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1. Introdução  

A bem da verdade, depois do intendente Antônio Lemos, a cidade de Belém não mais experimentou um 

prefeito preocupado com o planejamento do crescimento da cidade e, principalmente, com a qualidade 

de vida da população Belemense. 

As ruas largas eternizam a ação de Lemos na cidade das mangueiras no período compreendido entre 

1897 e 1911. Os recursos advindos da comercialização da borracha suportaram os custos de tornar a 

cidade magnífica e bela para a época, mediante uma arquitetura majestosa, denominada de Belle Époque 

Paraense". Houve também preocupações com o saneamento e com a cultura higienista da população. 

Erguer o Paris n'América (hoje na Praça Magalhães) é parte dessa demanda gerada pela elite do látex (em 

destaque os seringalistas). O conjunto das obras tinha por objetivo atrair investidores, mostrando que a 

cidade poderia ser um centro financeiro a oferecer luxo, lazer e consumo.  

Mas isso é coisa do passado, Nossa antiga metrópole da Amazônia se perdeu por falta de planejamento 

urbano e por insensatez de seguidos gestores que fizeram da nossa belíssima cidade um caldeirão de 

problemas a serem imediatamente enfrentados e que não dependem exclusivamente da competência e 

vontade política do gestor municipal. Agora somos somente a metrópole do estado, quem sabe mais rico 

da federação, no entanto, deixando dúvidas se ainda somos a metrópole da Amazônia em razão do maior 

crescimento da cidade de Manaus 

A ausência de planejamento da cidade não é a única causa dos problemas que enfrentamos. A inércia dos 

governadores para desenvolver o estado também está na origem dos problemas. O homem do campo fez 

um significativo movimento migratório uma vez que não lhe foi oferecido condições para produzir, escoar 

a produção, oferecer educação aos filhos e ter acesso a serviços de saúde. 

O resultado foi o êxodo do campo para a cidade. Isso foi a herança deixada pela falta de compromisso de 

seguidos gestores e provocou um verdadeiro inchaço da cidade. Vimos a explosão de desemprego, índice 

astronômico de violência e aumento exponencial das demandas em todos os serviços públicos: saúde, 

moradia, mobilidade, trabalho e educação. Os alagamentos são consequências dessa desastrada epopéia 

às avessas. Populações pobres vindas do campo, ou afastadas do centro pela especulação imobiliária 

fazem casas em cima do canal, gerando mais problemas de saneamento, de saúde e escancaram a total 

falta de dignidade humana na frente dos nossos olhos que acabam por ser acostumar com o que seria 

inaceitável para qualquer cidadão com senso de humanidade.  

Então, é desafiador administrar Belém com seriedade, apresentando soluções para o presente e 

perspectivas para o futuro. São agendas políticas, culturais, econômicas e sociais que ganham contornos 

de calamidade diante da escassez de recursos e das crescentes demandas da sociedade advindas desse 

caos gerado há décadas. 

As últimas gestões da prefeitura (três prefeitos em 24 anos) não enfrentaram com firmeza os inúmeros 

problemas da cidade. Só exemplificando, nessas mais de duas décadas, um deles só construiu meia dúzia 

de casas; outro fez investimentos insignificantes e os dois últimos construíram um elefante branco 

chamado BRT que mais gera problemas do que soluções a um custo financeiro e social altíssimo, tendo 

quebrado a rede de restaurantes e de lazer do Distrito de Icoaraci devido à eternidade de tempo que 

levaram para “concluir” a obra.  

A questão do saneamento é outro indicador. Em quarenta anos de sucessivas gestões só temos 8% de 

saneamento em um universo de 1.7000.000 (habitantes), ou seja, menos de 150 mil privilegiados. 

