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IGARAPÉ-MRIR responsável, inclusiva, sustentável e de oportunidades para 

todos. 

I - CONCEPÇÃO EM TORNO DO PAPEL DO GOVERNO DE IGARAPÉ-MIRI NA 

INTERFACE COM OS PROBLEMAS ATUAIS E DA AMAZÔNIA 

 

INTRODUÇÃO 

O desafio da sociedade civil e dos Estados passa necessariamente pelo 

enfrentamento e superação do modelo de desenvolvimento fundado em 

combustíveis fósseis para um modelo baseado na sustentabilidade econômica, 

social e ambiental. Isto quer dizer que a busca da equidade social deverá estar 

articulada com um modelo de economia que inclua aquela parte da sociedade 

excluída dos benefícios da terceira revolução científica e tecnológica em curso, 

preservando as condições necessários de habitabilidade no planeta.  

Este é um objetivo que só pode ser enfrentado se houver uma cooperação 

sistemática entre sociedade civil e governos fundada em uma nova concepção 

de governabilidade que tem na governança o fio condutor de governos que 

formulam, decidem e executam ouvindo e contando com a colaboração da 

sociedade civil, entendida como aquela parcela organizada de da população.  

Um novo governo para Igarapé-Miri “afinado” com esta concepção de gestão do 

poder público, necessariamente deverá afirmar em seu plano de governo o 

compromisso com a instituição de mecanismo legais que permitam a perfeita 

parceria entre governo e sociedade civil em ações relacionadas à problemática 

de saúde, segurança, educação, saneamento básico, geração de emprego e 

renda, cultura e meio ambiente. Só uma ação conjunta de governos e sociedade 

civil poderá enfrentar os macros problemas relacionados à busca da 

sustentabilidade econômica, social e ambiental. 
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II – OBJETIVO 
  
Estabelecer diretrizes e estratégias para execução do Plano de Governo do 

Município de Igarapé-Miri, que contemple as soluções para os problemas da 

população de forma democrática, garantindo o desenvolvimento integrado e 

sustentável, no contexto da Amazônia. 

  
  

III – ESTRATÉGIA OPERACIONAL BÁSICA  
 

 Constituição de um Núcleo de Planejamento Estratégico para pensar e 

propor soluções urgentes para os problemas da cidade composto pela 

Secretaria de Planejamento e Secretários das diversas pastas do 

Governo.  

 

 Implantar o Projeto Zoneamento no município para identificação dos 

problemas, ordenar por temas e prioridades.  

 

 Atuar de forma integrada com a população na solução dos problemas 

através do Projeto "Prefeitura no Bairro", visando atender as 

necessidades população em cada bairro segundo suas prioridades. 

  

 Abrir discussão sobre Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração-PCCR 

dos servidores da Administração Pública Municipal.   

 

 
 

IV – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO GOVERNO  
 
 
 
4.1 - Programa para a área da Saúde  
 
 



PROPOSTA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO “UNIDOS PARA RECONSTRUIR” 
PMDB – PSB – PR  

5 
 

 Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde 

pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda 

efetivamente à expectativa da população.  

 

 Atender à demanda gerada no município, dentro do princípio da 

universalidade, com atenção integral à saúde, de forma humanizada e 

com equidade. 

 

 Fortalecer a estratégia Saúde da Família, respeitando a base doutrinária 

e filosófica do programa e visando uma atuação centrada na valorização 

da saúde (prevenção).  

 Fortalecer e implementar ações para garantir o funcionamento integral do 

Centro de Especialidades Flor do Miriti. 

 Estabelecer, como prioridade, investimentos dirigidos à promoção da 

saúde e à proteção específica da população por local de moradia.  

 Implantar o Programa Permanente dirigido à manutenção e 

funcionamento das aparelhagens hospitalares superando a burocracia 

pública em relação à recuperação e reposição de equipamentos e 

instalações. Integração com o governo federal, estadual para a expansão 

da rede municipal de atendimento à saúde, de forma coordenada, para 

os bairros e para as vilas do município.  

 Melhorar a gestão para o atendimento de urgência e emergência. 

 Ampliar do Programa Saúde da Família, priorizando os bairros de maior 

vulnerabilidade, de acordo com os resultados do zoneamento.  

 Implantar, ampliar e fortalecer os programas do Ministério da Saúde.  

