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1. INTRODUÇÃO 

Trata-se de um planejamento sintético das ações do Governo proposto pelos PARTIDOS PSD, PTB, 

PL, PTC, DEM, foi elaborado por meio de discussões populares oriundas de vários segmentos sociais do 

município, bem como de profissionais das mais diversas áreas de atuação. 

O objetivo é dar clareza da real situação em que se encontra a população eldoradense, e nortear 

tecnicamente as ações que deverão ser desenvolvidas para solucionar problemas estruturais, educacionais, 

sociais, economicos, culturais, entre outros, garantindo assim, ações concretas do governo em parceria com a 

sociedade, visando a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Eldorado do Carajás é um município localizado no sudeste do Estado do Pará, criado, através da Lei 

Estadual n. 5.687, de 13 de dezembro de 1991, hoje com uma população de 32.115 habitantes, segundo dados 

do IBGE. 

O Municipio tem uma área territorial de aproximadamente 2.956 km², sua malha viária é de 

aproximadamente 2.400 km de estradas vicinais, possui 25 assentamentos de Reforma Agrária, conforme 

dados do INCRA. 

 

3. DESAFIOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

O Município apresenta vários desafios para a Gestão Municipal em todos os segmentos da sociedade 

que aqui reside. Portanto, diante de tais desafios surgem algumas indagações: 

✓ Como realizar uma gestão efetivamente democrática e participativa? 

✓ Como propiciar a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente àquelas que se encontra 

em situação de risco social? 

✓ Como equacionar receitas e demanda de forma satisfatória? Como viabilizar uma produção e 

consumo de forma sustentável? 

 

4. OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

As PROPOSTAS contidas nesta PLATAFORMA DE GOVERNO, objetivam responder essas e 

outras indagações e transformá-las em ações práticas, viabilizando meios nos mais diversos âmbitos 

governamentais na busca incessante pela melhoria da qualidade de vida de nossa população. 

A Gestão Municipal será gerida através de princípios que visem: 

✓ 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 por 

toda a máquina municipal. 

✓ Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e federais. 

✓ Valorizar, desenvolver, qualificar e motivar os servidores municipais, dando-lhes condições dignas 

de trabalho, bem como salarial. 

✓ Garantir que os serviços públicos prestados pelo município sejam eles na zona urbana ou rural tenham 

o mesmo padrão de qualidade. 
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EIXO I 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL TURISMO E GERAÇÃO DE 

TRABALHO, EMPREGO E RENDA. 
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GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

Implantar e desenvolver o Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda (SPTER), com órgãos públicos 

de assistência técnica e extensão rural, autarquias públicas federais e estaduais, empresas privadas de assistência 

técnica e produtores rurais com objetivo de diagnosticar os potenciais produtivos do município para em conjunto 

buscarmos fomentos financeiros para implantação de programas, projetos e ações que visem o crescimento de 

oportunidades de trabalho com ocupação da mão de obra ativa gerando renda da população local e manutenção da 

empregabilidade; 

Desenvolver Programa de microcrédito de incentivo aos micro e pequenos negócios, com objetivo de 

atender população rural, urbana, visando a democratização da inclusão financeira local, através de financiamentos 

de microcréditos em capital de giro para compra de bens, produção e serviços, que proporcionem em curto, médio 

e longo prazo, facilidades para o(a) financiado(a) sustentar seu próprio negócio, sendo ele individual ou coletivo 

no incentivo à produção e processamento de matérias primas e agregando valores, tendo em vista a ampliação da 

geração de trabalho e renda local como forma de fortalecimento do empreendedorismo sócio econômico; 

Buscar aproximação das organizações sociais de classes dos trabalhadores e das patronais, visando 

identificação de suas principais demandas e a resolução de conflitos de pequeno porte, estabelecendo para tanto, 

fórum permanente de assuntos da indústria e comércio, tripartite, em composição paritária entre representantes dos 

trabalhadores, patronais e governo municipal; 

Implantar Programa Municipal de Intermediação de Mão de Obra com realização de diagnostico que 

quantifique desemprego de pessoas com ou sem experiência de trabalho formal e informal. Objetivo de empregar 

trabalhadores qualificados e capacitados pelos Programas Municipais de educação profissionalizante, bem como, 

profissionais inscritos livremente (demanda espontânea) no programa de intermediação municipal de mão de obra, 

com objetivo de gerar ampliação de ocupação das vagas no mercado formal de emprego, através da contratação 

direta via carteira assinada, mediada pela prefeitura junto aos empresários demandantes das vagas, ou ainda, vagas 

informais e temporárias de trabalho originárias de necessidades específicas de calendários comerciais, obras, ações, 

etc., ou, serviços pontuais de contratação por empreitada curta. 

Implantar Programa de Estágios Profissionalizantes e Supervisionado com objetivo de disponibilizar aos 

jovens de Eldorado do Carajás estudantes do ensino fundamental, médio e superior, vagas de estágios em 

instituições públicas com vistas de introduzir novos atores no mundo do trabalho; 

Implantar a Cozinha Comunitária, que capacitará e formará novos chefes de cozinhas, priorizando a 

culinária típica e local; 

Desenvolver Programas Municipais de Qualificação e Capacitação Profissional Urbano e Rural, com 

objetivo de qualificar e capacitar trabalhadores(as) para o mercado formal, informal e no agronegócio, visando o 

aumento da mão de obra qualificada para serem absorvidas nas oportunidades do trabalho formal de carteira 

assinada; visa também, desenvolver habilidades específicas em trabalhadores empregados, com objetivo de 

melhorar seu desempenho profissional em sua área de atuação; 

Desenvolver estudos dos sistemas e cadeias produtivas locais em parcerias com instituições de ensino superior 

do campo Agrário estimulando o processo cooperativo e associado de produtores urbanos, rurais e mistos, 

fomentando o aumento de renda consorciada. 
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INDÚSTRIA & COMERCIO - EMPRESAS, PRODUTOS E SERVIÇOS 

Fomentar o setor industrial com a criação do Parque Industrial, adquirir e instituir uma área que será 

destinada para a instalação de empresas de pequeno e médio porte, isso será parte do incentivo para atrair novos 

investimentos do setor empresarial, com criação e novos empregos formais e geração de renda para o Município; 

Desenvolver em parceria com SEBRAE, ações estratégicas para o fortalecimento das micros e pequenas 

empresas criando condições atrativas e estimulantes para a regularização dos Microempreendedores Individuais 

(MEI) dando a esse segmento um tratamento  diferenciado e favorecido, em conformidade com a Lei Complementar 

n. 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei Geral das MPE); 

Revisão do código tributário (discussão do valor do ISS) e criar condições efetivas para a abertura de uma 

agência Banco do Brasil. 