Alagamentos são inevitáveis diante do estado dos nossos canais e da rede de escoamento de águas 

fluviais (afinal, só o eterno controla a Natureza), no entanto, antes de uma grande chuva pode-se prevenir 

com planejamento, ações em lugares recorrentemente alagados e com intervenções da SEMOB, 
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bombeiros, defesa social, serviço social, etc. São medidas paliativas, porém indispensáveis enquanto a 

cidade não consegue resolver seus problemas estruturais 

 

Nosso compromisso é o da inversão de prioridades. Vamos trabalhar da periferia para o centro 

melhorando as condições de mobilidade urbana, saúde, de educação e econômicas da população mais 

desassistida pelo Estado. Farei isso mediante planejamento de curto e médio prazo, em que o olhar será 

concentrado nas políticas sociais e nas ações de infraestrutura básicas. A palavra de ordem de nosso 

governo será o resgate da dignidade humana. 

Para além dos problemas emergenciais, pretendemos estabelecer um horizonte de desejos para os 

próximos cinquenta anos que entreguem soluções continuadas para o problema do saneamento, da 

enchente da cidade, mobilidade urbana, saúde com qualidade e até mesmo para a circulação do vento. 

Não vamos restaurar a Belle Époque, mas temos o firme compromisso de apontar caminhos e executar 

ações para uma cidade mais humanizada com o nosso povo tendo o prazer de aqui viver com dignidade e 

respeito. 

Com base nesse compromisso, vamos apresentar as propostas que vão transformar Belém. 

Trata-se de pontos levantados a partir da necessidade da população e do diagnóstico da cidade que 

estruturam o Programa de governo para o quadriênio da próxima gestão municipal. 

Belém tem situações positivas que devem facilitar a execução das ações propostas. Há universidades que 

acumulam conhecimento e podem ser parceiros importantes para elaboração de diagnósticos, para 

apresentação de soluções, e em alguns casos, podem até participar da execução. Universidade Federal do 

Pará e Universidade Rural da Amazônia são exemplos disso. Mas há universidades particulares que tem 

grande contribuição a oferecer para cidade em contrapartida a responsabilidade social delas. 

A presença de lideranças comunitárias que possuem canal privilegiado com a população e são capazes de 

contribuir significativamente com a gestão municipal no que chamamos de diálogo construtivo constitui-

se em outro fator importante para formular bom planejamento e a materialização dele. Além disso, há 

um potencial de abastecimento da cidade pela produção das ilhas e dos municípios da área 

metropolitana. Do ponto de vista turístico temos praias praticamente urbanas, igarapés, história, artes e 

recantos bucólicos. Enfim, atrações para todos os tipos de turismo. 

Mas precisamos enfrentar imediatamente o trânsito caótico que aprisiona o trabalhador por mais de duas 

horas para chegar ao trabalho; a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência é um verdadeiro 

crime (desde o desnivelamento das calçadas até a falta de acessos em praças e instituições públicas); 

devemos criar mecanismos para reduzir a pobreza gerada pela desigualdade de renda e saber; entender a 

segurança pública como uma atividade integrada e de responsabilidade de todos. Ainda há que se 

estabelecer metas para redução de déficit habitacional, ausência de saneamento e precarização do 

abastecimento de água em alguns bairros. 

A Educação básica requer que se dialogue sobre um projeto político pedagógico a entender a escola como 

elemento indissociável do desenvolvimento social da comunidade e equipamento deve ser utilizado a 

plenitude do seu potencial. 

É importante estabelecer parceria com os demais entes federativos e proprietários para a recuperação da 

antiga arquitetura da cidade, que é parte indissociável da nossa história e por isso mesmo precisa ser 

resgatada. 

Saúde como elemento essencial da dignidade humana será nosso principal legado. Primeiro, porque ao 

possibilitar geração de emprego estaremos promovendo saúde; ao realizar o maior programa 

habitacional já visto para retirar a moradia da população de cima dos canais, estaremos fazendo saúde. É 

belemense que vai mudar de vida e permanecer no local onde mora, preservando as relações de 

vizinhança, igrejas, parentes e o amplo espectro de relações que constituem uma verdadeira rede 

informal de solidariedade e proteção social. Isso é saúde. 
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Vamos, também, ampliar e garantir atendimento, inclusive para situações específicas a exemplo de 

diabéticos, hipertensos, pessoas com necessidades especiais e autismo. 

