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                     APRESENTAÇÃO 

 

É com muito orgulho de apresentamos o Programa de Governo do 

candidato Coronel Neil para prefeito e de Alessandra para vice-prefeita da 

cidade de Ananindeua. 

Este programa traz as reflexões, os projetos e os valores para se 

governar Ananindeua nos próximos quatro anos. 

Este Plano de Governo apresenta as propostas do candidato coronel 

Neil Duarte, para a administração municipal de Ananindeua no período 2017-

2020. Este conteúdo programático foi desenvolvido a partir de um processo 

democrático e participativo, com base em discussões coletivas com moradores 

de Ananindeua, principalmente por meio dos Fóruns Sociais de Ananindeua 

(FSAN), onde o candidato teve a oportunidade de interagir, ouvir e dialogar 

com a população, dando atenção as suas demandas e desejos. 

Foi a promoção destes encontros, com diversos segmentos da 

comunidade, que possibilitou a coleta e análise de informações para a 

concepção de propostas para o município de Ananindeua em médio e longo 

prazos, aqui apresentadas neste Plano de Governo. 

 

ANANINDEUA 

 

População estimada 2015  505.404 

Área da unidade territorial 

(km²) 
190,451 

Densidade demográfica 

(hab/km²) 
2.477,55 

IDADE DA CIDADE 72 NOS 
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               2 . A CONCEPÇÃO DA CIDADE DE ANANINDEUA 
 

Pensar o Plano de Governo para a cidade de Ananindeua é pensar 

desenvolvimento urbano e, consequentemente, planejar o futuro da cidade. E o 

futuro que pensamos para a Ananindeua, passa pela concepção de uma 

cidade com vida e trabalho, ativa, com produção econômica, espaços de 

convivência e de lazer, que tenha identidade e que possa proporcionar a sua 

população a possibilidade de viver e de trabalhar nela, com satisfação e 

orgulho de ser e estar em Ananindeua.  

A população está cansada de ver a Ananindeua como uma cidade 

dormitório de Belém, sempre ficando à margem dos grandes acontecimentos e 

dos circuitos sociais.  

Desejamos uma Ananindeua aproximando o povo do lazer, 

entretenimento e do trabalho e emprego. Defendemos que uma cidade 

sustentável deve proporcionar aos seus moradores, a proximidade do local de 

moradia com o local de trabalho, de vida social e dos serviços públicos. 

A cidade de Ananindeua deve devolver a sua população, o tempo 

perdido com os deslocamentos para ir ao trabalho e para procurar espaços de 

lazer e de serviços em Belém. Esse tempo sequestrado da população, deve ser 

uma conquista da população de Ananindeua e vai ser um ganho real com o 

nosso Governo. 

 

 

2.1 Objetivos e Princípios de Atuação do Governo 

 

2.1.1 Objetivos Centrais do Governo 

 

 Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos 

serviços públicos municipais. 
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 Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais 

adequados às demandas e ao crescimento da população. 

 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da 

paisagem e do patrimônio natural, cultural e histórico no processo 

de desenvolvimento da cidade. 

 Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e 

crianças.  

 Contribuir para a formação de um ambiente de negócios 

altamente competitivo e para o crescimento econômico 

sustentável. 

 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a 

economia. 

 Tornar Ananindeua uma cidade mais integrada do ponto de vista 

urbanístico e cultural. 

 Reduzir os indicadores de pobreza na cidade. 

 

2.1.2 Princípios de Atuação do Governo 

 

 Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de 

governo, aproximando-se dos cidadãos. 

 Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de 

planejamento e acompanhamento para toda a máquina municipal. 

 Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas 

municipais, estaduais e federais. 

 Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da 

Prefeitura. 

 Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através 

de parcerias com o setor privado e outras esferas de governo. 

 Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao 

cidadão e da eficiência dos processos da Administração 

Municipal. 
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           3. PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO 

3.1. SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL 

 

 Busca de parceria público-privada para a criação de um Centro 

Integrada de Inteligência, constituído pela guarda municipal em 

parcerias com as polícias civil, militar e bombeiros. Desenvolvendo o 

monitoramento 24h baseado no mapeamento dos pontos críticos do 

município. Essa atividade será executada através de Câmeras 

espalhadas nas principais vias de Ananindeua, especialmente nas 

proximidades de escolas e centros comerciais; 

 Ampliar a Guarda Municipal por meio de realização de concurso 

público; 

 Equipar a Guarda Municipal por meio de aquisição de novas viaturas 

e equipamentos balísticos; 

 Qualificar a Guarda Municipal por meio através de cursos de 

formação; 

 Criar o Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal (GOE) – 

que contará com apoio das Policias Militar e Civil, com o objetivo de 

intensificar as rondas nos bairros, logradouros municipais 

 Criar a Ronda Escolar Municipal por viaturas para garantir a 

segurança dos alunos e servidores municipais; 

 Criar a Ronda Ostensiva com viaturas da Guarda Municipal para 

garantir a segurança em Postos Médicos e Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAS); 

 Criar a Ronda Municipal com viaturas nas feiras públicas municipais 

para garantir a segurança de trabalhadores e consumidores nos 

horários de funcionamento; 

 Criação do Primeiro Batalhão da Guarda Mirim e de Operação Juvenil 

com o objetivo de reduzir o número de crianças em situação de risco, 

além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O projeto 
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desenvolverá atividades com conteúdo educacional, cultural, 

desportivo e de cidadania. Dentro dessas atividades estará o projeto  

 

“Semana Contra Violência”. A Semana fará parte do calendário 

escolar municipal, promovendo uma semana de atividades voltadas 

para o combate e prevenção à violência contra vulneráveis, tendo os 

estudantes e suas famílias como protagonistas. Programa de 

administração da Secretaria Municipal de Segurança com o apoio da 

Secretaria de Assistência Social e de Educação; 

   Parceria com o Estado para implantação da Delegacia da Mulher de 

Ananindeua. Visando assegurar tranquilidade à população feminina 

vítima de violência, através das atividades de investigação, 

prevenção e repressão dos delitos praticados contra a mulher. 

Auxiliar as mulheres agredidas, seus autores e familiares a 

encontrarem o caminho da não violência, através de trabalho 

preventivo, educativo e curativo efetuado pelos setores jurídico e 

psicossocial; Assim como criação de atendimento pós denúncia em 

parceria com o PROPAZ (Centro de Acolhimento Feminino); 

   Busca de parceria com o Governo Estadual para implantação de 

novas Unidade Integrada do Pro Paz (UIPP); 

 Continuidade do Projeto de Prevenção à Violência e o combate ao 

uso de álcool e drogas por meio de palestras nas escolas e com o 

apoio do Programa Educacional de Resistência às Drogas 

(PROERD) da Polícia Militar; 

  Fomentar a criação de Conselhos de Segurança do município de 

Ananindeua, motivando a participação da sociedade civil organizada 

nessas instâncias. 
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3.2. SAÚDE 

 

 Construção do Hospital Municipal de Ananindeua, por meio de verba 

federal ou parceria publico-privada; 

 Construção do Centro Específico de Saúde de Ananindeua 

(CESAN). Uma unidade de referência instalada em um prédio com 

diversos consultórios médicos e laboratórios para exames 

ambulatoriais. Com objetivo de concentrar vários meios de 

atendimento à saúde para facilitar o atendimento e melhorar sua 

efetividade; 

 Implantação da Casa da Melhor Idade. Um ambiente disponibilizado 

para dar assistência social, psicológica e de saúde ao grande 

contingente de idosos do município; 

 Construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

nível III, assim como reformar, ampliar e fazer funcionar as 

existentes; 

 Implantar Unidade Móvel Odontológica vinculada à Unidade Básica 

de Saúde nas comunidades rurais e das ilhas, para pacientes 

acamados, assim como população em geral ainda não atendida 

pelas unidades de saúde bucal. Estabelecer parceria com o Brasil 

Programa Sorridente); 

