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“Ação compartilhada é uma ampla gama de atividades e ações diferentes que geram vitalidade,
inspiração e acalentam uma vida pública essencial através da participação de todos”.

Este Plano de Governo apresenta as propostas de acordo com os anseios do
povo obidense, por meio de reuniões realizadas em todas as regiões e bairros
do município de Óbidos, considerando também as contribuições e análise de
especialistas em cada uma das áreas. Listamos aqui as diretrizes ordenadas
pelas prioridades da futura gestão de uma maneira sucinta, firmando um
compromisso com a população, através de ações compartilhadas que
possibilitem melhorar a qualidade de vida e dar cumprimento a cada palavra
constante neste Plano de Governo através de uma atuação democrática,
participativa e descentralizada.

Ao estabelecer diretrizes para um Plano de Governo, sabe-se que essas linhas
condutoras servirão para auxiliar e garantir que a nova gestão administrativa atue
com o foco em demandas reais do município, necessárias dentro de nossa
realidade atual.

Rosinaldo Cardoso e Derinaldo Câncio Bía apresentam a importância da
parceria entre o governo municipal e a população em ações relacionadas à
problemática nas áreas como saúde, educação, infraestrutura, agropecuária,
assistência social, turismo entre outros.

Atuar de forma técnica e profissional em todas as áreas, porque somente uma
cidade saudável “física” e “mentalmente” é que pode contribuir e participar das
demais mudanças contidas neste plano.

Este Plano foi concebido com a observação das regras da Lei anticorrupção (Lei
12 846/2013) que atenda em todas as suas propostas os aspectos morais éticos
que juntamente com o atendimento da lei supracitada garantam a integridade do
relacionamento do poder público com todas as demais pessoas.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO GOVERNO

GESTÃO PÚBLICA
 Programa de redução de custos como política permanente na
Administração Pública, visando alcance da eficiência, racionalidade nas
estruturas e de pessoal, persistência na busca pela qualidade na
prestação de serviço e do atendimento às necessidades do cidadão;
 Reforma Administrativa propondo a melhor organização da administração
pública, assegurando a eficiência, eficácia e efetividade na gestão pública
no município de Óbidos;
 Capacitação profissional dos recursos humanos estratégicos, para um
atendimento de excelência e humanizado em todos os setores de atuação
da Administração pública;
 Programa estratégico de mutirões, que visa a implementação de ações
políticas estratégicas para o município, em parceria com a sociedade para
alcance de objetivos comuns, nas diversas áreas de atuação do
município.
 Utilização da Lei da Ficha Limpa também como critério para nomeação
de cargos;
 Todas as pessoas nomeadas para cargos de comando deverão estar
qualificadas para a função;
 Implementação da Equipe de Planejamento de Projetos e Captação de
Recursos,

Grupo

que

por

meio

de

articulação,

elaboração

e

encaminhamento de planos e projetos, viabilizará captação de recursos
federais e estaduais, assim como parcerias com instituições privadas;
 Programa de Proteção e manutenção do patrimônio público, aplicando
mecanismos para controle de frota e equipamentos, através de
tecnologias e gestão;
 Criação ou adequação de plataforma de acesso a informação e
transparência pública, assegurando o que dispõe a Lei Federal nº
12.527/2011;
 Tornar efetiva e permanente a mesa de resolução de conflitos com os
sindicatos, associações e sociedade civil organizada;

 Criação do Conselho Gestores de Políticas Públicas, formados por
representantes da sociedade civil organizada e poder público, como um
canal institucional, permanente, autônomo, plural, voltado para uma
gestão compartilhada com a sociedade obidense.
 Criação de Ouvidorias, como mecanismos que possibilitem a participação
da comunidade na administração pública e fiscalização dos serviços
públicos, um instrumento de comunicação direta entre administração
pública e a população obidense.
 Criação de uma Plataforma de Participação Popular (PARTICIPA
ÓBIDOS), Instrumento que cria um canal de interação e envolvimento da
sociedade e executivo
 Revisão, criação de planos de carreiras e remuneração dos servidores
públicos municipais, respeitando as diversas áreas de atuação do
servidor, assegurando a valorização que expresse, entre outros fatores,
uma remuneração condigna, desenvolvimento de processos formativos e
condições dignas de trabalho.
 Regulamentação e implementação do adicional de Insalubridade,
periculosidade, atividade penosa e risco de vida para servidores que
exerçam atividades em exposição;
 Reformulação da lei municipal 3.120/94 (Regime Jurídico Único do
Município de Óbidos);
 Criação da data base para revisão geral da remuneração dos servidores
públicos municipais com ampla discussão entre governo e servidores;
 Assegurar que todas as obras em andamento que respeitem os princípio
que regem a boa administração pública, sejam concluídas.
 Discussão com as partes interessadas para Reformulação do Código
Tributário Municipal;

