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APRESENTAÇÃO 

 

O lançamento do primeiro Plano Estratégico da Prefeitura de Ananindeua, pós 2016, representa o grande avanço na forma 

de administrar o Município. Pela primeira vez serão fixadas metas anuais com objetivos para cada área de gestão. Essas 

metas serão publicadas pelas mídias de maneira que possam ser acessadas e acompanhadas/monitoradas por todos os 

ananindeuenses. 

Depois desses anos de governança do Município, estamos propondo um acordo de confiança com a sociedade para, juntos, 

implantarmos um projeto de desenvolvimento, tornando Ananindeua a melhor cidade do Estado do Pará não só para se 

viver/morar, mas também para trabalhar. Para tanto, será necessária a criação de um ordenamento visual/urbano por meio 

do Projeto Ananindeua Urbanismo/Paisagismo; visando à recuperação de áreas degradadas que dificultam o tráfego do 

cidadão e reorganização dos bairros com sinalização para a mobilidade urbana dos moradores e turistas; criação de 

sistemas de transportes para a integração de seus bairros; Projetos para as áreas de Saúde, Segurança, Educação e 

Cultura, retomando a capacidade de investimento no Município. 

 É com muito orgulho que apresentamos este Plano aos ananindeuenses, para que possamos, juntos, construir um 

Município capaz de autogerir suas riquezas, habilidades e potencialidades de seus cidadãos.  

Este Plano Político Estratégico amplia a visão da cidade para o seu futuro, afirmando que ele inicia agora com a definição de 

novas diretrizes, metas e iniciativas para o período de 2017 a 2020, podendo se estender até 2024. Ao longo da execução 

do Plano, haverá uma equipe de profissionais especializados realizando pesquisas visando à avaliação da receptividade dos 

cidadãos e, consequentemente, sua satisfação e orgulho de pertencimento. 

A transparência na divulgação das metas e iniciativas, assim como dos resultados obtidos, nos aproximará cada vez mais do 

cidadão, seja para o reconhecimento, diálogo ou para a cobrança daquilo que se projetou neste Plano. 

Temos plena consciência de que os sucessos obtidos não representam a linha de chegada. Ao contrário, funcionam como 

uma plataforma para outras ações e inovações, cujo objetivo é transformar Ananindeua no melhor Município do Estado do 

Pará. 
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GEM DO MUNICIPIO: seu nome e suas características 
 
 

Etimologicamente o temo “Ananindeua” é de origem Tupi-Guarani, e o município recebeu esse nome por conta da existência 

em grande escala do ananim (árvore de médio porte, comum nesta região no período de sua colonização). A álavra também pode ser 

escrita como “Anini”, que se refere a uma gutiferácea que tem sapopemas em forma de joelhos e flores abundantes. Em tempos antigos, 

tinha variadas utilidades para as pessoas que moravam às margens do Rio Maguari, desde o uso medicinal até o industrial, pois produz 

uma resina conhecida como cerol, que era utilizada pelos nativos para calafetar embarcações, ensebar cordas, fazer de tochas, dentre 

outras.  

Existem diferentes registros históricos que evidenciam o crescimento do município de forma lenta e contínua, a partir de 

meados do Século XIX, do povoamento que foi se juntando às margens de uma parada da extinta Estrada de Ferro de Bragança, que 

recebera o nome de Ananindeua. O território pertencia à capital Belém e por ato do governo do Estado do Pará, em 1938, foi 

considerado como distrito do município de Santa Isabel. Ananindeua foi criado em 30 de dezembro de 1943 por meio do Decreto-Lei 

Estadual n.º 4.505, assinado pelo  Interventor do Estado Joaquim Cardoso de Magalhães Barata e foi emancipado, enfim, na data de 03 

de janeiro de 1944.  O reconhecimento da sede deste município como cidade, só ocorreu três anos depois, com a aprovação da Lei 

Estadual nº 62/1948 (PARÁ, Lei Estadual Nº 62, publicada no Diário Oficial do Estado, em 18 de janeiro de 1948).  

Ananindeua integra a Mesorregião Metropolitana de Belém e se situa na Microrregião da capital paraense, com área territorial 

correspondente a 185 k2, 471.980 habitantes (IBGE-2010) e densidade demográfica de 2.540,81 Hab/Km2, representando a segunda 

maior população do Estado e a terceira da Região Amazônica. Há nas últimas décadas um perceptível crescimento populacional 

desordenado, segundo dados do IBGE. No ano de 1991 sua população era constituída de 88.151 habitantes, ocorrendo elevação em 

torno de 549,37%, em relação ao último censo populacional de 2007, com a migração de pessoas oriundas, em sua maioria, dos 

Estados da Região Norte e Nordeste (Maranhão, por exemplo, por causa da proximidade geográfica) e de outros municípios do Estado.  

