água potável 

nos bairros de Tucuruí; 

 

9.8. Desenvolver plano de parceria Público Privado (PPP), para garantir o 

abastecimento de água de qualidade para toda a cidade em consonância com 

o Novo Marco Regulatório de Saneamento Básico de 2020 sancionado pelo 

Governo Federal. 

 

9.9. Construir em parceria público privada a Estação de Tratamento de Esgoto 

sanitário (ETE), para coleta e tratamento do esgoto dos bairros da cidade.   

 

9.10. Construir em Parceria Público Privada o aterro sanitário da cidade com 

implantação do tratamento dos resíduos sólidos e destinação adequada. 

 

9.11. Implantação em parceria com a FUNASA/MS de microssistemas e redes 

de abastecimento de água potável nas vilas e povoados da área rural; 

 

  

 

10. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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Ciência, Tecnologia e Inovação são fundamentais para o avanço da sociedade.  

A Ciência permite a humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza e é 

importante, pois nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. A forte presença de 

instituições públicas de ensino superior tais como Universidades, Faculdades 

Privadas contribuem para a promoção, o desenvolvimento e a inovação das cadeias 

produtivas locais. 

 

10.1. Implantação do Centro Municipal de Ciência e Tecnologia, com link direto 

entre PMT e as Universidades, Institutos e Escolas Profissionalizantes; 

 

10.2. Apoiar Instituições como IFPA, TECNOLAGO e UFPA no 

desenvolvimento e instalação de fontes de energia alternativas para os projetos 

desenvolvidos pelas comunidades rurais de forma a agregar potencial na 

produção comercial dessas comunidades; 

 

10.3. Fortalecimento do Programa tecnolago como incentivo a Tecnologia e 

inovação; 

 

  

 

A atividade turística caracteriza-se por uma grande variedade de oportunidades de 

negócios. Hoje o turismo é uma indústria que emprega milhões de pessoas em todo 

o mundo. Com o crescente aumento da demanda de países emissores, Tucuruí, por 

ter todas as características e potencialidades de um promissor destino turístico, deve 

se firmar e planejar suas atividades de forma ordenada, com qualidade, e com foco 

no desenvolvimento sustentável e de geração de renda 

11.1. Criar a Diretoria do Turismo; 

 

11.2. Implantar ou implementar a Política do turismo, com amplo debate sobre 

o setor, a valorização da produção turística e o fomento necessário para a sua 

ampliação; 

11. TURISMO 
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11.3. Implantar o Balcão de Oportunidades de Negócios: 

 

11.4. Criar e/ou fortalecer o Conselho de Turismo;  

 

11.5. Construir o Terminal Hidroviário de Tucuruí (Jusante); 

 

11.6. Retomar o Aeroporto Regional com melhorias na sua infraestrutura básica 

necessária para o turismo; 

 

11.7. Revitalização do antigo Mercado Municipal a fim de transformar em 

Museu Histórico e exposição de artesanatos locais; 

 

11.8. Viabilizar a infraestrutura nas Praias do Mangal e do Amor; 

 

11.9. Criar parcerias público-privada para exploração do Turismo no Lago e na 

praia das Pederneiras e Aldeia Indígena dos Assurinis;  

 

11.10. Fortalecer e apoiar os Eventos Culturais e esportivos tradicionais do 

município como o Carnaré, Expotuc, Círio de Nazaré, Marcha para Jesus e 

outros; 

 

11.11. Apoiar na elaboração de planos para desenvolvimento do turismo e 

viabilizar a implantação do circuito turístico da pesca; 

 

11.12. Criar uma sistemática de classificação da rede de hospedagem e 

alimentação; 

 

11.13. Promover a capacitação dos micros, pequenos e médios 

empreendimentos turísticos em Tucuruí; 

 

11.14. Melhorar a infraestrutura nas áreas de interesse turístico com a 

Implantação de Projeto Cultural na Orla de Tucuruí; 
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11.15. Modernizar o Centro de Convenções para atrair congressos, seminários, 

simpósios, feira Nacionais e internacionais de vários setores; 

 

11.16. Concluir a construção da Orla da Nova Matinha como principal centro 

turístico de Tucuruí a beira do canal de eclusagem da usina hidroelétrica de 

Tucuruí, além da construção da orla da Vila da Pederneira, revitalizando o local 

e transformando-o em área turística com a estruturação da praia; 

 

11.17. Fortalecer a área do Turismo de forma integrada com as demais politicas 

públicas. 

 

  

 

Administrar uma prefeitura implica no planejamento, na organização, no comando, na 

gerência, na coordenação e no controle. Ou seja, vai da concepção à avaliação dos 

resultados. E quanto mais as economias se tornam competitivas e os mercados mais 

exigentes, maior é a importância de uma administração eficiente. 

Os princípios que norteiam a Administração Pública estão definidos em nossa Carta 

Magna: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 

 

12.1 Criar e fortalecer os Conselhos de Classe e de Direitos Municipais; 

 

12.2. Ampliar e fortalecer uma política de Transparência nos gastos públicos; 

 

12.3. Humanizar e agilizar o atendimento à população nos órgãos da 

administração municipal; 

 

12.4. Harmonizar e adequar o Piso salarial do funcionalismo público municipal; 

 

12.5. Investir na qualificação e valorização do servidor público; 

 

12. ADMINISTRAÇÃO 
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12.6. Primar pelas práticas administrativas participativas como uma ferramenta 

de transparência e controle social; 

 

12.7. Implantar a Mesa de Negociação Permanente com o Sindicato dos 

Servidores; 

 

12.8. Gestão Participativa 

 

12.8.1. Realizar o planejamento de médio e longo prazo, com participação da 

sociedade, tendo como perspectiva: a cidade que queremos; 

 

