
COLIGAÇÃO TODOS POR CANAÃ 
 
 

PROPOSTAS PARA 
CONTINUAR TRANSFORMANDO 

 
 

AS CONQUISTAS QUE TIVEMOS 
 

O desenvolvimento de Canaã dos Carajás se deve ao nosso povo batalhador, 

generoso, inquieto e ousado, nascido aqui ou vindo de outros lugares. Em Canaã moram 

pessoas de todas as religiões, todas as origens, mas todos com um traço em comum: a 

paixão por esta cidade. 

O presente que conquistamos é fruto do esforço do nosso povo, de sua 

capacidade de trabalho e do talento para inovar. Mas é, também, resultado das ações 

e dos investimentos do governo municipal nestes últimos anos, que por sinal, que são 

os maiores da nossa história. Investimentos na área social, na saúde, na educação, na 

infraestrutura, no meio ambiente, no desenvolvimento rural econômico dentre outros. 

Nestes últimos quatro anos, o município foi especialmente atendido pela prefeitura com 

dedicação, seriedade e planejamento. 

Sobressaem entre as inúmeras ações, a implantação do programa ASFALTA 

CANAÃ com mais de 100 km de vias pavimentadas na zona urbana e rural; Implantação 

de mais de 120 km de agua e esgoto; construção, ampliação e reformas de prédios 

públicos; construção de 03 escolas novas, reforma e Ampliação de 11 escolas, 

climatização de todas as salas de aula da rede municipal, reforma e ampliação do 

hospital municipal, construção de 06 unidades de saúde. Construção da feira do 

Produtor; Construção de praças e academias ao ar livre; Construção e cobertura de 

quadras em todas as escolas urbanas e vilas rurais; transformação do “lixão” em Aterro 

Controlado; Implantação da feira de negócios e festival gastronômico; Ampliação dos 

programas sociais (CREAS, CRAS NIES, CAPS, PETI, CECON, CASA ABRIGO ETC); 

Regularização fundiária com entrega de títulos e entrega de 933 casa do programa 

PMDB/PT/DEM/PEN/PHS/PR/PROS/PSB/PSC/PSD/PT DO B/PTB/PTC/PV 



Minha Casa Minha Vida; Implantação do Programa Moradia Digna, com a entrega de 

23 casas a famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade social; e a 

regularização e ampliação da Rede de energia elétrica zona urbana e rural. 

Nossa cidade avançou bastante, mas precisa ir mais longe. Há muito ainda a 

fazer. O futuro nos aguarda. Temos de andar depressa, com ousadia para inovar, 

coragem para enfrentar desafios, experiência para resolver problemas, capacidade 

executiva para fazer acontecer. 

 
 
 
 
 

O FUTURO QUE QUEREMOS 
 

Administrar um município como Canaã dos Carajás exige, além de dar respostas 

às necessidades cotidianas dos cidadãos, planejar o futuro e executar ações que só no 

longo prazo terão pleno efeito. Em virtude de seu processo histórico de urbanização, a 

cidade tem desequilíbrios que, para ser completamente equacionados, exigem 

investimentos sustentados no decorrer de vários ciclos de governo. 

Não é demais lembrar que fazer tanto e obter tamanhos resultados exigiu imenso 

esforço. Tivemos que superar uma herança pesada legada pela gestão anterior, com 

serviços precariamente prestados, a máquina pública desorganizada e uma situação 

financeira desastrosa. Quando assumimos a prefeitura, em janeiro de 2012, não havia 

dinheiro nas contas bancárias do município, os serviços estavam interrompidos, os 

salários atrasados, empenhos cancelados, fila de credores, e um debito de mais de R$ 

70 milhões em débitos com o INSS. 

O caminho da recuperação foi árduo, mas com seriedade, responsabilidade e 

respeito a coisa pública, conseguimos “arrumar a casa” e hoje as contas públicas estão 

saneadas e Canãa está no rumo certo, pronta para avançar  de maneira firme e 

sustentável. 

Para fazer uma cidade como Canaã avançar, é preciso experiência, é necessário 

manter o compromisso com a responsabilidade fiscal, o respeito aos recursos públicos, 

a melhor alocação dos tributos que os cidadãos pagam, a busca do bem público acima 

de objetivos político-partidários. Tudo isso permeado pela criatividade para inovar com 

pés no chão, melhorar o que já existe e seguir em frente. É essa visão de presente e de 

futuro que guiou este programa de governo, que apresenta nossas propostas para a 

cidade nos próximos quatro anos. 



