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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  

“Márcio Fellipe Bezerra Neves” (Prefeito) e João Sator (Vice-prefeito) da Coligação 

XXXXX para a próxima administração municipal de Zabelê no período de 2021 a 2024.   
Vale ressaltar que as propostas contidas nesse documento 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.  

  

 1. EDUCAÇÃO E CULTURA    
   



  Proposta de governo de Dr. Fellipe Bezerra / MDB (15)  

  

Zabelê – PB  
5  

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 e implantar de acordo com as orientações oficiais, uma escola 

de tempo integral;  
  

  

1.4. Reformar e ampliar a Escola municipal já existente; 
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1.5. Viabilizar a formação Profissionalizante através da implantação no 

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

  
1.6. Criar um Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Escolar  

Municipal;   
1.7. 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.  

  
1.8. Requalificar o Transporte Escolar com ênfase na acessibilidade, 

segurança e conforto dos usuários, urbanos e rurais;  

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

do cardápio alimentar;  

  
1.10. Investir sistematicamente na Escolarização e Profissionalização de  

Jovens e Adultos;  

  
1.11. 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;  

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

conservação do patrimônio público;  

  
1.13. Ofertar nas escolas municipais a alfabetização de adultos e cursos 

profissionalizantes para pais e familiares de alunos;  

  
1.14. Implantar um curso preparatório (Cursinho Pré Vestibular) para o ENEM 

e ingresso nas Instituições de Nível Superior;  
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1.15. Implementar a inclusão digital nas escolas municipais com acesso à  

internet;   
1.16. Resgatar as datas cívicas, realização de festividades, criação de 

fanfarras e implementação de um calendário de jogos escolares urbanos 

e rurais;  

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

  
  

1.18. 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;  

  
  

1.19. Ampliar os Pontos de Cultura;  

  
  

1.20. Criar a feira de artes e artesanatos municipal;  

  
  

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

culturais, esportivas e de lazer;  

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

tais como: festa de reis, carnaval, festa do jegue, emancipação política, 

semana santa, festival junino, festa de Nossa Senhora das Dores e 

festividades evangélicas e outras crenças religiosas;  

  
1.23. Garantir o calendário cultural existente;  

  
  

1.24. Ofertar diversos cursos como: coreógrafos, oficinas e apresentações de 

peças teatrais, música e etc;  

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

as manifestações culturais e a produção audiovisuais nas comunidades 

e escolas;   
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1.26. Reforma e revitalização da escola Municipal.  

1.27. 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. Reformar e ampliar a unidade básica de saúde da família, bem como 

extender o horário de funcionamento (atendimento noturno), beneficiando 

assim a população que trabalho no horário diurno, com ênfase na saúde do 

homem;  

  

2.2. Estabelecer uma estratégia de valorização dos Profissionais através do  

Programa de Cargos e Salários de servidores da Saúde;  

  

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

relações do trabalho dos profissionais de saúde;  

  
2.4. Construção e implatação de uma policlínica para atendimento 

multidisciplinar e atendimento médico ambulatório especializado (Pediatria, 

Pequenas cirurgias, Psiquiatria, Ginecologia, Urologia, cardiologia.), Pronto 

Socorro,  

Materno e Infantil;  

2.5. Implementar o Sistema de Saúde Móvel (Sistema Âncora) para 

atendimento na Zona Rural, através da contratação de nova equipe de saúde 

e construção de três salas de atendimento médico em zona rural distintas com 

maior contingente populacional;  

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

Clínicas;   

2.7.  Humanizar, agilizar e dar eficiência no atendimento aos pacientes e 

familiares;  

  
  

2.8. Implantar uma rede informatizada no posto de saúde, com a finalidade de 

otimizar o atendimento à população;  

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

através da implantação do Centro de especialidades odontológicas (CEO) 

(LRPD). 

