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TRABALHISTA BRASILEIRO 

                                        EXECUTIVA - MUNICIPAL 
 

                                          “POR UMA ANANINDEUA MAIS HUMANA” 

OS (4) QUATRO  vetores que geraram as( 28 ) VINTE E OITO PROPOSTAS transcritas neste manifesto é uma 

iniciativa da EXECUTIVA MUNICIPAL PRTB ANANINDEUA, que cria uma ferramenta de extrema importância para 

provocar e promover a mudança necessária na condução das politicas publica em nossa cidade. 

 Tendo como base de pesquisa, apoio politico administrativo e social, usamos como referencia as duas principais 

leis que regem nosso município.  

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE ANANINDEUA 

TITULO I – DA ORGANIZAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO. 

ART. 1º - O Município de Ananindeua, parte integrante do estado do Pará, sob a proteção de Deus, organiza-se 

autônomo em tudo que respeite ao seu peculiar interesse, regendo-se por esta lei Orgânica e as demais leis que 

adotar, “respeitando os princípios estabelecidos nas constituições Federal e estadual”. 

ART. 2º - No povo está a origem do poder e somente em seu nome e em seu beneficio pode ser exercido. 

LEI Nº 2237 DE 06 DE OUTUBRO DE 2006. 

INSTITUI O PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE ANANINDEUA E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS. 

A câmara municipal de Ananindeua, estado do Pará aprovou e eu prefeito do município, sanciono e promulgo a 

seguinte lei. 

DO PLANO DIRETOR 

CAPITULO I - DA DEFINIÇÃO. 

ART. 1º - O plano diretor de Ananindeua – PDA é o instrumento básico da politica de desenvolvimento e expansão 

urbana, considerando a totalidade do território municipal e tem como objetivos fundamentais o cumprimento das 

funções sociais da cidade e da prioridade urbana e a garantia do bem estar de seus habitantes. 

       O PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) Ousa criar uma ferramenta de utilidade publica visando o 

combater a ausência da população nas discussões sobre politicas publica, como podemos e devemos agir quanto a 

uma provocação democrática junto aos nossos governantes e parlamentares, para que o  cidadão Ananindeuense 

seja ouvido em seus direitos e deveres existentes, sempre negligenciados por gestores mal intencionados. 

VETOR – “1” - GESTÃO HUMANIZADA: 

 ADMINISTRAÇÃO JUSTA E DEMOCRÁTICA  Desenvolver uma administração para todos, serviço publico de 

qualidade, humanizando o servidor, compromissos com concursados, obedecendo ao principio da igualdade e 

da justiça social. 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. 



       Orçamento participativo é a própria comunidade quem discute, cabendo à administração municipal atende-los, 

quando antes discutidos e aprovados pelos conselhos comunitários, prestações de contas deverão ser abertas e 

divulgadas no portal de transparência. 

 DESENTRALIZANDO A GESTÃO. 

                   Sobre esta filosofia se fará a administração municipal, saindo dos gabinetes e indo ao encontro das 

comunidades. ouvido seus anseios e atendendo seus desejos, tornando as prioridades viáveis para execução e elegendo 

as necessidades mais urgentes, agindo de forma honesta e transparente   

SECRETARIAS UNIFICADAS. 

                         Criar um centro administrativo, um conselho politico e administrativo, ao promover uma ação de governo, 

todas as secretarias deverão trabalhar em comunhão. 

CODIGO DE POSTURA E INCLUSÃO.                  

 

 Desenvolver um projeto de educação continuada para ajudar o cidadão no conhecimento do que é e como funciona o 

código de postura do Município, não há inclusão sem acessibilidade, com a colaboração de todos, redimensionar  a malha 

de calçadas e passeios, facilitando a mobilidade dos deficientes físicos e visuais. 

SEGURANÇA PUBLICA. 

   Sabemos que este é um dever do estado, mas cabe ao cidadão de bem comprometer-se com a causa... Segurança 

publica é sim uma obrigação do estado e um dever de todos. Portanto torna-se inadmissível que o estado queira 

discutir, implantar e executar, qualquer tipo de projeto de segurança publica sem antes consultar as comunidades 

devidamente organizadas, usando como base e apoio os CONSEGs 

VETOR “2” – SAÚDE, EDUCAÇÃO HUMANIZADA. 

 A saúde do município há muito tempo sofre com uma anomalia administrativa, para atender a demanda é preciso 

humanizar a saúde, trabalhar a saúde como politicas publica  com atendimento personalizado para o usuários 

qualificando nossos profissionais  

   INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. 

Ananindeua, na Região Metropolitana, está em 100ª, com baixíssimos investimentos e nenhum tratamento de esgoto, 

Segundo o instituto Terra assim como as outras cidades, Belém e Ananindeua dão as piores contribuições ao meio 

ambiente todos os dias. Do consumo de cerca de 220 milhões de metros cúbicos de água por ano, 80% desse volume são 

despejados como esgoto sem nenhum tratamento na Baía de Guajará, em igarapés, no solo, em rios e outros mananciais, 

fora o lixo e outros tipos de poluentes. Como consequência grave, esse impacto é direto na saúde e na qualidade de vida 

da população.  

NOSSA PROPOSTA. 

Desenvolver projetos de curto, médio e longo prazo na reestruturação de infraestrutura da cidade, no SANEAMENTO 

BASICO, criar de (4) quatro  “ETEs” – “Estação de tratamento de esgotos”, dividindo a cidade em polos, tornando viável o 

esgoto e água tratada para todos, tirando assim a cidade do incomodo titulo conquistado pelo descaso, sanear em média 

300 ruas nos 25 bairros periféricos da nossa cidade.  

 EXERCÍCIO DE CIDADANIA. 