Apresentar a Câmara Municipal de Eldorado dos Carajás, nova legislação que permita a microempresas e 

empresas de pequeno porte, cooperativas e empreendimentos de economia solidária desenvolver ações que 

possibilitem a redução da carga tributária e/ou aumento dos incentivos fiscais; 

Implantação e manutenção da atualização do Cadastro Técnico Municipal, com os dados Imobiliários e os 

Econômicos ou Mobiliários. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E LOCAL  

 Criação de programas de incentivos à produção e melhoramentos genéticos animal e vegetal no município: 

Agricultura Familiar - Fomentar o incentivo ao crescimento dos sistemas e cadeias produtivas locais com 

Implantação de um Banco de Sêmen para atender produtores de leite e de gado de corte, com inseminação artificial, 

melhorando o potencial genético e a produtividade do rebanho já existente, promovendo assim o aumento da renda 

em toda a cadeia produtiva e Implantação de projetos de produção através de um Banco de Mudas e Grãos, 

(mandioca, banana, cacau, arroz, feijão, milho, etc.), Frutas e Hortaliças em sistemas irrigados ou hidropônicos para 

expansão dos sistemas produtivos que possam possibilitar maior lucratividade nas atividades desenvolvidas 

melhorando a qualidade genética e a produtividade. 

✓ Implantação de projetos de produção de grãos, frutas e hortaliças em sistemas irrigados ou hidropônicos; 

✓ Implantação de um banco de mudas de espécies frutíferas e espécies forrageiras para expansão/propagação 

dos sistemas produtivos que possam possibilitar maior lucratividade nas atividades desenvolvidas; 

✓ Desenvolver e Implantar projetos de Piscicultura e Apicultura  através de parcerias com instituições de 

ensino superior do campo Agrário para executar Piscicultura em Tanque; 

✓ Rede e Fortalecimento do projeto de Piscicultura com foco no consumo de pescado local. 

Aquisições de área para construção de um prédio próprio da Secretaria de Agricultura, e Instituir o Departamento 

de Produção e Extensão Rural, dando a ela autonomia para criação do Departamento de Infraestrutura Rural, que 

será responsável pela manutenção das estradas e pontes, maquina e implementos de forma a propiciar condições 

que facilite o agricultor escoar sua produção; 

Reorganização do Conselho Municipal de Agricultura, com uma agenda efetiva comprometida com o 

desenvolvimento produtivo do município; 
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Implantação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, Garantir a compra direta de pelo menos 40% da 

agricultura familiar para a alimentação Escolar; 

Implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF); 

Aquisição de máquinas e implementos agrícolas para auxiliar os produtores rurais aumentando  a agilidade e a 

rentabilidade em suas produções; 

Celebração de convênios e termos de cooperação técnica, no sentido de fomentar cursos de capacitação e 

assistência técnica rural para que os produtores realizarem suas atividades de forma qualificada na agregar valor 

aos produtos da agricultura familiar com os seguintes órgãos: 

a) ADEPARÁ – Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará 

b) Bancos Públicos ligados ao setor Produtivo Rural; 

c) CEPLAC – Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira; 

d) CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento; 

e) Empresas de mineração (VALE); 

f) Cooperativas e Associações que atuem no setor produtivo e de comercialização da produção; 

g) EMATER-PA – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

h) EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; 

i) Empresas privadas de assistência técnica; 

j) INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria; 

k) SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas Empresas 

 

Feira do Produtor Rural e Artesão - Fomentar as iniciativas das mulheres da área urbana e rural, incentivando a 

qualificação de suas habilidades para o desenvolvimento de artesanato entre e outros. 

Promover a reestruturação urbanística dos espaços comerciais de produtos e serviços, como Mercado do 

Agricultor através da revitalização e criação de novas áreas comerciais destinadas à atividade produtiva. 

Organizar e realizar feiras e exposições para comercializar produtos rurais e artesanais oriundos da 

produção local que tenham como princípio auxiliar no escoamento inicial dos produtos dos agricultores e artesãos 

locais, facilitando o acesso do público residente no espaço urbano aos itens disponibilizados pelos produtores e 

artesãos.  

As Feiras do Produtor Rural e Artesão, serão itinerantes durante o mês, ocuparão praças e espaços públicos 

previamente identificados e difundidos para população em geral. A gestão municipal terá como responsabilidade o 

fornecimento do deslocamento dos produtos rurais e de seus produtores localizados nas vicinais do município, em 

circuito de ida e volta; também é sua corresponsabilidade a instalação, retirada e manutenção de bancadas para 

exposição dos produtos; 
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TURISMO 

Criar a coordenação de desenvolvimento do turismo para elaborar política pública a partir dos potenciais turísticas 

e ecológico em  pousadas, trilhas e demais esporte, com foco nos aspectos ambientais e  cultural, lazer e demais 

vetores associados ao turismo do Município identificando: 

✓ Georefenciamento de cachoeiras, igarapé, olhos d‟água e demais potenciais de recursos hídricos de lazer; 

✓ Rede Hoteleira e potencial de atendimento; 

✓ Qualidade de atendimento e formação do quadro de profissionais ligadas à rede hoteleira; 

✓ Levantamento de pontos turísticos urbanos como praças, espaços próximos ao rio que tenham potenciais 

para implantação de comércios em gastronomia; 

✓ Elaboração do Guia Turístico de Eldorado em meio físico e digital; 

✓ Identificação de espaços para paisagismo urbano, 

✓ Identificar as principais associações desportivas, 

✓ Criar calendário de festividade anual que popularize as principais atividades agropecuárias  do município, 

para que haja um melhor desenvolvimento e divulgação da cultura de nosso município. 

✓ Disponibilizar vagas de qualificação e capacitação de profissionais ligados ao turismo nos programas de 

educação profissionalizante do município, e buscar integrar participantes locais nos programas Estaduais e 

Federais de profissionalização em turismo; 

✓ Desenvolver campanha publicitária sobre o Município de Eldorado do Carajás em escala regional, suas 

riquezas naturais e gastronômicas tendo como eixo a cadeia produtiva local; 

✓ Fomentar o Turismo local, reorganizando e abrindo novos balneários, bem como criar novos pontos 

turísticos, com a característica local, realizando eventos e atividades culturais, esportivas, dentre outros; 

✓ Criar uma festa anual que popularize as principais atividades agropecuárias do município, para que haja 

um melhor desenvolvimento e divulgação dessas atividades; 

✓ Reformar/construir praças de alimentação, e/ou, instalar novos comércios de alimentos em padrão único 

com direcionamento às políticas de turismo gastronômico; 

✓ Identificar e viabilizar construção de espaços públicos para caminhadas em circuito, com ciclovia, 

instrumentos de ginástica, praça de alimentação, restaurante e outros instrumentos de lazer e cultura; 

✓ Implantar política permanente de paisagismo e arborização urbana em praças e corredores viários centrais 

e periféricos. 
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EIXO II 

 

INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS SOCIAIS DE 

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA HUMANA E CIDADÃ. 
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INFRAESTRUTURA 

Urbanização Urbana e Rural - Desenvolver projetos de pequeno, médio e grande porte em infraestrutura, 

envolvendo pavimentações de vias públicas, nivelamento de vicinais, construção de pontes, obras em saneamento 

básico e projetos urbanísticos diversos. Através de convênios como governo estadual, federal e parceria com 

empresas publico privado, para implantar obras  de médio e grande porte no município envolvendo os eixos da 

infraestrutura, a partir de um amplo diagnostico que identifique as principais necessidades como: 

a) Perfil sócio econômico por Bairro contemplando toda área urbana e zona rural; 

b) Levantamentos arquitetônicos, urbanísticos, topográficos e geológicos; 

c) Estudos de viabilidade (técnico – legal); 

d) Projetos de reforma, revitalização, ampliação e restauração das edificações públicas; 

e) Estudos de Mobilidade Urbana; 

f) Projetos de Pavimentação e revitalização da malha urbana, mediante estudo prévio apresentado pelo Plano 

Diretor Municipal de Urbanização. 

g) Aprimora os serviços e legislação municipais de transportes coletivos urbanos e rurais. 