Os limites geográficos de Ananindeua se definem da seguinte forma: ao norte e ao oeste é fronteiriço com o município de 

Belém; ao sul com o Rio Guamá; e ao leste com os municípios de Benevides e Marituba. Está situado às margens do Rio Maguari, que 

possui 14 ilhas, entre as quais se destacam: as Ilhas de João Pilatos, Igarapé Grande, São José, Santa Rosa e Sassunema, ratificando 
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a existência de uma significativa população ribeirinha. No sentido populacional merece sublinhar os remanescentes quilombolas que se 

concentram, em sua maioria, na área conhecida como Abacatal.  

Possui, em seu eleitorado, um número que está acima de 214 mil eleitores, distribuídos em duas zonas eleitorais (43ª e 72ª), 

ficando atrás apenas da capital Belém e, por isso, foi habilitado pelo Superior Tribunal Eleitoral a realizar segundo turno.  

Na área econômica, os indicadores do Ipeadata, indicam que o Produto Interno Bruto representava, em 2005, 1.370.425, com 

foco na atividade industrial de transformação e dos serviços prestados à população, que pode ser considerado como o mais forte da 

economia local. Já o setor industrial sofreu certa perda e consequente declive em razão de um menor desenvolvimento municipal nos 

últimos anos, pela falta de segurança e de incentivos fiscais, assim como a crise econômica vivida pelo país nesse momento, que tem 

tido ressonância mundial, assim como crises vividas em outros espaços geográficos dos mais diversos continentes. 

 
 

ESTRUTURA DE SERVIÇOS:  
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA PÚBLICA, EDUCAÇÃO E CULTURA/ESPORTE 
 

 
 Para elaborar o Plano de Governo e, consequentemente, as Iniciativas Estratégicas por Áreas, buscamos por meio do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) os dados mais atuais sobre o município, o que nos favorece uma visão nítida e clara 

acerca das necessidades e possibilidades de nossa população, dos investimentos que têm sido feitos e as áreas nas quais os avanços 

foram mínimos ou quase inexistentes. Nesse sentido, também é possível verificar o quanto se precisa investir em maiores e melhores 

programas que se articulem à realidade da população, no intuito de ampliar a qualidade de vida para os moradores do município. 

 

No quadro abaixo observamos que houve crescimento da população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos (média 

de 2,48% ao ano), passando de 249.349 habitantes em  2000 para 318.657 em 2010. Em 2010, constituíam 67,5% da população. 

Atentamos para o crescimento da população idosa no município, requerendo a criação de programas mais específicos para atendê-los, no sentido 

de que possam ter, de fato e de direito, envelhecimento com qualidade de vida nas áreas da saúde, cultura, esporte, lazer e renda. 
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POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

IDADE 0 a 14 15 A 19 30 A 39 40 1 59 60 OU + 
2000 127.078 126.637 60.604 62.108 17.142 

2010 122.784 140.362 81.440 96.855 30.539 
                                          Fonte: IBGE/2016 

 
 

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 Ao observarmos os dados do IBGE sobre a situação da saúde no município, verificamos os poucos investimentos nesta 

área, considerando o número de moradores e o total de serviços públicos que atendam à demanda populacional. Pelos dados do último 

Censo Demográfico no município em agosto de 2010, existem somente 64 locais para atendimento à população, incluindo-se UPAs, 

hospitais, entre outros e dos 471.980 residentes, 32.495 se encontravam em situação de extrema pobreza. Isso significa que 6,9% da 

população municipal estão nessa condição. Do total de extremamente pobres, 171 (5%) vivem no meio rural e 32.324 (99,5%) no meio 

urbano. No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as 

informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a 

folha de pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 55.800 famílias registradas no Cadastro Único e 

36.181 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (64,84% do total de cadastrados). 

 Apesar do crescimento populacional no município, os investimentos em saúde ficaram paralisados, com obras inacabadas, o que 

nos leva a afirmar que são prementes novas ações que consolidem e favoreçam o acesso dos munícipes a esse bem de direito, garantido 

pela Carta Magna de 1988 e pela Consolidação dos Direitos Humanos da ONU. 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA 
 
 Com a ausência de investimentos em programas de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Saúde, podemos perceber o 

aumento estrondoso dos índices de criminalidade no município, tornando a vida de seus moradores em um transtorno constante, num ir e 
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vir povoado de medo, de insegurança. Assaltos, mortes, violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos estão estampados em 

números e jornais e, infelizmente, no cotidiano dos trabalhadores. Vejamos uma comparação entre os índices do País, do Estado e do 

Município: 

Levantamento feito a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde apresentado no 

ano de 2014 demonstra a situação municipal. A base do SIM consolida as certidões de registro de óbito emitidas no Brasil no local da 

ocorrência do evento. Ananindeua figura em 140 lugar em nível nacional no número de homicídios, 20 lugar em nível estadual, 

contrastando com os seguintes índices: 

 
Média Nacional: 26,99% de óbitos por 100.000 hab.  
Média de Ananindeua: 124,70% óbitos por 1000.000 hab. 
 
Esses números têm crescido de forma assustadora, principalmente ao considerarmos que a maioria das vítimas são crianças, 

jovens e mulheres, demonstrando a ausência de políticas públicas efetivas para a segurança pública. 
 
