
 APRESENTAÇÃO 

Me chamo Carlito Begot, tenho 53 anos, sou pai de 5 filhos, cristão, 

empresário, nascido, criado e residente em Ananindeua.  

Venho de uma família simples, humilde e tradicional na política paraense, 

tendo Ananindeua como foco principal de atuação. Me preparei durante muito 

tempo para colocar meus conhecimentos à disposição dos cidadãos 

ananindeuenses, que já me confiaram 2 legislaturas na Câmara Municipal e 2 

mandatos de Vice Prefeito, oportunidades em que aprovei diversos projetos em 

prol da população local. 

Por toda experiência que carrego, como empreendedor e político, me candidato 

à Prefeitura de nossa cidade buscando transformar todas as potencialidades 

existentes em oportunidades e prosperidades para a sociedade de Ananindeua, 

trabalhando de forma aliada entre as 3 esferas de governo e, principalmente, 

ouvindo as comunidades, dando voz a gestão participativa com o intuito de 

diminuir as desigualdades.  

Este programa de governo é ponto de partida para um novo ciclo que se iniciará 

em 2021, tendo como norte o desenvolvimento do município, está subdivido em 

4 (quatro) objetivos para o desenvolvimento: 1. SOCIAL; 2. ECONÔMICO; 3. 

INFRAESTRTURA URBANA E SUSTENTÁVEL; e 4. INSTITUCIONAL.  

Destaco que conto com a contribuição e participação de toda população para 

efetivar tais metas, as quais nortearão a nossa gestão em um modelo gerencial 

pelos próximos 4 (quatro) anos de forma descentralizada, participava, inovadora, 

eficiente e transparente, tendo como principais prioridades oferecer uma saúde de 

qualidade e o saneamento básico digno, com base nos princípios da integralidade 

e universalização. 

Lutarei por mais investimentos fazendo parcerias com o Governo Federal, 

Governo do Estado e sociedade civil, por meio de consultas a população, através 

de audiências públicas, fóruns e debates. Buscarei melhorar a qualidade de vida 

das pessoas, usando a máquina pública no atendimento dos anseios da população, 

criando uma campanha que recupere a autoestima da população, que está sem 

esperanças. Darei início à uma Cidade mais digital, modernizando e dando maior 

celeridade à serviços públicos de qualidade.  

Por fim, pretendo iniciar a campanha “ANANINDEUA RUMO AOS 100 

ANOS”. 

  



1. OBJETIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

 SAÚDE  

• Reforçar o atendimento primário à saúde através do Programa de Saúde da 

Família e das Unidades Básicas de Saúde, requalificando, com ênfase na 

humanização do atendimento, e valorizando os profissionais;  

• Reformar, readequar e reequipar as Unidades Básicas de Saúde, para o melhor 

aproveitamento dos espaços físicos já existentes, de modo a ampliar a rede de 

atendimento;  

• Acelerar a informatização do sistema de saúde municipal, agilizando e 

otimizando o trabalho da Central de Leitos e Regulação, promovendo a integração 

das unidades de saúde, inclusive as administradas pelas Organizações Sociais 

(UPA’s – Cidade Nova e Icuí);  

• Implementar a IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO CIDADÃO, facilitando, 

inclusive por meio digital, o acesso aos dados de saúde e assistência social 

individual de todos os cadastrados; 

• Implantar o uso da Telemedicina como instrumento importante no diagnóstico 

a distância de patologias e de orientação de procedimentos e tratamentos médicos. 