  
  

2.10. Aderir ao Programa Viver Sem Limites proporcionando atendimento 

odontológico às Pessoas com deficiência;  

  
2.11. Implantar a Central de Medicamentos;  

  

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

de maior vulnerabilidade e descobertos pelo serviço;  

  



  Proposta de governo de Dr. Fellipe Bezerra / MDB (15)  

  

Zabelê – PB  
10  

  
2.13. Fortalecer as estratégias oficiais para Erradicação da dengue, Zica, 

Chikungunya e Covid-19;  

  

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

os riscos e agravos à saúde da população;  

  

2.15. Adquirir uma ambulância  de suporte básica e pré-atendimento hospitalar;  

  

  

 
  

  
3.1. Construção do condomínio de casas populares;  

  

3.2. Construir novo empraçamento como principal espaço de lazer, práticas 

esportivas e turismo urbano, bem como, construir ciclovia e espaço de 

passeio em todo o perímetro;  

  
3.3. Contruir um mercado municipal; 

3.4. Iniciar a Pavimentação Asfáltica da Estrada que liga a cidade ao cemitério 

municipal; construção de uma central de velórios. Revitalização do cemitério 

municipal.  

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

rural, bem como construir canais de drenagem facilitando a trafegabilidade, 

o escoamento da produção local e do transporte escolar;  

  
3.6. Implantar praças na vila popular, 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;  

  
3.7. Construir a Feira do Agricultor Familiar;  

 

Construção de passagens molhadas nas zonas rurais.  

  

3 . INFRAESTRUTURA   
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3.8. Construir um Bosque (área verde) da cidade, valorizando a questão 

ambiental, educativa, de turismo e de lazer;   
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3.9. Arborizar e promover a jardinagem das vias públicas, praças e áreas de 

prédios públicos municipal, bem como arborizar todos os bairros;  

  
3.10. Implantar uma academia no bosque e outra na vila popular;  

  

  

  

  

 
  
  

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;  

Atenção total ao programa PRORENDA asegurando o direito de todos aqueles 

que se enquadre no programa, como também de forma imediata aumentar o 

valor para 200 reais. 

 

4.2. Implantar o Sistema de Vigilância Social;  

  

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

Social (BPC) e dos benefícios eventuais;  

4.4. Elaborar o Plano Municipal de Direitos Humanos;  

  
  

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

implantação do Programa de Planejamento Familiar;  

  
4.6. Incentivar a participação da sociedade para o fortalecimento do controle 

social;   

4 . ASSISTÊNCIA SOCIAL   
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4.7. Promover e articular ações continuadas de prevenção do uso de drogas 

alinhados com o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas – SISNAD;  

  
4.8. Instalar o Programa de Suplementação Alimentar, através do Cartão de  

Crédito de alimentos (Cartão Suplementação);  
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4.9. 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;   
4.10. Promover a modernização tecnológica, visando a melhoria das condições 

de trabalho e a qualificação do atendimento e acolhimento das pessoas e famílias;   
4.11. 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.  

  
4.12. Ampliação do 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;  

  
4.13. 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;  

  
4.1.2. 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;  
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4.1.3. Garantir os direitos de crianças e adolescentes e o seu desenvolvimento 

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

participação;   
4.1.4. Criar e fomentar uma política sistemática de prevenção da gravidez na 

adolescência em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde;  

  

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

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

a atenção à família;  

  
4.1.6. 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;  

  
4.1.7. Privilegiar atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade;  

  
4.1.8. 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. Criar 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;  
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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. Criar e incentivar ações de capacitação das mulheres em profissões de 

setores produtivos em que atualmente há baixa participação feminina;   
4.2.5. Incentivar as propostas de organização produtiva e empreendedorismo 

das mulheres do campo, tais como: a) quintais e hortas de produção  

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

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

alimentícios da agricultura familiar;  

  
4.2.6. Promover uma política de prevenção das doenças sexualmente 

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

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

população feminina;  

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

decisão;  

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

em situação de violência;  

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

reestruturação da vida das mulheres que sofreram violência doméstica;  

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

e Direitos Humanos, entre outras atividades;  

  
4.2.12. Garantir a consolidação de políticas públicas que garantam a defesa 

dos direitos dos setores social e culturalmente discriminados;  
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4.2.13. Criar e organizar sistema de informações e banco unificado de dados 

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

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

pesquisas realizadas nas Conferências Municipais Políticas para as Mulheres;  

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

campanhas socioeducativas e do estímulo à estruturação de redes 

comunitárias de solidariedade;  

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

destinados às mulheres nos equipamentos públicos municipais; 

 

 Criar através de lei específica o Instituto de proteção a mulher de denominação 

INSTITUTO ANA CLARA TEIXEIRA FEITOSA. 