 

2. Fundamentos das Propostas de Governo 2017 a 2020  

a. Respeito Absoluto a Constituição Federal, fazendo com que a letra da Lei vire realidade, principalmente 

no que está preconizado no art. 5º, 6º , no que for competência municipal e buscar parcerias para os 

demais casos;  

b. Gestão desconcentrada, com designação de agentes distritais em todos os distritos de forma a elevar a 

capilaridade da gestão. Gestão baseada em planejamento estratégico com horizontes de curto, médio e 

longo prazos, a partir de diagnósticos gerados por instituições científicas com a participação efetiva da 

comunidade. 

c. Respeito a regra de ouro orçamentária, que veda ao governo contrair dívidas para arcar com despesas 

correntes, como salários, benefícios de aposentadoria, contas de luz e outros custeios da máquina 

pública. Ou seja, não financiar custeio. Gastar com base na arrecadação. 

d. Visão de Futuro, em um horizonte de oito anos ter uma Belém mais saudável e com elevação do nível 

de qualidade de vida; Em 50 anos, uma cidade que resolveu seus problemas de alagamento, mobilidade e 

saúde pública. 

3. Dimensões Estratégicas das Propostas  

Trata-se da alocação de recursos que irão propiciar a entrega de soluções e produtos para a cidade que 

respondem a demandas apresentadas pela cidadania. As soluções serão mais bem detalhadas no Plano 

Plurianual da gestão e devem ser geridas de forma que diagnósticos e soluções sejam realizados de forma 

integradas, inclusive no que diz respeito ao cruzamento da execução  dos orçamentos de cada unidade 

administrativa. 

Dimensões URBANA ECONÔMICA SOCIAL  

•Moradia  

•Infraestrutura  

•Meio Ambiente  

•Mobilidade Urbana  

•Saneamento  

•Tecnologia da Informação e Comunicação -TIC  

•Gestão Pública e Fiscal  

•Trabalho, emprego e Renda  

•Turismo  

•Economia criativa  

•Cultura  

•Cidadania e Participação  

•Educação -Esporte Lazer e Juventude  

-Patrimônio Histórico  

•Saúde  

•Segurança Pública  

 

4. DESENVOLVIMENTO URBANO  

Moradia Meio Ambiente Saneamento  

Infraestrutura Mobilidade Urbana Tecnologia da Informação e Comunicação-TIC  

4.1.Moradia  

Estabelecer parceira com a SPU para legalização de áreas de marinha de forma a valorizar a propriedade 

de quem nela mora; 



Oferecer condições para que a CODEM possa acelerar a regularização de áreas sob sua competência, 

inclusive com a realização de mutirões, redução de taxas e parcelamento de eventuais custos 

Construir moradias dignas de até quatro andares em área dos entornos de canais para assegurar que as 

pessoas mudem de vida sem mudar de lugar e possibilitar o saneamento da área. 

Buscar parcerias para acelerar a construção de unidades habitacionais em conjunto com programas que 

estiverem em curso pelo governo federal. 

Planejar e executar ações para que cada bairro possua creches, escolas, praças, quadras poli esportivas  

4.2. Infraestrutura  

Ações para urbanizar a periferia mediante obras de drenagem profunda nos canais, drenagem superficial, 

meio-fio, sarjeta e calcada, pavimentação asfáltica e de bloquete de forma a assegurar a mobilidade e o 

direito de ir e vir. 

Construção e Reforma de Praças priorizando o seu uso para esporte, lazer e atividades culturais. Tanto as 

praças a serem construídas como as atuais devem ser planejadas para atender plenamente as pessoas 

com necessidades especiais. Junto com as academias públicas iremos disponibilizar pessoal para medição 

de pressão e aparelho de ressuscitação nos locais. 

Garantir a ampliação e manutenção da Iluminação Pública como elemento importante para assegurar 

deslocamento e parte integrante da segurança pública. 

Implantar o Programa lixo é luxo para garantir a coleta regular de resíduos sólidos e gerar renda. 

