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I. APRESENTAÇÃO  

CASSIO ANDRADE: IDEALISMO DE 

JUVENTUDE. RESPONSABILIDADE DA 

EXPERIÊNCIA! 

As questões sociais, econômicas, políticas e culturais estão presentes 

desde muito cedo na vida de Cássio Andrade. São temas que se misturam com 

suas lembranças a aprendizados da infância e da juventude. Filho de Ademir 

Andrade, homem que fez uma respeitada carreira política e social, chegando a 

Senador da República, Cássio sempre teve um interesse especial pela luta 

contra injustiças, desigualdades e abusos contra a comunidade onde está 

inserido. 

O jovem Cássio começa cedo a exercitar a veia política, atuando ainda 

nos tempos de estudante, quando foi sucessivamente escolhido chefe de turma. 

Daí a tornar-se, aos 17 anos, presidente do Grêmio Estudantil do Colégio 

Objetivo, um salto para ser eleito vice-presidente do Diretório Central dos 

Estudantes (DCE) da Unama. 

Filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), atuou em movimentos como 

manifestações em favor da concessão de meia-passagem intermunicipal para 

estudantes e a reestruturação da União Municipal de Estudantes Secundaristas 

(UMES). Foi presidente regional da Juventude Socialista Brasileira (JSB) por 

duas vezes, sendo também membro Executivo da JSB Nacional. Atualmente é 

Presidente Estadual do PSB, além de participar da Executiva Nacional do 

partido. 

O envolvimento comprometido com as questões humanas, se mistura 

sempre com o amor pela família, pelos estudos e por sua cidade, Belém. Cássio 

é um apaixonado pela chuva, uma das maiores marcas da capital do Pará. 

Desde menino adora brincar de pegar manga na rua quando o toró cai. É um 

admirador apaixonado da consagrada gastronomia paraense, com um carinho 

especial pelo tacacá vendido nas esquinas de Belém. 
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O fato de ser filho de político e estar envolvido desde as primeiras 

lembranças com as questões sociais, levou Cássio a andar pelos bairros e a 

entender Belém. Desde os bairros centrais até os mais distantes, onde as 

carências e sofrimentos são muito maiores. Isso foi uma das motivações para 

que Cássio entrasse para a política eleitoral, aceitando os chamados de vários 

setores sociais para disputar uma vaga de vereador na Câmara Municipal de 

Belém. 

SURGE O VEREADOR COMO BOA NOVA NA POLÍTICA 

E em 2004, o jovem político foi eleito com mais de 6 mil votos, vereador 

de Belém pelo PSB. Cássio Andrade exerceu seu mandato com pulso, e 

incansável em defesa das comunidades carentes esteve à frente da Comissão 

Antidrogas da Câmara Municipal de Belém. Cássio sempre pautou seu trabalho 

parlamentar pela “voz das ruas”, legislando e posicionando-se de acordo com as 

demandas da população, como o direito à moradia, segurança, transporte digno, 

saneamento para todos, educação e saúde. 

A realização de sonhos em prol da população mais carente de Belém 

iniciou na Câmara Municipal, e com a colaboração da juventude deu atenção 

para vários bairros, iniciando pela Pratinha, Tapanã, Bengui, Guamá, Canudos 

e Terra Firme, onde realizou ações sociais para atender necessidades básicas 

em saúde, assessoria jurídica e cidadania.  

Foram inúmeros projetos de lei e decretos em prol da população 

apresentados na câmara municipal. Destaque para a lei N° 8.551/06, publicada 

dezembro de 2006, que cria a Campanha de Incentivos à Doação e Transplante 

de órgãos. 