EDUCAÇÃO 
 
Outro setor que consideramos prioritário é o da educação, uma vez que é a base de todo e qualquer ser humano e, sobretudo, 

direito legítimo, garantido por Lei. No entanto, verificamos vários problemas no município, desde a desvalorização do profissional da 

educação, ausência de investimentos de recursos recebidos do Governo Federal (FNDE, FUNDEB, entre outros), repasses do Governo 

do Estado, ocasionando em escolas sem infraestrutura adequada, falta de merenda, de materiais escolares, entre outros.  O Ministério da 

Educação estabeleceu as seguintes metas NO Plano Nacional de Educação, com o objetivo de que todas as crianças e adolescentes 

tenham garantidos seus direitos de acesso e permanência nos ambientes escolares, a serem cumpridas até 2020. Mas verificamos que 

nestes últimos 04 anos, há baixo investimento, muitas crianças em situação de risco, um grande número de evasão escolar no município, 

pois muitas delas deixam de frequentar as escolas e partem para o trabalho precoce ou são vítimas de graves problemas sociais, como 

as drogas, o álcool, a prostituição infantil, números que têm crescido a olhos vistos em Ananindeua. E é baseado nisso que nosso 

programa de governo se estrutura. 
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METAS DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA REDE EDUCACIONAL 2012 A 2020 
ANOS 0 A 3 ANOS 04 A 05 ANOS 06 A 14 ANOS 

2012 22,4% 92,9% 97,4% 
2014 27% 97,3% 98% 

2016 32,1% 99% 98,4% 

2018 37,8% 99% 98,7% 
2020 43,7% 99% 99% 

Fonte: Ministério da Educação – MEC/2013. 
 

PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA 
 
A nova gestão do ensino público se apresenta orientado pelos princípios da inclusão e da equidade social, delineado por 

meio de diretrizes, metas e estratégias, de caráter propositivo, a serem contempladas as políticas educacionais do município, mediante 

aprovação do novo Plano Municipal de Educação.  

Com efeito, o documento ora mencionado, além de sistematizar esse processo democrático ora historicizado, tendo 

tramitado em diferentes instâncias colegiadas deliberativas, expressa, fundamentalmente, o compartilhamento dos anseios sociais, 

resultante dos diálogos e compromissos firmados visando à efetivação de políticas educacionais qualitativas para o Município.  

Como perspectivas, pauta-se fundamentalmente a educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; educação especial; 

educação profissional e educação superior; considerando para estes níveis os temas: diversidade; inclusão; valorização e formação 

continuada dos profissionais da educação. Cada nível contemplará metas e estratégias que correspondam às necessidades do âmbito 

municipal em consonância com o estadual e nacional. 

O desafio para a construção de políticas para atuar com os temas diversidade; inclusão; valorização e formação continuada 

dos profissionais da educação será o norteador do novo governo, se constituindo num desafio cada vez mais crescente para os sistemas 

educacionais, tendo em vista os aspectos alusivos à multiculturalidade que caracteriza a nação brasileira, o Estado, bem como o 

Município de Ananindeua, com seus traços característicos de miscigenação para o enfrentamento de desafios substanciais quanto à 

construção e viabilização de um sistema educacional mais inclusivo, contemplando as camadas da população historicamente alijadas do 
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atendimento educacional por parte do Poder Público. O mesmo se faz para a necessidade de capacitação dos profissionais da educação 

para o atendimento qualitativo de suas demandas. O que sinaliza a necessidade de parcerias com órgãos públicos e privados para a 

formação continuada desses profissionais por meio de cursos técnicos e pós-graduação.  

 
 
 
 
 
DIRETIRZES DO MEC PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA 
CONSIDERANDO OS NÍVEIS DE ENSINO E METAS 
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 RETRIZES  
PREVISTA PELO GOVERNO FEDERAL 

NÍVEL DE ENSINO METAS 

 Erradicação do analfabetismo; 

 Universalização do atendimento escolar; 

 Superação das desigualdades educacionais, 

com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de 

discriminação; 

 Melhoria da qualidade da educação; 

 Formação para o trabalho e para a cidadania, 

com ênfase nos valores morais e éticos em 

que se fundamenta a sociedade; 

 Promoção do princípio da gestão democrática 

da educação pública; 

 Promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do país; 

 Estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto (PIB), 

que assegure atendimento às necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e 

equidade; 

 Valorização dos(as) profissionais da 

educação;  

 Promoção dos princípios do respeito aos 

direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. 

 

Educação Infantil Universalizar a educação infantil na pré-escola para 

as crianças de quatro a cinco anos de idade e 

ampliar a oferta de educação infantil em creches de 

forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento 

das crianças de até três anos até o final da vigência 

deste PNE; 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final 

do terceiro ano do ensino fundamental; 

Oferecer educação em tempo integral em, no 

mínimo, cinquenta por cento das escolas públicas, 

de forma a atender, pelo menos, vinte e cinco por 

cento dos(as) alunos(as) da educação básica. 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 

quinze anos ou mais para noventa e três inteiros e 

cinco décimos a cada ano de governo e, até o final 

da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 

absoluto e reduzir em cinquenta por cento a taxa de 

analfabetismo funcional. 