PROPOSTAS SETORIAIS 
 
 
 
 

1. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESENVOLVIMENTO 
RURAL E EMPREENDEDORISMO. 

Dentre as necessidades de nosso município destacam-se a criação de 

oportunidades de trabalho para uma população que cresce de forma acelerada, onde 

desponta um contingente imenso de jovens e de imigrantes com competências e 

expectativas diversas em relação à cidade. 

O nosso compromisso é fortalecer e ampliar as ações que já vem dando certo 

com Realização da feira do Empreendedor, Negócios e Festival Gastronômicos; 

Implantação Feira do produtor; Implantação da Sala do empreendedor; Implementação 

da Lei geral, dentre outros. Portanto é fazer nossa cidade continuar crescendo de forma 

econômica e ambientalmente sustentável. 

Ampliar o desenvolvimento inclui ações que explorem as oportunidades atuais, 

reforcem nossas vocações econômicas e impulsionem novas frentes de geração de 

renda e emprego. 

 

Principais ações propostas: 

• Implantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico – FMDE para 

fomentar políticas de geração de emprego e renda; 

• Criar e implementar o DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS para geração 

de emprego e renda; 

• Criar e Implementar o PORTO SECO para fomentar a atividade industrial no 

município e transformar Canaã no pólo logístico da região; 

• Fortalecer, ampliar e diversificar o programa da AGRICULTURA FAMILIAR 

SUSTENTÁVEL; 

• Criação do programa de PISCICULTURA; 

• Construção de ESCOLAS TÉCNICAS; 

• Fortalecimento da economia solidaria; 

• Implementação da FAZENDA MODELO para qualificar ainda mais o nosso 

trabalhador rural; 

• Ampliar programa de incentivo a regularização fundiária urbana e rural; 



2. INFRA ESTRUTURA E URBANISMO 
 

Nos próximos quatro anos, vamos preparar o caminho de crescimento dos 20 

anos que virão. Esta preparação envolve pesados investimentos em infraestrutura. 

Certamente Canaã é uma das principais cidades do Estado do Pará, e num 

futuro próximo será uma das principais cidades do interior do pais. Este crescimento 

precisa ser amparado por uma estrutura urbana que lhe dê sustentação, sendo este, o 

nosso próximo grande desafio. 

Sistema viário organizado e seguro, transporte público funcional e eficiente, 

ciclovias interligando os bairros ao centro, calçadas padronizadas e parques ambientais 

em todas as regiões da cidade. Esses são exemplos de estruturas essenciais para o 

crescimento de Canaã dos Carajás. 

 

Principais ações propostas: 

• AMPLIAR O ASFASTA CANAÃ e nos próximos 4 anos, asfaltar 100 % das vias 

Urbanas e Vilas é assim levar mais mobilidade e cidadania ao povo. 

• Construção da NOVA WEYNE CAVALCANTE, reurbanizada, com paisagismo, 

arborização, estacionamentos, academia ao ar livre e pontos de taxi e moto-taxi; 

• Construção do ANEL VIÁRIO; 

• Ampliação do SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO; 

• Construção de 2 Estações de Tratamento de Esgoto - ETE’s  integradas com o 

sistema já construído (ETE’S de pequeno porte); 

• Aquisição de equipamentos para perfuração de poços artesianos em áreas 
críticas do município; 

• Construção do CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL onde funcionará a 

prefeitura e secretarias municipais; 

• Construção de MAIS PRAÇAS e ESPAÇOS DE LAZER e ACADEMIAS AO AR 

LIVRE nos bairros e vilas da zona rural; 

• Criação de programa de incentivo a construção de CALÇADA ACESSÍVEL; 

• Garantir acessibilidade nos logradouros e prédios públicos; 

• Construção de CICLOVIAS E CICLO FAIXAS; 

• Criar programa de RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, RIOS E IGARAPÉS DE 

Canaã; 

• Programa de ARBORIZAÇÃO DA CIDADE; 

• Delimitar  bairros  e  regularizar  nomenclaturas  e  numeração  de  logradouros 

públicos; 



• Implantação de linhas regulares do TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO; 

• Construção da RODOVIÁRIA MUNICIPAL; 

• Ampliação e modernização da rede de energia elétrica e iluminação pública 

urbana e rural; 

• Fortalecimento na parceria junto aos governos estadual e federal, para 

ASFALTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA CANAÃ DOS CARAJÁS À VILA 

SÃO JOSÉ potencializando o acesso à rodovia Belém/Brasília. 