O SUCESSO COMO VEREADOR FAZ SURGIR O DEPUTADO 

ESTADUAL 

Cássio Andrade seguiu motivado pela população. E em 2006, com 10.893 

votos, foi eleito deputado estadual, líder da bancada do PSB na Assembleia 

Legislativa do Pará. Foi reeleito em 2010 com 25.414 votos. Seu terceiro 

mandato parlamentar como Deputado Estadual, foi em 2014, com 38.362 votos. 
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Respeitado por seu trabalho foi nomeado 2º vice-presidente da Mesa Diretora 

da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e posteriormente 1º Secretário. O 

jovem e experiente Cássio Andrade atuou incansável pela segurança, meio 

ambiente e saúde pública de seu Estado. Foi de sua autoria a criação da 

Comissão Temporária de Mudanças Climáticas da Alepa, que trabalhou em 

parceria com a Comissão Especial Mista de Mudanças Climáticas do Congresso 

Nacional. 

Cássio foi membro da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária e Comissão de Direitos Humanos e 

Defesa do Consumidor; além de Presidente da Comissão de Segurança Pública. 

Como deputado estadual ainda foi membro Conselheiro da CONSEP 

(Conselho Estadual de Segurança pública – PA), integrado ao Sistema Estadual 

de Segurança Pública e Defesa Social. 

Como parlamentar estadual apresentou mais de 110 projetos de lei na 

Alepa, entre os aprovados a Lei Nº 7571/11, que criou o Programa "Mãe 

Adolescente na Escola"; Lei Nº7575 de 12/2011, que determina a 

obrigatoriedade de afixação de placas indicativas acerca do crime de pedofilia 

em hotéis, motéis, restaurantes, lojas de conveniência em todo o Estado do Pará. 

Foi de autoria também de Cássio a Lei Nº8163/15, que cria o Programa Empresa 

Amiga da Educação no âmbito do Estado do Pará; e a lei Nº8436/16, que institui 

a Semana de Prevenção, Diagnóstico e tratamento do Câncer Infantil.  

DE BELÉM PARA O PARÁ, E PARA O BRASIL 

Depois de sua forte atuação no legislativo estadual paraense, a população 

do Pará elege Cássio Andrade Deputado Federal em 2018. Com atuação 

marcante na Câmara Federal, já foi Membro das Comissões de Minas e Energia 

– CME, de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC, e de Integração 

Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia – CINDRA.  

Cássio Andrade continua firme em defesa do meio ambiente. Na 

Comissão Externa atua como titular na crise socioambiental em Belém. 
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A cobrança abusiva de energia elétrica no Estado do Pará também é 

pauta de Cássio. Em 2019, ele criou a Frente Parlamentar mista em Defesa dos 

Consumidores de Energia Elétrica, da qual é presidente. Críticas e debates em 

torno da extinção da Lei Kandir, e a verticalização do minério de ferro no Estado 

do Pará também são preocupações de seu mandato. 

A causa de Cássio Andrade é a melhoria de vida da população, a redução 

das desigualdades e a ampliação do bem estar social. Esse é o motor de suas 

lutas, de suas disputas, esteja onde estiver. Cássio está sempre ao dispor dos 

chamados do povo, sempre se preparando, sempre estudando, sempre ouvindo 

e dialogando para fazer da política algo que contribua para a paz e a felicidade. 
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II. EIXOS TEMÁTICOS DAS NOVAS 

PROPOSTAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE BELÉM 

As PROPOSTAS do PROGRAMA DE GOVERNO CÁSSIO 

ANDRADE, que serão apresentadas a SEGUIR, estão divididas 

em quatro eixos basilares - pessoas, cidade, economia e 

gestão, e o futuro de BELÉM; e mais do que isso, foram 

construídas coletivamente, com ideias para melhorar a vida 

das pessoas. Um programa que será o nosso NORTE, na 

construção de uma NOVA BELÈM! 

 

 

BELÉM

EIXO 1 
PESSOAS

EIXO 3

ECONOMIA 
E GESTÃO

EIXO 4

FUTURO

EIXO 2

CIDADE
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III. EIXO 1:  PROPOSTAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DAS 

PESSOAS 

EDUCAÇÃO 

 Inserir a temática do envelhecimento, empreendedorismo e educação 

financeira nas escolas municipais de BELÉM como tema transversal. 

 Ampliar ofertas de vagas nas Escolas de Tempo Integral na rede 

municipal de ensino fundamental. 