Ensino Fundamental Universalizar o ensino fundamental de nove anos 

para toda a população de seis a quatorze anos e 

garantir que pelo menos noventa e cinco por cento 

dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste 

PNE. 

 

Ensino Médio Universalizar o atendimento escolar para toda a 

população de quinze a dezessete anos e elevar, até o 
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final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida 

de matrículas no ensino médio para oitenta e cinco 

por cento; 

Elevar a escolaridade média da população de 

dezoito a vinte e nove anos, de modo a alcançar, no 

mínimo, doze anos de estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para as populações do campo, 

da região de menor escolaridade no país e dos vinte 

e cinco por cento mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Ensino Especial Universalizar, para a população de quatro a 

dezessete anos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas 

de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados. 

 

Educação Profissional Oferecer, no mínimo, vinte e cinco por cento das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos 

ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. 

Triplicar as matrículas da educação profissional 

técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 

oferta e pelo menos cinquenta por cento da 
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CULTURA E ESPORTE 
 

Na última década foram intensificadas as discussões acerca da responsabilidade dos governos, federal, estadual e municipal 

sobre a produção cultural e esportiva, e os princípios que devem reger a elaboração dessas políticas. Porém tais discussões não têm sido 

seguidas por estudos sistemáticos no que diz respeito ao acompanhamento da atuação política dos governos nesses campos. Por política 

pública cultural e esportiva estamos considerando um conjunto ordenado e coerente de preceitos e objetivos que orientam linhas de 

ações públicas para curto, médio e longo prazo. A proposição desse governo será realizada por meio do mapeamento das ações 

expansão no segmento público. 

 

Ensino Superior Elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para cinquenta por cento e a taxa líquida 

para trinta e três por cento da população de dezoito 

a vinte e quatro anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, quarenta por 

cento das novas matrículas, no segmento público. 

Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a 

proporção de mestres e doutores do corpo docente 

em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

educação superior para setenta e cinco por cento, 

sendo, do total, no mínimo, trinta e cinco por cento 

doutores. 

Elevar gradualmente o número de matrículas na 

pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 

titulação anual de sessenta mil mestres e vinte e 

cinco mil doutores. 
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realizadas no Município. Esse mapeamento deve ter como foco os âmbitos da produção, de circulação e das produções (com 

receptividade) culturais e esportivas.  

Com ênfase neste foco, o Plano de Cultura e Esporte do Município de Ananindeua se apresenta com diretrizes, metas e 

estratégias para a execução de políticas públicas dedicadas à cultura e o esporte. Como proposição desse governo implementará ações 

de planejamento participativo, considerando como ponto de partida um abrangente diagnóstico sobre as condições reais das 

manifestações culturais e esportivas do Município, com base nas reflexões propõe orientações para a atuação das diretrizes, metas e 

estratégias com responsabilidade social. 

O Plano se estrutura em três diretrizes complementares: a cultura e o esporte como expressão simbólica; como direito de 

cidadania; e como campo potencial para o desenvolvimento econômico e social com ênfase na sustentabilidade. Essas diretrizes, por sua 

vez, desdobram-se nas metas, que dialogam com os temas reconhecimento e promoção da diversidade cultural; criação e fruição; 

circulação, difusão e consumo; educação e produção de conhecimento; ampliação e qualificação de espaços culturais; fortalecimento 

institucional e articulação municipal; participação social; desenvolvimento sustentável da cultura e do esporte; e fomento e financiamento 

por parte das instituições privadas.  

 
O PLANO 

 

O Plano tem por finalidade o planejamento e implementação de políticas públicas de curto, médio e longo prazo voltadas à 

proteção e promoção da diversidade cultural e do esporte ananindeuense. Diversidade que se expressa em práticas, serviços artísticos, 

esportivos e lazer como bens culturais determinantes para o exercício da cidadania, da expressão simbólica, ampliando o 

desenvolvimento socioeconômico do Município de Ananindeua. 

Para o atual governo a gestão da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL, o Plano será sistematizado em diretrizes e 

compreendendo a Cultura e o esporte, considerando a sua diversidade conceitual que tem nas calorosas discussões entre os estudiosos, 
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filósofos, sociólogos, antropólogos um amplo campo de definição. No entanto, entendemos o seu sentido como o conjunto da experiência 

humana que se move na dinâmica do tempo-espaço e com o qual precisamos ir tecendo linhas de atuação significativas para a sociedade 

local. 

É com esse entendimento que tomamos a abordagem de Albino Rubim (2006, p.2) que chama de “automização da cultura 

como campo singular”, que mobiliza mercados consumidores e permite atuações profissionais, acadêmicas e políticas. Para o autor, 

“cabe propor mesmo uma centralidade para a cultura” no mundo contemporâneo. A partir desses estudos iniciais, outras abordagens do 

conceito de cultura se desenvolveram nas ciências sociais e em diversas áreas do pensamento humano como diante das múltiplas 

interpretações e usos do termo cultura, adotamos como referência neste trabalho três concepções fundamentais de entendimento da 

cultura, como: 

1) modos de vida que caracterizam uma coletividade; 

2) obras e práticas da arte, esporte e lazer como atividades que articulam o conhecimento sensível, intelectual e físico; 

3) fator de desenvolvimento humano (sócio/cultural). 