  

4.3. TERCEIRA IDADE E VIDA SAUDÁVEL  

  
  

4.3.1. Implantar a Coordenadoria Municipal da Terceira Idade;  

  
  

4.3.2. 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.  

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

  
  

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

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

qualidade de vida na terceira idade;  

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

de valorização do idoso;  
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4.3.7. Desenvolver ações que levam a evitar o isolamento social e a  

institucionalização do idoso;  

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

idosos;   
4.3.9. Fortalecer os vínculos familiares através de orientações à família sobre 

os cuidados básicos necessários ao idoso;  

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

internações médicas e o número de acidentes domésticos com idosos;  

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

atenção ao idoso;  

  
4.3.12. Compartilhar com as famílias a provisão de cuidados essenciais a 

seus idosos;   
4.3.13. Ampliar o atendimento específico aos que estão em situação de 

vulnerabilidade;  

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

idosa, em consonância com as iniciativas do governo federal;  

  
4.3.15. Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar 

quanto às suas necessidades e direitos;  

  

  

  
4.4. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

  

  
  

4.4.1. 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;  
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4.4.2. Implantar projetos de requalificação nos espaços e vias públicas que 

contemple a acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e 

deficiência;  
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4.5. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
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4.5.1. 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;  

  
4.5.2. 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;  

  
4.5.3. 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;  

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

socioeconômica de agricultores familiares, mulheres rurais, povos e 

comunidades tradicionais;  

  
4.5.5. Fomentar e estruturar a produção familiar e a inclusão produtiva, 

especialmente dos agricultores familiares e povos de comunidades tradicionais 

em situação de insegurança alimentar e nutricional;  

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

de Alimentos da Agricultura Familiar;  

  
  

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

reaproveitamento alimentar;  

  

  

  
4.5.8. Ampliar e valorizar o Programa de Hortas Comunitárias, com assistência 

técnica para as comunidades, bem como aquisição e distribuição de sementes 

e mudas para diversificação da produção agrícola;  
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4.5.9. Estimular a constituição de associações de pequenos agricultores com 

fins produtivos e oferecer apoio técnico e logístico aos investimentos;  

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

realizar atividades educativas para os alunos da rede municipal;  

  
4.5.11. Promover cursos de capacitação relacionadoa a instalação e manutenção 

das hortas comunitárias, bem como processamento de alimentos;  

  
  

4.5.12. Criar as feiras livres e mercado municipal;  

   

 
  

  
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 zabelense;  

  
  

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, além da coleta seletiva de resíduos sólidos 

com aproveitamento de materiais recicláveis; através de um galpão adequado 

para tal finalidade.  

5 . MEIO AMBIENTE   
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5.8. Implantar o programa “Zabelê 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. Elaborar e implementar a Política Municipal de Gestão e Saneamento  

Ambiental;  

  
5.10. Criar o Conselho Municipal de Meio Ambiente;  

  
  

5.11. 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;  

  
5.12. 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.  

  

  

6. DESNVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL   
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6.1. 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, etc.   
6.2. Incentivar a implantação de unidades fabris no setor de derivados de 

animais tais como: suinocultura, bovinocultura, piscicultura, ovinocultura, apicultura.   
6.3. 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.  

 

Fortalecer o associativismo e como forma de os produtores de leite, injetar de 

forma imediata a contra partida municipal no litro de leite iniciando com valor 

de 20 centavos por litro com pretensão de reajustes de acordo com as 

disponibilidades. 
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6.4. Incentivar a formação de cooperativas, estimular o empreendedorismo e 

buscar a capacitação gerencial de pequenos negócios com fortalecimento do 

microcrédito;   
6.5. 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.  

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

melhorar e ampliar a geração de emprego e renda;  

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

renda;  

  
  

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

regionalmente o fortalecimento dos diferentes parceiros do setor;  

  
6.9. 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.  