SAÚDE
 Assegurar a adequada estrutura física, equipamentos e recursos
humanos no Hospital Municipal Dr. José Benito Priante, como também, a
ampliação de leitos e do centro cirúrgico;
 Aumentar a frota de ambulâncias e ambulanchas;

 Implantar o serviço de home care para auxiliar no tratamento dos
pacientes crônicos e estáveis;
 Integrar os atendimentos e procedimentos médicos realizados na rede
municipal, através da reestruturação do sistema informatizado, criando
protocolos digitais, possibilitando o controle e a agilização nos
atendimentos;
 Assegurar atendimento por Demanda Espontânea e acolhimento nas
Unidades de Saúde, aos usuários do sistema único de saúde no
município;
 Cumprir as determinações do pacto do Serviço de Atendimento Médico
de Urgência, dando melhores condições de trabalho a equipe da SAMU;
 Estruturar o serviço de Atendimento de Saúde Mental no município;
 Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas a
realização e exames e outros atendimentos de acordo com a demanda e
estratégia da secretaria municipal de saúde;

Assistência Farmacêutica
 Criação de Lista de medicamentos básicos (REMUNE) conforme
determina Portaria Ministerial 1554;

Vigilância Sanitária
 Criação do Programa estratégico de atuação da Vigilância Sanitária no
município de Óbidos;
 Treinamento continuo dos Fiscais da Vigilância Sanitária, para
atingimento de metas do plano estratégico da Vigilância Sanitária;
 Objetivos: Ao se ter uma equipe completa de Recursos humanos
devidamente treinados e habilitados, é possível se estabelecer e executar
um programa de vigilância sanitária Municipal quer sejam estruturantes
quer sejam estratégicas para garantir a população em geral bens e
serviços de consumo com qualidade e segurança para sua saúde.

Vigilância epidemiológica
 Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e
agentes de combates as endemias, otimizando as políticas de prevenção;
 Objetivos: Óbidos é um dos municípios do PA que tem uma alta taxa de
oscilação entre grau de Alerta e Satisfatório no combate à dengue
segundo o ministério da saúde em 2018. É necessário que o município
tenha agentes endêmicos devidamente treinados, não só para orientação
e fiscalização de residências e congêneres, mas também para ações de
colocação de todas as armadilhas conforme proporcionalidade de imóveis
em número suficiente para tal. O combate à Dengue é umas das
prioridades neste governo.


Também são objetivos de ações de vigilância epidemiológica à prevenção
dos agravos e o controle dos mesmos através de indicadores específicos.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Fortalecer os programas e a assistência social no município.
 Implementação de plano para erradicação de casas sem condições
mínimas de moradia;
 Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais de
pessoas em condições de vulnerabilidade social não cadastradas no
sistema;
 Construção da casa de passagem, visando acolhimento e proteção de
indivíduos afastados do núcleo familiar e famílias que se encontram em
situação de abandono ou ameaça, ou violação de direitos;
 Apoiar para somar: incentivar e apoiar os diversos trabalhos sociais já
desenvolvidos pelas igrejas – todas elas, como forma de potencializar os
resultados esperados pelo atingimento do maior número de pessoas no
seio familiar.
 Defensoria Pública: Envidar esforços junto aos órgãos competentes,
visando a volta imediata da Defensoria Pública para Óbidos.