 

OBJETIVOS DO PLANO 
 

 

 Difundir e fortalecer o município com suas políticas públicas que assegurem o direito constitucional à cultura e esporte;  

 Proteção e promoção do patrimônio e da diversidade cultural, artística, esportiva e étnica, ampliando o acesso à produção e 

fruição da cultura em todo o território do município com a inserção da cultura com a realização ou patrocínio da prefeitura, em 

parceria com as instituições municipais, estatais, federais e privadas, bem como incentivar modelos sustentáveis de 

desenvolvimento socioeconômico com estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão;  

 Realização, acompanhamento e avaliação das políticas culturais e esportivas. 
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DIRETRIZES E PROGRAMAS 
 

Diretrizes e Programas do Plano apresenta quatro (4) programas conforme diretrizes: Os projetos com suas atividades 

devem ser entendidos como ações processuais contínuas de caráter cultural, esportivo, educativo, científico e tecnológico, 

a exemplo de cursos, oficinas, eventos (encontros, seminários, workshops e feiras), prestações de serviços, apoio, produções e 

publicações, devendo ser incorporadas as Diretrizes e Programas. 

 
 

DIRETRIZES  
PREVISTA PELO GOVERNO FEDERAL 

PROGRAMAS 

 Cultura e o Esporte como expressão 
simbólica;  
 

 Cultura e o Esporte como direito de 
cidadania;  

 
 

 Cultura e o Esporte como campo 
potencial para o desenvolvimento 
econômico e social. 

 

I – CULTURA, ESPORTE, LAZER E CIDADANIA, compreendendo ações voltadas a cidadania, 

identidades e diversidade;  

II – CULTURA, ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE, compreendendo o acesso aos bens 

culturais, produções artísticas, de esporte e lazer;  

III – CULTURA, ESPORTE, MEMÓRIA E PATRIMONIO SOCIAL, compreendendo a qualificação 

dos espaços sociais com produções e sinalizações com nome daqueles que fazem a cultura do 

município e do Estado;  

IV – CULTURA, ESPORTE E GERAÇÃO DE EMPREGOS, compreendendo a qualificação dos 

indivíduos sociais (com parcerias solidarias) para a produção auto-sustentável; Formação de 

gestores e empreendedores culturais; Formação artística; Formação Esportiva; Capacitação 

técnica/aperfeiçoamento profissional para a produção cultural. 

 

 
 

 
METAS  
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As  Metas e Estratégias estão associados às Diretrizes e Programas no quadro a seguir.  
 

 

METAS 

• Garantir acesso aos bens culturais com suas expressões simbólicas, artísticas e esportivas;  

• Promover a diversidade cultural, social e esportiva, a autoestima, o sentimento de pertencimento, a cidadania;  

• Qualificar o ambiente social do município, instrumentalizando e ampliando os espaços que permitam o acesso à produção e à 

expressão cultural e esportiva;  

• Gerar oportunidades de emprego e renda por meio da efetivação de projetos autossustentáveis e ou parceria com empresas com a 

finalidade de empreendimentos de economia solidária no mercado cultural e esportivo do Município de Ananindeua. 

 Propor, coordenar, subsidiar e acompanhar a elaboração, implementação e avaliação do Plano de Cultura e Esporte, com seus 

programas e projetos;  

 Coordenar os programas, projetos, ações e estudos relativos ao desenvolvimento das atividades econômicas da cultura, esporte, 

informações, pesquisas e estatísticas das políticas culturais, bem como propor medidas de regulamentação da legislação cultural no 

Município;  

 Formular diretrizes, metodologias e políticas públicas para o contexto no qual as tecnologias digitais e o ambiente conectado em 

rede impactam a criação, produção, reprodução, distribuição, preservação, armazenamento, modalidades de acesso e cadeias 

econômicas relativas aos conteúdos simbólicos e às expressões e bens culturais artísticos, esporte e lazer;  

 Acompanhar as atividades das equipes/setores, projetos e de suas entidades vinculadas, com vistas a colher subsídios para a 

definição de diretrizes e estratégias para o campo cultural e esportivo local;  

 Planejar, coordenar e avaliar políticas orientadas à economia da cultura e esporte; e  

 Executar as atividades relativas à celebração e à prestação de contas dos convênios, acordos e outros instrumentos congêneres, que 
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envolvam a transferência de recursos do Orçamento do Município, no âmbito de sua área de atuação.  

 

 

 
INICIATIVAS ESTRATEGICAS POR ÁREA 

 
 
 Estando evidenciados os desafios que a nova gestão municipal terá de enfrentar e embasados pelo pensamento de que sejam 

urgentes e necessárias novas formas de condução das políticas públicas, elaboramos as Iniciativas Estratégicas por Área, com o objetivo 

de apresentar as pretensões de Gestão a que nos comprometemos, tendo como meta principal a melhoria da qualidade de oferecimento 

dos serviços e da qualidade de vida para o povo de Ananindeua. Aqui apresentamos os projetos, programas, ações que, de fato, sejam 

favoráveis ao percurso da seriedade, compromisso e ética em todos os setores que envolvem o desenvolvimento e crescimento do 

município. 