 

   Trânsito 

a) Executar campanhas de consciência no trânsito, visando à correta relação entre pedestres e motoristas 

mediante mudanças que atinjam aspectos culturais de comportamento ao trânsito; 

b) Implantar pontos padronizados e estruturados para taxistas, e moto taxistas adequados para os prestadores 

desses serviços e usuários. 

 

Acessibilidades Urbanas 

a) Construção e adequação de  calçadas para pedestre, em especial, no entorno dos hospitais, prédios públicos, 

bancos e escolas do município; 

b) Construção e adequação de calçadas com acessibilidade; 

c) Implantar sinalização das ruas com identificação através de placas com nome das ruas na vertical; 

d) Implantação de ciclovias garantindo mobilidade e segurança no ir e vir dos ciclistas. 

 

HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Habitação - Elaborar o Plano Municipal de Habitação, envolvendo aspectos do meio ambiente e desenvolvimento 

urbano, que deverá definir ações de curto, médio e longo prazo, por meio da participação cidadã, identificando os 

principais pontos de enfrentamento para  reduzir o déficit habitacional municipal, 

✓ Remeter atenção especial para as áreas de assentamentos subnormais, ocupações urbanas que já receberam 

e/ou que não receberam infraestrutura, áreas de emergências sanitárias e de alagamentos periódicos e zonas 

de mananciais e de necessidade de conservação e preservação ambiental; 

✓ Criar as condições, para que o município possa aderir de forma plena ao Sistema Nacional de Habitação, 

com objetivo de capturar recursos no Ministério das Cidades para ampliar o acesso aos programas de 

habitação. 
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Regularização Fundiária - Desenvolver mediante demanda popular o Plano Municipal de Regularização Fundiária 

por bairro, com objetivo de identificar a dominia idade dos terrenos (em poligonais), visando a legalização dos 

imóveis ocupados para moradia ou outros usos não residenciais através da titulação de concessão de uso e/ou posse 

definitiva dos espaços de propriedades urbanas; 

Implantar políticas de Regularização Fundiária de Interesse Social em áreas prioritariamente ocupadas por população 

de baixa renda; 

 

Saneamento Básico - Desenvolver, revisar e apresentar o Plano Municipal de Saneamento Básico, orientado pela 

Lei Estadual de Saneamento Básico no 7.731/13 e Lei Federal do Saneamento Básico no 11.445/07, obedecendo aos 

eixos: 

a) Esgotamento; 

b) Drenagem; 

c) Água potável (abastecimento); 

d) Saneamento Básico (Água Potável, Esgotamento, Drenagem e Resíduos Sólidos); 

Desenvolver, revisar e apresentar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, orientado pela Lei Federal no 12.305/10 

que regulamenta as ações pertinentes no eixo específico; 

Resíduos Sólidos - Buscar consórcio e financiamento Federal para implantação de aterro sanitário intermunicipal 

conforme legislação pertinente estimula; 

Realizar atividades de capacitação e ações de campanhas educativas que desenvolvam culturalmente a 

responsabilidade social com o meio ambiente, disposto sobre o acondicionamento e disposição correta do lixo 

doméstico; 

Ampliar a coleta seletiva do lixo na cidade e zona rural, implantando ações de melhoria para reciclar, reutilizar e 

reaproveitar os materiais; 

Fomentar organização de cooperativas de catadores de resíduos sólidos com objetivo de ordenar a categoria e 

produzir renda. 

Abastecimento de água - Implantar melhorias no fornecimento de água potável para a população, garantindo 

recursos e parcerias com os Governos Estadual, Federal e demais órgãos e agentes financiadores nacionais e 

internacionais, priorizando núcleos urbanos de baixa renda e população rural; 

Favorecer a implantação de microssistemas de abastecimento de água para pequenas comunidades urbanas e rurais, 

inclusive, nas vilas e ribeirinhas; 

Esgotamento sanitário - Ampliar o acesso da população à rede de esgoto do município, favorecendo sobremaneira 

as áreas que ainda não foram acessadas pelos serviços de  saneamento municipal, visando com isso o controle 

epidemiológico de doenças cujos vetores estão associados ao contato com esgotos a céu aberto; 

Elaborar Projetos complementares de estrutura e instalações hidro sanitárias (água potável, esgotos, drenagem, de 

proteção contra incêndio e de coleta de resíduos sólidos). 
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MEIO AMBIENTE 

Estruturar a Secretaria de Meio Ambiente com o organograma: Gabinete do(a) Secretário(a); Coordenadoria de 

Administração e Planejamento; Coordenadoria de Planejamento e; Núcleo de Educação Ambiental e Resíduos 

Sólidos; Núcleo de Licenciamento, Fiscalização Ambiental e Produção de Mudas; Criar a coleta seletiva de lixo 

(secos e molhados); 

Criação de um Fórum Anual do Meio Ambiente – FAMA, onde todos os atores envolvidos direta e indiretamente, 

discutirão medidas eficazes de produção e consumo sustentáveis, tais como: 

a) Biodiversidade e biomas; 

b) Agricultura, pesca e pecuária; 

c) Meio ambiente urbano e rural; 

d) Recursos hídricos; 

e) Responsabilidade social e ambiental das empresas, certificando-as com selo de sustentabilidade; 

f) Padrões de produção e consumo; 

 

Implantação: 

✓ Criar projeto de recuperação das nascentes dos rios, bem como a revitalização das margens. 

✓ Desenvolver o Plano Diretor de Meio Ambiente do Município, integrado com o Plano Municipal de 

Saneamento Básico; 

✓ Buscar aproximação e fortalecimento com o Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

✓ Realizar Conferências Municipais de Meio Ambiente, em períodos definidos em conjunto com os demais 

órgãos municipais de defesa e proteção ambiental; 

✓ Desenvolver políticas públicas específicas para recuperação dos mananciais e nascentes do município, em 

especial, os pequenos conjuntos hídricos que transpõe o centro da cidade; 

✓ Coordenar as atividades de planejamento, controle, fiscalização, recuperação, proteção e preservação 

ambiental no âmbito das ações do Governo Municipal, assegurando a qualidade e o gerenciamento adequado 

dos recursos ambientais municipais; 

✓ Conjuntamente com o a revisão do Plano Diretor Municipal, estabelecer a atualização das zonas ambientais 

e suas poligonais georeferenciadas; 

✓ Promover a educação ambiental em conjunto com outros órgãos e entidades, em especial a Secretaria 

Municipal de Educação. 
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EDUCAÇÃO 

Infraestrutura 

✓ Realizar uma gestão eficaz para o Transporte Escolar mantê-los em boas condições e ampliar gradativamente 

a frota com aquisição de novos veículos, com monitores capacitados, dando segurança no traslado dos alunos 

da Zona Rural e Urbana; 

✓ Climatizar as salas de aula das Escolas Municipais conforme metas propostas pelo Conselho Municipal de 

Educação (CME). 