EDUCAÇÃO
 Ampliação e construção de escolas e centros de Educação Infantil de
acordo com a demanda existente;
 Construção, reforma, Cobertura e revitalização de quadras Poliesportivas
nas escolas urbanas e rurais e abri-las para o uso da comunidade,
principalmente nos fins de semana.
 Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa);
 Realização de cursos de formação continuada para os profissionais e
trabalhadores em educação, visando a qualidade do ensino público;
 Projetos de intensificação de melhoria na educação básica;
 Ampliar o número de vagas para educação infantil em comunidades e
bairro, onde haja necessidade de acordo com a demanda, ou a projeção
de demanda;
 Garantir que crianças com 7 anos de idade estejam alfabetizadas;
 Reduzir de forma progressiva a taxa de analfabetismo funcional entre os
alunos do 5º e 9º ano;
 Gestão democrática baseada na eleição direta para a escolha dos
gestores escolares;
 Fórum de educação, objetivando organizar e integrar os processos
educacionais, lançando e analisando propostas, planejando, junto aos
profissionais e trabalhadores em educação, comunidade escolar, projetos
e planos de ação para o desenvolvimento educacional;
 Criação da Ouvidoria educacional;
 Criação de um indicador municipal para medir e avaliar a qualidade do
ensino público municipal;
 Realizar concurso público para provimento de cargos efetivos,
objetivando a organização e manutenção da educação pública municipal,
e evitar o acúmulo de apadrinhamento político-partidário;
 Criar Programa Municipal de Alfabetização e letramento para alunos dos
ano/séries iniciais;
 Elaboração de plano de controle e tombamento de bens públicos
alocados nas escolas municipais;

 Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o
conteúdo curricular básico e outras atividades como reforço escolar,
esporte e cultura, meio urbano e rural.
 Criação do programa de estágio para estudantes universitários de cursos
de nível médio técnico e técnico, o programa terá como objetivo de
atender e democratizar o acesso às vagas de estágio nos órgãos e
entidades públicas da administração pública municipal, será um canal
acessível a todos os estudantes que irá desperta o interesse pela carreira
pública promovendo a participação do setor público no processo de
aprimoramento do ensino.
 Incrementar e diversificar a capacitação do profissional da Educação para
o uso de tecnologia em sala de aula, além das temáticas atuais das
transversalidades que visam uma formação mais técnica e humanística
dos alunos;
 Formar e fortalecer parcerias com a Secretaria de Saúde para
desenvolver ações de diagnóstico, prevenção e acompanhamento das
patologias diversas;
 Viabilizar projetos específicos para as escolas isoladas, respeitando as
peculiaridades da região;
 Incentivar a participação dos pais e responsáveis, promovendo a
participação efetiva nas escolas;
 Melhorar os equipamentos das salas de informática das unidades de
ensino (tecnologia e internet adequada a necessidade).
 Criação de um indicador municipal para medir e avaliar a qualidade do
ensino público municipal;
 Cria e incrementar a Consolidação do Mês da Cultura Escolar (onde
projetos de arte, literatura, teatros, corais entre outras apresentações se
apresentarão em espaços públicos a comunidade Obidense)
 Garantir a segurança das escolas através de monitoramento eletrônico e
presença de agentes de segurança pública no entorno imediato, a fim de
proteger alunos e professores;

Transporte Escolar: Promover uma educação de qualidade é um dever da
administração pública. Uma iniciativa relevante para concretizar essa meta é
proporcionar um serviço de transporte escolar eficiente e que garanta:
 A obrigatoriedade do uso de cadeirinha e cinto de segurança pelas
crianças.
 A presença de um (a) monitor (a) escolar no veículo.
 Capacitação específica e melhoria na formação dos condutores do
transporte.
 Obrigatoriedade de formação de qualidade do (a) monitor (a) escolar.
 Apresentação do veículo sempre limpo e organizado.
 Manutenção do Veículo em Dia.
 Formalização legal dos veículos contratados.
 Uso de Sistema de Câmera de Monitoramento nos veículos
 Melhorar o sistema existente e/ou criar ferramenta viável de aperfeiçoamento
e fiscalização do serviço de transporte escolar, objetivando a garantia da
frequência do aluno na escola. A ferramenta deve ter como características
básicas:
 Facilitação e formalização de parcerias entre os entes federados (Estado
e Município);
 Dar mais visibilidade, viabilização, agilização e transparência no uso dos
recursos disponibilizados por convênios;
 Possibilitar uma atuação mais consciente e eficiente dos órgãos
fiscalizadores;
Criar equipe de inteligência e gerência do serviço de transporte escolar
municipal, objetivando:
 Maior e melhor planejamento e captação de recursos;
 Viabilidade e organização das rotas;
 Adequação nos veículos disponíveis, dando aos alunos maior conforto,
segurança, acessibilidade e atendimento adequado.

