COLIGAÇÃO UNIÃO POR UMA BELÉM DO BEM
PSDB, DEM, PT do B, Solidariedade, PRP, PSDC, PTC, PSC, PTN, PMN,
PEN, PTB, PR, PSL e PSB

PROGRAMA DE GOVERNO
Este Programa de Governo traz diretrizes para a continuidade do trabalho
que visa tornar Belém um lugar melhor para se viver, trabalhar e
empreender. Com ações sociais, econômicas e ambientais, o programa
busca a elevação da qualidade de vida do cidadão belenense, projetando
uma sociedade justa, em que o cidadão possa desfrutar todo o encanto e
dedicar seu amor pela terra que nasceu ou escolheu para viver.

O município de Belém, no contexto dos 400 anos de sua fundação, se propôs a discutir
com os cidadãos, a cidade como espaço de sustentabilidade e acolhimento. Um espaço
construído por todos, onde as políticas públicas estejam voltadas para a melhoria das
condições de vida de cada um, dialogando com as dimensões sociais, territoriais,
ambientais, econômicas e culturais e os desafios que compõem o cenário das cidades na
Amazônia.
Nesse contexto, a gestão municipal deve ser capaz de implantar ações que estimulem o
desenvolvimento da economia local articulado com a melhoria dos índices de qualidade
de vida da população, o que pressupõe a conservação do ecossistema regional, o
fortalecimento das atividades produtivas e comerciais locais, o incentivo a novas formas
de uso sustentável dos recursos naturais, a promoção de processos que permitam o
melhor aproveitamento do potencial turístico do município. Mas não só. Deve buscar a
promoção do bem comum, com justiça e equidade, fortalecendo as noções de cidadania,
no presente e para o futuro. Enfim, uma união que junte os objetivos de todos na mesma
direção por uma Belém do Bem.
Assim, o Programa de Governo está estruturado para atender a uma visão de curto,
médio e longo prazos, com ênfase no desenvolvimento sustentável, no compartilhamento
da informação e do conhecimento, tendo em vista a diversidade da sociedade e a
multiplicidade dos interesses e anseios da população.
O horizonte de um Programa de Governo não deve se limitar aos quatro anos da
administração, mas se estender para um futuro desejável, com uma visão estratégica de
longo prazo. O desafio exige uma gestão ágil e preparada para responder aos anseios da
sociedade, demandando gestores públicos empreendedores, comprometidos com uma
gestão compartilhada entre governo e sociedade.
Aliado a este desafio proposto no Plano para a Belém que queremos ser hoje e legados
futuros para as próximas gerações, é preciso acompanhar mudanças estruturantes que
estão acontecendo no mundo, como a Agenda Urbana da Habitat 3, Conferência que vai
se realizar em Quito, no Equador, em outubro de 2016, sob a égide da sustentabilidade,
no qual devemos avançar rumo à uma economia verde, criativa, inovadora e sustentável.
E é com base nesses princípios e no planejamento efetivo que o Programa de Governo de
Zenaldo Coutinho projeta intervenções levando em consideração a conjuntura
econômica atual, marcada por um quadro de recessão, com crise fiscal acentuada,
materializada pela desaceleração da economia, do aumento do desemprego, do
congelamento dos investimentos e do baixo crescimento do consumo, dentre outros
fatores.
Assim, o Plano de Governo foi estruturado em dois Eixos, que se integram, de
modo a contemplar simultaneamente o espaço e seus habitantes. Uma cidade

melhor para as pessoas e uma cidade que empreende de forma criativa,
conectada com o mundo contemporâneo, em que seja possível trabalhar e ter
saúde, viver e ter conforto, estudar e ter futuro.