Na mesma direção, fazer o monitoramento a distância de pacientes idosos, 

ampliando o “PROGRAMA MELHOR EM CASA”; 

• Construção do HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE ANANINDEUA e 

aprimoramento da atenção materno infantil, estimulando o pré-natal nas 

maternidades credenciadas, buscando a redução a mortalidade; 

• Implantar UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE que podem levar profissionais e 

serviços às regiões periféricas da cidade, como a Região das Ilhas e do Abacatal, 

evitando deslocamentos dispendiosos da população, bem como agilizando o 

diagnóstico e tratamento das patologias;  

• Criar o programa “VACINA O ANO INTEIRO”, o qual disponibilizará vacinas 

em período integral para a população municipal; 

• Implantar o CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ANANINDEUA, 

fortalecendo a rede municipal de atendimento oncológico, hemoterápico, 

recuperação fisioterápica e motora, entre outras especialidades; 

• Reformular os programas de atendimento psicossocial, ampliando a Rede CAPS 

I e CAPS AD; 



• Construir o CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE ANANINDEUA 

e implantar os atendimentos de urgência, consultas, cirurgias, além de 

procedimentos de castração; 

• Firmar convênios com instituições de pesquisa, a nível estadual e federal para o 

compartilhamento de informações que otimizem os projetos na área da saúde; 

• Ampliar e aparelhar os serviços do CEO (Centro de Especialidades 

Odontológicas), para novas áreas de atuação como a ortodontia. 

 

 EDUCAÇÃO  

• Reformar, concluir e construir escolas, analisando criteriosamente quais as 

regiões com maior déficit de vagas na rede escolar, dando preferência para onde 

houver real necessidade de ampliação;  

• Reforçar os programas de alimentação nas escolas de tempo integral e nas 

creches municipais, aprimorando o cardápio e buscando priorizar os alimentos 

cultivados e comercializados por produtores locais, como forma de fomento a 

economia municipal;  

• Estabelecer processos e parâmetros para acompanhamento e avaliação das 

aprendizagens, garantindo que as crianças concluam os anos iniciais do ensino 

fundamental no período correto e efetivamente alfabetizadas;  

• Criar a ESCOLA MUNICIPAL MILITAR, tendo como princípios o patriotismo, 

civismo, lealdade, ética, responsabilidade, inovação e probidade; 

• Intensificar ações de alfabetização de jovens e adultos;  

• Criar programas para que os alunos da rede municipal de ensino que necessitem 

de atendimento especializado possam desenvolver suas habilidades, apoiando a 

formação de professores e profissionais qualificados para o melhor atendimento;  

• Ampliar o acesso à educação integral;  

• Aperfeiçoar a política de valorização e aprimoramento contínuo de professores 

e demais carreiras da educação, com a criação do CENTRO DE FORMAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO;  

• Fortalecer o regime de cooperação com o governo estadual, aperfeiçoando 

mecanismos de integração e articulação entre os sistemas educacionais;  

• Investir nas unidades escolares com maiores problemas de aprendizagem, 

promovendo estratégias próprias; 



• Diversificar as ações educacionais considerando a singularidade das regiões, 

territórios e características de cada unidade escolar, como o atendimento 

específico dos quilombolas do Abacatal e dos alunos da Região das Ilhas; 

• Proporcionar mais tecnologia aos professores e alunos nas escolas públicas 

municipais, ampliando e implementando os laboratórios de informáticas e acesso 

à rede Wi-Fi; 

• Criar a ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, que proporcionará cursos 

profissionalizantes e espaço para utilização de aparelhos modernos para 

profissionais e alunos; 

• Criar o CURSINHO MUNICIPAL para apoiar os alunos da rede municipal que 

prestarão vestibular; 

• Criar a MEDALHA MÉRITO ANANIN, que premiará dos Melhores Alunos da 

rede municipal. 

 

 SEGURANÇA PÚBLICA  

• Adotar na Guarda Civil Municipal o modelo de policiamento orientado para o 

problema, como uma forma moderna que contribui para diminuir as ocorrências 

por meio do policiamento e de ações preventivas;  

• Fortalecer o PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À 

CRIMINALIDADE VIOLENTA (PNECV), do PROJETO EM FRENTE 

BRASIL, dando continuidade às ações, expandindo as Áreas de Interesse 

Operacionais (AIO) já existentes, através de convênios com o Ministério da 

Justiça e Segurança Pública e mais 9 Ministérios; 

• Implementar um novo modelo integrado de gestão de segurança pública, por 

meio da atuação renovada do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM); 

• Ampliar e otimizar os equipamentos de vídeo monitoramento, inclusive através 

de compartilhamento de imagem da iniciativa privada e a interligação a um 

CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE; 

• Aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal, com renovação de armamento e 

qualificação periódica do efetivo; 

• Criar o CENTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA; 

• Criar o PROGRAMA MUNICIPAL DE PACIFICAÇÃO, nas áreas periféricas 

e com maiores índices de violência. 