 Garantir o acesso de crianças e adolescentes ao ensino fundamental, através
do transporte escolar.
 Firmar parceria com os órgãos de trânsito para implantar sistema de vistoria
e autorização dos veículos e condutores a prestar o serviço de transporte
escolar.
 Implantar serviço de fiscalização efetiva da prestação do serviço de
transporte escolar.
 Criar um canal direto com a população para o oferecimento de denúncia
sobre irregularidade na prestação do serviço, seja contato telefônico, via email ou diretamente. Para tanto serão disponibilizados os números
telefônicos e e-mail da equipe de inteligência do serviço de transporte
escolar, dos órgãos de amparo aos direitos da criança e do adolescente e do
órgão Municipal de Trânsito.
 Instruir a população sobre o direito a prestação do serviço de transporte
escolar adequado, através de campanha publicitária realizada em rádios e
televisão.
 Encaminhar material de apoio a Promotoria de Justiça local, bem como
relação dos veículos vistoriados e não aprovados a realização da prestação
do serviço de transporte escolar.
Merenda Escolar: A alimentação escolar assume um papel muito importante na
vida dos alunos. Afinal, para realizar qualquer atividade e garantir o crescimento
saudável, crianças e adolescentes precisam consumir nutrientes que contribuam
para o bom funcionamento do seu corpo.
Implementar e/ou criar ferramenta de recebimento, controle, acompanhamento
e monitoramento da merenda nas escolas. Para isso propõem-se:
 Implementar e/ou incentivar a criação das cooperativas e
organizações de grupos da agricultura familiar rural,
desburocratizando a participação na concorrência com outras
empresas fornecedoras de produtos da alimentação escolar
 Implantar o fornecimento de merenda para as escolas da zona
urbana, tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil, por
empresa especializada em merenda escolar, a exemplo de estados
como Amazonas, São Paulo e Bahia. A ideia é que primeiro a

proposta seja testada como um piloto e avaliada, antes de ser
implementada e estendida para toda a rede;
 Garantir o balanceamento nutricional na alimentação dos alunos, por meio
da oferta de itens que fazem parte do dia a dia das famílias, como
macaxeira, feijão, leite, mamão, banana entre outros;

 Priorizar a oferta de alimentos produzidos pela agricultura familiar e a
diminuição de itens industrializados, objetivando a melhoria na qualidade da
alimentação escolar ofertada;

 Valorizar a elaboração de preparações com maior diversidade de
alimentos, como frutas, verduras e legumes, e oferta cada vez menor
de alimentos processados e industrializados, objetivando a garantia
de uma alimentação cada vez mais saudável e nutritiva
 Seguir respeitosamente as regras do PNAE para a aquisição de
alimentos da merenda escolar;
 Reduzir a burocracia e agilizar o tempo de produção e/ou elaboração
da documentação legal para realização das chamadas públicas,
objetivando a aquisição da merenda escolar sem prejuízo dos alunos;
 Agilizar o tempo para a montagem dos cardápios e disponibilizar para
as escolas;
 Realizar curso profissional para as merendeiras, oportunizando o
conhecimento dos valores nutricionais dos alimentos e aprendizagem
de modo prático para preparar pratos variados, garantindo o aumento
da qualidade do cardápio e a diversificação das
preparações, fornecendo aos alunos uma experiência gustativa mais
variada;

SEGURANÇA PUBLICA
 Criar e implantar o Plano Municipal de Segurança Pública;
 Fortalecimento do sistema de segurança nas escolas através de rondas
e monitoramento eletrônico;
 Aumentar a capacidade da iluminação pública, com a ampliação nas
áreas que ofereçam maiores ricos a segurança pública;
 Estudar a possibilidade de implementação do videomonitoramento em
áreas especificas da cidade.

 Manter os espaços públicos de maneira a oferecer segurança ao cidadão,
com melhorias da iluminação e manutenção.
 Bombeiros Civis: Analisar a possibilidade de ativar e/ou criar a carreira de
bombeiros civis que já são treinados no município, para auxiliar a
secretaria de meio ambiente.
 Criação da Guarda Municipal;
 Criação do Centro integrado de vigilância da guarda municipal;
 Implantação de vigilância comunitária nas comunidades mais populosas;
 Parceria junto ao sistema de segurança pública, as policias (civil e militar)
para combate à criminalidade;
 Instalação de câmeras em torres de observação na principais vias de
acesso, visando o monitoramento por imagens de toda cidade em tempo
real para uma central da Guarda Municipal
 Estudo de viabilidade para criação de vídeo monitoramento dos prédios
públicos municipais de responsabilidade da guarda municipal.

DEFESA CIVIL
 Estudar a instalação do sistema de telemetria que mede o nível do rio
Amazonas em Óbidos
 Criação do Plano de monitoramento e Comunicação com as comunidades
atingidas pelas cheias, emitindo alertas via celular e outros meios.
 Elaboração de um Plano de Contingência e Remanejamento das famílias
que vivem em áreas de risco em zona de várzea ocasionado pelo o
desmoronamento da região de várzea.

DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS, SANEAMENTO BÁSICO E
INFRAESTRUTURA
 Apoiar a conclusão da pavimentação das PA-437, PA-254 (até Oriximiná)
e PA-429 (Até Curuá/Flexal).
 Conclusão da obra de contenção da barreira
 Investir nas vilas de Arapucu, Curumu e o Distrito do Flexal melhorando a
infraestrutura.

 Buscar parcerias junto ao governo Federal e Estadual, com objetivo de
elevar as metas de universalização do abastecimento com água tratada e
esgotamento sanitário, para todas as residências no município;
 Programa estratégico de pavimentação e manutenção das vias urbanas
 Manutenção periódica das estradas e ramais do município, sobretudo as
estradas de grande relevância 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;
 Implantação de uma política de trânsito com ampliação da sinalização e
efetiva fiscalização por parte dos Agentes municipal de trânsito.
 Reestruturação e direcionamento correto da frota municipal;
 Reforma e estruturação dos mercados do peixe e da carne no município;
 Construir pontos padronizados de Táxi e Mototáxi.
 Asfaltar/concretar novas ruas e avenidas com drenagem e sinalização,
priorizando os bairros da periferia da cidade.
 Acesso gratuito à internet nas praças, implantando o Wi-Fi grátis.
 Criar um novo cemitério público com capela mortuária.
 Adequar e ampliar as calçadas e prédios públicos do município conforme
a Lei de acessibilidade;
 Construção de praças públicas na comunidade curumum e distrito do
flexal;
 Revisão e monitoramento dos termos administrativos de direito real de
uso – CDRU (Concessão de Direito Real de Uso);
 Retomar e fortalecer a Regularização Fundiária que institui o programa de
regularização fundiária no município;
 Verificação para que a regulamentação fundiária seja implementada de
acordo com a Lei do direito imobiliário;
 A reurbanização e realocação das casas que estão em áreas de risco.
 Dar andamento aos projetos de saneamento básico existentes.

PORTOS
 Criação de um Porto na área conhecida como "erosão da Juracy Matos"
no bairro de Santa Terezinha, em parceria com a iniciativa privada.
 Planejamento e organização do Sistema Hidroviário no município.

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 Revitalização: buscar recursos para revitalizar a principal área comercial
da cidade, criando a ambiência para que o comércio local possa melhor
desenvolver suas atividades incrementando o seu faturamento e
possibilitando a contratação de mais colaboradores, gerando emprego e
renda.
 Manter e melhorar Feiras populares: revitalizar, preservar, capacitar,
mulheres e jovens de ambos os sexos, para o aprendizado do artesanato
e trabalhos manuais que poderão ser comercializados em feiras
populares aos domingos em todos os bairros da cidade.
 Incentivar a capacitação profissional específica através de parcerias
públicas privadas;
 Facilitar a disponibilização de dados socioeconômicos do município para
que as empresas elaborem seus planos de gestão;
 Viabilizar indústrias tecnológicas de produção limpa, em prédios hoje
ociosos, respeitando os respectivos estudos de impacto de vizinhança e
normativas;
 Captar novas empresas e estimular os empreendedores locais;
 Incentivar Programas de Pesquisa e novas Tecnologias através de
Empresas, Instituições de Ensino e Poder Público;
 Incentivar o Empreendedorismo, através de parcerias, com cursos de
formação empresarial;

BEM ESTAR SOCIAL, ESPORTE, LAZER E CULTURAL.
 Construção da pista do lazer e implantação de equipamentos esportivos,
culturais e de lazer, tais como: Praça de eventos, quadras esportivas,
academias ao ar livre e parques infantis.
 Criação de atividades culturais em praças que possibilite o acesso à
cultura para à família Obidense;
 Potencializar, apoiar e fomentar os eventos, equipamentos e programas
culturais já existentes no município;
 Ampla divulgação dos eventos e programas da cultura, Bem estar social,
Esporte e Lazer através da Agenda digital;
 Potencialização da ampliação dos segmentos culturais e esportivo;
 Apoiar, Fomentar, potencializar e profissionalizar modalidades esportivas
em alto nível competitivo.
 Restabelecer parcerias em eventos esportivos mantendo um calendário
competitivo.
 Criação do departamento de gestão e coordenação de modalidades
esportivas.


Ginásio Esportivo: através de convênio, buscar a construção de um
complexo poliesportivo para servir aos mais diversos segmentos
esportivos

do

município.