✓ Pleitear a construção de uma garagem para os automóveis da Secretaria de Educação; 

✓ Reformar e construir novas Escolas (Urbana e Rural) com Padrão mínimo de acordo com FNDE; 

✓ Garantir que as Escolas disponham de Bibliotecas, salas de recursos multifuncionais e de quadra 

poliesportivas cobertas nas áreas disponíveis; 

✓ Adequar e adquirir Mobiliários e Equipamentos para as Escolas modernizando a estrutura física para melhor 

desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem; 

✓ Garantir a educação em tempo integral, conforme a proposta do MEC, com uma forte articulação com as 

áreas do esporte e cultura; 

✓ Reformar e/ou construir e/ou disponibilizar salas/espaços de recursos multifuncionais; 

✓ Reformar e/ou construir e/ou disponibilizar laboratórios de informática, inclusive de forma volante e 

itinerante via terrestre 

✓ Reformar e/ou construir e/ou disponibilizar bibliotecas e videotecas em conjunto seus materiais funcionais, 

inclusive de forma volante e itinerante via terrestre 

✓ Reformar e/ou construir nas escolas espaços para esportes como: quadras Cobertas com vestiários próximos 

e sala para aulas teóricas com espaço adequado e com segurança para depósito do material de educação 

física; 

 

Gestão da Educação com qualidade e controle social 

✓ Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais de Educação, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho 

Municipal de Merenda Escolar e do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará – SINTEPP; 

✓ Ampliar as ações do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, cadastrando, qualificando e 

regularizando as famílias da agricultura familiar, para que possam fornecer sua produção à merenda escolar 

e aos programas sociais, dentre outros; 

✓ Fortalecer a gestão democrática da educação, com eleição para diretor escolar, garantindo a articulação com 

a sociedade civil e fortalecendo os Conselhos Escolares, já existentes; 

✓ Garantir a efetivação da Coordenação de Estatística e mecanismos de avaliação, acompanhamento e 

monitoramento para uma educação de qualidade buscando instrumentos de premiação a estudantes e 

profissionais como forma de valorização do ensino aprendizagem; 

✓ Garantir o cumprimento do Calendário Escolar, referente ao início do ano letivo a partir da última semana 

de janeiro cumprir as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação de forma democrática; 
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✓ Melhorar a qualidade na Rede Municipal de Ensino buscando a equidade, independente das suas condições 

social, econômica, étnico-racial e cultural da população; 

✓ Assegurar o acesso à Educação Especializada aos educandos com diferentes necessidades educacionais 

especiais; 

✓ Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos que reduza a taxa de analfabetismo no 

município; 

✓ Garantir coordenadores técnicos para todas as áreas de conhecimento (Educação Infantil, Fundamental I e 

II, Educação Especial, Educação do Campo e educação de Jovens e Adultos); 

✓ Acelerar a qualificação dos cidadãos ampliando a permanência e anos de estudo da população, com uma 

forte articulação em todos os níveis da educação básica. 

 

Valorização, Qualificação e formação continuada para servidores. 

✓ Garantir o pagamento de todos os servidores até o 5° dia útil de cada mês, conforme estabelecido em Lei, 

bem como o pagamento do adicional de férias, décimo terceiro e garantir direitos contratuais por 12 (doze) 

meses; 

✓ Garantir a hora atividade na carga horária para os professores e demais vantagens que forem legais; 

✓ Valorizar os profissionais da Educação com a análise e revisão dos Planos de Cargos e Salários, sempre que 

necessário; 

✓ Garantir que cada servidor atue em sua devida área de formação acadêmica; 

 

Formação continuada e qualificação profissional 

✓ Criar um programa de preparação de incentivo para o Exame Nacional do Ensino Médio–ENEM; Pleitear 

junto ao Governo Estadual  Cursos de graduação ofertados pela Universidade Estadual do Pará (UEPA); 

✓ Buscar parcerias com os entes Federados (União e Estado), para ofertar Ensino Médio e Superior para os 

alunos do Município; 

✓ Pleitear junto aos Governos Federal e Estadual, Escolas Técnicas, com a oferta de cursos profissionalizantes 

através do Programa Novos Caminhos do Governo Federal para jovens cursando ensino médio como também 

para adultos que já estão fora da escola. 

 

Investimento 

✓ Ampliar gradativamente os recursos financeiros para a Educação; 

✓ Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas pautadas no continuo 

crescimento da qualidade, com garantia da oferta a todas as crianças de quatro a cinco anos e ampliação 

na faixa zero a três anos; 

Educação Infantil 

✓ Melhorar a qualidade do atendimento das crianças da educação infantil com promoção da acessibilidade às 

pessoas com deficiência para melhorar o funcionamento adequado das instituições de Educação Infantil, 
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tanto de creches como pré-escolas públicas; 

✓ Disponibilizar o quantitativo adequado de instrumentos lúdicos e didáticos nas escolas; Ampliar o 

quantitativo de brinquedotecas  em seu espaço; 

✓ Ampliar o quantitativo de creches integradas com a educação infantil, adequando espaços já existentes, ou, 

construindo novas creches nos  bairros que apresentem vulnerabilidade social na cidade de Eldorado do 

Carajás. 

 

Ensino Fundamental 

Realizar estudo de viabilidade econômica para construir escolas, com demais espaços pedagógicos como 

bibliotecas, sala de informática, setor administrativo, quadra de esportes, etc., respeitando normas e critérios de 

acordo com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Educação, garantindo acessibilidade às pessoas com 

deficiência e, respeitando as diversidades regionais e assegurando o atendimento das características das distintas 

faixas etárias e das necessidades do processo educativo quanto a: 

a) Espaço, iluminação e insolação; 

b) Ventilação e climatização; 

c) Correta acústica; 

d) Disponibilidade de água potável; 

e) Rede elétrica adequada; 

f) Segurança pública permanente nos três turnos; 

g) Temperatura ambiente; 

h) Instalações sanitárias e para higiene. 

 

Educação de Jovens e Adultos 

✓ Elevar a taxa de alfabetização da população; 

✓ Capacitar o corpo docente da modalidade Educação de Jovens e Adultos através de cursos específicos de 

educação continuada, visando à melhoria de sua qualificação profissional; 

✓ Fomentar e disponibilizar acesso à matrícula de alunos da Educação de Jovens e Adultos na forma integrada 

à educação profissional nos anos finais do Ensino Fundamental e médio; 

✓ Buscar aproximação dos alunos da Educação de Jovens e Adultos aos cursos profissionalizantes 

disponibilizados pelo Governo Federal - PRONATEC; 

✓ Disponibilizar vagas nos Programas de Qualificação e Capacitação do Município para os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos; 

✓ Ampliar a oferta de EJA (Educação de Jovens e Adultos), atendendo à demanda e às necessidades de 

formatos, turnos e horários favoráveis ao público jovem; 

 

SEGURANÇA PÚBLICA E HUMANA 



17 

Iniciativas e Ideias para Mudança na Vida da População 

 

 

