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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO  

 

Administrativo geral  

 Reformulação do plano diretor (Marco Legal para Regularização Fundiária) 

 Estabelecer parceria com as UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e outras 

Universidades, para disponibilizar vagas de estágio para os acadêmicos no setor público. 

 Inserir na pasta da Secretária de Agricultura a modalidade dos setores: pecuária, comércio Industrial e 

Mineração. 

 Criação de Calendário Oficial de eventos do Comercio: Mês de Junho – Feira de Negócios Mês de 

Setembro – Liquida Geral, Mês de Dezembro – Natal Premiado 

 Realizar o orçamento participativo;   

 Legalização dos terrenos urbanos (Bairro Reserva do Bosque, Nova Rondon, área limite com Jardim 

América no Novo Horizonte, Vila da Paz, Vila Palestina e Km 69) 

 Implantar sistema de monitoramento de câmera nas vias de acesso ao município;  

 Garantir acesso gratuito à internet nas praças e escolas; 

 Garantir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, firmando os 54% de gastos com o pessoal.  

 Cumprimento da disponibilidade do Portal da Transparência de forma didática. 
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  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 Implantação da Escola Técnica, em parceria com o governo do Estado do Pará 

 Implantação da Universidade Estadual do Pará (UEPA) 

 Implantação de Creche período integral 

 Adaptação curricular para atendimento a Pessoa com deficiência.  

 EJA semipresencial e ciclo (Estratégia de combate a evasão) 

 Qualificação profissional dos servidores (Educação Especial, Mídia, Ensino Hibrido) 

 Implantar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional visando os cuidados de segurança e 

saúde dos servidores da secretaria municipal de educação;  

 Potencialização da rede com parceria por meio da Assistência social e Secretaria de Saúde, para 

atendimento de crianças que sinalizam necessidades educativas especiais 

 Adequar o percentual de gratificação de diretores e coordenadores pedagógicos das escolas da rede 

municipal e do Departamento de Ensino; 

 EJA - propor aula remota (sexta – feira, não presencial), como complementação da carga horária, 

levando em consideração do público da EJA; 

 Criar a banca de exames do ensino fundamental; 

 Reestruturar os espaços físicos das unidades escolares urbanas e rural e equipar com mobiliário 

adequado; 

 Garantir a participação das escolas rurais nas ações/projetos pedagógicos da área urbana (Programa 

Campo na Cidade); 

 Implantar Ensino médio modular (zona rural); 

 Melhorar o transporte escolar para o tráfego seguro dos alunos; 

 Implantar sistema modular para o ensino fundamental (anos finais do ensino fundamental); 

 Propiciar a formação continuada para: professores, gestores e pessoal de apoio; 

 Viabilizar um projeto de atendimento aos alunos com baixo desempenho no contra turno;  

 Discutir/adequar a grade curricular do município com os envolvidos no processo, objetivando atender 

anseios; 

 Estabelecer parcerias com a Universidade Federal Sul e Sudeste do Pará - UNIFESPA visando 

desenvolvimento de atividades pedagógicas e de formação para docentes e discentes; 

 Resgatar a Feira de Ciências; 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 Estruturação e reconstrução do Hospital Municipal  

 Construção do PSF do Bela Vista 

 Contratação de profissionais especializados para atendimento de alta complexidade (pediatra, 

ginecologista, cirurgião geral, ortopedista e gastro) 

 Criação do centro de Zoonoses, que facilitará o recolhimento de animais, como: cavalos, cães, gatos das 

ruas de Rondon do Pará  

 Reforma e ampliação dos Postos de Saúde da Família - PSF 

 Aquisição de Unidade móvel de saúde com equipe multiprofissional para atendimento no setor rural  

 Construção da sede própria do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 

 Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA, entre os bairros Recanto Azul e Centro 

 Implantar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional visando os cuidados de segurança e 

saúde dos servidores da secretaria municipal de saúde;  
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SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO 

 

 Pavimentação asfáltica (possuindo drenagem, calçada e sarjeta) 

 Construção da Orla do Rio Surubiju  

 Garantir o abastecimento de água em todos bairros da cidade  

 Recuperação das estradas rurais e viciais, com imprimação das ladeiras (pontos críticos) 

 Recuperação e construção de pontes  

 Construção de rotatórias nos perímetros de maior fluxo na Avenida Marechal Rondon  
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SECRETARIA AGRICULTURA 

 

 Firmar convênios com a EMATER, EMBRAPA e ADEPARÁ, para prestar assistência técnica ao produtor 

rural; 

 Apoio e incentivo a horticultura (no cultivo e comercialização);  