 

 PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  

• Criar o PROGRAMA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO CIDADÃO 

(SACI), o qual prestará apoio contínuo na expedição de documentos, assistência 

jurídica, PROCON, entre outros serviços, inclusive com agendamento online; 

• Aparelhar e implementar com equipes multidisciplinares nos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e nos Centros de Referência 

Especializados em Assistência Social (CREAS), além da criação de novos 

Centros; 

• Criar o Programa FAMÍLIA RENOVADA, com atuação em prevenção, 

tratamento e recuperação, acesso à justiça e cidadania, intensificando as 

estratégias preventivas de uso das drogas lícitas e ilícitas e de reinserção social 

dos usuários nos contextos familiar e comunitário;  

• Implantar unidades do RESTAURANTE POPULAR nos bairros com maiores 

índices de vulnerabilidade social, oferecendo alimentação de qualidade e baixo 

custo, e revitalização da unidade já existente;  

• Unificar e facilitar o cadastro dos beneficiários dos programas de transferência 

de renda com a inclusão de todos os usuários dos serviços sócio assistenciais. 

 

 IDOSOS  

• Implantar os CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, em que possam ser 

realizadas atividades lúdicas, capacitação, assistência social, médica e 

odontológica, entre outros serviços;  

• Criar o PROGRAMA MELHOR IDADE, com serviços médicos, de 

enfermagem, fisioterapia, odontológico, nutricionista, cuidadores, oferecidos nas 

residências dos idosos com visitas de equipe multiprofissional;  

• Implantar a UNIDADE MUNICIPAL DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO 

IDOSO com profissionais especializados em todos os serviços de atenção ao 

idoso. 

 

 PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  

• Promover a educação inclusiva, qualificando profissionais e criando condições, 

estruturas e espaços adequados;  



• Articular os serviços de atenção básica com as redes de saúde, incluindo o 

atendimento especializado às pessoas com deficiência;  

• Estimular as iniciativas de empreendedorismo para pessoas com deficiência;  

• Promover iniciativas desportivas com objetivo de alcançar o desenvolvimento 

integral do indivíduo, por meio da interação social entre seus praticantes e a 

promoção de bem-estar, saúde e qualidade de vida;  

• Tornar a cidade acessível e inclusiva, promovendo políticas de mobilidade 

urbana que permitam ao deficiente circular e acessar os serviços, qualificando os 

agentes públicos para o atendimento efetivo desse público; 

• Promover parcerias com a iniciativa privada, igrejas e outras entidades sem fins 

lucrativos, com a finalidade de ampliar ações de inclusão social. 

 

 COMUNIDADE NEGRA  

• Implantar o PLANO MUNICIPAL DE AÇÕES AFIRMATIVAS E COMBATE 

AO RACISMO;  

• Fortalecer e apoiar a atuação do CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL; 

• Promover a liberdade religiosa, combatendo as manifestações de intolerância, 

com participação das comunidades, para estudar, analisar e propor ações de 

enfrentamento e combate à intolerância religiosa;  

• Estimular a formação do CENTRO DE CULTURA DOS QUILOMBOLAS DO 

ABACATAL, para promover e estimular a produção de conteúdo que fomentem 

as políticas afirmativas em parceria com centros universitários, movimentos 

sociais e outros. 

 

 POLÍTICAS DE GÊNERO  

• Criar o CENTRO DE REFERÊNCIA LGBTQI+, para o atendimento de vítimas 

de violência por orientação sexual e identidade de gênero, por meio de assistência 

jurídica, psicológica e acolhimento assistencial; 

• Criar o CONSELHO MUNICIPAL DE APOIO LGBTQI+, que trabalhará de 

forma integrada à Administração Pública promovendo debates e contribuindo 

para redução das desigualdades; 



• Desenvolver a política municipal para a promoção da cidadania e da inclusão da 

população LGBTQI+ por meio da articulação com diversas políticas sociais de 

educação, trabalho, assistência social, segurança, entre outras. 