 Incentivar e ajustar as escolas municipais na perspectiva da 

sustentabilidade, usando a energia solar, aproveitamento da água da 

chuva , reciclagem do lixo e horta escolar.   

 Utilizar as escolas nos finais de semana para utilização da comunidade 

em esporte, lazer e cultura; trabalho em conjunto com a FUMBEL e a 

SEJEL. 

 Implantar o projeto de escolas bilíngues nas escolas municipais em 

parceria/cooperação com outros países, por exemplo, Japão, para o 

ensino de japonês 

 Ofertar a modalidade de Ensino para Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) em turmas no horário diurno, bem como garantir programas 

específicos de alfabetização para a pessoa idosa, ofertando, ao mesmo 

tempo, vagas para a pessoa idosa nas turmas dos núcleos de tecnologia 

de informação e comunicação. 

 Ofertar curso de cuidadores da pessoa idosa em parceria com a 

secretaria de saúde, garantindo formação aos familiares da pessoa idosa, 

enfatizando sobre a importância do cuidado, respeito e processos do 

envelhecimento. Trabalhar em convênio com as universidades.  

 Apoiar projetos de empreendedorismo e empregabilidade, e promover a 

inserção de ações para disseminação de uma cultura empreendedora no 

ambiente escolar como forma de preparação e qualificação, através da 

capacitação de professores e planejamento de projetos escolares. Ainda 
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como forma de incentivo, desenvolver atividades de empreendedorismo 

em espaços públicos, com a execução de projetos de alunos da rede de 

ensino municipal. 

 Capacitação de professores para que sejam orientadores de 

empreendedorismo familiar, através do projeto “espaço público do 

empreendedor local”.  

SAÚDE 

 Ampliar o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos eletivos de 

média complexidade, reduzindo a demanda reprimida e as morbidades 

cirúrgicas, através de programações de mutirões cirúrgicos em 

combinação com hospitais e clínicas que servem o município. 

 Concluir a implantação dos serviços municipais com serviços de apoio 

diagnóstico e terapêutico, patologia clínica, hospital dia, emergência 

referenciada, atenção domiciliar, integrando a Rede de Atenção à Saúde 

do Município junto às Unidades de Prontos Atendimentos (UPA), as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 Implementar um novo modelo de gestão de indicadores com foco em 

resultados, mediante sistemas informatizados capazes de acompanhar a 

expansão da rede. 

 Criar o Programa Belenense de Voluntariado, onde o poder público, 

empresas, entidades e pessoas físicas possam se unir para promoção de 

eventos de cunho social, que resolvam ou amenizem os problemas das 

pessoas nos bairros mais carentes do município.     

 Ampliar e Melhorar a casa do idoso e implantar uma casa do idoso nos 

distritos. 

 Firmar parceria em regime de comodato com as associações não 

governamentais (ONGs) que promovem a saúde para cessão de espaço 

físico. 

 Centro de Referência da Saúde do Homem, sendo um espaço que 

disponibilizará consultas, exames e demais meios para diagnósticos, 

cuidado, conscientização e incentivo à saúde do público masculino, nos 
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mesmos moldes da Saúde da Mulher, de forma a dar a efetiva execução 

ao “Programa de Saúde do Homem”. 

PROTEÇÃO SOCIAL, INCLUSÃO E DIVERSIDADE. 

 Incentivar, apoiar e fazer cumprir as normas gerais de Direitos Humanos 

em todas as dimensões, incluindo respeito às diferenças e combate a todo 

e qualquer tipo de discriminação. 

 Criar, apoiar e incentivar serviços de acolhimento nos bairros e distritos 

com politicas publicas de inclusão, visando à convivência social e 

produção de resultados. 

 Apoiar, incentivar e implementar ações especificas para a Juventude, 

Idosos e Mulheres, em especial nas áreas de proteção e promoção social, 

incluindo a geração de emprego e renda. 

 Implementação do programa de atendimento à maternidade e à primeira 

infância congregando três entidades da PMB com foco na assistência 

social e na segurança. 

