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APRESENTAÇÃO 

O candidato à Prefeitura Municipal de Ananindeua, Manoel Pioneiro (PSDB), 
apresenta, cumprindo o disposto na legislação eleitoral (Lei nº 9.504), o presente 
Plano de Governo contendo as diretrizes políticas e técnicas, programas, projetos e 
serviços que subsidiarão as ações efetivas de uma gestão pública transparente, 
responsável e ética para o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, em 
Ananindeua, no Estado do Pará. 

Ananindeua, hoje a principal cidade da Região Metropolitana de Belém (RMB), o 
segundo maior colégio eleitoral do Estado e, depois da capital, Belém, o maior 
município em população do Pará (505.404 habitantes, segundo estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/2015), possui uma série de necessidades 
emergenciais que deverão ser atendidas pelo Poder Público Municipal, a partir do 
próximo ano.  

Trata-se, reconhecidamente, de um dos municípios que mais necessita do apoiamento 
de políticas públicas, em razão da enorme carência nas áreas do desenvolvimento 
econômico, ambiental, social e humano, em razão de explosão demográfica 
permanente e proximidade com a capital do Estado. 

O município precisa, em razão de carências históricas acumuladas ao longo de sete 
décadas de existência, modificar a curto, médio e longo prazos o perfil de 
infraestrutura urbana e social, a partir de mudanças estruturais e da atuação efetiva do 



próximo gestor, na busca do desenvolvimento e crescimento social e econômico como 
um todo e para todos. 

MAIS QUE UM PLANO DE GOVERNO, PLANO 
DE DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO. 

A coligação “Ananindeua no rumo certo” quer um cenário de crescimento contínuo e 
muito mais conquistas para o Município. Por isso, apresenta não apenas as linhas 
básicas e diretrizes de um governo voltado para o povo, mas expõe o PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE ANANINDEUA para que novos e importantes 
projetos estruturantes sejam efetivados. 

Este Plano contém, ainda, um resumo das atividades profissionais e o histórico de vida 
do candidato Manoel Pioneiro (PSDB – 45), além de propor as linhas gerais de uma 
gestão ética, em parceria com os governos Estadual e Federal, para o período de 
quatro anos (2017-20120). Reúne, ainda, eixos temáticos de trabalho, com os 
principais projetos e programas para o enfrentamento das desigualdades em 
Ananindeua e a busca contínua do progresso e desenvolvimento sustentável da 
cidade, com qualidade de vida e exercício pleno de cidadania pela população. Os 
eixos são: Saúde, Educação, Cultura; Esporte e Lazer, Infraestrutura de 
Transporte e Trânsito, Saneamento e Meio ambiente, Trabalho e Geração de 
Emprego e Renda, Segurança e Defesa Social e Assistência Social. 

 

“ANANINDEUA NO RUMO CERTO PARA MAIS DESENVOLVIMENTO E 
CONQUISTAS.” 

(Manoel Pioneiro)  

 

MANOEL CARLOS ANTUNES - PIONEIRO  

De empreendedor do município a um dos mais respeitados políticos do Estado do 
Pará. Essa trajetória já alcança 30 anos de uma história de confiança e respeito ao 
povo. São nove mandatos e muita vontade de continuar trabalhando e produzindo 
para a população (mandatos conquistados nas urnas como vereador e três vezes 
prefeito em Ananindeua, vice-prefeito de Belém, e quatro mandatos como deputado 
estadual).  

2016. Ananindeua retomou o crescimento, as obras estruturantes, os investimentos 
em áreas essenciais e não pode parar. Pois esse é o desejo da maioria da população, 
que reconhece a gestão responsável e inovadora, pautada no diálogo, na participação 
popular e na parceria com os diversos atores políticos (municipais, estaduais e 
federais) e sociais. Com nossa pujante vontade política de realizar, assumimos o 
compromisso de conduzir nosso Município a dias melhores, com infraestrutura que 
garanta crescimento sustentado e duradouro, oportunidades para todos e inclusão 
social transformadora, em ambiente solidário e fraterno.  

A transparência e a melhoria do perfil de gastos públicos serão garantidas não só pelo 
que exige a lei, mas pela compreensão de que recursos e ações públicas devem ser 
de conhecimento do cidadão e retornar em obras e serviços para todo o conjunto da 
coletividade. Mais do que fazer política, a gestão tem que fazer obras e serviços que 



melhorem a vida da população e ofereçam cidadania e qualidade de vida para os que 
mais precisam. FAZER BEM. FAZER SEMPRE. Ananindeua não pode parar. 

