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INTRODUÇÃO
Apresentação
Os candidatos do partido dos trabalhadores PT que concorrerão ao cargo de prefeito e
vice prefeito da cidade de Óbidos Pará, senhores Jorge Ary Ferreira e Auta Santarém,
inspiram-se no “Povo Pauxi”, com suas características próprias, sempre protagonista,
que ama e defende sua Terra como nenhum outro, que traz enraizado na sua alma
uma forte herança indígena, e que tem na solidariedade uma de suas principais
marcas, principalmente quando se trata em defender sua Terra de ataques e
principalmente dificuldades no seu dia a dia.
Por esse motivo Batiza esse momento político inovador RUMO NOVO COM A FORÇA
DO POVO, e que pretende principalmente contar com essa forma especial de viver que
o povo obidense tem, para de forma coletiva e mais democrática possível, respeitando
principalmente a regra básica da democracia de que “todo poder emana do povo”,
focar não uma administração pública nos moldes das que tivemos nas últimas duas
décadas, mas, fazer desses 4 anos vindouros um momento especial na história de
Óbidos, convocando todos os seus ilustres filhos de todos os segmentos da sociedade,
para sentarem em uma mesa e discutirem os novos rumos para a nossa “CIDADE MÃE”
detalhando cada ponto negativo e cada ponto positivo, avaliando a melhor maneira de
conduzir o município não de forma ego centrista, onde a figura de um prefeito segura
uma martelo que dita as normas que a cidade tem que seguir, e sim de forma
democrática onde a sociedade civil principal foco de uma administração pública dará
as mãos para fazer desse momento novo, um mundo melhor para as nossas futuras
gerações, e que assim com a nossa geração tem orgulho de nossa terra, uma vez que
recebemos dos nossos antecedentes uma cidade linda e próspera, nos motivou para
fazer essa convocação e planejar uma nova cidade, dentro dos conceitos modernos de
sociedade, onde as inovações tecnológicas se fazem necessárias, onde a formação
técnica de nossos jovens possa ser olhada de forma prioritária, uma vez que sem a
mesma no mundo de hoje fica muito difícil competir em igualdade de condição numa
sociedade que cada dia nos cobra conhecimento.
Por isso pedimos a nossos munícipes que não olhem este documento como um plano
de governo que estão acostumados a olhar, feitos apenas para cumprir uma exigência
da legislação eleitoral, que sim como uma convocação geral para elaborarmos uma
Óbidos nova, moderna, respeitando as tradições, lutando unida nesse mundo cada vez
mais exigente.

Esse será o nosso RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO.

PROPOSTAS DE GOVERNO
As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste Plano de
Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e os projetos
que a compõem.
 Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios a serem
enfrentados nos próximos anos para a área em tela.
 Diretrizes: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo para a área em
questão.
 Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área alinhados com as
diretrizes.
 Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas.

EDUCAÇÃO - O futuro começa pelas crianças

Revisão do Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da educação;
 Realização de concurso público na área de educação;
 Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e creches;
 Realização de levantamento da situação do transporte fluvial e terrestre;
 Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam da comunidade
para a sede do município;
 Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa);
 Realização de cursos de formação continuada para os professores;
 Projetos de intensificação de melhoria da educação básica,
 Implantação do Programa de Informática nas escolas;
 Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o conteúdo curricular
básico e outras atividades como reforço escolar, ensino profissionalizante, esporte e cultura.
 Ampliar o número de vagas para educação infantil;  Transformar Óbidos em referência no
ensino fundamental;
 Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual a 6,0 para os anos iniciais e
igual ou superior a 5,0 para os anos finais do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica) em 2021;
 Garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam alfabetizadas;
 Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º e 6º ano;
 Garantir que 96% dos alunos da rede municipal se formem no 2º seguimento até os 16
anos;
 Projeto de gestão democrática baseado na eleição direta dos diretores educacionais;

 Implantação da assembleia geral de educação que tem por objetivo organizar e integrar os
processos educacionais em Óbidos; lançando e EDUCAÇÃO - O futuro começa pelas crianças
analisando propostas, planejando, junto às líderes escolares, projetos e planos de ação para o
desenvolvimento educacional;
 Calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de diminuir a evasão escolar;
 Ampliação e revisão do projeto PREDU;
 Ouvidoria educacional;
 Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas;
 Construção de quadras esportivas nas escolas rurais e abri-las para o uso da comunidade,
principalmente no fim de semana.  Projeto Quem planta esforço, colhe sucesso:
 Curso com duração de 6 meses em horário noturno