Há

possibilidade

através

de

emenda

parlamentar. As quadras esportivas das escolas também deverão servir
aos esportistas dos bairros e comunidades onde estão localizadas.

TURISMO
 Implementar o Plano Estratégico de Turismo de Óbidos.
 Criar um portfólio do potencial turístico de Óbidos.
 Fomentar Turismo interno e externo, de negócios, atrações e eventos
bem como o turismo ecológico, agro turismo e de educação ambiental.
 Revitalização do acesso e dos principais marcos turísticos da Serra da
Escama, fomentando a pratica de trilha ecológica em nosso município.

CULTURA
 A Cultura será fomentada diariamente no município de Óbidos. Para isso
deverá ser construído um calendário de todas as manifestações culturais
realizadas na sede do município e nas comunidades, incentivando-as
através de vários eventos mensais, para que de novo possam ser sentidas
e incorporadas no cotidiano de nossa cidade e até como forma de geração
de renda para a população.
 Resgate das diversas manifestações culturais do município de Óbidos.

AGRICULTURA
 Aumentar a infraestrutura de produção e comercialização para a pesca e
aquicultura.
 Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na
agricultura familiar;
 Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para
aproveitamento no período de ociosidade do solo;
 Estímulo à constituição de microempresas, cooperativas e associações
para autogestão, por meio de cursos de capacitação técnica voltados aos
produtores rurais;
 Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos
municípios de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores
locais, com objetivo de geração de emprego e rendas as famílias
produtoras;
 Implantação de Programa de extensão rural (assistência técnica e
capacitação) levando em consideração as potencialidades produtivas da
comunidade ou povoado;
 Criação do Programa Agricultor Empreendedor, com foco a agricultura
familiar, visando o aumento da produtividade, renda e e qualidade de vida
das famílias do campo;
 Fomento para a criação de cooperativas e associações para
beneficiamento e venda da produção agrícola;

 Criação do Selo de Origem e Qualidade (SOQ) para produtos de origem
animal e vegetal produzidos pela agricultura familiar, cooperativas,
associações de pequeno porte e artesanal;


Feira do Produtor: Assegurar s continuidade e término da feira do
Produtor Rural, com boxes adequados para comercialização de produtos,
estocagem, lanches, estacionamento, etc. proporcionando mais conforto
aos agricultores e clientes, priorizando os produtos produzidos no
município de Óbidos.

COMUNIDADES E POVOS ORIGINALIZADOS DO INTERIOR
 Criar o programa municipal de regularização fundiária.
 Apoiar e instalar fontes de energia alternativas nas comunidades rurais.
 Construir novos microssistemas de abastecimento de água e redes de
distribuição nas comunidades rurais.
 Ampliação da rede de telefonia pública e cobertura da telefonia celular
nas comunidades rurais do município.

MEIO AMBIENTE
 Administrar com ações sustentáveis, que visam suprir as necessidades
atuais dos cidadãos, sem comprometer o futuro das próximas gerações.
 Analisa a atual situação do Plano de Saneamento do Município.
 Criação e implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico;
 Criação e implementação do Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com
destinação correto do lixo;
 Criação ou otimização do Plano Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável;
 Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Fundo
Municipal de Meio Ambiente;
 Criação de uma Brigada Municipal de Combate a incêndios e outros
sinistros;

 Assegurar que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente disponha de
uma lancha equipada para a fiscalização e controle ambiental. (Verificar
redação)
 Estímulo Fiscal para à instalação de empresas não poluentes;
 Integração permanente de todas as instituições de ensino, de pesquisa e
ONG’s capazes de gerar resultados locais de significativa relevância
ambiental para o futuro de Óbidos, mediante a implantação de um foro
permanente para a discussão e aplicação objetiva da temática;
 Implementação do programa de alimentação orgânica nas creches e
escolas;
 Criação e implantação definitiva das áreas de conservação ambiental
existentes e em estudo;
 Instituir

mecanismos

especialmente

dirigidos

para

eliminar

os

desperdícios e reduzir o consumo de água e energia elétrica nos prédios
e demais instalações da administração pública municipal;
 Incentivo de novas cooperativas para a reciclagem do lixo;
 Incentivar a sustentabilidade ambiental para garantirmos um futuro
ecologicamente correto através da utilização dos 5 Rs obtendo
consequentemente a melhor eficiência no consumo e geração de
resíduos sólidos no município diminuindo a produção de resíduos.