 São, obviamente, projeções iniciais, embasadas na vivência cotidiana e opinião dos ananindeuenses – que vêm sofrendo nesses 

últimos quatro anos, com o descaso do atual governo municipal. A partir disso, será possível a ampliação e elaboração de novos planos e 

estratégias para os fins a que nos propomos trabalhar com afinco, seriedade e respeito à coisa pública. 

 
 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS POR ÁREAS 
GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
EDUCAÇÃO CULTURA/ESPORTE 

• Gestão Participativa/Popular: governo de 
Alto Desempenho com a prefeitura 
integrando suas reflexões e ações com a 
comunidade; 
•Orçamento Integrado com programas/ações 
entre Secretarias; 
• Modernização do Sistema Fiscal e 
Tributário. 
• Combate à corrupção 

•Plano de Desenvolvimento Setorial:       
  - Ananindeua, Ambiente de Negócios; 
  - Ananindeua, Bem Viver; 
  - Ananindeua, Comércio Criativo/Interativo. 
•Orçamento Integrado com programas/ações 
entre Secretarias. 
 

 Um projeto eficaz para a educação 
deverá contemplar uma total revisão 
de cargos e salários de professores e 
serventuários, metodologia de ensino, 
escolas e mobiliários reformados, 
acervo bibliotecário condizente com o 
nível escolar, bem como, uma 
biblioteca móvel, dando suporte às 
escolas de ensino fundamental e 

• Escola/Espaço de Talento em 
parceria com a Cultura e o Esporte; 

 Feira de Arte, Cultura e Ciência em 
parceria com outras Secretarias, 
instituições públicas e privadas; 

 Implantar o Projeto “Geração Saúde: 
Esporte e Lazer”, em parceria com a 
Secretaria de Esportes, Programas 
sociais vigentes e empresas; 
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• Implementação do Programa Simplifique a 
Vida (desburocratização) 
• Projeto de Valorização do Servidor 
• Negociar junto aos sindicatos das 
categorias a reposição das perdas salariais. 
 
 

médio. 

 Atividades complementares, culturais 
e esportivas deverão ser estimuladas, 
excedendo-se inclusive a carga horária 
determinada, haja vista que estas 
atividades são positivamente 
inclusivas no que tange à sociabilidade 
de jovens e adolescentes. Neste 
sentido a Administração Municipal 
deverá buscar convênios com 
entidades culturais e esportivas para 
que esta prática seja amplamente 
disseminada no município. 

 A Administração Municipal deverá dar 
a estas entidades alguma forma de 
incentivo para que o projeto se 
mantenha. A parceria deverá ser 
estendida a empresas do município 
que entrarão com o patrocínio de 
eventos, uniformes, e outras 
atividades que fomentem a 
manutenção deste projeto, como 
ativo social de suas empresas. 

 O programa curricular do Ensino 
Fundamental e Médio deverá 
contemplar educação sexual, 
educação de trânsito e educação 
ambiental, complementando-se estas 
matérias com palestras, seminários e 
encontros, trabalhos de grupo, que 
estejam incluídos no processo de 
avaliação. 

• Reestruturação da Escola de Governo 
(para treinamento e aperfeiçoamento 

 Implantar a Fundação (ou Instituto) 
de Artes e Ofícios de Ananindeua, 
em parceria com a Secretaria de 
Cultura para oferecimento de cursos 
de curta e média duração para os 
jovens do município (cursos de artes, 
informática e profissionais), em 
parceria com o Sebrae, Sesi, Senai e 
Senac; 

 Oferecer estágios aos alunos da 
Fundação de Artes e Ofícios nas 
secretarias municipais, empresas 
parceiras e órgãos vinculados, de 
acordo com a legislação e programas 
sociais vigentes; 

 Criar a Revista de Cultura e Esporte 
Ananin para publicação de artigos, 
relatos de experiências sobre ações 
bem sucedidas na área;  

 Criar editais de fomento a Cultura e o 
Esporte com incentivo/parceria do 
empresário local; 

• Revisão da rede de equipamentos 
culturais:  
- 1º Centro de Cultura e Turismo (com 

galeria de artes, teatro/dança e 
auditório e salas para oficinas de 
artes visuais; teatro/dança e 
música);  

 Projeto: Cinema na Praça; 
• Projeto: Memória, História e 
Patrimônio. 