 

 

OS DESAFIOS DESSA HORA  

Nossa cidade está inserida no caótico contexto da Região Metropolitana de Belém 
(RMB), de crescimento desordenado e necessidade de soluções urgentes em vários 
segmentos e áreas. Não será possível pensar um futuro com dignidade e alegria para 
o cidadão de Ananindeua sem aceitar o desafio de reinventá-la todos os dias com o 
melhor em Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Infraestrutura de 
Transporte e Trânsito; Saneamento e Meio ambiente; Trabalho e Geração de 
Emprego e Renda; Segurança e Defesa Social e Assistência Social. 

Mas nada disso será possível sem que a gestão pública se coloque, em todas as 
horas, a serviço do bem estar social, rompendo definitivamente com as práticas 
clientelistas que se apropriam do poder para o benefício de poucos, em detrimento dos 
interesses da maioria.  

Nosso município está pronto para a grande arrancada rumo ao futuro. Gostaríamos 
mesmo de fazer de Ananindeua o município modelo de desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Belém e estamos no caminho certo para tal intento. 

E, para se apropriar de todas essas conquistas, será fundamental a relação de união 
com o Governo do Estado, a fim de garantir o estabelecimento de parcerias 
importantes no desenvolvimento de Ananindeua e na melhoria de qualidade de vida da 
nossa gente.  

 

Eis as propostas que submetemos à avaliação do nosso povo.  

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER:  

 

1. Continuar investindo fortemente na merenda escolar de qualidade para 
que jamais falte a nutrição adequada aos alunos da rede municipal e das 
creches municipais. 

2. Estruturação do Sistema Educacional Municipal, com a implantação de 
escolas de tempo integral, programas complementares para a formação 
moral, arte educacional e manual, esporte, assistência nutricional, 
informática, utilizando-se da transversalidade educacional; 

3. Reforma e ampliação das escolas municipais para dotá-las de espaços e 
equipamentos adequados à integralidade do ensino e inclusão digital; 

4. Escolas Readaptadas com quadras poliesportivas, salas de leitura e de 
informática. 



5. Otimização do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), 
realizado em parceria com as Universidades Públicas, possibilitando ao 
professor da rede estadual de ensino a participação em programas de 
pós-graduação, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino da 
Educação Básica, e com a garantia da formação continuada e 
permanente do professor, mais as possibilidades de progressão e 
promoção na carreira;  

6. Maior alcance do Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

Profissionalizante, como oferta de ensino técnico nos programas de 
alfabetização deste segmento;  

7. Construção de complexo poliesportivo para a prática e desenvolvimento 
de esportes amadores, com núcleo de professores/treinadores em 
natação, futsal, voleibol, basquetebol, handebol, atletismo, natação, 
judô, karatê, capoeira, boxe, remo e incentivo ao futebol de campo para 
o favorecimento ao acesso de crianças e adolescentes às categorias de 
base, por intermédio de escolinhas de futebol; 

8. Organização de torneios entre bairros nas diversas modalidades; 
9. Ampliação para os bairros de equipamentos de Academia ao Ar Livre; 
10. Aumentar convênios para estágios supervisionados dos acadêmicos das 

faculdades e universidades instaladas no município; 
11. Política afirmativa de incentivo à cultura local; 
12. Nenhuma criança, em idade escolar, fora da sala de aula; 
13. Infraestrutura adequada em todas as escolas do Município; 
14. Programa de cursos e treinamentos constantes para atualização e 

motivação dos professores, visando a qualificação necessária ao bom 
desempenho das atividades docentes; 

15. Ampliar a oferta da Educação Infantil – creches e pré-escolas – com a 
inauguração das creches que já estão prontas e a implantação de 
período integral, ampliação e qualificação dos espaços educativos. 

16. Qualificar os espaços pedagógicos das escolas de ensino fundamental, 
por meio de implantação e ampliação de bibliotecas e laboratórios; 

17. Qualificar as equipes diretivas e administrativas das escolas e creches 
municipais. 

18. Ampliar e qualificar os programas existentes em relação às atividades 
extraclasse, como esporte, música, teatro e demais artes; 

19. Alcançar 100% de informatização das escolas e proporcionar acesso 
gratuito à internet sem fio; 

20. Criação de um Centro de Eventos da RMB para atrair shows, 
congressos e seminários ao município, em parceria com o Governo do 
Estado; 

 

ADMINISTRAÇÃO 

21. Fortalecimento dos Conselhos Municipais; 
22. Transparência nos gastos públicos; 
23. Aperfeiçoamento, humanização e agilização no atendimento ao 

contribuinte e cidadão em todos os órgãos da administração municipal; 



24. Racionalização de procedimentos de modo inovador, com a busca 
incessante da desburocratização, permitindo a sincronia de sistemas e 
informações nos mais diversos órgãos municipais; 

25. Continuar a política de reconhecimento das carreiras do funcionalismo 
público municipal; 

26. Investimento forte na qualificação e valorização do servidor público; 
27. Gestão aberta, participativa, transparente e democrática.  