 

EMPREGO E RENDA 

 Desenvolvimento e utilização de aplicativos para smartphones na 

contratação de mão de obra, uma parceria entre a secretaria de economia 

e o portal do trabalhador. 

 Através da escola de governo, promover frentes que gerem maior eficácia 

no serviço público a partir de ações e capacitações técnicas.  

 Criação do parque gastronômico popular, aproveitando a condição de 

BELÉM como Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO, e como 

extensão, aos bairros e distritos, com a criação de cozinha e delivery a 

partir do parque gastronômico. 

 Investir, fortalecer e apoiar programas de geração de emprego e renda, 

em especial aos trabalhadores informais e autônomos. 

 Ofertar cursos profissionalizantes através da prefeitura e/ou parcerias de 

cooperação com a sociedade civil organizada, as instituições públicas e 

privadas de educação profissional, o sistema S, etc. 
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HABITAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL  

 Ampliação e criação de Novos Programas de Habitação. 

 Continuidade dos programas habitacionais em andamento. 

 Indicação e orientação de financiamento da casa própria em parceria com 

entidades capacitadas na matéria (universidades, ONGs, etc.). 

 Assistência, atendimento e promoção Social integrados, através de cartão 

social, que inclui automaticamente em todos os programas da prefeitura 

seus beneficiários. 

LAZER, ESPORTE E CULTURA 

 Criação de um Centro Comunitário Esportivo, para prática de vários 

esportes em um único local, voltados para atendimento às comunidades 

carentes, com aulas interativas e visando a formação e participação de 

atletas em competições locais, regionais e nacionais. 

 Implementação do movimento “reencontrar BELÉM”, o qual consiste: 

valorização de todos os atrativos turísticos, tendo como foco uma cadeia 

de turismo integrada e divulgada nas redes sociais.   

 Criação do “Selo Empresário Solidário”- que consiste em adotar um atleta, 

com incentivo e patrocínio, dando às empresas parceiras, dedução e 

incentivos fiscais em contrapartida aos patrocínios de cada atleta. 

(ampliação da legislação existente para patrocínios)  

 Criação do centro de artes marciais - será criado um Centro de Artes 

Marciais, o qual atuará em parceria com a iniciativa privada para sua 

construção e com o Terceiro Setor para a inscrição de alunos e 

contratação de professores. 

 Criação do selo “Empresário Solidário do Esporte” – Com o intuito de 

incentivar a responsabilidade social das empresas, conceder o referido 

selo às empresas que “apadrinharem” um atleta, com apoio financeiro 

para aquisição de material de treino, roupas, cursos técnicos, transporte 

e alimentação. 
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 Criação de Espaços de Cultura - Criação de novos espaços de cultura a 

partir do aproveitamento de imóveis, espaços públicos e equipamentos 

municipais. 

 Caravana de Cultura nos Bairros – proposta de fomento de cultura e 

informação de forma itinerante nos bairros do município de BELÉM com 

o objetivo de descobrir e valorizar os artistas e as suas manifestações 

culturais populares inseridas em cada bairro, promovendo ações no 

formato de uma “Caravana Cultural”, com estrutura mínima de palco e 

sonorização, para eventos e shows populares. 

 Implementação das olimpíadas do servidor público municipal, com 

incremento de diversas atividades desportivas e culturais.  

 Apoio e Promoção de jogos intersetoriais da PMB a ocorrer nos Distritos 

e Ilhas com intervalos bimestrais para incentivar práticas esportivas em 

todas as idades.  

 

 

IV. EIXO 2: PROPOSTAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO, 

INFRAESTRUTURA E 

SUSTENTABILIDADE DA CIDADE 

 

MANUTENÇÃO DA CIDADE 

 Implementar meios de gestão na Limpeza Urbana automatizando seus 

processos.  

 Garantir a manutenção e ampliação dos sistemas de Iluminação Pública, 

utilizando novas tecnologias de eficiência energética, bem como maior 

qualidade na iluminação. Consolidar a parceria publico-privada. 
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 Buscar parcerias com universidades e empresas para projetos de 

aproveitamento de energia solar nos prédios públicos, escolas, entre 

outros. 