 Implantação do Centro de Controle de Zoonoses, específico para 

cães e gatos visando, combater a Leishmaniose (Calazar) e a 

toxoplasmose, com parceria dos órgãos públicos federais, de 

universidade e de organizações da sociedade civil de proteção aos 

animais; 

 Criação do Centro Veterinário com atendimento exclusivo ao 

munícipio de Ananindeua e, prioritariamente, àqueles de 

comprovada baixa renda ou assistidos por programas sociais tais 

como, Bolsa Família. 
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 Implantar o projeto Filhos de Ananindeua e Aleitamento 

Materno, intensificando as ações em combate à mortalidade materno-

infantil em parceria com os programas do governo estadual. 

 

 Intensificar as ações de combate à Dengue, Zica, Chikungunya de 

acordo com o Plano de Saneamento Básico de Ananindeua; 

 Criação do Centro de Referência em Saúde da Mulher com os 

serviços especializados. Ampliando e intensificando o atendimento de 

pré-natal, parto e pós-parto, com a construção da maternidade de 

Ananindeua com UTI Neonatal. Através da parceria com o Programa 

Rede Cegonha do Governo Federal; 

 Ampliar o Programa de Saúde da Família - estratégia definida pelo 

Ministério de Saúde (MS) para oferecer uma atenção básica mais 

resolutiva e humanizada no país - priorizando os bairros de maior 

vulnerabilidade; 

 Criar o SMA. Sistema Municipal de Auditoria do SUS para controle e 

avaliação e auditoria de acordo com a lei orgânica do SUS 8080, que 

foi regulamentada através do decreto 7508/2011 para melhor atender 

a população. 

 Reorganização da saúde bucal e ampliação do número de Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO); 

 Criação do projeto “O Poder do Agora”: Ampliar, fortalecer e inovar as 

políticas públicas no tratamento para dependentes químicos. Como 

prevenção, educação, retirada de crianças e adolescentes de 

situação de risco; 

 Fomento do investimento às ações de assistência à saúde da mulher 

e planejamento familiar; 

 Construção da maternidade de Ananindeua com UTI Neonatal, 

através de verba federal e futura administração por  OS. Acabando 

com o desperdício de dinheiro público com assistencialismo em 

hospitais particulares; 
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3.3 EDUCAÇÃO 

 

 Implantação do PASSE LEGAL Estudantil, através de lei municipal a 

ser aprovada pela câmara de vereadores, onde o aluno terá passe 

livre no seu horário de turno escolar. Com o intuito de proporcionar as 

famílias carentes acesso ao transporte público e diminuir assim a 

evasão escolar de suas crianças; 

 Implantar escolas de tempo integral para crianças em situação de 

risco através do Programa Mais Educação, do Governo Federal; 

 Criar a primeira Escola Técnica Municipal para jovens e adultos, em 

parceria com a IFPA e o Sistema S (SENAI, SENAC, SESI, SESC); 

 Ampliação e reforma da rede municipal de ensino; 

 Implantação do programa Conectados para Educação: ônibus escolar 

itinerante que atenderá as comunidades de maior vulnerabilidade 

social; 

 Criar o Programa de Apoio e Assistência ao Professor (PAP) com 

orientações à postura corporal, fonoaudiólogos, técnicas de 

relaxamento, terapeutas, cursos de capacitação, formação inicial e 

continuada, aperfeiçoamento, reforma e ampliação da sala dos 

professores; 

 Criar o Programa “A Escola Vai à Casa”, com visitas de educadores 

aos alunos e suas famílias para acompanhamento do processo 

educacional, com o apoio do conselho tutelar; 

 Ampliar o Projeto Professor Especial (especializados em educação 

especial), que irá garantir o atendimento específico e a devida 

inclusão às pessoas com deficiência, com apoio de equipes 

multidisciplinares, nas creches e escolas; 