✓ Desenvolvimento de políticas de segurança humana adequadas à realidade local, sensíveis às expectativas 

da população, que busquem sempre, a participação popular e integração da sociedade em suas propostas de 

execução; 

✓ Organizar e mobilizar recursos próprios, entre agências governamentais, instituições privadas e organizações 

da sociedade civil, para implementar de forma estratégicas, politicas públicas de segurança cidadã, orientadas 

para a redução de crimes e violências e voltadas para promoção da segurança da vida do cidadão, com 

instrumentos democráticos e participativos de controle, monitoramento, acompanhamento e avaliação dos 

resultados; 

✓ Desenvolver Diagnóstico dos problemas causadores da violência urbana em cruzamento com áreas de 

vulnerabilidade social; 

✓ Pelo Diagnóstico, identificar os conjuntos de problemas e estabelecer em ordem de prioridades as 

metodologias de intervenção, que tem por objetivo, mitigar a violência urbana e rural e potencializar a 

segurança pública no município; 

✓ Desenvolver através do Diagnóstico, planos de ações estratégicas com objetivos de curto, médio e longo 

prazo, definidos de forma clara e precisa em cronograma de atividades para implementação da política e de 

seus programas e ações; 

✓ Criar o Conselho Municipal de Segurança Humana e Cidadã; 

✓ Mediar e aproximar as polícias militar e civil do(s) Conselho(s) Tutelar(es), buscando integração das ações 

que envolvam crianças e adolescentes em situação de risco; 

✓ Intervir junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública com intuito de solicitar o aumento quantitativo do 

quadro de policiais militares e civis. 

✓ Em parceria com a Polícia Militar, Civil e o CRAS local, desenvolver Programa de Busca Ativa para inclusão 

social e complementação de renda para famílias em situação de pobreza no município e/ou em situação de 

vulnerabilidade e violência social; 

 

Municipalização da Segurança Pública. Criar a Guarda Municipal com especialidades em: 

a) Guarda Municipal Comunitária - atuando nos bairros em espaços públicos periféricos, prestando segurança e 

orientações à população; 

b) Guarda Municipal de Patrimônio Público – atuando em praças e prédios públicos da administração direta e 

indiretas, em especial, nas escolas públicas; 

c) Guarda Municipal de Vigilância e Ronda – atuando no centro urbano, pontos turísticos e mercados públicos. 

A Guarda Municipal é cargo de carreira em serviço público, sendo o provimento por concurso público ou 

contratação temporária conforme estabelecido em sua Lei de criação; 

Elaborar um Plano Estratégico de Iluminação publica, visando dar maior segurança a pontos cruciais de circulação, 

principalmente nas áreas de bairros com vulnerabilidade social; 

Apoiar e incentivar a manutenção permanente de Programas de Combate às Drogas, colaborando com os órgãos de 

segurança em todas as suas ações; 

Desenvolver campanhas ativas em vias públicas sobre uso e abuso de drogas lícitas, violência doméstica, violência 

infantil e com idosos, violência contra grupos minoritários e práticas excludentes e preconceituosas. 
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EIXO III 

 

SAÚDE PÚBLICA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO  

DEMOCRÁTICA E MODERNIZADA. 

Saúde 
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+ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA 

✓ Garantir o efetivo atendimento de urgências e emergências, promovendo a melhoria continua dos serviços 

instalados e em funcionamento; 

✓ Manter o funcionamento das Estratégias de Saúde da Família de forma a melhorar a qualidade dos serviços 

com ampliação de ações e garantindo material de consumo humano e a construção de novas Estratégias de 

Saúde da Família; 

✓ Serviços de Atendimento: Atendimento ao pré-natal, câncer, diabetes e hipertensão, DST (Doenças 

Sexualmente Transmissíveis), vigilância nutricional, saúde bucal preventiva e corretiva, saúde mental, 

Controle epidemiológico, sanitário, de zoonoses. Realizar testes do covid-19 e outras doenças transmitidas 

como aedes aegypti; etc.; 

✓ Ampliar o número de leitos para internação, acesso ao banco de sangue, implantação do serviço social, 

psicologia e psiquiatra no hospital para as demandas urgentes (ainda que em caráter de sobre aviso). 

✓ Efetivar as ações do Programa de Saúde Bucal Promovendo a funcionalidade descentralizada das ações de 

saúde bucal, com ampliação dos programas de atendimento e inclusão progressiva do município em Políticas 

Nacionais de Saúde Bucal. 

 

+ SERVIÇO 

✓ Trabalhar a humanização e propiciar uma agilidade maior entre as várias áreas de atividades da saúde, a fim 

de dinamizar as ações de atendimento aos beneficiários; 

✓ Ampliar o acesso à Rede de Assistência à Saúde na área rural do Município, adotando práticas móveis e 

itinerante via terrestre; 

✓ Implantar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e criar condições de funcionamento das 

Equipes; 

✓ Estender as ações do Programa de Prevenção às DST‟s; 

✓ Apoiar o Conselho Municipal de Saúde, capacitando e incentivando os Conselheiros a participarem em 

eventos de saúde pública, com apoio as suas iniciativas; 

✓ Criar o Centro de Referência de Saúde da Mulher – CRSMulher; 

✓ Criar em cada serviço instrumentos de gestão e estatística com indicadores da vigilância, levantando dados 

reais de adoecimento e agravos para controle e avaliação da saúde no município; 

✓ Implantação de cobertura da Rede Cegonha e ‘follow up’ na área materno infantil; 

✓ Apoiar e intensificar as ações de combate à covid-19, dengue, zica, chicugunha e calazar e criar estratégias 

para erradicação do mosquito transmissor Aedes aegypti, melhorando o suporte técnico da equipe de Agentes 

de Endemias possibilitando a erradicação dessas doenças no município; 

✓ Ampliar as ações e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária Municipal; 

✓ Pleitear Aquisição e custeio de uma casa de apoio no Centro de Referência de Oncologia em Belém, exclusiva 

para pacientes em tratamento de câncer, (independentemente de estar ou não pelo programa TFD). 

✓ Ampliar e equipar o centro cirúrgico, para as demandas de urgência em cirurgias gerais e de caráter eletivo, 
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com equipe exclusiva 24hs (tec. Em enfermagem, enfermeiro, cirurgião e anestesista). 

✓ Ampliar o número de leitos para internação, acesso ao banco de sangue, 

 

+ REMÉDIO 

✓ Favorecer a acessibilidade da população aos programas de assistência farmacêutica municipal, garantindo 

o quantitativo eficaz do estoque de medicamentos e sua qualidade; 

✓ Fortalecer os mecanismos participativos na gestão e planejamento da saúde pública municipal, 

instrumentalizando instituições de controle social, em especial, o Conselho Municipal de Saúde; 

✓ Criar a Farmácia Presente, que será implantada no Hospital e nas Estratégia de Saúde da Família, ampliando 

assim o número de medicamentos do Programa de Assistência Farmacêutica – PAF; 

 

+ INFRAESTRUTURA 

✓ Construção do Hospital Municipal de Eldorado do Carajás, com contratação de novos profissionais de saúde 

com especialização em diversas áreas, bem como a aquisições de novos materiais; 

✓ Construção de uma lavanderia para o hospital municipal. 