 Aprimorar o fornecimento de medicamentos à população na rede de 

saúde através dos programas de Farmácia Básica e Farmácia Popular. 

 Ampliar e fortalecer o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de 

Saúde das periferias da cidade. 

 Regularizar, Fortalecer e Garantir o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) 

nos casos em que se fizerem necessários. 
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 Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância 

Sanitária, a partir de constatação das necessidades levantadas e realizar 

ações preditivas, preventivas e curativas.  

 Ampliar e articular os programas de atenção integral à saúde da criança 

e do adolescente, da mulher, do homem, do idoso, do trabalhador, das 

pessoas com deficiência, DST/AIDS e de saúde mental.  

 Capacitar os gestores e servidores do órgão central e das unidades de 

saúde, objetivando a melhoria da coordenação das ações, e a prestação 

dos serviços de forma humanizada e com qualidade.  

 Captar recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do 

município. 

 Investir em capacitação e qualificação dos profissionais de saúde e 

garantir melhorias salarias.  

 Realizar a assistência básica de saúde no meio rural através de Ações 

Itinerantes.  

 Conclusão da UPA do município. 

 Fortalecimento do Programa PSF Fluvial (Barco da Saúde). 

 Implantar o Projeto de Bem com a Vida na Melhor Idade para promover 

orientação e prática de atividades físicas no âmbito das UBSs, como 

caminhadas, recuperação de cardíacos, acompanhamento de 

hipertensos, diabéticos, entre outros.  

 

 

4.2 - Educação  
 

 Promover o conhecimento científico, humanístico, artístico, tecnológico e 

o desenvolvimento de valores éticos.  

 Promover orientações e ações para as construções dos Planos Políticos 

Pedagógicos das Escolas, de modo que contemple as necessidades, 

especificidades e decisões das escolas.  
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 Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de educação, de 

forma a garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem restrição.  

 Melhorar a estrutura física das Escolas, a fim de garantir o acesso ao 

ensino com mais qualidade. 

 Estender gradualmente a escolas de tempo integral em ênfase nos 

conceitos de cidadania, democracia, sustentabilidade e responsabilidade 

social. 

 Compromisso com melhores condições de trabalho para os professores 

e manutenção do piso salarial nacional. 

 Regularização do programa da Merenda Escolar. 

 Reativação da Biblioteca Municipal informatizada 

 Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal das ilhas.  

 Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre 

temáticas de segurança, da cidadania, paz social, do meio ambiente, de 

saúde, de trânsito e Combate as drogas e outras. 

 Ofertar cursinho pré-vestibular gratuito. 

 Elaborar e implementar um plano de manutenção para os equipamentos 

da rede de educação, pensando num espaço que respeite as 

necessidades do brincar, de fantasiar e produzir conhecimento e 

pesquisa.  

 Fazer parceria com estudantes do 3º Grau, que estudam fora do Município 

na questão do transporte. 

 Assumir responsabilidade estrutural para os professores do SOME e 

Sabes da Terra. 

 Implantar Centros Integrados de Educação e Lazer como espaços de 

convivência e desenvolvimento de programas educativos, socioculturais 

e de lazer, utilizando espaços públicos, praças e outros logradouros 

públicos ociosos.  

 Conclusão das Quadras poliesportivas das Escolas. 
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4. 3 – Segurança 
 
 

 Implantar o projeto, que visa capacitar e profissionalizar agentes para criar 

nas comunidades equipes de Mediação de Conflitos que façam 

diagnósticos e atuem na prevenção, facilitando o diálogo entre possíveis 

protagonistas de conflitos.  

 Ativação da “Guarda Municipal”, e buscar parceria com a Policia Militar  

para que ambas possam esta de forma permanente nas praças e 

logradouro públicos. 

 Promover a estada periódica da ROTAM no município 

 Manter programa de apoio ao jovem dependente químico e atuar com 

rigor visando o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente na 

proibição de venda de bebidas alcoólicas, armas e outros produtos para 

menores de 18 anos.  

 Capacitar e especializar setores da Guarda Municipal para atendimento 

em escolas, fortalecendo a ronda escolar. 

 Criar o Gabinete de Segurança e Cidadania da PMI  

 Estabelecer parceria com a policia Militar, Policia Civil, Ministério Público, 

e Câmara Municipal para buscar soluções para melhorias na segurança 

Pública do Município. 