 Construção de Biblioteca Municipal Pública e Centros de Inclusão 

Digital, incentivando o hábito da leitura e a busca por novos saberes 

nas plataformas digitais, com a utilização de prédios municipais; 
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 Ampliar e construir laboratórios de informática nas escolas 

públicas para pesquisas científicas. Instalando uma rede única de 

ações derivadas das plataformas digitais; 

   Estimular a prática do Hasteamento das bandeiras, municipal, 

Estadual e da União e proclamação dos hinos nas escolas com 

intuito de resgatar a cidadania dos munícipes de Ananindeua 

 Fortalecer e avançar na construção de Programa de Valorização da 

Diversidade Cultural e Étnica, na promoção da igualdade racial nas 

escolas e na promoção da igualdade de gênero, com atendimento 

pedagógico voltado para o resgate e o respeito; 

 Melhoria da qualidade e no fornecimento da alimentação escolar na 

rede municipal, com controle nutricional e armazenamento adequado 

desses alimentos. Respeitando o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), priorizando a aquisição de produtos da agricultura 

familiar, conforme a lei 11.947/2009; 

 Combate ao analfabetismo através de programas e projetos voltados 

à educação de jovens e adultos (EJA, Brasil Alfabetizado, Vale 

Alfabetizar, Saberes da Terra, etc); 

 Dar continuidade em formato mais completo ao fornecimento de kits 

educacionais, contendo uniforme escolar e materiais didáticos 

pedagógicos para todos os alunos da rede municipal; 

 Ampliar o atendimento aos alunos do ensino fundamental, reduzindo 

as taxas de repetência e evasão; 

 Implantar o projeto NUPAC (Núcleo de Produção de Artes e 

Ciências), ofertando gratuitamente aos alunos da rede municipal de 

educação atividades como: ballet, jazz, danças folclóricas, artes 

visuais, teatro, literatura infantil e ciências; 

 Fortalecimento da educação do campo e para o campo, incentivando 

a prática da horta escolar, do plantio de mudas e da agricultura 

familiar nas ilhas e quilombolas. 
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3.4 CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 Identificar e cadastrar os artistas de diferentes meios e materiais, 

como a pintura, a escrita, a música, a dança, a fotografia, a escultura, 

entre outros, para realizar amostras, exposições em eventos 

promovidos pela Prefeitura, visando fortalecer a cultura local e 

promover a geração de renda; 

 Ampliação do programa federal Academia ao Ar Livre; 

 Implantação do Teatro Municipal;  

 Criar o programa “Cinema Itinerante”, levando para as praças e 

centros comunitários a apresentação de filmes e curtas metragens; 

 Criar o Projeto “Arte na Praça”, com shows de artistas da terra, 

oficinas de arte, workshop, com a inclusão dos alunos de escolas 

municipais de Ananindeua; 

 Transformar o “Abacatão” efetivamente em um complexo poliesportivo 

para a prática e desenvolvimento de esportes amadores (olímpicos), 

com núcleo de professores/treinadores em diversas modalidades para 

o atendimento de crianças e adolescentes; 

 Ampliar os jogos estudantis com torneio de futebol de salão, futebol 

de campo, handebol, basquete, vôlei, tênis de mesa, atletismo, 

xadrez, dentre outros, aproximando e integrando os jovens de 

diferentes escolas em uma competição motivadora; 

 Criar os jogos esportivos dos feirantes e garis, como forma de 

promover saúde, autoestima e qualidade de vida dessas categorias. 