SAÚDE
Criação de uma central de ambulância visando facilitar o deslocamento dos enfermos
residentes nos povoados, bem como adquirir veículos equipados para situações emergências;
 Implantação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) SAÚDE;
 Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços no hospital
municipal, garantindo atendimento preventivo de saúde a toda população que precisa;
 Programa de capacitação continua para profissionais atuantes na saúde visando à
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres comuns;
 Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e agentes de endemias;
 Distribuição gratuita de medicamentos para doenças como pressão alta, diabetes, colesterol
e outros;
 Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (USB) já existentes que atualmente
encontra-se em mau estado de conservação e com serviços deficitários;
 Ativação do consultório odontológico;
 Recuperação dos equipamentos de saúde (carros, ambulância) já existentes que
atualmente encontra-se em mau estado de conservação;
 Promoção de campanhas itinerantes, em todas as comunidades;
 Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso);
 Reduzir o tempo de espera para consultas médicas, contratando mais profissionais de
saúde;
 Equipar o hospital como estrutura básica para realização de exames e de pequenas cirurgias
Reavaliação dos serviços de especialidades com o município de Santarém;

INFRAESTRUTURA

Realização de obras de pavimentação nos bairros;
 Aumentar a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto;
 Continuidade das obras Existente;
 Construção de calçamento nas ruas da Cidade;
 Construção de Matadouro público através de consorcio intermunicipal;
 Reforma da feira municipal com a construção de um moderno centro de abastecimento que
garanta higiene e qualidade nos produtos oferecidos a INFRAESTRUTURA consumidora, bem
como condições de armazenamento e comercialização para os agricultores familiares;
 Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento correto do lixo;
 Reforma e ampliação do cemitério;
 Iluminação das vias de acesso na sede municipal;
 Construção de casas populares em regime de mutirão;
 Manutenção das estradas do município, sobretudo as estradas, ramais e ponte importância
no transporte da produção agrícola do município;
Reforma e modernização das praças públicas transformando-as em espaços de convivência
e lazer o que implica em implantar equipamentos esportivos e recreativos, bem como na
arborização e embelezamento;

AGRICULTURA
Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos municípios de
aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores locais;
 Implantação de Programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação) de acordo
com a aptidão de cada comunidade;
 Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para aproveitamento no período
de ociosidade do solo;
 Estímulo à constituição de microempresas e associações para autogestão, por meio de
cursos de capacitação voltados aos produtores rurais,
 Criação de cooperativas e associações para beneficiamento e venda da produção agrícola;
 Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na agricultura
familiar,
 Implantação de Programa de criação de animais silvestre (peixes, tracajá, tartaruga, paca,
catitu, queijada, jacaré, cutia e capivara) de acordo com a aptidão de cada comunidade,
visando atender ao exigente mercado consumidor, que paga preços excelentes em carnes
exóticas;
Campanha para viabilizar a inadimplência na política de credito junto aos Bancos.
 Criar um Programa de Perfuração de poços artesianos nas comunidades do município.

MEIO AMBIENTE
 Criação de um programa de planejamento e avaliação das ações da secretaria de Meio
Ambiente;
 Cumprimento da Legislação que trata da continuidade das fiscalizações;
 Programa de fortalecimento e incentivo ao apoio a projetos de manejo de animais silvestres
garantindo o uso sustentável do meio ambiente;
 Incentivar as campanhas educativas (queimadas, despejos de resíduos sólidos inadequados);
 Implantação de uma brigada de incêndio no município

SEGURANÇA
Discutir com setores da sociedade a Criação de Guarda Municipal;
 Implantação de vigilância comunitária nas localidades mais populosas;
 Apoio de intensificação juntos as polícias (civil e militar) para combate a furtos e roubos;
 Solicitação de implantação de uma Companhia Independente da Polícia Militar no
município;
 Instalação de câmeras em torres de observação nas principais via de acesso, que enviarão
imagens de toda cidade em tempo real para uma central da Guarda Municipal;