12.8.2. Criar nova estrutura organizacional para o acompanhamento, controle 

e execução do programa de governo; 

 

12.8.3. Promover a articulação entre os diversos canais de participação cidadã, 

na esfera municipal, estadual ou federal; 

 

12.8.4. Implantar a Ouvidoria Municipal com um canal de comunicação entre o 

cidadão e a Prefeitura; 

 

12.8.5. Reorganizar o fórum permanente da cidade; 

 

12.8.6. Realizar o Plano Plurianual Participativo em consonância com as 

demandas do Fórum da Cidade; 

 

  

 

Juventude, esporte, recreação e lazer devem ser compreendidos de maneira 

integrada, tanto entre si, quanto também com outras áreas como educação, saúde e 

até de geração de renda, sendo necessária uma articulação entre as políticas 

implantadoras, de maneira a potencializar ações, romper com a sobreposição de 

13. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
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projetos e superar a ausência de políticas em determinadas áreas. Neste sentido 

pretende – se: 

13.1. Instituir a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer;  

 

13.2. Criação do Conselho Municipal da Juventude, que deve ser criado por 

iniciativa do Executivo com o intuito de que este seja um espaço de participação 

e interlocução da Juventude com o Poder Público no planejamento e execução 

das Políticas Públicas da Juventude; 

 

13.3. Criação do Fundo Municipal da Juventude de Tucuruí, que tem como 

papel captar recursos das esferas municipal, estadual e federal com o objetivo 

de financiar projetos que atuem na garantia dos direitos do jovens; 

 

13.4. Criação da Coordenadoria da Juventude, tal coordenadoria estará 

subordinada a pasta da Secretaria da Juventude e auxiliará na política para a 

juventude, além de coordenar programas federais voltados para a juventude, 

tais como: ID Jovem 2.0, Espaço 4.0, Prêmio de Inovação e etc. 

 

13.5. Criação dos campeonatos esportivos municipais e das seleções 

municipais com calendário esportivo municipal de campeonatos das mais 

diversas modalidades esportivas; 

 

13.6. Criação do Projeto Mais Esporte Menos Violência que objetiva levar a 

prática esportiva e de lazer para os bairros da cidade, utilizando as estruturas 

de quadras e campos existentes na cidade; 

 

13.7. Criação do Projeto Craque de Bola, é o Melhor na Escola nos moldes do 

antigo programa Zico 10, que visa criar núcleos de práticas esportivas de 

futebol de campo na área urbana e rural do Município para crianças e 

adolescentes entre 06 a 17 anos, estes núcleos contarão com equipes 

interdisciplinares composta por monitor, um auxiliar, um professor de educação 

física, um técnico de enfermagem e um assistente social ( com possibilidade 

de realização de convênio com faculdades e/ ou universidade para a utilização 
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dos profissionais em formação acadêmica no último período de formação como 

forma de estágio). 

 

13.8. Revitalização dos CIDs proporcionando a inclusão digital de crianças, 

adolescentes e jovens, com cursos de capacitação profissional aos usuários; 

 

13.9. Retomada da construção do Centro Olímpico do bairro do Getat a fim de 

que os jovens possam ter uma iniciação na prática de esporte das mais 

diversas modalidades, além de encarar o esporte como uma das peças 

motoras da inclusão social; 

 

13.10. Criação do Departamento de Esportes Radicais que tem como objetivo 

de articular, incentivar e programar a pratica de esportes radicais; 

 

13.11. Construção do Centro de Esportes Radicais, espaço preparado para a 

prática de esportes radicais como skate, patins, ciclismo BMX, slackline 

(esporte de equilíbrio que utiliza uma fita de nylon esticada entre dois pontos 

fixos), parkour (esporte de obstáculos onde se usa apenas o movimento do 

corpo com objetivo de explorar o ambiente utilizando técnicas de corrida, salto 

e equilíbrio) e etc. 

 

13.12. Criação da Semana Municipal da Prática de Esportes Radicais que deve 

ser um Projeto de Lei, iniciativa do Executivo municipal com o objetivo de incluir 

no calendário esportivo municipal a semana de competições e eventos que 

possam promover a prática dos esportes radicais; 

 

13.13. Incentivar a criação da liga dos esportes; 

 

13.14. Garantir apoio as escolinhas de futebol do município; 

 

13.15. Fortalecer as modalidades esportivas existentes no município; 

 

13.16. Recuperar e revitalizar o ginásio poliesportivo; 
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13.17. Apoiar a realização de campeonatos municipais nas diversas 

modalidades esportivas; 

 

13.18. Fortalecer a formação e treinamento de atletas; 

 

13.19. Ofertar cursos de arbitragem, instrutores e treinadores esportivos; 

 

13.20. Buscar parceria para implantação do programa bolsa atleta; 

 

13.21. Criar o projeto de lazer nos bairros onde não existem espaços 

adequados para esta prática; 

 

13.22. Revitalizar os campos de futebol existentes nos bairros e construir outros 

em novos espaços; 

 

13.23. Implantar um fórum permanente entre a administração municipal, os 

clubes e a liga de futebol; 

 

13.24. Desenvolver em parceria com instituições de ensino superior projeto 

destinado à orientação e prática de atividades físicas no âmbito das unidades 

de saúde, como caminhadas, recuperação de cardíacos, acompanhamento de 

hipertensos, entre outros; 

 

13.25. Reformar e modernizar o Estádio Municipal (Navegantão); 

 

13.26. Apoiar a participação das equipes esportivas locais em campeonatos 

intermunicipais e estaduais; 

 

13.27. Estruturar o calendário para a realização de eventos esportivos, em 

parceria com a iniciativa privada e organizações da sociedade civil; 
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13.28. Reformar, readequar as praças existentes no município para a prática 

de esportes. 