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

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

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

agropecuária;   
6.12. Capacitação para os produtores, trabalhadores, técnicos e demais atores 

envolvidos nas cadeias produtivos em tecnologia da produção agropecuária, 

comercialização, gestão cooperativa e associativa;  

  
6.13. Implantação de unidades demonstrativa e de referência tecnológica que 

fomente a adoção de boas práticas agropecuária (Sistema Plantio direto, 

Agricultura Irrigada), conservação da flora, correção e manejo de solo 
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(Tratamento de Dejetos Animais e Vegetais) e água no processo produtivo 

agropecuário, produção orgânica;  

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;  
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7. SEGURANÇA PÚBLICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS   
  

  

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. Criar a Guarda Municipal de Segurança aplicando o plano de cargo e 

carreira para trabalhar em parceria com associações de moradores, Polícias 

Militar e Civil, além de treinamento de agentes de monitoramento;  

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

Segurança Pública;  

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

ações de segurança preventiva e um melhor atendimento ao público;  
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7.6. 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;  

  
7.9. Criação da Ronda Escolar do município para prevenção de atos ilícitos;  

  

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

ações e as políticas públicas na área;  

  
7.14. 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;  

  
7.15. 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;  

  

 8. HABITAÇÃO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA    
  

  

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 
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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. Implantar um eficaz programa de regularização fundiária nas áreas urbanas 

do município 

  

  

  

 
  

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 “Zabelê Bem Cuidada”, priorizando o planejamento 

integrado dos trabalhos de manutenção da cidade, como capina, poda de árvores, 

pintura de guias, sinalização e iluminação, garantido uma cidade limpa e bem-cuidada;   

9.2. Melhorar o tratamento e abastecimento de água potável na cidade para 

que todas as ruas da cidade sejam atendidos;  

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

urbana;   
9.4. Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em 

saneamento básico;  

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

Esgoto (ETE);   

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

poços, barreiros, barragem e açude;  

  
9.7. Construir a Estação de Tratamento de Esgoto sanitário (ETE), para coleta 

e tratamento do esgoto da cidade.  

  
9.8. Construir o aterro sanitário da cidade com implantação do tratamento dos 

resíduos sólidos e destinação adequada.  

  
9.9. Perfuração e implantação de poços artesianos em áreas menos  

favorecidas e área rural; 

  

  

  

 
  
  

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 . TURISMO   
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11.1. Construir o Terminal (ponto de parada de ônibus central);   
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11.2. 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;  

  
  

12.6. Primar pelas práticas administrativas participativas como uma ferramenta 

de transparência e controle social;  

  

  
12.7. Gestão Participativa  

  
  

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

sociedade, tendo como perspectiva: a cidade que queremos;  

12 . ADMINISTRAÇÃO   
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12.7.2. Criar nova estrutura organizacional para o acompanhamento, controle 

e execução do programa de governo;  

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

na esfera municipal, estadual ou federal;  

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

cidadão e a Prefeitura;  

  
12.7.5. Reorganizar o fórum permanente da cidade;  

  
  

12.7.6. Realizar o Plano Plurianual Participativo em consonância com as 

demandas do Fórum da Cidade;  

  

 13. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER    
  

  

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 

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 dos campeonatos esportivos municipais e das seleções 

municipais com calendário esportivo municipal de campeonatos das mais 

diversas modalidades esportivas;  

  
13.3. Criação do Projeto + Esporte que objetiva levar a prática esportiva na 

cidade, utilizando as estruturas de quadras e campos existentes na cidade;  
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13.4. Criação do Projeto Craque de Bola, que visa criar um núcleo 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 dos profissionais em formação acadêmica no último período 

de formação como forma de estágio).  

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

adolescentes e jovens, com cursos de capacitação profissional aos usuários;   
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13.6. Incentivar a criação da liga dos esportes;  

  
  

13.7. Fortalecer as modalidades esportivas existentes no município;  

  
  

13.8. Recuperar e revitalizar o ginásio poliesportivo;  

  
  

13.9. Apoiar a realização de campeonatos municipais nas diversas 

modalidades esportivas;  

  
13.10. Fortalecer a formação e treinamento de atletas;  

  
  

13.11. Buscar parceria para implantação do programa bolsa atleta;  

  
13.12. Desenvolver em parceria com instituições de ensino superior projeto 

destinado à orientação e prática de atividades físicas no âmbito das unidades   
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de saúde, como caminhadas, recuperação de cardíacos, acompanhamento de 

hipertensos, entre outros;  

  
13.13. Reformar e modernizar o Estádio Municipal;  

  
  

13.14. Apoiar a participação das equipes esportivas locais em campeonatos 

intermunicipais e estaduais;  

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

parceria com a organizações da sociedade civil;  

  
13.16. Reformar, readequar as praças existentes no município para a prática 

de esportes.  