                       Evitando a poluição, os gastos públicos com limpeza e despoluição serão diminuídos e poderá haver maiores 

investimentos em áreas como saúde e educação, um resíduo plástico demora mais de cem anos para se decompor, 

prejudicando  toda a organização dos seres vivos que ali vivem e se alimentam, as plantas, começam a morrer. 



 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. 

     Combater veementemente o analfabetismo, criar força tarefa para estimular os alunos e o cidadão de bem que à 

voltar para a sala de aula, criar equipes de monitores para visitas periódicas de acompanhamento familiar, fortalecer a 

presença da comunidade junto à escola, aplicar corretamente e com transparência os recursos, agregar valor na politica 

de capacitação profissional 

 PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

    Ocupar os espaços municipais criando uma integração com as escolas, desenvolvendo o projeto educação ambiental, 

despertando na criança a expectativa de cidadania e humanidade                          

AGRICULTURA FAMILIAR A SERVIÇO DA ESCOLA. 

                 Criar um programa de incentivo para agricultura familiar, fomentando o desenvolvimento de emprego e renda, 

criar um mecanismo de compartilhamento, através de convênios com a secretaria de educação, municipal, fornecer para 

as escolas uma alimentação natural e saudável,  tornar-se um agente multiplicador Priorizando a merenda escolar. 

VETOR “3” – LOGISTICA. 

 TRANSPORTES. 

 Facilitar a mobilidade urbana, trabalhar em parceria com os municípios vizinhos, acabar com o individualismo politico, 

fazer uma administração conjunta na área de “cornubação” da região metropolitana, criar um projeto de escoamento no 

fluxo rodoviário com várias vias expressas e alternativas.  

OBRAS. 

                    Com o  orçamento participativo é possível agilizar as obras urgentes, dando prioridades e obedecendo ao 

código de postura e transparência, direcionando a mão de obra para a comunidade organizada, obras da comunidade a 

própria comunidade executa. 

 URBANISMO 

  Através de estudos, desenvolver uma estratégia de ação visando à reestruturação e reordenamento de nosso município, 

provocar a participação das comunidades para rearborizar a cidade, fazê-los participes do conhecimento e 

desenvolvimento urbano. 

TURISMO. 

                             Tornar realidade a construção de um centro de convenções, facilitar a infraestrutura hoteleira em no 

entorno do estádio olímpico, nosso município é pujante e agregador, já merece uma obra desta envergadura para 

atender as suas demandas. 

                             Desenvolver junto aos governos estadual e federal a mobilização para construção de um terminal 

rodoviário no nosso município que atenda a demanda de toda a região metropolitana. 

ANANINDEUA TEM LITORAL... VAMOS CRIÁ-LO E DESENVOLVER. 

                        Recuperar as nascentes dos rios e igarapés, trabalhar na reeducação ambiental da população, convocar 

empresas e empresários para que sejam parceiros do projeto de desenvolvimento e adequação do meio ambiente, 

desenvolver um projeto arrojado, criando a praia do curuçambá, e construir um trapiche municipal para embarcações de 

turismo. 

TURISMO ECOLÓGICO.  



                       As cidades da região metropolitana são cercadas por  águas é importante dar uma atenção especial 

melhorando a visibilidade das ilhas criando status de ilhas turísticas, desenvolver um trabalho conjunto, publico e 

privado, priorizando o meio ambiente e em longo prazo, corrigir a postura do município. 

VETOR “4” – SOCIAL, ESPORTE E CULTURA. 

 

 ESPAÇO CASA DA  JUVENTUDE.              Criar espaços de capacitação profissional, instalar junto aos conselhos 

comunitários, creches escolas, casa da leitura, brinquedotecas, incentivar a cultura local, grupos folclóricos, 

resgatar a autoestima dos nossos escritores e artistas da terra. 

                                                                                                                      

MUSICA E ARTE NOS BAIRROS. 

                         Implantar nas comunidades o projeto facilitador de musicalização, levando cursos para 

aprendizados em diversos instrumentos, incentivar as escolas de artes cênicas, valorizando a formação 

profissional.     

SERVIÇO “CARITATIVO”. 

    Construir a casa do idoso, (tipo albergues) MINIMO DE QUATRO (4) em locais estratégicos da nossa cidade, 

(criar um conselho consultivo e administrativo em parceria com as igrejas).                        

                       Construir sanitários nos espaços públicos, gerenciado pela gestão municipal e explorado por 

associações devidamente cadastradas, criar o “SEAMA” (serviço de apoio ao menor ambulante) assistir e dar  

formação visando à reintegração da criança e adolescentes que vive nas ruas propensos a todos os possíveis 

delitos e vulneráveis a desencadear uma vida marginalizada, reintegrá-lo em uma nova e sociedade, 

erradicando o trabalho infantil.                         

SERVIÇO ESPECIAL DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE 

                           Criar uma dinâmica de atendimento em todas as secretárias e repartições dando preferência  e 

agilidade no despacho  dando provimento ao portador de deficiência. 

ESPORTE E LAZER. 

                          Resgatar a credibilidade desta secretaria, dar ao esporte amador do município uma atenção 

especial, criar uma politica de incentivo ao esporte de rendimento, com formação de atletas olímpicos, os 

centros desportivos nos bairros, em sistema de mutirão e com a participação da comunidade organizada, 

estruturar os campos da várzea  

 

PROJETO “CRAQUES  E TALENTOS DA PERIFERIA” 

   Criar a escolinhas de formação de craques nos bairros, “CRAQUE NA BOLA, CRAQUE NA ESCOLA”.                                

Desenvolver junto aos governos estadual e federal a mobilização para construção de um terminal rodoviário 

no nosso município que atenda a demanda de toda a região metropolitana 

 