Executar arborização e paisagismo com plantas e flores amazônicas nos logradouros e patrimônios 

públicos, o que irá propiciar embelezamento, melhoria do clima e prazer visual para a cidade 

4.3. Meio Ambiente  

Implantar o Programa Planta Belém, mobilizando todos os cidadãos para que plantem, sob orientação 

técnica, na frente de casas e nos quintais de forma a melhorar o conforto térmico da cidade. 

Utilizar as áreas especiais e protegidas: BOSQUE RODRIGUES ALVES; PARQUE MUNICIPAL DA ILHA DE 

MOSQUEIRO e PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM “GUNNAR VINGREN” como equipamentos 

de lazer, formação escolar e formação profissional  

Revisar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, de forma a garantir que ele possa ampliar as ações de 

sustentabilidade e de geração de renda. 

Fazer um link entre as ações da SEMMA com as unidades escolares e com as comunidades, de forma que 

a educação ambiental seja uma atividade do cotidiano do aprendizado. 

Reduzir prazos para a emissão de certidões e autorizações sob encargo da SEMMA mediante a 

desburocratização, mas mantendo as exigências preconizadas em lei 

Implantar a Política de Coleta de Recicláveis nos órgãos públicos e na cidade;  

Em nosso planejamento, mediar crescimento de forma sustentável alinhado ao estímulo ao 

desenvolvimento econômico;  

Estimular o uso de energia solar, eólica, e a implantação de agricultura orgânica nas ilhas de Belém e nas 

áreas mediterrâneas com produção agrícola 

4.4. Mobilidade Urbana  

Acabar com a indústria de multa na cidade, inclusive com a desativação de “araras” em locais totalmente 

desnecessários, a exemplo da Av. Nazaré com Benjamin Constant.  

Fixar em 60 km por hora, a velocidade máxima permitida na Av. Almirante Barroso. 

Ter medidas criativas de inversão de tráfegos em horários de picos; 

Permitir o uso de vias do BRT para taxistas e motoristas de aplicativos devidamente credenciados na 

Prefeitura, quando transportando passageiros 

Implantar medidas de fluidez de trânsito como fixação de rotatórias, estudo e realocação de retornos, 

agentes como educadores e facilitadores do melhor fluxo de trânsito, sincronismo nos semáforos; 
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Regulamentação da carga e descarga e fazer cumprir a lei de forma a que carretas e caminhões não 

provoquem transtornos; 

Exigir ar condicionado para o transporte coletivo;  

Fazer abrigos decentes para as paradas de ônibus; 

Manter faixas prioritárias para o transporte coletivo nos principais corredores de trafego 

Reestruturar o sistema de atendimento de transporte coletivo na cidade, tratando o problema de 

mobilidade via modal ônibus mediante ação conjunta com os municípios da área metropolitana 

Implantar, finalmente, o Bilhete Único. Benefício em que o cidadão paga uma passagem, mas pode fazer 

várias integrações até o destino final, favorecendo economia ao usuário sem necessidade de construção 

de terminais de integração.  

Gerenciar a Malha Viária da cidade com manutenção adequada tanto para evitar a buraqueira quanto 

para manter sinalização horizontal e vertical eficientes. 

Criar o Plano de Mobilidade para o deslocamento do cidadão da periferia; tanto bairro a bairro quanto 

centro bairro 

Exigir, como condição para emissão de autorização ou permissão de serviços que as empresas instalem 

monitoramento de câmera e adotem sistemas que permitam a prefeitura a acompanha a gestão da frota 

de ônibus;  

Promover o transporte ativo, mediante ampliação da malha cicloviária e de condições para uso de patins, 

skate e assemelhados. 

Promover e participar de ações para educação no trânsito 

4.5. Saneamento  

Realizar parcerias com a UFPA para criação de um efetivo Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de 

Belém 

Implementar micro sistemas de Esgotamento Sanitário na periferia. 