 Apoiar projeto grafitagem legal que visa destinar parte de fachada de 

órgãos, escolas e demais construções públicas à arte em grafite por 

profissionais previamente cadastrados em parceria com o Terceiro Setor. 

TRANSFORMAÇÃO E POLÍTICA URBANA, INFRAESTRUTURA, 

SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. 

 Realização de projeto turístico, para transformar a região das Ilhas em um 

modelo de referência para o turismo local, com a regularização das 

atividades e serviços locais. 

  Revitalização do comércio de rua, implementação do projeto “fachada 

ativa vida melhor”, incluindo uso misto das edificações, com comércio ou 

serviço no térreo, para dar nova dinâmica à vida urbana, trazendo também 

a acessibilidade como incremento para o centro comercial.  

 Reestruturação do entorno da Orla de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci. 

 Desenvolvimento e apoio aos pontos Turísticos de Icoaraci e Mosqueiro. 

 Descentralização da cidade e valorização dos bairros, com a implantação 

do Programa “Centro de Bairro - Centro de Todos”, que vai fortalecer e 

valorizar a identidade de cada localidade pela requalificação do seu 

“centro”, melhorando as condições de vida e elevando a autoestima da 

população de cada área da cidade. 

 Requalificação do Jardim Botânico, Bosque “Rodrigues Alves”, que será 

devidamente infraestruturado, para que possa atender aos requisitos de 

uma área de preservação, turismo, pesquisa e fruição pública. 

 Ampliar a oferta de áreas verdes, o perfil arbóreo, e implantar o Projeto 

“Jardins Verticais em Estrutura Urbana”; 

 Intervenções urbanísticas e regularização fundiária de interesse social, 

com ampliação do Programa Chão Legal, assegurando à população de 

baixa renda a efetuar o registro patrimonial de seus imóveis; 

 Dar continuidade na recuperação das bacias hidrográficas de BELÉM, 

com a implantação de infraestrutura de saneamento, de micro e 
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macrodrenagem e de urbanização de caráter complementar com 

regularização de assentamentos precários; 

 Continuação do projeto do Tucunduba, através de parceria com os 

governos estadual e federal, agências de fomento, para terminar as obras 

paradas. 

 Ampliar e fortalecer a cobertura dos serviços de coleta de lixo domiciliar e 

da coleta seletiva de materiais recicláveis e incentivar e apoiar as 

cooperativas de coleta seletiva, além de criar novas.  

 Implementar a gestão dos resíduos sólidos de forma ambientalmente 

adequada, econômica, sustentável e tecnologicamente eficiente. 

 Ampliar a área verde de BELÉM, implementar o projeto do Parque 

ambiental de BELÉM e incentivar à criação de uma “rota das flores”. 

 

 

TRANSPORTE, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

 Ampliar os serviços de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização de 

vias; 

 Concluir o BRT; 

 Ampliar a rede de ciclovias e ciclo faixas; 

 Construir e revitalizar abrigos de ônibus com acessibilidade para portadores 

de necessidades especiais; 

 Implantar o transporte publico monitorado via satélite com 

acompanhamento em tempo real pelo GOOGLEMAPS; 

 Implantar novos circuitos de transporte público a partir da análise de binários 

 Elaborar um Plano de carga e Descarga para BELÉM; 

 Incentivar a implantação de ar-condicionado nos ônibus através do projeto 

“frota ecológica de ônibus”; 

 Implementar a mobilidade ciclo viária com ciclorotas, integração intermodal 

de ciclovias e estações de bike, visando uma maior utilização de bicicletas 

pelos praticantes do esporte, bem como os trabalhores que utilizam as 

ciclorrotas; 
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 Criação de sistema intermodal de trânsito no BRT com a instalação de 

estações de bicicletários ao longo do sistema BRT, para interligar os 

ciclistas dos bairros adjacentes aos transportes públicos, além da criação 

de ciclorrotas. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Criação da Secretaria de Segurança Municipal; 

 Dar continuidade aperfeiçoar o GGIM – gabinete de gestão integrada, que 

articula de forma integrada políticas de segurança entre as instituições 

que atuam com a segurança pública no Município e a sociedade civil 

organizada; 

 Dar continuidade e aperfeiçoar o projeto “SOS Mulher”: Sistema de alerta 

a Central de Monitoramento em pareceria com o TJPA, que permite 

impedir a violência contra a mulher com medidas protetivas. 