 Projeto: Carnaval Ananin. 
Projeto: Arraial Ananin/Forronindeua.  
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do servidor público); 
•Revisão e adequação do Estatuto do 

Servidor; 
•Revisão e adequação do Plano de 

Carreiras, Cargos e Salários – PCCR; 
•Criação de Escolas Técnicas 

Profissionalizantes em tempo 
integral,, com ênfase na Educação 
Ambiental e formação para o mundo 
do trabalho (para o atendimento de 
adolescentes em situação de risco, em 
parceria com os programas sociais 
vigentes e CRAS); 

• Criação de Escola/Espaço de Talento 
em parceria com a Cultura e Esporte; 

• Reforço Escolar em parceria com as 
Instituições públicas e privadas: 

• Criação de ANANIN Criança Eco 
Educação; 

• Criação de Saúde nas Escolas em 
parceria com a Secretaria de Saúde e 
instituições privadas; 

 Formação Continuada para os 

professores em parceria com 

instituições de Ensino Superior; 

 Criação da Feira de Arte, Cultura e 

Ciência em parceria com outras 

Secretarias; 

 Implantar o Programa “Geração 

Saúde: Esporte e Lazer”, em parceria 

com a Secretaria de Esportes, 

Programas sociais vigentes e 

empresas. 

•Escola Ananin em Tempo Integral (para 
o atendimento de crianças em 
situação de risco e mães que 

• Revisão da rede de equipamentos 
esportivos;  

 Funcionamento do Centro 
Poliesportivo da Cidade. 

 Programas Integrados de Cultura, 
Esporte e Lazer voltados para a 
Cultura da Paz e na busca de Auto 
Afirmação da Identidade Regional 
com a Criação da Rede de Parcerias 
com Igrejas, Associações e Entidades 
Empresariais. 

 Criação do Sistema Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
Integrado para a Descentralização de 
Equipamentos Sociais como Centros 
de Juventude nos bairros e 
Comunidades. 
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trabalham fora de suas residências); 
• Criação de Reforço Escolar; 
• Criação de ANANIN Criança Eco 

Educação; 

 Formação Continuada para os 
professores em parceria com 
instituições de Ensino Superior; 

• Saúde nas Escolas em parceria com a 
Secretaria de Saúde e instituições 
privadas; 

 Implantação do Centro de Formação 
Continuada para os professores e 
técnicos, com planejamento 
estratégico das ações a serem 
desenvolvidas nas escolas e pelo 
Programa Alfabetização na Idade 
Certa do Governo Federal (PNAIC). 

 Ampliação da oferta de vagas na rede 

pública, promovendo acessibilidade 

em infraestrutura nas escolas e vias 

públicas para as pessoas que 

necessitam de cuidados especiais; 

 Criação de vagas para técnicos 

específicos na área (Assistente Social, 

Psicólogo e Educador Especial) nas 

escolas para atendimento 

individualizado; 

 Implantação do Centro de Referência 

em Educação Especial para 

acompanhamento e avaliação 

permanente dos alunos especiais e 

suas famílias; 

 Contratar via concurso ou prestação 

de serviços, conforme legislação 

vigente, cuidadores especiais para os 
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alunos especiais nos espaços 

escolares.  

 Implantar a Fundação (ou Instituto de 
Artes e Ofícios de Ananindeua, em 
parceria com a Secretaria de cultura 
para oferecimento de cursos de curta 
e média duração para os jovens do 
município (cursos de artes, 
informática e profissionais), em 
parceria com o Sebrae, Sesi, Senai e 
Senac; 

 Oferecer estágios aos alunos da 
Fundação de Artes e Ofícios nas 
secretarias municipais, empresas 
parceiras e órgãos vinculados, de 
acordo com a legislação e programas 
sociais vigentes. 

•Fomentar parcerias com as 
Universidades  públicas e privadas 
para o desenvolvimento técnico-
científico das ações estratégicas do 
Governo municipal; 

•Criar programas específicos do 
município que favorecer a garantia do 
acesso e permanência no ensino 
superior; 

•Melhorar a qualidade do transporte 
público para o deslocamento dos 
alunos do ensino superior 
(principalmente no turno noturno); 

•Implantar o Programa de Fomento e 
Incentivo à Pesquisa por meio de 
Editais nas áreas que necessitam de 
maiores e melhores investimentos 
pelo Governo Municipal (saneamento 
básico, educação, inovação e novas 
tecnologias); 

•Criar a Revista de Educação Ananin 
para publicação de artigos, relatos de 
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experiências sobre ações bem 
sucedidas na área; 

•Orçamento Integrado com 
programas/ações entre Secretarias. 

 

SAÚDE  ORDEM PÚBLICA E CONSERVAÇÃO HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
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•Reestruturação do Atendimento de 

Urgência e Emergência das UPAs; 

 SAÚDE EM CASA: Atendimento domiciliar; 
•Orçamento Integrado com programas/ações 

entre Secretarias. 
• Criação do Programa de Atenção à saúde 

do Servidor; 
• ampliação da rede de atendimento  
(4 Policlínicas, UPAS, Centros de Diagnósticos 

no PAAR e Jaderlândia); 
• Inaugurar o 1

0
 centro de Saúde da Mulher 

(não concluído na gestão anterior, mas já 
com verba liberada); 

• implantar o 1
0 

CAPS (atendimento aos 
dependentes de álcool e drogas e suas 
famílias); 

• Implantar o 1
0 

Centro de Zoonoses do 
Município; 

• Implantar 5 Academias de Saúde (uma em 
cada Distrito); 

• Gestão participativa, com os profissionais 
da área de Saúde, Sindicatos, Conselho 
municipal de Saúde e Sociedade Civil 
Organizada. 