4.6. Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC  

Realizar estudos para que todos os Sistemas utilizados pelo município sejam Integrados, mediante o uso 

de mesma plataforma;  

Estruturar as redes de telecomunicações para elevar a qualidade da telefonia, da internet e dos demais 

usos;  

Fortalecer a CIMBESA enquanto centro de gerenciamento de informações; 

Estabelecer metas para que a CINBESA aperfeiçoe softs para gerenciamento dos serviços de: Iluminação 

Pública, Drenagem, Limpeza Pública, Poda e Paisagismo, Fiscalização Urbana, Licenciamento de Eventos e 

Manutenção das Vias Públicas e demais atividades de forma a melhorar o desempenho da gestão e 

permitir o acompanhamento do gestor e do cidadão 

Criar o Soft Salve uma floresta. Aperfeiçoamento de software que permita o fluxo de todo e qualquer 

processo, eliminando o uso de papel. 

Oferecer Internet gratuita nas praças e nos parques ambientais 

 

5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCLUSÃO  

Atividade Rural e Gestão Pública e Trabalho e Renda Turismo, Periurbana Fiscal  

5.1. Atividades Rural e Periurbana  

Fortalecer a atividade agrícola, pesqueira e aquícola do Município de Belém, de forma sustentável, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população produtora e garantia de produtos de 

qualidade aos consumidores. Com especial atenção a produção dos ribeirinhos. 

Criar feiras periódicas de produtores de forma a eliminar o excesso de atravessadores que encarecem o 

preço e aviltam o pagamento dos produtores 



Programa de recuperação de empresas produtivas mediante parcerias com os governos estaduais e 

municipais. 

Construir e Reformar Escolas e Postos de Saúde da Zona Rural e das ilhas;  

Incentivar a implantação de bibliotecas comunitárias, com mobilização da comunidade e programas de 

incentivo à leitura como elemento de socialização e ganhos de conhecimento;  

Implantar projetos nas áreas de cultura, esportes e lazer;  

Oferecer assistência técnica e formação nas áreas da Agricultura, Pesca e Aquicultura, com noções de 

estudo de mercado e gerenciamento financeiro 

Promover reformas, conservação e higienização; nos mercados municipais e feiras, mas co-

responsabilizar os feirantes pela manutenção do espaço do seu negócio;  

Adquirir itens da merenda escolar que sejam produzidos pela agricultura familiar. 

5.2. Gestão Pública e Fiscal  

Ampliar a informatização do sistema de atendimento ao contribuinte; 

Reestruturar a SEFIN para melhorar o incremento e controle das Arrecadações Própria e Transferida;  

Reduzir a burocracia fiscal 

Ordenar o Controle e Monitoramento das Receitas Transferidas, inclusive destinando equipe 

especificamente qualificada para desenvolver a atividade. 

Criar um Plano Permanente de capacitação dos servidores 

Implantar a Central de Atendimento on line ao Cidadão;  

5.3. Trabalho e Renda  

Criar um Programa de Desenvolvimento Econômico, atraindo novos investimentos;  

Promover o turismo mediante incentivo para a criação de pacotes específicos e com preços reduzidos 

pela rede de serviços turísticos  

Enfrentar a pobreza e desigualdade social, mediante a promoção da economia local, inclusive 

incentivando a economia solidária;  

Ampliar o Programa de Renda Solidária a partir da coleta de recicláveis através da logística reversa com 

mão de obra cooperada.  

5.4. Turismo  

Promover o Programa de Promoção do Destino para Investidores (Hoteleiros Internacionais, Parques 

temáticos, Restaurantes e áreas afins);  

Melhorar os serviços nos principais pontos turísticos da cidade;  

Promover o Programa viagem virtual, promovendo a cidade na rede mundial de computadores. 

Atualizar o inventário das potencialidades turísticas de Belém 

Implantar um centro de Capacitação em Culinária Típica Paraense  

Promover o Programa de Qualificação Profissional com foco no empreendedorismo e formação para o 

turismo mediante convênio com o sistema S e outros formadores;  

 

6. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL  

Cultura Educação Patrimônio Segurança Pública 

Centro Histórico Cidadania e Participação  

Esporte e Lazer Saúde Assistência  

6.1.Cultura  

Implantar o Sistema Municipal de Cultura;  

Regularizar o Fundo Municipal de Cultura;  

Debater com os movimentos culturais sobre a melhor forma de captação para o fomento ao 

desenvolvimento cultural;  



Implantar o Sistema de Informações e Indicadores Culturais, importante ferramenta para o mapeamento, 

promoção e difusão da produção cultural da Cidade;  

Implantar o Programa de Formação e Qualificação profissional voltado ao turismo.  