• Construção do ATERRO SANITÁRIO; 

• Substituição de todas pontes de madeiras por concreto; 
 
 
 

3. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Compromisso com o direito de todos. 

Em Canaã dos Carajás existiam serviços voltados especificamente para crianças 

/ adolescentes e idosos. A partir de 2012, as políticas de desenvolvimento social 

passaram a ser oferecidas como “Direito do Cidadão”, ou seja, a Assistência é para 

quem dela precisa, independentemente de idade, sexo, gênero, religião e etc., nesse 

sentido, ampliamos e fortalecemos os programas sociais como a Distribuição de cestas 

básicas e aluguel social; o CREAS, CRAS, NIES, CAPS, PETI, CECON, CASA 

ABRIGO, e etc. 

A consolidação das políticas de Desenvolvimento Social, ainda exige o 

enfrentamento de importantes desafios. Assim, nossa proposta de governo é continuar 

fazendo valer o que preconiza essa importante política e garantir atendimento de 

qualidade a todas as famílias que dela necessitam. 

 

Principais ações propostas: 

• Ampliação  dos  programas  sociais  para  atender  zona  urbana  e  rural  com 
eficiência; 

• Melhorias e ampliação do projeto “BOLSA UNIVERSITÁRIA”; 

• Criar o programa HORTA NO QUINTAL; 

• Ampliar as políticas públicas para mulheres, idosos, crianças e adolescentes, 
com a continuidade dos Objetivos e Ações dos ODS – Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. 

• Construção de BIBLIOTECA PÚBLICA COM CENTRO DIGITAL; 

• Implantação do CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS 

(adequar a legislação); 



• Criar e fomentar políticas de fortalecimento das organizações sociais; 

• Implantação do RESTAURANTE POPULAR. 
 
 
 

4. CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 

Canaã dos Carajás, nos últimos 3 anos, recebeu mais do que em toda a sua 

história, atenção da Prefeitura em diversos segmentos. A melhora significativa nos 

índices de educação, dos serviços de saúde, os investimentos em infraestrutura, e os 

apoios aos eventos de cultura, esporte e lazer, sem esquecer as tão apreciadas belezas 

naturais, fizeram de Canaã dos Carajás um lugar ideal, escolhido por muitas pessoas 

de outras cidades, estados e países para viver, trabalhar e morar. 

Por isso, é imprescindível colocar a Cultura, o esporte e o lazer como uma das 

políticas públicas fundamentais, estabelecendo transversalidade com outras áreas da 

administração pública, para que possibilite aos cidadãos amplo acesso aos bens e 

serviços, e para que Canaã dos Carajás se consolide como a cidade onde as 

potencialidades humanas são reconhecidas, realizadas e convertidas em mais 

qualidade de vida para todos. 

 

Principais ações propostas: 

• Construção de COMPLEXO ESPORTIVO; 

• Construção do COMPLEXO CULTURAL (anfiteatro, centro de convenções); 

• Construção de um PARQUE ECOLÓGICO (com área de camping, 

restaurantes, pista de ciclismo trilhas, etc.); 

• Criação de mais BOSQUES ECOLÓGICOS (exemplo: Bosque Gonzaguinha) 

• Construção de CAMPOS DE FUTEBOL NOS BAIRROS; 

• Criar calendário de datas comemorativas e fomentar diversas formas de 

cultura; 

• Construção de QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS BAIRROS. 

• Construção do MIRANTE DE CANAÃ DOS CARAJÁS; 

• Construção do CENTRO DE INFORMAÇÕES AO TURISTA. 
 
 
 

5. EDUCAÇÃO 
 

A implantação de salas climatizadas, carteiras novas e de qualidade, a 

substituição dos quadros negros por lousas digitais, a formação continuada, juntamente 



com a revisão do PCCR e a reposição das perdas salariais em mais de 120 por cento 

ao longo desta gestão, são ações que visam garantir uma formação de qualidade e 

oferecer melhores condições de trabalho aos educadores, como também reconhecer 

esse profissional e tornar mais eficiente sua atuação. 