 Resgatar a tradicional festa do carnaval municipal, no que se refere 

ao carnaval de rua e desfile oficial.  
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3.5 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFRAESTRUTURA E 

HABITAÇÃO 

 
 Intensificar as ações comunitárias de educação para o trânsito; 

 Desenvolver campanhas educativas contra a violência no trânsito; 

 Pavimentação e asfalto de novas ruas para melhoria da qualidade de 

vida da população, fomento do comércio local e garantia de maior 

fluidez no trânsito; 

 Realizar operações e fiscalização do trânsito; 

 Intensificar a operação e fiscalização do transporte coletivo, assim 

como o aumento da frota para áreas de maior vulnerabilidade social; 

 Cuidar com mais eficácia do planejamento operacional do transporte 

coletivo, de forma que melhor atenda à população dos bairros da 

cidade; 

 Implantar Sistema Integrado de Mobilidade Urbana Sustentável 

objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e 

melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no 

território do município, estabelecendo horário para carregamento e 

descarga de materiais; 

 Ampliar o serviço de iluminação pública; 

 Pleitear junto a Cosanpa melhorias no sistema de abastecimento de 

água na cidade, de acordo com o Plano de Saneamento Básico do 

Município; 

 Implantação de Terminal Rodoviário Municipal para atendimento das 

demandas intermunicipais e inter-regionais;  

 Viabilizar Programa Habitacional com a construção de moradias por 

meio de parceria com a Caixa Econômica Federal e Governo do 
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Estado,  

 Fomentar o Programa Habitacional “Minha Casa Minha Vida”, 

desenvolvido pelo Governo Federal e subsidiado pela Caixa 

Econômica Federal. 

 Revitalização das feiras municipais para fortalecimento da economia 

no Município; 

 

3.5 .SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

 Reforma, ampliação e realização de projeto Socioeducativo no 

Parque Ambiental Antônio Danúbio; 

 Ampliar e aprimorar a coleta seletiva com a inclusão socioprodutiva de 

organizações de catadores de materiais recicláveis; 

 Criar o Programa Ananindeua Sustentável com política de incentivos 

para a população que realize a coleta seletiva de materiais 

reutilizáveis e recicláveis em suas residências; 

 Criação de “Espaços Verdes” voltados para o lazer da população em 

parques e praças. Identificando os espaços passíveis de arborização 

e de reflorestamento e fazer parcerias com instituições para 

desenvolver as estratégias para diminuir a poluição ambiental 

provocada pelo despejo dos resíduos em áreas impróprias; 

 Expansão das redes de saneamento, acelerando a coleta e o 

tratamento de esgoto, resíduos sólidos e drenagem; 

  Intensificar a fiscalização ambiental; 

  Garantir o uso normativo de feiras e mercados com orientação, 

controle e vistorias de estabelecimentos comerciais que atuam nesses 

espaços; 
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 Implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

em conjunto com a Secretaria Municipal de Saneamento, de Obras e 

de Saúde, levando em conta, o código de postura municipal; 

 

 Ampliar os Serviços de limpeza e terraplanagem. 

 

 

3.6 TRABALHO - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

 Implantar a primeira Escola Técnica Municipal, preparando em curto, 

médio e longos prazos, profissionais qualificados para o mercado de 

trabalho; 

 Ampliar os trabalhos da Casa do Empreendedor 

 Implantar Incubadora do Empreendedor de Negócios em parceria com 

UFPA, IFPA e FAPESPA; 

 Implantar a Central do Trabalhador que contribuirá para a inserção e 

reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. Este projeto 

também contemplará jovens do primeiro emprego; 

 Identificar e cadastrar os pequenos negócios informais existentes no 

município para buscar o apoio para o desenvolvimento; 

 Fazer parcerias com instituições de ensino superior para realização 

de estágios para alunos de cursos Médio/Técnico e superior; 

 Fortalecer o Distrito Industrial (D.I.) de Ananindeua. Estimulando o 

seu crescimento e atração de novas empresas; 

 Identificar e cadastrar os artesãos de diferentes segmentos produtivos 

na secretaria responsável; 

 Desenvolver o Programa de Requalificação Profissional para os pais 

desempregados. Estimulando a criação de uma cooperativa de 
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trabalhadores. O objetivo é estimular a produção artesanal, 

cujos produtos serão vendidos e a renda revertida para os produtores; 

 Ampliação dos serviços da sala do Empreendedor e Cred-Cidadão em 

parceria com o Governo do Estado. 