Criar a semana da culminância pedagógica municipal. Com Feira do livro e produção de alunos e 

professores das escolas públicas municipais e convidados, com reconhecimento público das melhores 

práticas; 

Dinamizar um calendário de eventos, com incentivo especial as quadrilhas juninhas, pássaros, bois e 

carnaval. 

6.2. Cidadania e Participação  

Disseminar informações sobre Segurança Alimentar e Nutricional nas comunidades;  

Assegurar que todos possam ter alimentação adequada e estabelecer políticas que possibilitem a geração 

de trabalho e renda;  

Criar canais de diálogos da comunidade com os secretários municipais, elevar o nível de transparência e 

criar uma ouvidoria que realmente funcione. 

6.3. Educação  

Efetuar a Manutenção e Reformas em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, a partir 

daquelas com maior vulnerabilidade estrutural e de demanda atendida e reprimida,icluindo a adaptação 

das escolas municipais para atender a jornada de tempo integral;  

Manter a Integralidade do Calendário Escolar, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB); estabelecendo um plano para adequação das limitações impostas pela pandemia. 

Aperfeiçoar e implementar o Plano Municipal de Educação (PME);  

Construção de novas creches, priorizando as que eventualmente se encontram em andamento;  

Garantir o atendimento educativo às crianças na faixa etária de 3 a 5 anos em creches e pré escola 

através da absorção de espaços comunitários de modo a aumentar a oferta de vagas para a Educação 

Infantil;  

Ampliar o número de salas de recurso, espaços de atendimento individualizado para estudantes com 

deficiência e de Núcleos de Enriquecimento para aqueles com Características de Altas 

Habilidades/Superdotação;  

Incrementar Programa de Formação Continuada visando a valorização dos profissionais da educação e as 

problemáticas do cotidiano escolar, inclusive visando capacitá-los para o atendimento ao estudante com 

deficiência no  contexto da sala de aula;  

Ampliar a Capacitação e Formação em Educação Especial, e atendimento das demandas populacionais, 

que demandam classes especiais, e salas de recursos;  

Expandir os Programas Brasil Alfabetizado (PBA) e Educação Jovens e Adultos (EJA) ou seus sucedâneos, 

com alfabetização nos finais de semana dos genitores dos alunos que ainda não sejam alfabetizados;  

Implementar o processo de avaliação e acompanhamento permanente das políticas públicas da rede de 

ensino, desde as questões institucionais até a aprendizagem dos alunos.  

Implementar o programa Escola-Comunidade visando potencializar o trabalho interativo entre as 

unidades básicas de ensino municipal e comunidades do seu entorno com vistas a efetivação das políticas 

públicas e desenvolvimento sócio cultural local;  

Fomentar as unidades de ensino em espaços reais de interação entre escola e comunidade através de 

ações recreativas, culturais, formativa e de ação social.  

Aperfeiçoar o programa de distribuição de livros didáticos, bem como a participação em maratonas de 

ciências e Olimpíadas de Matemática;  

Fortalecer o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) complementando a alimentação escolar 

com porções diárias de frutas, verduras e hortaliças, ao mesmo tempo em que estimula o pequeno 

empreendedorismo nas ilhas e áreas rurais de Belém 



Fortalecer os espaços de discussão constante com os profissionais do magistério acerca de aspectos 

como: jornada de trabalho adequada, tempo previsto para planejamento, estudo e trabalho coletivo;  

Ampliar a oferta de qualificação profissional; Capacitação Contínua e Formação de Professores;   

Criar um programa de incentivo à aquisição de notebooks e similares mediante redução de custos e 

contribuição do município. 