 

 MULHERES  

• Reorganizar a prestação dos serviços específicos para a mulher de maneira 

integrada e articulada entre todos órgãos municipais responsáveis pelas ações, 

assim como com órgãos das esferas estadual e federal;  

• Valorizar as entidades da sociedade civil com trabalho reconhecido na área como 

forma de ampliar o atendimento às vítimas e apoiar suas ações contra a violência 

de gênero;  

• Criar uma REDE ÚNICA DE SERVIÇOS reunindo sob um mesmo organismo 

todos os programas voltados para a mulher, serviços e equipamentos existentes e 

a serem implantados;  

• Fortalecer os programas de prevenção e atenção em saúde em aspectos como 

atenção materna, prevenção do câncer de mama e útero, natalidade responsável, 

educação sexual e prevenção das DST’s. 

 

 CULTURA  

• Realizar um inventário, por meio de cadastramento, de todos os segmentos 

artísticos do município; 

• Concluir e inaugurar a BIBLIOTECA MAIS CULTURA, expandindo a 

iniciativa para mais bairros de Ananindeua; 

• Criar o FAROL CULTURAL, evento periódico nos espaços públicos que dará 

visibilidade para os movimentos artísticos e culturais do município;  

• Criar o MUSEU MUNICIPAL DE ANANINDEUA, com a intenção de 

promover e perpetuar a história e memória da cidade, através de espaços 

expositivos; 

• Transformar a Quinta Carmitas em patrimônio imaterial da cultura de 

Ananindeua;  

• Potencializar as ações de incentivo à leitura através da criação do evento da 

FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL;  



• Criar PONTOS DE CULTURA nos espaços municipais com uma ampla 

programação de difusão cultural que promoverá diversos segmentos artísticos 

regionais, integrando as atividades da agenda cultural da cidade;  

• Buscar a modernização da legislação, com a finalidade de aperfeiçoar o sistema 

de financiamento da cultura com a parceria entre as 3 esferas de governo; 

• Fomentar a aplicação da LEI NONATO SANOVA, incentivando a cultura 

através da renúncia fiscal; 

• Promover parcerias com a iniciativa privada, visando o apoio à realização de 

grandes eventos no calendário cultural do município, como Forrónindeua, 

Ananindeua Country, Festival do Açaí nas Ilhas, Arraial do Tucupi, entre outros. 

 

 ESPORTE E LAZER  

• Ampliar e melhorar o esporte nas escolas públicas municipais; 

• Ampliar obras de infraestrutura e contemplar convênios com Clubes Sociais e 

esportivos da cidade;  

• Ampliar a oferta esportiva no contra turno escolar e no período de férias 

escolares;  

• Ampliar o acesso à atividade física e esportiva gratuita e monitorada para a 

população nos espaços públicos disponíveis pela Prefeitura, com aparelhamento 

e adequação; 

• Estimular a auto-gestão por associações civis de praças e quadras com a 

finalidade de desburocratizar e promover o uso responsável;  

• Promover e estimular o esporte amador, estimulando uma maior participação 

dos atletas do município de Ananindeua em competições estaduais e nacionais; 

• Realizar parcerias público-privadas para ampliar o apoio aos atletas de alto 

rendimento, estimulando a participação do terceiro setor, propiciando aos atletas 

as condições necessárias para o seu melhor rendimento; 

• Adequar, reformar e modernizar as dependências do Ginásio Almir Gabriel para 

receber competições à nível estadual e nacional;    

• Retomar as atividades da Liga Esportiva do Município de Ananindeua (LEMA).  