EIXO 1. CIDADE PARA AS PESSOAS
A Cidade para as Pessoas é a cidade que prioriza a vida, em toda a sua
dimensão. Uma cidade em que a Educação é valorizada como o caminho para a
formação individual e o desenvolvimento coletivo. Uma cidade em que as
oportunidades de trabalho, de emprego, de renda, são para todos. Uma cidade
voltada para a inclusão daqueles que foram historicamente excluídos. Uma cidade
que teve a coragem de eleger como ponto de honra os “3 S” – Saúde,
Saneamento e Segurança, e os persegue com a naturalidade dos que sabem
estar perseguindo o bem da coletividade, enfrentando todas as dificuldades de um
desafio que para muitos é insuperável. Não para quem administra pensando nas
pessoas.
Na Saúde, a despeito de ser um problema que atinge todos os municípios em
todo o Brasil e de ainda termos muitos desafios pela frente, não há como negar
que houve avanços consideráveis, a exemplo do novo Hospital Pronto Socorro
Municipal da 14 de Março, da UPA da Sacramenta e da intervenção em quase 50
espaços da saúde pública, aos quais se somam novas ações projetadas para a
melhoria e ampliação do atendimento da população. No Saneamento, o
prosseguimento dos projetos de macrodrenagem criará um novo perfil de vida,
muito mais saudável, para milhares de pessoas, a exemplo do que está
acontecendo com os moradores da Nova Timbiras e com as obras na Bacia da
Estrada Nova e no Canal da 3 maio. Na Segurança, o fortalecimento da Guarda
Municipal, a nova iluminação pública, o trabalho conjunto com o governo estadual,
terão sequência no novo Plano de Governo.
E foi essa determinação de ver uma cidade melhor para as pessoas que aqui
vivem e a responsabilidade com o dinheiro público, que nos obrigaram a
recomeçar, desde o início, projetos fantasiosos como era o BRT Belém, quando
assumimos a Prefeitura. Na verdade nem projeto executivo tinha e a linha levava
do nada a lugar nenhum. Já implantado em sua primeira etapa, de São Braz ao
Mangueirão, as obras continuam a todo vapor até o Tapanã. E vão continuar até
Icoaraci, porque se tornou irreversível para ajudar em muito a resolver o grande
problema de trânsito e transporte coletivo em Belém. Mais do que um corredor do
ônibus, o BRT Belém contempla uma Nova Augusto Montenegro, do
Entroncamento até Icoaraci, com drenagem profunda, meio fio, passeio para
pedestres, ciclovias e iluminação, criando uma nova urbanização para àquela
área. E estamos fazendo dentro dos princípios que norteiam a nossa gestão, de
colocar Belém no rumo certo e fazendo como deve ser feito: do jeito certo.
O BRT Belém, agora reconhecido como o maior programa de mobilidade urbana
jamais realizado na capital paraense, irá prosseguir e ampliar o seu alcance
dentro do novo Plano de Governo, criando um novo perfil de transporte público,
com reflexos profundos no trânsito de toda a cidade, com menos ônibus em
circulação, maior eficiência, conforto e segurança para todos. Um projeto para o
presente e o futuro da cidade, que, somado à ampliação da malha de ciclovias e

outras medidas, ajudará a fazer de Belém uma Cidade para as Pessoas.
a) EDUCAÇÃO
- Assegurar e ampliar as formações continuadas para gestores, equipes
pedagógicos e profissionais de serviços e apoio escolar para o desenvolvimento
de sistemas educacionais;
- Ampliar as ofertas de vagas no programa de Educação Integral na Rede
Municipal de Ensino, considerando as especificidades de cada Unidade;
- Implantar Política de Reinserção dos alunos em situação de abandono ou
evasão que contemple todos os níveis e modalidades da educação básica;
- Fortalecer a Educação de Jovens e Adultos – EJA, associada à formação
profissional;
- Assegurar o Atendimento Educacional Especializado – AEE, aos alunos da
educação especial de todos os níveis e modalidades de ensino da Rede Municipal
de Ensino de Belém;
- Fortalecer parcerias com instituições que excutam políticas de promoção e
acesso ao livro e a formação de leitores, como ações de cidadania, inclusão social
e desenvolvimento humano;
- Implementar bibliotecas nas Unidades da Educação do Campo;
- Ampliar novas vagas para a Educação Infantil e Fundamental;
- Adequar as unidades escolares de ensino para a climatização das salas de
aula e a construção de Quadras de Esporte;
- Dar continuidade a aquisição de playground para as Escolas de Educação
Infantil da rede para a faixa etária de 0 a 5 anos;
- Ampliar o Projeto Café da Manhã aos alunos das Escolas Municipal e
fortalecer o Programa Nacional de Alimentação Escolar;
- Ampliar o Projeto Educando com a Horta Escolar e Gastronomia, de modo a
provocar mudanças no que se refere à cultura alimentar, à nutrição, à saúde, à
educação ambiental e na qualidade de vida do aluno e de toda a comunidade;
- Ampliação do acesso de crianças, adolescentes e jovens em idade
escolar ao esporte, com ênfase nas áreas de vulnerabilidade social;
- Apoio aos atletas amadores, e implantação de infraestrutura esportiva em
áreas prioritárias, através das academias ao ar livre e Praças de Esporte;
b) SAÚDE
- Garantir o apoio logístico para a manutenção dos serviços em toda a
Rede Municipal de Saúde, de modo a possibilitar a assistência aos usuários dos
serviços de saúde;
- Dar continuidade aos Programas Consultório na Rua, Melhor em Casa e