Ampliar o quadro de Profissionais da Educação, Cuidadores e Especialistas, bem como pessoal 

administrativo, através de Concursos Públicos;  

Dar continuidade e sustentação, em tempo regular, dos repasses dos Programas Federais às Entidades 

Escolares Comunitárias e Fornecedores de produtos da Agricultura Familiar;  

6.4. Esporte Lazer e Juventude  

Ampliar a realização de diversos eventos esportivos nos bairros da cidade, articulando com os governos 

Estadual e Federal para desenvolvimento de ações e praticas desportivas e de lazer, utilizando também a 

infraestrutura existente nos bairros e conjuntos habitacionais da cidade;  

Expandir a implantação de equipamentos de ginástica em praças incentivando a prática de atividade física 

para os moradores das áreas atendidas, num espaço alternativo próximo de casa; com a presença de 

pessoas para medira a pressão e aparelho para ressuscitação; 

Incentivar e fortalecer o esporte comunitário praticado nas formas assistemáticas de educação por todos 

os cidadãos;  

Aperfeiçoar a utilização dos espaços físicos (praças, quadras poliesportivas, equipamentos das escolas nos 

fins de semana e feriados) destinados à prática de atividades físicas, esportivas e de lazer;  

Adequar a infraestrutura esportiva para a prática de pessoas Portadoras de Deficiência;  

Fomentar a Gestão Participativa nos assuntos do esporte e lazer esportivo nos bairros, juntamente com 

as Associações de Moradores;  

Descentralizar a infraestrutura esportiva na cidade, priorizando a ampliação desses espaços nos na área 

rural e periurbanas da cidade;  

Preencher por meio do lazer esportivo o tempo livre das pessoas com atividades físicas e esportivas que 

propiciem o desenvolvimento da sociabilidade e relações interpessoais;  

Programar calendário municipal de eventos esportivos e de lazer com a promoção de campanha 

institucional sobre a importância da atividade física para a saúde e melhoria da qualidade de vida;  

Criar o Programa melhor idade com saúde e disposição, promovendo campanhas específicas sobre os 

benefícios das práticas esportivas e de lazer, adaptando os espaços e horários da infraestrutura esportiva 

da cidade para o atendimento a melhor idade. 

Construir pelo menos uma Quadra Poliesportivas por Distrito, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte;  

Criar Políticas específicas para a Juventude, ampliando cursinhos populares para acesso a universidades, 

espaço para manifestações artísticas, orientação profissional e encaminhamento para cursos 

profissionalizantes 

6.5. Patrimônio Histórico  

Elaborar e executar um Programa de revitalização e habitação para o Centro Histórico de Belém 

Criar Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico para a captação de recursos com a finalidade de 

conservação dos principais logradouros públicos de Belém;  

Articular junto ao Governo do Estado para elaboração de Lei de Incentivo Fiscal que preveja a redução de 

ICMS para compra de materiais de construção em obras de reabilitação de prédios históricos;  

Articular ações de melhoria da infraestrutura e mobilidade no Centro de Belém, bem como o 

planejamento da atividade informal.  

6.6. Saúde  

Credenciar Clinicas populares como estratégia para aliviar a demanda dos postos de saúde; 



Criação de Centros de diagnósticos por distritos que possam oferecer  raio x, tomografia, ultrassom, 

ressonância, Densitometria óssea, ECG, eletrocefalograma, mamografia,etc . TUDO com um atendimento  

24 horas; 

Criação do ambulatório de pequenos procedimentos na cidade e nas ilhas e distritos 

Ampliação dos Postos de Saúde; 

Manter a participação nos Programas do governo federal pré natal, vacinação e doenças infectos 

contagiosas; 

Criar mais UPAS na cidade, reduzindo as distâncias que o cidadão tem a percorrer para ser atendido; 

Melhorar o atendimento em Mosqueiro e Outeiro e nas demais ilhas. 

Implantação de um hospital  com urgência e emergência 24 horas, cirurgias eletivas e pequenos 

procedimentos no distrito de icoaraci  

Nas ilhas sem conexão terrestre com Belém, criar a estação hidroviária de saúde para os primeiros 

atendimentos e como núcleo de saúde preventiva. 