 Garantir a continuidade de projetos de “Prevenção Primária a Violência”, 

por meio do atendimento às crianças e adolescentes em vulnerabilidade 

social, com o objetivo de repassar noções de cidadania, civismo, e ações 

lúdicas sociopedagógicas de caráter preventivo; 

 

V. EIXO 3: PROPOSTAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

SOCIAL, GESTÃO E GOVERNANÇA 

 

PROMOÇÃO E INCENTIVO DE SETORES E ÁREAS 

ESTRATÉGICAS E INCENTIVOS FISCAIS E URBANISTICOS 

 

 Implementar políticas de economia criativa e relacionar com a tradicional 

já existente.  
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 Implantar um Pólo Tecnológico e Digital voltado para politicas de 

incentivos e financiamento de startups visando à melhoria, 

aperfeiçoamento e otimização dos serviços do município e da 

administração pública, dando acesso e melhorias dos serviços 

disponibilizados à população. 

 Incentivos fiscais à iniciativa privada para instalação de seus negócios na 

região metropolitana para investir na Cidade, gerando emprego e renda. 

 Política de incentivos fiscais, infraestrutura e logística para a instalação 

de empresas dentro da cidade, como forma de desenvolvimento 

econômico, emprego e renda. 

 Viabilizar estudos através da Contribuição do próprio servidor publico da 

PMB que demonstrem os pontos de imediata necessidade de intervenção 

de políticas para a melhoria dos resultados. 

 Valorizar o trabalho do servidor criando meios diretos e indiretos de 

ganhos e benefícios.  

 Promover políticas de Incentivo ao aprimoramento dos servidores 

públicos em suas carreiras técnicas.  

 

 

REATIVAÇÃO DA FORÇA ECONOMICA E POTENCIAL 

PRODUTIVO DE ALGUNS SETORES ECONOMICOS (TURISMO, 

CULTURA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, ECONOMIA CRIATIVA, 

IDENTIDADE LOCAL) 

 Incentivar e dar apoio técnico à agricultura familiar das ilhas, em especial 

hortifrutigranjeiros, garantindo a comercialização e a aquisição de 

gêneros para a alimentação escolar; 

 Fomentar agroindústrias para beneficiamento de gêneros oriundos dos 

agroextrativistas das ilhas de BELÉM por meio de financiamento junto ao 

Fundo Ver-O-Sol; 

 Implementar políticas públicas para o desenvolvimento local e regional, 

priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e aos micro e pequenos 
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empreendimentos da Economia Criativa; Reformar as Feiras e Mercados 

de BELÉM,  

 Implantar Centros de Atendimento ao Turista, inicialmente em 4 pontos 

do município; 

 Criação de parques gastronômicos populares com espaços distribuídos 

entre Bairros-Polos dos distritos administrativos da cidade, onde serão 

executados os conhecimentos obtidos pelos alunos da Escola 

Gastronômica da Escola Bosque e comercializados a preço acessíveis a 

comunidade, com vista a promover a valorização da comida regional, o 

empreendedorismo, a empregabilidade, o lazer e a convivência. 

 

GESTÃO TRANSPARENTE, EFICIENTE, RESPONSÁVEL E 

MODERNA 

 Instituir comitê de Finanças, Orçamento e Controle Fiscal com a finalidade 

de exercer a gestão com controle em tempo real das finanças do 

município. Trabalho da SECONT e mais três secretarias.  

 Implementar uma gestão responsável, eficiente e moderna de 

gerenciamento dos recursos públicos provenientes do pagamento de 

impostos do contribuinte.  