 

  



2. DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

• Criar AGÊNCIAS DISTRITAIS, com a finalidade de descentralizar os serviços, 

facilitando o acesso, das ações municipais à todas as comunidades;  

• Criar mecanismos que incentivem as empresas sediadas no município, 

estabelecendo medidas de incentivo à sua manutenção, bem como a consolidação 

dos setores produtivos e sociais da cidade;  

• Estimular distritos criativos e turísticos como locais de encontro, de troca, de 

aprendizado, de atração e fomento, com o foco no desenvolvimento do 

empreendedorismo criativo;  

• Aprimorar o sistema de arrecadação do município, fomentando e facilitando para 

que os incentivos fiscais se tornem mais operacionais e eficazes, principalmente 

para a população com menor poder aquisitivo.  

 

 TRABALHO E EMPREENDEDORISMO  

• Criar o projeto ANANINDEUA EMPREENDEDORA, construindo uma relação 

coordenada entre empresários locais, sociedade civil, universidades, integrantes 

do Sistema S e entidades do Comércio e da Indústria para possibilitar o melhor 

aproveitamento dos moradores de cada localidade, fomentando atividades e 

capacitando novos empreendedores com programas de microcrédito e isenções 

fiscais;  

• Criar o programa de incentivo à instalação de novas unidades industriais e 

comerciais no município e do fortalecimento das existentes, por meio de 

incentivos fiscais, tais como redução da alíquota de ISSQN de determinados 

serviços, em especial no espaço do Distrito Industrial de Ananindeua;  

• Disciplinar as vendas em espaços públicos de Ananindeua; 

• Criar um sistema que agilize, simplifique e modernize a abertura, funcionamento 

e fechamento de atividades empreendedoras, gerando maior agilidade e 

transparência;  

• Promover políticas públicas que estimulem a participação popular ativa, 

incentivando empreendimentos individuais e coletivos inovadores que fortaleçam 

a geração de trabalho e renda. 



 TURISMO E EVENTOS  

• Criar o CIRCUITO DE VALORIZAÇÃO AFRO CULTURAL DE 

ANANINDEUA, atrelado ao Conselho Municipal de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial, como forma de abrir espaço para a divulgação de diversas 

formas culturais ligadas à tradição afro;  

• Criar a ROTA DO TURISMO para a Região das Ilhas; 

• Criar um o CENTRO DE CONVENÇÕES DE ANANINDEUA; 

• Desenvolver políticas de ecoturismo nas áreas ambientais disponíveis, em 

especial nos Parques Ambientais Antônio Danúbio e do Seringal, transformando-

os em espaços bucólicos e de lazer;  

• Criar a FEIRA DE ERVAS, RAÍZES, PLANTAS E OUTROS PRODUTOS 

MEDICINAIS;  

• Estimular a realização de feiras, congressos e convenções na cidade.  

 

 ATIVIDADE RURAL  

• Propor e fomentar políticas que foquem a agricultura familiar e preservação do 

meio ambiente com inclusão social produtiva em Áreas de Proteção Ambiental 

(APA);  

• Fomentar a assistência técnica para todos os produtores do município, 

principalmente as áreas de mananciais, incluindo Ananindeua na Rota do Açaí, 

dando condições para escoar a produção do município;  

• Fomentar a formação de cooperativas representativas das atividades rurais 

executadas no município; 

• Incentivar projetos e organizações que promovam o consumo responsável e o 

combate ao desperdício para o fortalecimento dessas atividades e do mercado 

formado pelos agricultores familiares;  

• Criar, em parceria com o governo estadual, a ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA 

no município;  

• Fomentar a compostagem orgânica e acesso dos agricultores ao composto, assim 

como facilitando seu uso e venda; 

• Prestar assessoria jurídica para apoiar os processos de regularização fundiária de 

imóveis em área rural;  



• Desburocratizar as parcerias, projetos e concessões com o setor público 

municipal e estadual, para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, 

hortas comunitárias, fitoterápicas, plantio e cultivo de ervas e raízes medicinais e 

outros;  

• Criar um CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO E 

ORIENTAÇÃO AOS PRODUTORES E MORADORES DA ZONA RURAL, 

concentrando todas as informações e procedimentos em formato célere e 

simplificado. 