CULTURA, ESPORTE E LAZER - Revitalizar o passado e construir novas histórias.
 Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos esportivos (passeios
ciclísticos, maratonas, torneios, campeonato e competições entre escolas);
 Fomentar festejos de manifestações culturais (Festival, carnaval, réveillon e artesanato).
 Criação do festival da agricultura para promoção dos agricultores e da cultura rural;
 Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de valorização do Folclore
de raiz(cordões, folias) e dos artistas da terra;
- Destinação de áreas para a prática de futebol, prestigiando principalmente os clubes da nossa
cidade.
DAR CONTINUIDADE NO PROJETO CAFÉ NA PRAÇA JOSE VERISSIMO. EM UM LOCAL FIXO.
DANDO SUPORTE DE VERDADE PARA OS ARTESOES

ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Criação de centro de recuperação jovens infratores e viciados em drogas;
 Programa de orientação para prevenção de alcoolismos e drogas;
 Combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual;
 Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação e efetiva e correta de suas funções;
 Implantação do plano para erradicação de casas sem condições mínima de moradia;
 Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo a busca ativa para
incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta de acesso à informação;
Visão de longo-prazo para a Cidade
Este Plano de Governo considera um posicionamento de liderança para Óbidos a longo-prazo.
A Visão que orientará o Governo, com alcance para 2035, posiciona Óbidos como uma das
melhores cidades do Pará para se viver, trabalhar e conhecer.
 No campo social posiciona a cidade em nível nacional, como a cidade que reúne
simultaneamente a melhor qualidade de vida, um sistema de saúde básico eficiente e que
promove hábitos e costumes mais saudáveis para uma população integrada à educação e
cultura.
Para isso, seremos:
 Uma cidade referência na educação pública do País.
 Uma cidade cujo sistema básico de saúde apresenta eficiência, tanto na qualidade do
atendimento, quanto do número de beneficiados;
 Referência nacional em redução de déficit habitacional;
 Uma cidade sem pobreza extrema, sem desigualdades extrema e mais integrada cultural e
socialmente;
ASSISTÊNCIA SOCIAL Visão de longo-prazo para a Cidade
 No campo econômico, a visão objetiva uma cidade de reconhecido destaque pela alta
atratividade de negócios, reduzida taxa de desocupação e contínuo crescimento da renda
média dos seus trabalhadores. Para isso, posicionamos Óbidos como: Referência regional na
excelência do ambiente de negócios com destacada liderança na atração e manutenção de
investimentos produtivos.
 No campo da sustentabilidade, posiciona a cidade como referência regional em
desenvolvimento sustentável com a preservação de seu patrimônio ambiental.
 No campo político, colocamos a cidade como um dos principais centros políticos e culturais
do cenário regional.
Para isso, Óbidos será:
 Reconhecida pela realização de grandes eventos e sede de fóruns decisórios para assuntos
de sustentabilidade regional e desenvolvimento econômico;
 Referência regional em gestão pública de alto desempenho;
 Será reconhecida pela produção cultural de alto valor e influência regional;

Objetivos e Princípios de Atuação do Governo
 Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais;
 Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais adequados às demandas e
ao crescimento da população;
 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio
natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento da cidade;
 Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças obidenses;
 Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo e para o
crescimento econômico sustentável;
 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia;
 Tornar Óbidos uma das cidades mais integrada do ponto de vista urbanístico e cultural;
 Reduzir os indicadores de pobreza na cidade;
Objetivos e Princípios de Atuação do Governo
 Posicionar Óbidos como importante centro político e cultural no cenário regional.
Princípios de Atuação do Governo
 Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, aproximando-o dos
cidadãos;
 Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e
acompanhamento para toda a máquina municipal;
 Incluir a participação social como diretriz de governo através da implementação de diversos
mecanismos de diálogo com a população como PPA Participativo e Criação ou ativação de
Conselhos Municipais nas diversas áreas;
 Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e
federais;
 Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura;
 Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padrão de
qualidade em todas as regiões da cidade;
Estabelecer uma perfeita integração entre as secretarias municipais;
 Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com o setor
privado e outras esferas de governo;
 Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da eficiência
dos processos da administração municipal

ORNOGRAMA

PREFEITO MUNICIPAL

CHEFE DE GABINETE E
SECRETARIO EXECUTIVO
SEGAP

CONTROLADOR E
ASSISTENCIA JURÍDICA
CIAJ

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS E TRIBUTOS

SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA, TRANSPORTES E
SERVIÇOS URBANOS

SECRETRAI MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

SECRETRAIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

SECRETRAI MUNICIPAL
DE AGRICULTURA

SECRETRAIA MUNICIPAL DE
CULTURA, LAZER E ESPORTE