 

 
 Fortalecer o Distrito Industrial (D.I.) de Ananindeua. 

Estimulando o seu crescimento e atração de novas 

empresas; 

 

3.7 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Implantar o Núcleo Integrado da Família de Ananindeua (Nifan), um 

centro de juventude e da família com atividades de esporte, cultura, 

lazer, inclusão digital e preparação para o mundo do trabalho. Este 

núcleo também fará parceria com projetos nas Igrejas Evangélicas e 

Católicas, através dos ministérios do Encontro de Jovens com Cristo 

(EJC) e do Encontro de Casais com Cristo (ECC). O Núcleo será 

construído no local em que se encontra abandonado o Estádio 

Municipal; 

 Criação do projeto “Despertar para o Futuro”. Um projeto que levará as 

crianças e adolescentes a conhecerem as mais diversas profissões do 

mercado de trabalho; 

 Fortalecimento da Secretaria de Assistência Social Municipal; 

 Implantação do projeto “Caravana do Bem”, com médicos, odontólogos, 

cabeleireiros, nutricionistas, serviços jurídicos, equipe de vacinação e 

prevenção e outros serviços que atenderão à comunidade de forma 

itinerante; 
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 Ampliar o processo de capacitação, qualificação e 

aperfeiçoamento técnico das equipes de profissionais das entidades 

sociais e do voluntariado; 

 Ampliar a parceria de entidades conveniadas para atendimento a 

crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos; 

 Ampliar as políticas já existentes voltadas à criança, ao adolescente e à 

juventude articulado com novas fontes de financiamento fortalecendo o 

protagonismo infanto-juvenil; 

 Prevenir, coibir e enfrentar qualquer tipo de violência ou exploração 

sexual de crianças e adolescentes em todas as suas manifestações; 

 Fortalecer vínculos familiares e comunitários; 

 Intensificar as ações dos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), assim como incentivar os projetos existentes, com o apoio dos 

Governos Estaduais e Federais; 

 Estimular a realização de eleição dos líderes comunitários e conselhos 

municipais da comunidade. Os líderes serão interlocutores entre as 

comunidades e a administração pública municipal; 

 Criação de um canal de comunicação para ouvir denúncias diversas e 

dar procedência a situações de urgência, com a Ouvidoria Municipal 

Cidadã. 

  Criar o Núcleo de Defesa das Mulheres vítimas de violência doméstica, 

abuso sexual, em estado de gestação, mães, através de convênios com 

parceria do ministério público e delegacia da mulher, garantindo-a 

proteção e atendimentos psicológicos;   
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3.8. GESTÃO 
 

 Manter um diálogo permanente com o SINTEP e Conselhos da 

Educação, sempre buscando atender as necessidades da classe 

docente e outros Conselhos de interesse coletivo; 

 Manter atualizado o Portal da Transparência; 

 Criar o Núcleo de Transparência, que cuidará de todos os contratos e 

licitações com o apoio do Ministério Público e da Controladoria do 

Município; 

 Humanizar o atendimento na rede pública municipal, treinando e 

qualificando o quadro funcional através de palestras, ações de 

coaching e endomarketing; 

 Incentivar práticas de saúde, culturais e esportivas, como: Cuida 

Servidor, ações médicas, estéticas, nutricionais, psicólogos, 

atendimento jurídico e odontólogo, assim como Jogos dos 

Servidores, uma olimpíada entre os funcionários públicos, e o A Voz 

do Servidor, um concurso de músicas e poesias para os funcionários, 

aumentando a autoestima e valorizando os profissionais; 

 Investimento na área de Informatização da Prefeitura Municipal; 

 Aparelhamento e reestruturação das Secretarias Municipais; 

 Realização de concursos públicos de acordo com as demandas dos 

serviços públicos por parte da sociedade. 

 

 