 Preparação de áreas para o cultivo e produção agrícola (Apoio na análise de solo, gradagem e 

assistência técnica) e distribuições de calcário, adubo e sementes de cereais para o plantio ao pequeno 

produtor; 

 Aquisição de um caminhão para o transporte de insumos e produtos agrícolas; 

 Incentivo e apoio a criação de peixes (Escavação de tanques e assistência técnica); 

 Qualificação técnica para o homem do campo 

 Realizar cursos e treinamentos na área agrícolas, para uma melhor produção e geração de empregos e 

renda; 

 Apoio logístico e incentivo aos feirantes na comercialização dos produtos; 

 Apoiar e incentivar a criação de cooperativas agrícolas e associações rurais. 

 Implantação do SIM (Selo de Inspeção Municipal).  

 Construir hortas comunitárias em terrenos baldios e sem uso para as famílias carentes; 

 Criar anualmente a feira do agricultor – AGRIRONDON (evento de amostragem dos produtos agrícolas e 

shows culturais); 

 Capacitar as famílias de baixa renda para criarem o “Quintal Agroflorestal”. 

 Projeto horticultura na Escola, visando o aprendizado dos alunos e reforço na merenda escolar; 

 Incentivar e apoiar a diversificação da atividade produtiva rural, como fruticultura, apicultura, piscicultura, 

suinocultura, ovinocultura, dentre outras atividades de interesse regional; 

 Visita técnicas às Unidades de Produção da Agricultura Familiar (UPF); 

 Implementar o programa de aquisição de alimentos (PAA); 

 Implementar o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  

 

Licenciamento Ambiental 

 

 Adequar e ampliar o Termo de cooperação entre Estado e Município; 

 Elevar a quantidade e porte de atividades que poderão ser licenciadas no município; 

 Implementar rotina de tramitação de processos; 

 Adequar a legislação ambiental do município com a do Estado e Federação; 

 Simplificar o processo para alcançar as atividades de pequeno porte para assim reduzir os impactos 

ambientais por elas causadas; 

 

Fiscalização  

 

 Conscientização da necessidade de regulamentação das atividades;  

 Implantar rotina de fiscalização consciente; 

 Acompanhar a destinação do lixo de forma geral; 

 

Gestão Ambiental 

 

 Projeto de Arborização Urbana nos bairros; 

 Projeto de preservação de nascentes, implementando incentivo do ICMS Verde; 

 Implantação do Selo Verde Rural visando a preservação do meio ambiente, concedendo-o a produtores 

de todos os portes, mas principalmente na agricultura familiar, garantindo retornos e incentivos como a 

aquisição de produtos pelo município que serão usados na merenda escolar e programas sociais;  

 Projeto de preservação do Rio Ararandeua; 

 Incentivar o Eco turismo local; 

 Levantar diagnóstico e elaborar projeto de adequação do aterro sanitário;  

 Elaborar plano seletivo de lixo caseiro junto à comunidade, proporcionalizando o bem estar, a limpeza 

visual, a saúde, e minimizar custos; 
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 Elaborar plano, Criar cooperativa e centro de triagem para coleta de lixo seletivo em parceria com a 

sociedade; 

 Implantar lixeiras seletivas em pontos estratégicos e sistema de recolhimento de óleo de cozinha e 

lubrificantes em residências e no comércio.  

 Mapeamento da infraestrutura rural, demonstrando as estradas, com pontes, bueiros, ladeiras críticas; 

escolas, postos de saúde, Igrejas, campos de futebol, nascentes, córregos e rios, Reservas, etc.  

 Atrair, Incentivar e apoiar os empresários do agronegócio a instalarem indústrias que beneficie a 

produção de grãos, leite, carne, frutos e hortigranjeiros; 

 Regularização Fundiária; 

 

 

Lixo Urbano 

 

 Ampliar a coleta seletiva do lixo e a dos resíduos sólidos; 

 Criar o Plano de Manejo dos resíduos sólidos; 

 Implantar usina de reciclagem de lixo; 

 Fomentar ações de proteção que contribua na diminuição dos impactos e degradação ambiental; 
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Qualificação profissional  

 Construção de casas populares  

 Implantação de Associações e Cooperativas 

 Fortalecimento da Associação de moveleiros e artesãos 

 Manutenção e Fortalecimento das Políticas de Atenção Básica, Média e Alta Complexidade. 

 Manutenção da Cozinha Comunitária, com oferta de refeições de segunda a sexta com valor simbólico e 

Oferta do Curso Profissionalizante na área de gastronomia. 