 Criar mecanismos modernos e eficientes, utilizando tecnologia de controle 

e transparência em respeito ao cidadão que mantem a máquina pública. 

 Implantação de subprefeituras nos distritos de BELÉM no modelo de 

gestão moderna para atender os distritos e bairros de BELÉM.  

 Implantar e fortalecer protocolos informatizados dos processos dos 

usuários, permitindo ao cidadão acompanhamento online do andamento 

de seu processo 
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VI. EIXO 4: PROPOSTAS PARA OS 

DESAFIOS DO SÉCULO XXI – A 

BELÉM DO FUTURO 

 

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E CIDADE INTELIGENTE 

 Incentivar a Implantação de um Polo Tecnológico e Digital com políticas 

de incentivos e financiamento de STARTUPS voltados à melhoria, 

aperfeiçoamento e otimização dos serviços do município e da 

administração pública 

 Implementar a construção de uma Cidade Inteligente através de ações 

voltadas para quatro projetos pilotos nas áreas de: segurança pública, 

limpeza urbana, saúde publica e transporte público. As soluções dos 

projetos pilotos envolvem baixo custo de execução, pois demandam 

quase que exclusivamente o desenvolvimento de software, bem como 

integração com sistemas/dados já existentes no governo municipal, 

especialmente em áreas criticas da cidade e região metropolitana de 

BELÉM (RMB). 

 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  

 Criação de grande centro administrativo, concentrando os órgãos 

municipais em um mesmo espaço/rua/bairro, visando facilitar a 

comunicação entre as unidades municipais, garantindo mais celeridade 

na execução das ações/projetos/políticas públicas municipais, além da 

redução de custos com aluguel de imóvel, aquisição de veículos, 

combustível, material de expediente e pessoal. Ainda como medida de 

redução de custos e, também, como forma de menor agressão ao meio 

ambiente, instalação de sistema de energia solar para atender todo o 

centro administrativo. 
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ABERTURA DA ORLA DE BELÉM  

  Em parceria com a iniciativa privada, especialmente do setor da 

construção civil, realizar a abertura da orla de BELÉM, nos diversos 

trechos, objetivando o seu ordenamento e ocupação, assegurando: a 

mobilidade urbana, através da trafegabilidade à beira-rio; o turismo, com 

a implementação de projeto paisagístico atrativo; a saúde, o esporte e o 

lazer, com a criação de espaços para realização de atividades físicas 

cotidianas; além de fomentar emprego e renda, com a instalação de 

quiosques e concessão de licença para ambulantes. 

USINA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM 

APROVEITAMENTO PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

 Transformar o lixo, processando e transformando em energia elétrica e 

adubos, gerando emprego e renda. 

 Apoiar e Fortalecer a coleta seletiva, através do projeto “reencontrar 

BELÉM”.   

 Apoiar, fortalecer e dar incentivos as cooperativas de tratamento de 

resíduos sólidos  

HOSPITAL VETERINÁRIO 

 Conclusão e Ampliação do Hospital Veterinário 

 Implementar e ampliar a politica municipal de proteção animal 

 Fortalecer os projetos e parcerias com instituições e ONGs de proteção 

animal 

 Implementação do Samu Animal / Samu Vet .  

 

CRIAÇÃO DO MONITORAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO 

VIA SATÉLITE E APLICATIVO DE TRANSPORTE  

 Criação e instalação gradual/por escalonamento de monitoramento das 

frotas de transporte público municipal via satélite, com o consequente 
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desenvolvimento de aplicativo que permite ao usuário obter a localização 

exata do transporte, bem como o tempo médio de chegada ao ponto que 

deseja, levando em consideração o tráfego em tempo real.  