Ampliar a qualificação dos programas do Ministério da Saúde relacionados à Atenção Básica. 

Dar ênfase a Estratégia Saúde da Família e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família como elemento de 

saúde preventiva, contemplando as áreas de maior vulnerabilidade e risco social;  

Ampliar o atendimento da família saudável, com a participação de psicólogos, assistentes sociais e outros 

profissionais que permitam um atendimento mais digno; 

Dar foco na manutenção de estrutura física e ambiência adequada nas unidades de saúde com reformas e 

ampliações, renovação mobiliária e de equipamentos em acordo com as normas da ANVISA e diretrizes 

do Manual de Estrutura Física do Ministério da Saúde;  

Cuidar do SAMU mediante a manutenção e ampliação da frota para possibilitar um atendimento mais 

rápido;  

Implantar novas Unidades Preventivas de Saúde, prioritariamente nas periferias, aferindo pressão 

arterial, verificando glicemia capilar, aplicando vacinas, além de prestar atendimento odontológico e 

emitindo carteira do SUS;  

Criar unidades de acolhimento a moradores de rua 

Criar centros de consultas especializadas nos bairros de atendimento exclusivo para mulheres, idosos, 

PCD-incluso autismo e as diversas síndromes. 

Ampliar a rede de atenção psicossocial, bem como, de proteção ao portador de dependência em álcool 

e/ou drogas, formada pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em parceria com os governos 

estadual e federal e com a sociedade civil garantindo uma assistência comunitária, descentralizada, 

participativa, integral, contínua e preventiva;  

Garantir a melhoria da humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma postura 

de atenção e cuidado que responda à expectativa da população, promovendo a melhoria da relação entre 

os profissionais de saúde e os usuários e a participação social e dos funcionários na gestão do SUS Belém;  

Quanto a humanização, atenção especial aos PSM’s, desburocratizando o atendimento e o fortalecimento 

da assistência psicológica e assistencial, inclusive para acolher aqueles que perdem seus entes queridos e 

precisam agilizar a emissão do Atestado de Óbito; 

Realizar uma efetiva gestão do sistema de saúde objetivando a melhoria da gestão de processos, da 

regulação sobre os fluxos de pacientes, da qualidade de informação em saúde, fortalecendo as ações de 

regulação, controle, monitoramento, avaliação e auditoria, garantindo acesso mais adequado aos serviços 

de média e alta complexidade.  

Manter os Programas de assistência para cidadãos com AIDS, diabetes, hipertensão 

Promover a Redução da mortalidade infantil como prioridade de governo;  

Reformar e reestruturar as unidades hospitalares de urgência e emergência;  



Considerar a saúde bucal como estratégia de saúde preventiva, criando programas e condições para que a 

população de baixa renda tenha acesso a atendimento de qualidade e possa, em último caso, obter 

prótese dentária a custos reduzidos e com facilidade de pagamento. 

6.7. Segurança Pública  

Contribuir com o CIOP para a ampliação de instalação de  Câmeras e de Centro de  Monitoramento em 

Áreas Estratégicas da Cidade;  

Investir na Guarda Municipal, inclusive mediante a construção do Canil tecnicamente adaptado ao 

adestramento de cães no combate preventivo nas ruas e implantar ronda ostensiva com cães farejadores 

em operações de busca de armas e drogas em pontos estratégicos,espaços públicos municipais da cidade;  

Fortalecer o aparelho da Guarda Municipal, com aquisição de novos equipamentos, armamentos, 

munições, EPI (Coletes balísticos) construção de estande de tiro;  

Investir na Capacitação continuada da equipe de segurança municipal com a criação do Centro de 

Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento integrado, através de recurso do Governo Federal.  

6.8 Assistência  

Criar CREAS na Zona Rural e nas ilhas;  

Implantar Equipe de CRAS Volante;  

Ampliar Espaços de Serviços de Convivência;  

Ampliar, melhorar e apoiar a rede municipal de assistência destinada aos idosos, deficientes, crianças, 

adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.  

Avançar no combate a insegurança alimentar com o atendimento de famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 