✓ Equipar o pronto socorro do hospital com pessoal e equipamentos para atender as urgências e emergências, 

com a implantação do serviço de acolhimento e classificação de risco, 

✓ Ampliar a Maternidade Municipal, instalando novos leitos, implantando e expandindo novos programas e 

serviços materno-infantis disponíveis pelo SUS; 

✓ Garantir a instalação e manutenção de equipamentos de climatização interna nas instalações de saúde do 

município. 

✓ Diagnóstico Estrutural: Materiais de insumo, equipamentos, estrutura dos prédios de  funcionamento das 

UBS, Hospital municipal e Pronto socorro, Farmácia, frota de veículos para atendimento e deslocamento de 

pacientes. 

✓ Desenvolver estudo de viabilidade para construção/reforma e manutenção das UBSs (Unidades Básicas de 

Saúde); 

✓ Instalar Laboratório Municipal de Diagnóstico por Imagem e/ou ampliar convênios com instituições de saúde 

que desenvolvam esta modalidade de diagnóstico, visando aumentar a cobertura; 

 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 

Desenvolver convênios com instituições públicas e privadas de ensino superior Estadual e Federais, com 

objetivo de disponibilizar aos profissionais da saúde do município, cursos presenciais e semipresenciais de extensão, 

aperfeiçoamento, pós-graduação lato e stricto sensu; 

Buscar convênios com Instituições de Ensino Superior que desenvolvam cursos de graduação em áreas da 

saúde e afins, com objetivo de executar Programa de Contratação de Jovens Profissionais em Saúde, atingindo 

profissionais recém formados como: médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

nutricionistas, odontólogos e demais profissionais da saúde, visando com isso diminuir o déficit de profissionais para 
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atendimento à população; 

Realizar treinamento em 100% do quadro de servidores da saúde nas questões do SUS (Sistema Único de 

Saúde) nos eixos: 

1 – Universalidade; 

2 – Integralidade; 

3 – Equidade; 

4 – Descentralização; 

5 – Participação Social; 

6 – Lei de criação o SUS;  

7 –  Humaniza SUS. 

 

Aprimorar e redefinir em conjunto com os profissionais da saúde os mecanismos de gratificações, plantões 

e benefícios, adotando princípios voltados à produtividade, assiduidade, qualidade no atendimento e progressão de 

titulação acadêmica – Gestão por Resultados via monitoramento, acompanhamento e avaliação de indicadores de 

Saúde Pública; 

Instituir um sistema de gratificação de desempenho funcional, ancorado na produtividade e eficiência da 

execução dos programas ancorados pelo Ministério da Saúde. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Garantia e ampliação de direitos a família, criança, adolescente, jovem e idoso. Garantia de Direitos 

✓ Criar a Casa Cidadã com emissão de documentos pessoais, cadastro para empregos e outros serviços, 

mantendo a formação e capacitação com cursos profissionalizantes; 

✓ Ampliar as ações do Cadastro Único, propiciando melhores condições de atendimentos aos usuários de 

benefícios sociais, em especial o Programa Bolsa Família, com critérios mais rígidos, no que tange à real 

necessidade de cada família, realizando palestras técnicas para os beneficiários e inseri-los em cursos 

profissionalizantes, a fim de que os mesmos saiam da condição de extrema pobreza; 

✓ Ampliar a cobertura de modalidades de Benefícios Eventuais (auxílio funeral, auxílio natalidade, auxílio 

relacionados à segurança alimentar, deslocamento e outros); 

✓ Viabilizar ações de geração de emprego e renda a família que se encontra em situação de vulnerabilidade 

sócio financeira; 

✓ Promover Casamentos comunitários; 

✓ Construção da sede do Conselho Tutelar e estruturação de equipamentos, a fim de que suas ações se 

ampliem e sejam bem desempenhadas, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

✓ Criar em conjunto com a Assistência Social o Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso – PADI, que 

oferecerá assistência em casa, prioritariamente, a pessoas com 60 anos ou mais de idade. O serviço será 

prestado aos portadores de doenças que necessitem de cuidados contínuos que possam ser feitos na 

residência. De acordo com a Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; 
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✓ Ampliar e adequar a Casa Lar para Crianças e Adolescentes, que abrigará crianças e adolescentes em 

situação de risco social, acompanhados pela rede sócia assistencial, que terá como finalidade encaminhar as 

suas respectivas famílias; 

✓ Pleitear a construção do Centro Multifuncional, onde serão desenvolvidas atividades culturais, sócias 

desportivas aos grupos de convivências e fortalecimento de vínculos; 

✓ Instituir o Programa Mãe Acolhedora, que em parceria com o Atelier e coordenado pelos CRAS 

confeccionarão o enxoval de mulheres grávidas em situação de pobreza. 

✓ Encaminhar o público usuário do CRAS para programas municipais de qualificação e capacitação 

profissional; 

✓ Garantir e ampliar aos usuários e beneficiários das coberturas da Assistência a realização das ações e 

atividades no âmbito do CRAS e do CREAS; 

✓ Integrar ações da assistência social com os eixos da saúde pública, segurança pública e trabalho, 

emprego e renda, tomando como base o público dos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) 

no CadÚnico (Cadastro Único) e as políticas de empregabilidade do ACESSUAS Trabalho; 

✓ Instalar e manter espaços públicos para cidadãos da ‘melhor idade’ – CASA DO IDOSO - onde seja 

disponibilizado atividades ocupacionais, saúde básica geriátrica, nutricional, fonoaudiológica, fisiológica e 

psicológica, e, procedimentos coletivos de integração e lazer; 

  

TRABALHO INFANTIL 

✓ Ampliar e intensificar as ações para a erradicação do trabalho infantil no Município, ampliando as Ações de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); 

 

INFRAESTRUTURA 

✓ Ampliar o atendimento dos CRAS enquanto equipamento público de acesso as Políticas Públicas 

principalmente no atendimento ás necessidades sociais básicas da população; 

✓ Adequar o CRAS II, Abaeté, conforme determina a NOB/RH/SUAS; 

✓ Construção, estruturação de equipamentos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS, bem como a melhoria das condições de trabalho da equipe técnica; 

✓ Construir Centro de Atendimento e Atenção Integral à Saúde da Mulher, visando aumentar e melhorar a 

cobertura para tratamento de doenças com enfoque no gênero, integrando ações, diagnósticos e tratamentos 

específicos; 

✓ Ampliar o quantitativo de CRAS e de CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), 

mediante estudo de viabilidade, em espaços urbanos periféricos; 

✓ Garantir o estoque de materiais de trabalho para equipes da Assistência Social do Município, como acervo 

bibliográfico, brinquedotecas, brinquedos variados, materiais pedagógicos, culturais e esportivos 

demandados pelas ações e atividades dos Centros; 

✓ Implantar mecanismos que garantam a viabilidade e transparência dos repasses e aplicações dos recursos da 
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Assistência Social de forma participativa e em meio digital (fóruns, conferencias, seminário, audiências 

públicas, site próprio, etc.); 

 

Estudar as políticas da assistencia social municipal, melhorando-as em conformidade com o orçamento 

disponível na assistência, garantindo e ampliando políticas públicas de suplementação de renda à população já 

beneficiada, e gerando, aumento gradativo do quantitativo atendido mediante demanda. 