 Campanhas Permanentes para difusão dos 
Estatutos dos Direitos da Mulher, do Idoso 
e da Infância e Adolescência. 

 Reestruturação dos Programas Específicos 
de Saúde da Mulher, da Juventude na 
Escola e Saúde do Idoso com a finalidade de 
aproximá-los mais das realidades locais, 
incluindo a participação popular. 

 Criação e fortalecimento da Farmácia 
Acessível – Programa FarmAcess com 
estruturação da Farmácia Básica nos Postos 
de Saúde. 

 
• Ananindeua em Ordem com  
    - Gestão Integrada de Vias Públicas; 
    - Conservação de Vias; 
    -Modernização da Rede de Iluminação 

Pública. 
•Orçamento Integrado com programas/ações 
entre Secretarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Morar Feliz “Por uma paisagem   

Eco/Urbanizada”; 

 Revitalização de Ananindeua: placa de 
Identificação de Bairros e ruas; 

• Criação de Programa de Habitação 
Municipal em parceria com o 
empresariado local utilizando acordos 
sobre incidência de taxas de ISS e 
IPTU. 

•Orçamento Integrado com 
programas/ações entre Secretarias. 

 

 
• Atendimento Psicossocial nas UPAs 

em parcerias com os CRAS e 
Conselhos Tutelares; 

 Criação de formação para jovens 
desempregados em parceria com o 
SEBRAE, SENAI e com Institutos e 
Instituições de Ensino Superior; 

 

 Desenvolver de forma prioritária 
Projetos e Programas na Área da 
Mulher envolvendo desde a questão 
do Combate à Violência, passando 
pelo seu Empoderamento na 
Economia e na Política do Município. 

• Inclusão Digital/Ananindeua Wi –Fi  
público; 

•Orçamento Integrado com 
programas/ações entre Secretarias. 

 
 

TRANSPORTE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEGURANÇA PÚBLICA GABINETE DO PREFEITO 
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• Realização de licitações para empresas de 
ônibus e transportes públicos que priorizem a 
qualidade; 
• Criação de um sistema viário com 
prioridade para o transporte público; 
• Implantação de ciclofaixas; 
• criação de um Plano Diretor para 
organização do fluxo de transporte urbano; 
• Asfaltamento e melhoria nas condições de 
trafegabilidade; 
• Implantação de sistema de sinalização que 
facilite o trânsito (inclusive na BR 316, em 
parceria com o DENIT); 
• Sistema de Integração que possibilitem o 
transita entre as diferentes localidades do 
Município, Ampliar a oferta e acesso aos 
meios de transportes urbano, rurais e 
ribeirinhos; 
• Terminal de Integração rodoviário com a 
Racionalização e Integração Físico-Tarifária – 
Bilhete Único;  
• Frota de Ônibus Município de Ananindeua 
para a comunidade carente 
(comprovadamente não tenham renda ou 
renda de até 1 salário mínimo); 
•MOBILIDADE ACESSIVEL: Plano de 
Mobilidade Sustentável com Transporte para 
Ciclovias e Aquaviário (adaptação de vias 
públicas e calçadas): - Tráfego 
Inteligente/Eco-educação (com ênfase no 
eco/turismo e mobilidade para os ribeirinhos; 
•Orçamento Integrado com programas/ações 
entre Secretarias. 

• Expansão do Saneamento; 
• Controle de Enchentes; 
• Qualidade de Água Urbana; 
• Ananindeua, Cidade da Bicicleta; 
• Ananindeua, Sustentável; 
• Ananindeua, Verde. 
•Orçamento Integrado com programas/ações 
entre Secretarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Efetivação da Guarda Civil Municipal; 
• Criação do Grupo de Pronto Emprego; 
• Grupamento de cães especializados no 
combate às drogas; 
•Grupamento de promoção Social 
(educação para a segurança); 
• Grupamento de Motociclistas; 
• Implantação da Força tarefa Civil 
Municipal; 
• Criação e apoio a projetos voltados à 
segurança; 
•POLICIAMENTO MÓVEL: com 
contingente via bicicletas e motos; 
•Ampliação de postos nas praças de 
policiamento; 
• Ampliação de câmeras de segurança; 
• Melhoria da Iluminação Pública; 
• POLICIA AMIGO DA ESCOLA: Reforço 
da segurança nas escolas; 
• Formação Continuada para o 
contingente de policiais em parceria 
com as Instituições de ensino superior; 
•Orçamento Integrado com 
programas/ações entre Secretarias. 
 

Buscar um Planejamento Estratégico 
para operacionalizar as ações de 
governo no período de 2017 a 2021 ( 
PPA ) 
  
Interligar o Gabinete do Prefeito a 
todas as secretarias através do 
Controle Interno  
  
Investir no servidor publico  . O 
Gabinete do Prefeito será a principal 
porta para que o servidor venha tratar 
assuntos relevantes a problemas que 
possam ocorrer no período de gestão . 
O futuro governo terá as portas 
abertas com nossos servidores, 
diretamente com o gestor publico. 
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