 

INCENTIVAR E APOIAR AS FORMAS DE APROVEITAMENTO DA 

ENERGIA SOLAR EM BELÉM, ATRAVÊS DE SISTEMAS 

CONECTADOS A REDE PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, E 

ISOLADAS PARA A REGIÃO DAS ILHAS 

 

 Incentivo e apoio a Implantação de sistemas de energia solar em prédios 

novos ou já existentes, cujos custos com energia sejam responsabilidade 

da Prefeitura. Possibilidade de criar normativa para recomendar/exigir que 

estes sistemas sejam instalados sempre que houver nova construção ou 

reforma de prédios, como vantagem teria a redução de custos com 

energia elétrica junto à distribuidora de energia. 

 Incentivo e apoio a Implantação de sistemas ou soluções com base em 

energia solar, visando melhorar a qualidade de vida da população que 

ainda hoje se encontra sem atendimento elétrico na região das ilhas.  

 

IMPLANTAÇÃO DE ONIBUS COM AR CONDICIONADO E WI-FI 

 Criação e instalação gradual/por escalonamento de climatização das 

frotas de transporte público municipal, de modo a obter a climatização 

integral da frota municipal para atender a saúde e conforto da população, 

bem como incentivar e apoiar a instalação de redes de WI-FI nos ônibus 

da capital, para facilitar a informação e comunicação do usuário. 

 

APOIAR A CRIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA 

AMAZÔNIA 

 Criação do “Parque Tecnológico da Amazônia” é um Projeto de parque 

tecnológico e ambiente de inovação na Amazônia e seria um dos 
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representantes da nova economia do Município. Localizado em BELÉM 

com uma Central em um “Portal Beira Rio” (sugestão Geográfica) e uma 

rede de Células “MALOCAS CRIATIVAS” nos Distritos Administrativos 

(8). Sua atuação se dá nos eixos de software e serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) e Economia Criativa (EC), com ênfase 

nos segmentos de games, cine-vídeo-animação, música, fotografia, 

design, Meio Ambiente e em especial no setor de tecnologias urbanas 

como área estratégica. 

 Nas Células “MALOCAS CRIATIVAS” Também funcionariam ESPAÇOS 

DE ECONOMIA COLABORATIVA e COMPARTILHADA (ateliês, 

cozinhas industriais, salas com maquinário de artesanato, salas de 

tecnologia, Marketing, Coworking, etc..). É uma ação coordenada TRIPLE 

HELIX (governo/academia/empresas). 

 

INVESTIR EM UM NOVO SISTEMA VIÁRIO COM VIADUTOS, 

ROTATÓRIAS, ACESSIBILIDADE E CENTROS DE INTEGRAÇÃO 

DE TRANSPORTES 

 Criação de sistemas de integração viária com a criação de grandes 

sistemas de integração viária, com a construção de viadutos e anéis 

rodoviários, para interligar os bairros através das principais rodovias de 

escoamento da cidade, bem como implementar a construção de centros 

de integração de transportes. 
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VII. CONCLUSÃO 

A BELÉM QUE MERECEMOS 

 

O Nosso programa de governo apresentado norteia nossas propostas e 

eixos da nossa administração.  

Foi construído coletivamente com a presença de todos os segmentos para 

ser implementado durante quatro anos, com muita dedicação e trabalho.  

É o nosso compromisso com a nossa querida BELÉM! 

As propostas nos mostram a direção certa, mas a construção e a 

realização do plano de governo - é de todos, de cada um! 

  Além disso, durante nossa caminhada vitoriosa, novas ideias serão 

incorporadas, pois cada cidadão pagador de impostos terá a oportunidade de se 

unir, inovar e mudar BELÉM! 

Para avançar e efetivar nossas propostas não mediremos esforços na 

busca de recursos federais, internacionais e estaduais, com entes públicos ou 

privados, através de parcerias, sem brigas ou politicagem, sem partidarismo, 

apenas com o pragmatismo de construirmos uma cidade melhor para todos com 

muita união! 

BELÉM será uma cidade moderna, mas com respeito ao meio ambiente 

e a sustentabilidade; bela e pujante; provinciana e cosmopolita; mas querida de 

todos! 

Vamos trabalhar, inovar, unir e mudar a cara de BELÉM! 

Vem com a GENTE! 

 

CÁSSIO ANDRADE 