 

DIREITOS HUMANO E JUSTIÇA CIDADÃ 

✓ Criação de instrumentos legais para garantir a implantação de Políticas Públicas integradas ao planejamento 

governamental com a participação efetiva de sociedade no controle ações a serem desenvolvidas; 

✓ Enfrentamento da violência motivada por diferença de gênero, raça ou etnia, situação de vulnerabilidade e 

demais formas de preconceito; 

✓ Implantação de políticas para jovens e mulheres, oferecendo atividades ligadas à cultura, esportes, trabalho, 

saúde e direitos afetivos e reprodutivos, bem como,  a participação destes grupamentos na definição das 

políticas públicas; 

✓ Combate à violência contra a jovem mulher e o namoro violento, veiculando campanhas e promovendo, em 

parceria com o governo estadual, a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha nestes casos; 

✓ Promover ações de apoio à diversidade, desenvolvendo campanhas de aumento da tolerância e respeito às 

diferenças sociais; 

✓ Desenvolver ações de integração de jovens em situação de cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida e PSC (Prestação de Serviços Comunitários) em acordo e supervisão direta do 

CRAS/CREAS municipal. 

 

GESTÃO DEMOCRATICA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR. 

✓ Garantir a administração aberta à participação popular através das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, que serão 

realizadas anualmente nos bairros e nas Vilas Rurais, com a participação dos conselhos, representantes, 

associações e outros segmentos organizados da sociedade civil; 

✓ Realizar capacitações contínuas aos servidores, a fim de promover um atendimento mais qualificado; 

✓ Garantir os pagamentos aos Servidores Municipais com pontualidade, bem como dos fornecedores; 

✓ Criar a Coordenação de Comunicação e Ouvidoria Geral na Secretaria de Controle Interno, que será 

incumbida de fazer as publicações oficiais do Governo, de manejar o Portal da Transparência, bem como 

garantir o cumprimento da Lei de Acesso à Informação – Lei n. 12.527/11; 

✓ Criar o núcleo de participação popular para estabelecer relação direta com a comunidade no sentido de 

acolhimento e atendimento as demandas espontâneas; 

✓ Propor a Revisão do Código Tributário Municipal; 

✓ Propor a Retificação do nome do Município que foi registrado com grafia que ofende a Língua Portuguesa, 

passando a constar ELDORADO DOS CARAJÁS, com a inserção do “S”. 
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✓ Apoiar a criação, integração e expansão do Sistema de Controle Social do município, através dos 

Conselhos Municipais, sempre, por mecanismos democráticos e paritários de composição; 

✓ Apoiar e participar das conferencias municipais dos setores de classes como: Saúde, Educação, Cultura, 

Turismo, Assistência, Negros, Mulheres, Diferenças Sociais, Juventude e demais; 

✓ Apoiar e Participar das conferências regionais e nacionais dos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, 

Integração Nacional (Recursos Hídricos), Ciência e Tecnologia, Turismo, etc., buscando sempre, a 

integração com novas ideias de gestão e capacitação profissional; 

✓ Implantar o centro administrativo da prefeitura para atendimento integralizado ao cidadão, dotadas de 

tecnologia de autosserviços. 

✓ Manter e ampliar a capacidade de investimento da Prefeitura, mediante controle do orçamento; 

✓ Revisar, aprimorar e aprovar em conjunto com o coletivo dos servidores municipais, o Plano de Carreiras, 

Cargos e Salários (PCCR); 

✓ Garantir maior divulgação das modalidades de contratações de serviços da prefeitura, garantindo a 

participação do setor produtivo local nos processos competitivos; 

✓ Criar cadastro de pequenos e médios fornecedores, inclusive cooperativas e pequenos produtores locais 

urbanos e rurais; 

✓ Priorizar a compra de produtos e equipamentos com CNPJ local, com objetivo de fomentar a economia 

municipal e garantir participação de pequenas e médias empresas; 

✓ Concluir as obras em andamento e projetos ainda não iniciados, porém, aprovados nas esferas Estaduais e 

Federais, dando continuidade às ações de gestão; 

✓ Realizar por demanda técnica, Concursos Públicos nas áreas do serviço público. 

 

Modernização Da Gestão 

✓ Fomentar a institucionalização da gestão através do mapeamento de desempenho, monitoramento, 

acompanhamento e avaliação permanentes dos órgãos; 

✓ Promover a melhoria contínua da gestão Institucional garantindo o fortalecimento, crescimento e 

desenvolvimento das pessoas e de nossos cidadãos, enfatizando o crescimento e desenvolvimento do trabalho 

participativo; 

✓ Buscar qualificações profissionais dos gestores municipais junto ao TCM (Tribunal de Contas dos 

Municípios); 

✓ Instituir o sistema de Ouvidoria Institucional, com vista a dar efetividade ao acompanhamento das ações de 

governo, favorecendo assim a transparência governamental; 

✓ Investir na melhoria e aprimoramento da máquina organizacional com monitoramento de recursos que 

possam maximizar os resultados organizacionais, pautados na transparência dos serviços públicos; 

✓ Implantar a Escola de Gestão Pública do Município, com vista a qualificar e capacitar os quadros de 

servidores municipais em cursos livres, extensão, e, mediante parceria ou convênios com instituições de 

ensino superior, cursos de aperfeiçoamento, stricto e lato sensu, priorizando Núcleos Especializados em 

desenvolvimento do trópico úmido e de meio ambiente. 
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EIXO IV 

 

ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA & LAZER. 
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ESPORTE 

✓ Desenvolver e estimulara pratica esportiva de modo a possibilitar a participação de todas as pessoas já 

envolvidas no esporte, gerando novas oportunidades e qualidade de vida a população: 

✓ Planejar e executar ações da pratica esportivas através da massificação do esporte, Criar eventos que 

favoreçam a participação da sociedade pública e privada, 

✓ Elaborar um cronograma de gerenciamento de conflitos nos pontos focais envolvido em todas as vertentes 

esportivas municipais, 

✓ Ampliar e valorizar os trabalhos sociais já existentes, 

✓ Elaborar estudos e projetos de pesquisa com documentação e informação do esporte e lazer. 

✓ Ampliar, valorizar, criar parcerias públicas e privadas para realizar o campeonato municipal da 1ª divisão, 

✓ Sugerir e dar apoio à liga de futebol para a criação do campeonato da 2º divisão. 

✓ Criar um campeonato sub 17 a nível municipal com projeto em médio prazo de estar participando de 

competições regionais. 

✓ Apoiar e financiar viagens de atletas e delegações para participar de torneios e atividades esportivas; 

✓ Apoiar e financiar atividades esportivas na modalidade de corrida de cavalo e prado; 

✓ Criar um cronograma de campeonatos nos grandes polos rurais se fazendo presente como secretária atuante 

em todos os locais do município (planejando toda ação junto com a comunidade local). 

✓ Elaborar torneios feminino e masculino de futsal, voley e handebol, no primeiro semestre a nível municipal 

e no segundo semestre a nível intermunicipal. 