Sesma nas Feiras, de modo a garantir o atendimento humanizado aos moradores
de ruas; atendimento domiciliar na assistência à saúde aos pacientes crônicos e a
atenção básica aos trabalhadores das feiras;
- Implementar a política de educação permanente aos trabalhadores da
Saúde;
- Garantir a efetivação do Projeto “Posso Ajudar” em toda a rede de Saúde
do Município, visando melhorar o atendimento dos usuários da rede;
- Implantação de Sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente em todas as
Unidades Básicas de Saúde, visando melhorar o acompanhamento dos casos
clínicos e a assistência integral dos pacientes da atenção básica;
- Implantação do Centro de Referência da Mulher
c) ORDENAMENTO E INFRAESTRURA URBANA COM GESTÃO
AMBIENTAL
- Expansão do Projeto Florir Belém
- Revitalização dos logradouros públicos, valorizando o patrimônio
ambiental e cultural;
- Ampliar a oferta de áreas verdes, o perfil arbóreo, e implantar o Projeto
“Jardins Verticais em Estrutura Urbana”;
- Conclusão do Cadastro Ambiental Rural ( CAR);
- Reestrutura e revitalizar da Granja Modelo;
- Intervenções urbanísticas e regularização fundiária de interesse social
(Programa Chão Legal), assegurando a população de baixa renda a efetuar a
regularização patrimonial de seus imóveis;
- Dar continuidade ao Programa Viver Belém, estimulando por meio da
concessão de tributos municipais, para a produção de empreendimentos
habitacionais para população de baixa renda do Programa Minha Casa Minha
vida;
- Recuperação das Bacias da Hidrográficas da Estrada Nova, Paracuri,
Ariri, Mata Fome e Murucutu com a implantação de infraestrutura de saneamento,
de micro e macrodrenagem e de urbanização de caráter complementar com
regularização de assentamentos precários;
- Implantação de Sistema de Abastecimento de Água nos bairros Fidelis e
Ilha de Cotijuba;
- Execução de obras de construção, recuperação e manutenção de Pontes
em madeira para veículos e passarelas para pedestres;
- Ampliar a cobertura dos serviços de coleta de lixo domiciliar e da coleta
seletiva de materiais recicláveis;
- Implementar a gestão dos resíduos sólidos de forma ambientalmente

adequada;
- Garantir a continuidade na discussão e articulação com os demais
municípios da região Metropolitana de Belém, e o Estado, para obtenção de
consensos, protocolos, convênios, visando a solução para o destino final do lixo,
controle dos eixos viários, licenciamento de veículos, além da realização de
estudos e pesquisas na elaboração do Sistema de Governança e do Plano de
Desenvolvimento Integrado da RMB (Estatuto da Metrópole)
d) SEGURANÇA
- Criação de Bases Distritais Comunitárias, a qual oportuniza o melhor
monitoramento dos bairros e cria a política de proximidade no entorno;
- Dar continuidade ao Projeto Gabinete de Gestão Integrada – GGIM, que
articula de forma integrada políticas de segurança entre as instituições que atuam
com a segurança pública no Município e a sociedade civil organizada;
- Consolidação do Sistema de Vídeo Monitoramento, proporciona um suporte
extraordinário no monitoramento e fiscalização ao controle de tráfico de drogas,
roubos, furtos, pichações, infrações e fiscalização e controle;
- Programa ”Crack é Possível Vencer” é uma ferramenta de monitoramento e
enfrentamento a violência do uso e tráfico de drogas, envolvendo políticas de
saúde, assistência social segurança pública e educação e a garantia do direito
- SOS Mulher: Sistema de alerta a Central de Monitoramento em pareceria
como TJE, que permite impedir a violência contra a mulher com a medida
protetiva.
- Garantir a continuidade de projetos “Prevenção Primária a Violência”, por
meio do atendimento as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, com o
objetivo de repassar noções de cidadania, civismo, e ações lúdicas
sociopedagógicas de caráter preventivo;
- Melhoria, revitalização e ampliação do sistema de iluminação pública do
Município, essencial para a prevenção da segurança das pessoas, quanto a
mobilidade e criminalidade.

e) MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
- Drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização de vias;
- Conclusão do BRT do trecho do Tapanã a Icoaraci;
- Implantação do BRT corredor Centenário;
- Ampliar a rede de ciclovias e ciclofaixas;
- Construir e revitalizar abrigos de ônibus com acessibilidade para
portadores de necessidades especiais;

f) ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL
- Ampliar os serviços de assistência nos Centros de Convivência da 3°
Idade e nos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS.
- Ampliar os serviços do Centro de Assistência Especializada - CREAS
- Implantar o Centro de Inclusão Produtiva – CIP, destinado à formação
profissional aos usuários do Programa Bolsa Família;
- Garantir a inserção social das pessoas com necessidades especiais e dos
idosos;
- Garantir os direitos humanos, incluindo a igualdade de gênero e
repudiando todas as formas de preconceito;
- Constituir grupo musical, denominados “Sons da Aldeia”, para contribuir
com a formação socioeducativa de crianças e adolescentes atendidos nos
espaços de referência da Assistência Social, na perspectiva de oportunizá-los a
vivenciarem um espaço de formação e resistência às situações de violação de
direitos que lhes afetam cotidianamente.
- Dar continuidade no processo de execução do Programa de
“Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola” das
pessoas com deficiência na faixa etária de 0 a 18 Anos, beneficiárias do Benefício
de Prestação Continuada – BPC;
- Implementar Fóruns Territoriais por Distrito, objetivando o diálogo
qualificado com a população sobre as políticas públicas municipais

EIXO 2: ECONOMIA CRIATIVA
O mundo está mudando rapidamente, cada vez mais as fronteiras se tornam
tênues, tanto as geográficas e econômicas quanto aquelas que separam o real do
virtual. A nova economia cresce e influencia toda uma forma de relacionamento
interpessoal. A criatividade dá a tônica das pesquisas. A inovação comanda os
novos negócios. Jovens talentos revolucionam o mercado. É a era da Economia
Criativa que chegou e Belém não ficará de fora.
O foco do Plano de Governo é a geração de emprego e renda, tendo como
norteador a força de trabalho dos jovens que chegam ao mercado formal e
informal, através de “startups” (novos pequenos negócios caracterizados pela
inovação), que deverão ser estimulados e incentivados pela Prefeitura. Com isso,
os jovens serão levados ao aprimoramento do conhecimento, ao estudo, à
formação, e à prática que gera renda, afastando-os das drogas e aproximando-os
da cidadania.
A economia tradicional não será esquecida, fomentando-se as atividades que
marcam a nossa cidade. Um dos aspectos primordiais se insere na recente
conquista do título de Cidade Criativa de Gastronomia da Unesco, que confere a
Belém um novo “status” nacional, com o reconhecimento de um dos maiores

atrativos criados, produzidos e mantidos pela nossa gente: a nossa culinária.
Na esteira da qualificação da gastronomia paraense, o turismo em Belém ganha
um novo peso, criando novas oportunidades de negócios e de geração de
empregos, a ser incentivado pelo Plano de Governo.
a) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Fomentar a agricultura familiar nas ilhas (ilhéus e assentados) com a
aquisição de gêneros para a alimentação escolar;
- Fomentar agroindústrias para beneficiamento de gêneros oriundo dos
agroextrativistas das ilhas de Belém por meio de financiamento junto ao Fundo
Ver-O-Sol;
- Incentivo à expansão e melhoria das micro e pequenas empresas, bem
como dos empreendedores individuais e agricultores familiares;
- Qualificar profissionais dos segmentos culturais para atuarem na área de
preservação e conservação do patrimônio cultural;
- Construção do Teatro Municipal de Belém;
- Construir a estrutura naval do trapiche da Ilha de Cotijuba;
- Concluir a revitalização do Chalé Tavares Cardoso, espaço destinado a
Biblioteca Pública em Icoaraci;
- Incentivo a projetos culturais, de esporte e lazer por meio da Lei Tó
Teixeira e Eduardo Paraense;
- Qualificação de mão de mão de obra, com o intuito de transformar os
atrativos naturais e culturais em produtos turísticos;
- Implementar políticas públicas para o desenvolvimento local e regional,
priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e aos micro e pequenos
empreendimentos da Economia Criativa;
- Reformar as Feiras e Mercados de Belém;
- Implantar Centros de Atendimento ao Turista;