  



3. DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E 

SUSTENTÁVEL 

 

 MEIO AMBIENTE 

• Investir na qualidade de gestão dos parques municipais, principalmente com a 

ampliação das parcerias com o terceiro setor;  

• Incentivar a educação ambiental no âmbito do ensino municipal por meio de 

projetos, incentivos e estímulos para práticas sustentáveis;  

• Incentivar a criação de cooperativas que atuem na reciclagem de resíduos 

sólidos, assim como desenvolver campanhas de conscientização da população 

sobre a importância da coleta seletiva para a melhoria da qualidade de vida da 

própria população;  

• Investir na ampliação do sistema de coleta seletiva e de triagem e processamento 

dos resíduos sólidos, priorizando as parcerias com as cooperativas de catadores e 

de reciclagem envolvidas nesse sistema;  

• Investir na alocação de estrutura e logística específicas voltadas para os usuários 

de bicicletas tais como bicicletários próximos aos terminais de ônibus.  

 

 TRANSPORTES E MOBILIDADE  

• Firmar convênio de cooperação técnica para gerir o sistema de mobilidade 

urbana por BRT (Bus Rapid Transit); 

• Transformar a SEMUTRAN (Secretaria Municipal de Transporte) em Agência 

Reguladora de Transporte Municipal; 

• Readequar a malha viária para garantir maior eficiência operacional na prestação 

do serviço;  

• Ampliar o número de linhas para o serviço noturno e nos finais de semana;  

• Modernizar e expandir as linhas interbairros para alimentar os terminais do BRT, 

com a finalidade de viabilizar deslocamentos;  

• Aprimorar a circulação de forma articulada com o sistema de transporte público 

por meio de intervenções físicas, operacionais e urbanísticas que beneficiem o 

pedestre em seu deslocamento;  



• Integrar a rede de transporte municipal ao BRT-Metropolitano, gerenciada pelo 

Estado, e proporcionar conforto ao passageiro, redução do custo do deslocamento 

das pessoas;  

• Investir em capacitação e requalificação dos profissionais atuantes no Trânsito 

e no Transporte Público; 

• Criar o programa “TRANSITAR COM SEGURANÇA”, promovendo 

campanhas regulares de educação, orientação e prevenção de acidentes;  

• Disciplinar o transporte alternativo e por aplicativo; 

• Criar a malha cicloviária nas principais ruas e avenidas, estimulando a prática 

deste transporte individual e implantar a Rede Cicloviária do município; 

• Em parceria com o Governo do Estado, por intermédio do DETRAN, viabilizar 

espaços municipais para a criação de Centros de Treinamento e Exames, 

garantindo ambiente mais seguro e adequado para a prática;  

• Construção do PORTO MUNICIPAL, para escoamento da produção da Região 

das Ilhas e transporte dos ribeirinhos; 

• Em parceria com a iniciativa privada, implantar o sistema de empréstimo de 

bicicletas e incentivar a criação de bicicletários nos terminais de tráfego;  

• Implantar radares nas vias da cidade e integrá-los aos sistemas de monitoramento 

de Segurança Pública;  

• Adotar medidas para reduzir a poluição do ar, sonora e visual; 

• Implantar mini terminais de cargas em áreas de maior concentração para 

pequenos e médios estabelecimentos comerciais, com a finalidade de reduzir o 

volume de trânsito de veículos de carga na cidade;  

• Regulamentar e estimular a operação de carga exclusivamente noturna nos 

grandes estabelecimentos comerciais;  

• Modernizar e expandir o Sistema de Sinalização vertical e horizontal; 

• Modernizar e monitorar, através de câmeras de segurança, os abrigos de 

passageiros. 

 

 HABITAÇÃO  

• Implementar o modelo de Parceria Público Privada, atraindo o investidor 

privado principalmente para as áreas em expansão territorial;  



• Desburocratizar e acelerar os processos de regularização fundiária urbana; 

• Criar o programa ALUGUEL SOCIAL, como recurso assistencial destinado a 

atender, em caráter de urgência, famílias que se encontram sem moradia;  

• Ampliar a regularização fundiária e a reurbanização de assentamentos precários;  

• Ampliar e modernizar as parcerias com os governos estadual e federal para 

aumentar a produção de HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, assim como 

incentivar o fortalecimento de programas na área;  

• Estimular a criação de habitações, respeitando as singularidades das áreas do 

Abacatal e da Região das Ilhas.  