✓ Estímulo à criação de escolinhas de esportes coletivos em áreas de vulnerabilidade social, disponibilizando 

espaços em escolas públicas para sua execução; 

✓ Ações de apoio às entidades não governamentais que realizam atividades sócias desportivas e lazer no 

Município; 

✓ Criar eventos como: Meia Maratona de Atletismo, jogos de mesa (masculino e feminino), copa dos 

comerciantes (masculino e feminino); 

✓ Capacitar de profissionais de arbitragem masculino e feminino nas modalidades futebol, futsal, vôlei, 

Handebol e basquete, 
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✓ Em parceria com a secretária de educação desenvolver os jogos escolares municipais      planejar a 

participação nos jogos estudantil regional e estadual, criar meia maratona de atletismo da cidade de Eldorado 

do Carajás (13 de dezembro), 

✓ Incentivar a cada trimestre um passeio ciclístico explorando nosso ecossistema local com a participação com 

toda população possível. 

✓ Elaborar e buscar parcerias juntos ao programa estaduais ou federais, emendas parlamentares com o apoio 

do executivo e legislativo para a criação de academia ao ar livre (Um no km 100 e outra no km 02). 

✓ Elaborar um projeto para a criação de um centro poliesportivo para a Cidade de Eldorado com capacidade 

de ser desenvolvidas até modalidades aquáticas. 

✓ Criar eventos de jogos de mesas a nível setorial e municipal, Criar a copa dos comerciantes de futsal 

masculino e feminino, Criar uma pista de MotoCross, 

✓ Planejar e executar atividades com integração dos idosos, 

✓ Inserir  a participação de Eldorado nas  Mini olimpíadas de Ourilândia  do  Norte  - São Felix do Xingu- 

Conceição do Araguaia. 

 

INFRAESTRUTURA 

✓ Construção de Quadra Poliesportiva e Society nos Bairros e Vilas Rurais, de acordo com as condições locais 

de infraestrutura; 

✓ Criar o Centro de Iniciação ao Esporte – CIE em parceria com o Ministério do Esporte, que terá como 

objetivo incentivar a iniciação esportiva entre os adolescentes e jovens que estejam em vulnerabilidade social 

e que tenham potencial olímpico; 

✓ Construir nas praças públicas, espaços para esportes urbanos; Ampliar a instalação de acadêmicas ao ar 

livre nas praças; 

✓ Ampliar e reformar o quantitativo de quadras poliesportivas no município; 

 

JUVENTUDE 

✓ Garantia do direito ao afeto e a educação conceptiva e contraceptiva como política integral para a juventude, 

tendo em vista os métodos, exames (especialmente o de prevenção do câncer do colo do útero) e acessos às 

vacinas de HPV e demais DST‟s; 

✓ Estratégias específicas para envolver jovens homens no cuidado com a saúde; 

✓ Garantir participação de jovens entre 15 e 21 anos nos programas de qualificação e capacitação profissional 

do município; 

✓ Garantir participação de jovens entre 15 e 21 anos nos programas de estágio profissionalizante da prefeitura;  

✓ Integrar jovens estudantes nas políticas públicas de intermediação profissional do município; 

✓ Estabelecer políticas que tratem da questão das drogas para jovens como problema de saúde pública, 

disponibilizando meios adequados de prevenção e tratamento, porém, com foco na população jovem em 

situação de uso e abuso de psicotrópicos, com observância nas comunidades de rua e famílias vulneráveis, 
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sempre em parceria com as ações da assistência social, sociedade organizada e instituições religiosas; 

✓ Implantar Programa de Recuperação de Jovens Usuários de Drogas Psicotrópicas, visando à recuperação e 

reintegração à sociedade, utilizando procedimentos lúdicos ligados as práticas do campo e manejo da terra, 

trabalho assistencial e intermediação profissional supervisionada;  

✓ Implantar nova proposta de Curso Pré Vestibular/ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) Gratuito, para 

jovens estudantes de Eldorado do Carajás, que tenha como prioridade, acadêmicos em situação de carência 

financeira, buscando convênio com instituições educacionais de renome e ampla experiência na educação 

voltada para concursos públicos de alto rendimento competitivo. 

 

CULTURA 

✓ Elaborar e implantar políticas públicas, garantindo a produção, fruição e democratização ao  acesso; 

✓ Elaboração do calendario Cultural Municipal 

✓ Desenvolver ações culturais de forma mais abrangente, propiciando acesso tanto na sede do Município, 

quanto nas Vilas Rurais (Zona Rural); 

✓ Articular, organizar e promover a cultura no Município em três dimensões: simbólica, econômica e cidadã. 

Colaborando assim, com a geração de emprego e renda, com a elevação do nível artístico, bem como, na 

construção do imaginário simbólico da cidade; 

✓ Garantir o acesso da população à produção e fruição de bens culturais por meio da oferta de um sistema 

público e diversificado de programas, projetos e serviços; 

✓ Criação da Escola de Artes, onde a população terá acesso gratuitamente à iniciação Musical; Teatral; 

Artesanal; Ballet (dança) e Artes Plásticas; 

✓ Criação da Casa de Cultura, onde serão expostas as mostras artísticas e culturais dos artistas locais, 

valorizando e propiciando condições de produção e comercio dos seus produtos. 

✓ Promover de forma articulada com os meios ligados à cultura, um festival anual de canto e dança; 

✓ Criação do Espaço Cultural Livre – ECL, local que será destinado para apresentações artísticas (quadrilha, 

festivais de canto e dança e shows) ao ar livre, que comporte grande quantidade de expectadores, dando-lhes 

segurança e maior acesso à Cultura de forma digna. 

✓ Instituir Programa permanente de Capacitação de Produtores Culturais para redigir projetos e captar 

recursos para cultura local; 

✓ Capacitação permanente de artistas locais com oficinas, workshops, seminários, etc.; 

✓ Estimular o fomento de projetos culturais ao do poder público e iniciativa privada, através de palestras aos 

empresários e gestores públicos; 

✓ Estimular e difundir a importância do marketing cultural para o município, tendo como base a economia 

criativa para o desenvolvimento alternativo e gerador de renda; 

✓ Construção em praças públicas de mini anfiteatros, arenas e praças de alimentação; 

✓ Apoio a Festivais de Músicas em geral, disponibilizando espaços públicos para sua realização; 

✓ Realizar em conjunto com instituições culturais as Festas Juninas municipais, garantindo espaços adequados, 

com segurança, com boa iluminação, sonorização, animação e alimentação tradicional; 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

CONTRIBUÍRAM PARA ELABORAÇÃO DAS PLATAFORMAS 

1. Profissionais da área da Saúde; 

2. Profissionais da área da Educação; 

3. Profissionais da área da Assistência Social; 

4. Profissionais da área da Meio Ambiente e Saneamento; 

5. Profissionais da área do Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural; 

6. Profissionais da área do Mundo do Trabalho; 

7. Profissionais da área de Segurança Pública e Direitos Humanos; 

8. Profissionais da área de Administração e Gestão Pública; 

9. Profissionais da área de Engenharias e Arquitetura; 

10. Servidores Públicos e Sindicatos; 

11. Movimento da Juventude; 

12. Movimento de Mulheres; 

13. Movimento da Agricultura Familiar; 

14. Movimentos Culturais e Religiosos; 

15. Movimentos de diversidade sociais; 

 