 

 

SAÚDE 

28. Continuar a ampliação da assistência médica e odontológica para a 
população de 100% dos bairros de Ananindeua; 

29. Aumento de investimentos na instrumentalização e modernização das 
instalações das Unidades de Pronto-Atendimento; 

30. Treinamento constante das equipes de saúde para melhor controle, 
monitoramento e prevenção de doenças endêmicas; 

31. Programa de orientação familiar em parceria com entidades 
assistenciais, religiosas e clubes de serviços do Município; 

32. Humanização, agilidade e eficiência no atendimento aos pacientes e 
familiares; 

33. Aperfeiçoamento das ações no combate à mortalidade infantil; 
34. Investir na implantação de rede informatizada em todos os postos de 

saúde, visando readequar o atendimento para o fim de reduzir o tempo 
de espera em filas, bem como, agilizar a marcação de consultas e 
exames; 

35. Aperfeiçoar e ampliar os programas de atendimento específico ao idoso, 
criança e adolescente, gestante e portador de necessidades especiais; 

36. Desenvolver as ações preventivas através da educação em saúde 
dirigida a: estímulo às vacinações, combate ao tabagismo, ao uso de 
bebidas alcoólicas, ao uso das drogas pesadas, gravidez na 
adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS; 

37. Aquisição de novos e modernos equipamentos e implantação do modelo 
de Qualidade Superior dos serviços na rede hospitalar; 

38. Entrega e implantação das Unidades de Pronto Atendimento do Distrito 
Industrial e do Mariguela; 

 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO  

 

39. Busca de novas parcerias para estimular a implantação de indústrias; 
40. Estímulo ao comércio local através de parcerias necessárias para 

promoções simultâneas visando novos e melhores mercados; 
41. Implantar projetos que busquem apoio dos governos estadual e federal, 

com a finalidade de ampliar e estruturar o pólo industrial de Ananindeua, 



criando o aporte mínimo necessário para atrair novas indústrias para o 
município; 

42. Estimular empreendedores das micro e pequenas empresas que se 
encontram na informalidade a regularizarem sua situação, mediante 
oferta de serviços ágeis e eficientes para tanto, tudo em local 
centralizado, bem como disponibilizar orientações para um melhor 
planejamento e assessoramento empresarial, realizados por meio de 
convênios e parcerias com os demais órgãos públicos envolvidos 
nessas questões; 

43. Implantar política de turismo de forma a desenvolver a atividade nas 
ilhas de Ananindeua, possibilitando ao visitante o conhecimento e 
interação no município; 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

44. Implantar programa de planejamento familiar, abordando temas como: 
gravidez precoce, prevenção de doenças, controle financeiro e 
capacitação profissional; 

45. Desenvolvimento de um programa efetivo de prevenção ao uso de 
drogas, bem como tratamento eficiente aos dependentes buscando 
alcançar as famílias dos dependentes; 

46. Implantar programa de regularização fundiária nas áreas urbanas do 
município, buscando parcerias junto ao governo do Estado do Pará; 

47. Aumentar investimento aos programas de atenção aos idosos e 
portadores de necessidades especiais; 

48. Buscar parcerias junto ao governo do estado, buscando os programas 
de proteção aos direitos da mulher e das crianças e adolescentes, tais 
como instalação de delegacias especializadas no município; 

49. Dar continuidade aos programas habitacionais existentes em parceria 
com a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, na construção de 
mais moradias, para atender a demanda existente; 

50. Implantar programas para construção de casas populares para famílias 
carentes; 

 

MEIO AMBIENTE  

51. Programa Cidade Verde: plantar no mínimo vinte mil mudas de árvores 
no perímetro urbano, durante os quatro anos de governo; 

52. Executar o programa de proteção ambiental, que compreenda gestão de 
resíduos sólidos e coleta seletiva, bem como incentivar o 
empreendedorismo nessa área; 

53. Valorizar e estimular a educação ambiental em Ananindeua através das 
escolas e através de comandos comunitários, buscando ajuda das 
associações e conselhos municipais; 

54. Manutenção dos parques municipais com desenvolvimento de 
programas de educação ambiental para alcance da população. 

55.  



TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA 

56. Alternativa de transporte sempre com a participação da comunidade; 
57. Total apoio à construção e funcionamento do BRT metropolitano; 
58. Ampliação e modernização de terminais de ônibus, proporcionando mais 

conforto e praticidade aos usuários do sistema; 
59. Planejamento e organização do trânsito em toda a cidade, com a 

finalidade de diminuir o tempo do transporte das pessoas e aumentar a 
segurança viária, evitando acidentes principalmente nas vias mais 
rápidas no município. 

60. Ações contínuas de educação no trânsito, com campanhas dentro das 
escolas e grandes mídias; 

61. Integrar com ações da Região Metropolitana de Belém, através do 
Governo de Estado e municípios vizinhos, para que a questão do 
terminal rodoviário intermunicipal seja implementado de forma prioritária; 

62. BRT Ananindeua – readequação de todas as linhas de transporte 
público coletivo do município para integração ao Sistema BRT da Região 
Metropolitana de Belém; 

63. Plano Cicloviário com a implantação de ciclovias e ciclofaixas integrando 
a cidade; 

64. Obras de mobilidade urbana em parceria com o Governo do Estado, 
para integração a eixos de mobilidade criados, como o prolongamento 
da Avenida João Paulo II em Ananindeua, Avenida Independência e 
novos acessos à rodovia BR 316; 

65. Alinhamento de todas as ações estratégicas do município para 
adequação ao programa Pará 2030, que ajudem a transformar a cidade 
numa das mais importantes metrópoles amazônicas, em condições de 
atrair novas oportunidades de empreendedorismo, para ampliação da 
geração de emprego e renda; 

66. Continuar o investimento massivo em pavimentação asfáltica e 
drenagem de qualidade como carro chefe da administração para elevar 
o índice de saneamento básico do município. 

67. Intensificação da sinalização das vias municipais, principalmente nos 
trechos de linhas de transporte público; 

68. Conclusão da feiras do Aurá, Distrito Industrial, Paar, Águas Lindas, 
Curuçambá do e Icuí; 

69. Conclusão da duplicação da estrada do Curuçambá; 
70. Conclusão da praça do conjunto Júlia Seffer, Jaderlândia, Águas Lindas, 

Praça Mais Cultura, Complexo Esportivo do Distrito Industrial; 
71. Construção do Ginásio do Urubu no Curuçambá; 
72. Recapeamento do Conjunto Cidade Nova e vários outros bairros da 

cidade; 
73. Utilizar a participação popular para a escolha das ruas à serem 

pavimentadas; 

 

TRABALHO, GERAÇÃO DE RENDA E TURISMO  



74. Implementar programas de qualificação da mão de obra jovem rural e 
urbana, adequados às necessidades e potencialidades do município; 

75. Promover aquisição dos produtos produzidos pelos pequenos 
empreendedores locais pelo Poder Público Municipal, notadamente no 
que diz respeito aos uniformes e merenda escolar; 

76. Fomentar a criação e o fortalecimento das cooperativas; 
77. Dar continuidade à revitalização das feiras livres como espaços de 

comercialização e o abastecimento de alimentos frescos e orgânicos, 
com objetivo da promoção de emprego e renda; 

 

SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

78. Expandir e promover a qualificação da Guarda Municipal, garantindo a 
maior eficácia das ações na área patrimonial e de seguranças pública e 
do cidadão de Ananindeua; 

79. Qualificar a Guarda Civil Municipal para atuar na garantia dos direitos 
das mulheres e adolescentes; 

80. Fortalecimento da presença e ação dos grupamentos comandos da 
Polícia Militar do Pará e Corpo de Bombeiros Militar do Pará em todo o 
município; 

81. Fortalecimento do recém criado Conselho Comunitários de Segurança, 
motivando a participação da sociedade civil organizada nessas 
entidades de promoção da Defesa Social; 

82. Promover maior integração das ações da Guarda Municipal e a Polícia 
Militar do Pará (PMPA); 

83. Fortalecimento do Núcleo de Assistência Social Municipal; 
84. Acolhimento às crianças e adolescentes em situação de risco, com 

proteção social as suas famílias com o devido encaminhamento; 