 

 INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E OBRAS  

• Melhorar as condições de acessibilidade e de circulação de pedestres, 

disciplinando o uso e ocupação das calçadas e praças, garantindo a segurança e a 

facilidade da manutenção;  

• Concluir o Plano Diretor Urbano de Ananindeua (PDA), objetivando a 

promoção do desenvolvimento sustentável, iniciativas que favoreçam a 

mobilidade, o saneamento, a reciclagem de resíduos sólidos, a drenagem, a 

habitação e políticas sociais, entre outras áreas; 

• Ampliar a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, principalmente nas áreas mais 

periféricas da cidade;  

• Implantar luminárias fotossustentáveis em praças e parques, reduzindo o custo 

operacional e de manutenção, otimizando o sistema de iluminação pública e 

aumentado a eficiência com o uso da tecnologia de LED; 

• Modernizar a USINA DE ASFALTO, com o finalidade de manter em 

permanente recuperação toda a malha viária; 

• Criar a COMPANHIA MUNCIPAL DE SANEAMENTO, objetivando fornecer 

água potável e esgoto tratado para toda a população;  

• Disciplinar e padronizar feiras e mercados existentes no município; 

• Intensificar a coleta seletiva de resíduos sólidos em Ananindeua; 

• Ampliar o diálogo com os demais municípios da Região Metropolitana para 

potencializar a política urbana dos serviços em comum; 



• Implementar projetos de requalificação urbanística em parceria com associações 

representativas da região impactada, para melhoria do espaço público e da 

paisagem urbana; 

• Construir um PÓRTICO de identificação na entrada da cidade; 

• Implantar o projeto urbanístico de ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO nas 

principais vias de Ananindeua; 

• Promover campanhas de incentivo à redução de geração de resíduos sólidos, 

promovendo a sensibilização para a cultura da economia circular, incentivando 

redes de parcerias;  

• Criar a USINA DE COMPOSTAGEM, com diversas finalidades como: 

neutralizar os efeitos do odor, controlar para que o material não seja despejado 

em rios e afluentes, preservar o meio ambiente e a saúde dos munícipes, entre 

outros benefícios. 

 

  



4. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

• Valorizar as carreiras estatutárias e os funcionários concursados e implantar um 

sistema de progressão de carreiras e bonificações por resultados;  

• Modernizar a estrutura organo-funcional, buscando maior excelência na 

prestação dos serviços; 

• Desenvolver programa estruturado de evolução das carreiras públicas 

municipais com base na meritocracia;  

• Modernizar toda a estrutura de informática dos órgãos públicos, incluindo 

sistemas de comunicação e transmissão de dados;  

• Criar a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE 

ANANINDEUA, centralizando e administrando todo o sistema digital da gestão 

executiva; 

• Tornar eletrônicos os processos administrativos, padronizando todos os 

procedimento para o melhor controle e celeridade;  

• Intensificar as ações e modernizar o Instituto da Escola de Governo de 

Ananindeua (IEGA), fomentando a qualificação dos servidores municipais; 

• Criar uma plataforma de comunicação digital, disponibilizada online e para 

aplicativos de dispositivos móveis e para as plataformas de mídias sociais. 

Ferramenta escrita, entendimento e navegação fácil, tornando a gestão municipal 

mais conectada com seus habitantes; 

• Avaliar a composição da dívida ativa do município, objetivando ampliar o 

PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO com novas modalidades 

de incentivos;  

• Aprimorar o programa relativo à nota fiscal reforçando sua utilização por meio 

de campanhas de cidadania, premiação e outras formas de incentivo para melhorar 

a arrecadação do ISSQN dos serviços de maior evasão fiscal. 

 

 