E para elevarmos o padrão de qualidade educacional continuaremos investindo 

em reformas, ampliações e construção de novas escolas e adquirindo material didático 

compatível com a faixa etária das crianças. Também serão mantidos a excelente 

alimentação escolar, bem como a formação e a valorização dos profissionais da 

educação. 

Nossa Educação tem sido reconhecida e premiada, mas esta condição não 

desobriga o município de fazer sempre melhor. 

 
Principais ações propostas: 

• Construção do CEFAPRO – Centro de Formação dos Professores; 

• Construção de NOVAS ESCOLAS MODELOS; 

• Construção de mais CRECHES NOS BAIRROS; 

• Distribuição do KIT ESCOLAR (uniforme, calçado, mochila e material escolar) 

para os alunos da rede municipal 

• Criação do POLO UNIVERSITÁRIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e microrregião; 

• Implantação do programa ESCOLA DE PORTAS ABERTAS com atividades 

sociais, culturais e esportivas aos finais de semana; 

• Implantação do programa PROFESSOR NOTA 10 de incentivo a formação 

continuada e doação de 1 notebook para cada professor. 

• Consolidar o CEAC – Centro de Educação Ambiental de Canãa; 

• Implantação de programas de educação ambiental nas escolas e campanhas 
de conscientização ambiental à toda a comunidade; 

 
 
 

6. SAUDE 
Saúde humanizada, acolhedora, inclusiva e para todos. 

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela 

humanização do atendimento. 

Continuaremos focando na qualificação e melhora dos modelos de atenção à 

saúde básica, com atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, com 

atendimento acolhedor e integral do cidadão. 



Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e sustentabilidade 

de ações eficientes e efetivas, focando numa gestão de qualidade que garanta uma 

Saúde Pública que atenda às necessidades da população. 

 
Principais ações propostas: 

• Implantação do programa MÃE CANAÃ, de acompanhamento da mulher durante 

toda a gravidez, com transporte gratuito para a realização de exames de pré- 

Natal e para parto, com doação do enxoval básico do bebê. 

• Implantação do sistema CONSULTA CERTA, com marcação de consultas e 

exames pela internet ou pelo telefone 0800, gratuito até para celular. 

• Construção de novas unidades de saúde; 

• Ampliar a ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA e melhorar a saúde preventiva em 

nosso município; 

• Implantação do PLANTÃO MÉDICO NAS VILAS com permanência de 

ambulância no posto de saúde 

• Ampliar a prestação de serviços de SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE a 

população 

• Criação do CENTRO DE ZOONOSES; 
 
 
 
 
 

7. HABITAÇÃO 

Moradia digna aos Canaãnense. 
 

Possuir um local seguro, confortável e digno para viver com sua família é o sonho 

de muitos cidadãos Canaãnense, que desejam também ter a garantia de que os filhos 

terão um teto, um amparo, para seguir suas vidas. 

A Prefeitura de Canaã dos Carajás realizou diagnóstico que apontou o déficit 

habitacional da cidade e cadastrou as famílias em busca de novas moradias. Com base 

na demanda, a prefeitura agilizou, regularizou e entregou 933 casas do programa Minha 

Casa Minha Vida, e implantou o Programa Municipal Moradia Feliz, entregando neste 

ano 23 casas a famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade social. 

Nos próximos quatro anos, iremos oferecer também melhores condições de vida, 

infraestrutura urbana adequada, opções de lazer, melhor mobilidade e espaços públicos 

conjugados às moradias. Em suma, uma vida com perspectiva de um futuro melhor, 

integrada ao resto da cidade. 



Principais ações propostas: 

• Ampliação  do  programa  MORADIA  DIGNA  com  a  construção  de  NOVAS 

UNIDADES HABITACIONAIS; 

• Buscar novos convênios do “MINHA CASA, MINHA VIDA”; junto ao Governo 

Federal; 
 
 

8. SEGURANÇA 
Compartilhar a responsabilidade na medida dos limites de atuação 

 
Embora a segurança pública seja exercida pelas polícias federais e estaduais, 

conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 144, a Prefeitura pode e deve 

contribuir dentro de seus limites legais de atuação. 

 
 

Principais ações propostas: 
 

• Criação da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do 

Cidadão como espaço permanente para discutir a segurança pública. 

• Implantação do SISTEMA GUARDIÃO de vídeo monitoramento eletrônico 

para diminuir a criminalidade; 
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