 Política de Apoio as pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PNE’s) 

 Política de Apoio aos Dependentes Químicos  

 Melhorias nos serviços, programas e benéficos com o objetivo de prevenir situações de riscos e 

fortalecimento de vínculos, potencializando as melhorias nos espaços físicos, e a qualificação do RH. 

  Cursos profissionalizantes destinados ao primeiro emprego, com fulcro na geração de emprego e renda;  

 

Apoio a Criança e ao Adolescente 

 

 Capacitação Trimestral para os profissionais da rede pública; 

 Implementação do FIA (Fundos da Infância e Adolescência); 

 Promoção de profissionais para a educação especial; 
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

 Disponibilizar uma área adequada como Espaço da Juventude para a prática esportiva (motocross, velo 

Cross, som automotivo, wheeling, pista de skate);  

 Estruturar a Diretoria de Turismo e lazer com ações que fomente o lazer e turismo 

  Apoio dos Campeonatos Municipais e Intermunicipais 

 Reforma e estrutura do Estádio Rochão, com troca de todo gramado;  

 Construção com apoio do Governo Federal de um centro de Integração Cultural. 

 Apoio as escolas de futebol para iniciantes. 

 Revitalização da Biblioteca Publica Municipal 

 Revitalização da Escola de Musica com a criação da Banda Municipal de Fanfarra, 

 Convenio com a Fundação Carlos Gomes 

 Realizar convênios com o Governo Federal- Ministério do esporte para adquirir uma unidade do centro de 

artes e esportes unificados (CEU). Os CEU´S são programas do Governo Federal, coordenado pelo Minc 

e realizado em parceria com as prefeituras municipais. O CEU é um centro de artes para atender todas 

as modalidades da cultura. 

 Incluir o Departamento de Turismo e Juventude  a Secult; 

 Garantir a formação de agentes de desenvolvimento cultural em todos os segmentos culturais (dança, 

artesanato, grafite, pintura, música, literatura, vídeos etc...); 

 Promover anualmente os eventos sociais e religiosos que farão parte do calendário cultural regional; 

 Realizar periodicamente nos Bairros, feiras para expandir a cultura local (literatura, ciência, dança, artes, 

conhecimentos); 

 Em parceria com os historiadores e escritores locais escrever um livro da história do município de 

Rondon do Pará; 

 Apoiar os formadores de cultura através da política de editais para promover a equidade cultural; 

 Formar a equipe do Depto de Turismo para consolidar o turismo para consolidar o turismo como um eixo 

estratégico efetivo de desenvolvimento econômico do país; 

 Criar uma rede envolvendo o setor público e privado para criação de um plano de ação voltado para o 

turismo local, através de um mapeamento de todos os principais atrativos municipais que possa fomentar 

turismo; 

 Investir no turismo Agroecológico, natural, Gastronômico e Folclórico, criando, eventos ecológicos em 

fazendas, trilhas, cavalgadas e festivais, 

 Investir em turismo sustentável através de eventos que promova a sustentabilidade local e identifique e 

potencialize os atrativos turísticos existentes na região; 

 Criar o programa Juventude Saudável (com ações de esporte, cultural e lazer) 
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 Promover com frequência Cursos de formação e qualificação para a juventude (oficinas, profissional, 

fóruns permanentes, cursos rápidos, workshop, tendo em vista a formação empreendedora, acesso as 

novas tecnologias e a economia criativa; 

 Criar em programas de apoio ao jovem em estado de vulnerabilidade social (mães solteiras, depressão, 

drogas etc...) 

 Apoiar e contribuir para a organização da juventude evangélica nos projetos de fortalecimento da mesma; 

 Criar a semana da juventude (evento para fomentar a criatividade e habilidade dos jovens nas áreas da 

ciência, cultura e educação). 

 Reativar a liga Esportiva municipal; 

 Reformar o estádio Rochão, organização geral em todas as áreas; 

 Criar em frente ao estádio Rochão a Praça do Atleta; 

 Apoiar a participação dos atletas Rondonense ao Jerps 

 Mediar junto ao governo Estadual a Bolsa atleta para apoiar os atletas locais com visibilidade Nacional; 

 Promover campeonatos de futebol, handebol, voleibol, basquete, areia e futsal; 

 Apoiar e expandir a prática do Jiu-Jitsu, Muay Thai (disponibilizar espaço adequado); 

 Conservação e manutenção do patrimônio público poliesportivo; 

 Jogos interclasse nas escolas municipais;  

 Promover e apoiar todas as Modalidades Poliesportivas  

 

 

 

Adriana Andrade Oliveira 

Candidata a Prefeita MDB - 15 

 

Dahu Carlos Burani 

Candidato a Vice Prefeito MDB - 15 