 Estruturação do CONSEG Municipal  e discutir estratégias de segurança 

para o Município. 

 

 

4. 4 – Cultura, Esporte e Lazer 

 

 Criar o projeto de lazer nos bairros, por meio de estrutura móvel (ônibus 

aditados), levando divertimento a todas as regiões da cidade, em especial 

as mais carentes e distantes. 

 



PROPOSTA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO “UNIDOS PARA RECONSTRUIR” 
PMDB – PSB – PR  

9 
 

 Valorização das Tradições Culturais do Município 

 

 Construir projetos para fortalecer os festivais do município 

 

 Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais, 

começando pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do 

esporte em larga escala e em diferentes modalidades, até a descoberta 

de talentos para o esporte competitivo. 

 

 

 Promover intercambio Cultural no município. 

 

 Incluir nas ações desta secretaria os eventos Gospel 

 

 Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência coletiva e 

democratizar o uso dos campos destinados à sua prática.  

 

 Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a abertura das 

escolas públicas nos fins de semana, realizando atividades como torneios 

esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas culturais, videoteca e 

palestras de interesse da comunidade. 

 Apresentar o projeto para a construção do Ginásio Municipal de Esporte. 

 Adequar o centro Cultural (Quadra) para competições Esportivas. 

 Revitalizar o Estádio Municipal (Iluminação) e do centro Cultural. 

 Assegurar a formação dos agentes sociais e dos servidores do Esporte e 

do Lazer, em parceria com os projetos sociais e universidades.  

 Criar o Programa Rede Cultural, destinado a incentivar e subsidiar a 

permanência de grupos culturais de reconhecida importância para 

identidade cultural do município. 

 Manutenção, revitalização e implantação de novas áreas de lazer, 

atendendo aos locais carentes.  
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 Criar o Projeto  ruas de lazer com gincanas, campeonatos esportivos, 

premiação e orientações sobre saúde.  

 

4. 5 - Saneamento Básico 
 

 Elaborar e implementar a Política Municipal de Gestão e Saneamento 

Ambiental.  

 Realizar campanhas educativas sobre o acondicionamento e disposição 

correta do lixo que será utilizado para reciclagem, reutilização, 

reaproveitamento.  

 Controlar a disposição de resíduos sólidos industriais, hospitalares e 

domésticos.  

 Reativação da Usina de Reciclagem. 

 Ampliar a coleta seletiva do lixo na cidade, vilas e ilhas para reciclar, reutilizar 

e reaproveitar os materiais.  

 Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 Implantar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal em conformidade e 

integrado ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e ao Sistema 

Estadual. 

 Implantar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, oferecendo 

respostas mais rápidas ao empreendedor. 

 

 

 

4.6- Meio Ambiente 
 
Ideias para uma Política Ambiental para IGARAPÉ-MIRI: 
 
Os debates históricos dos últimos 40 anos apontam para a promoção do 

desenvolvimento com sustentabilidade.  Os caminhos estão contidos na Agenda 

21, da Convenção do Clima, da Biodiversidade, da Desertificação, a Carta da 

Terra, e o acordo sobre florestas, daí derivam para as cidades, a aprovação e 
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implementação da Agenda 21, diferentemente dos partidos ditos de esquerda 

que optam pelo orçamento participativo a Agenda 21 é ser um grande diferencial 

para políticas públicas sustentáveis: recuperação de áreas degradadas e 

arborização da cidade principalmente na periferia que padecem de um ambiente 

natural saudável, aqui com ampla participação popular; promoção da Educação 

Ambiental em todo rede de ensino municipal e centro verde irradiador para toda 

população de boas praticas, inserindo toda população ribeirinha na construção 

desse mecanismo e inclusão econômica, criação do Fórum Municipal sobre 

Mudanças Climáticas, para debate e construção de ideias para subsidiar o 

executivo municipal na construção de políticas públicas do clima para proteção 

das populações mais vulneráveis: que estão nas regiões ribeirinhas, as margens 

dos rios, com estratégia de captação de recursos no fundo clima e fundo 

Amazônia; criação do Bolsa Verde às populações vulneráveis. Para atender a 

esses pressupostos prevê-se  a execução dos seguintes programas e projetos. 

 

 Implantar Políticas públicas locais para a construção de consciência 

ecológica e ambiental. 

 

 Obrigatoriedade de que temas transversais sejam inseridos  nos 

currículos escolares como: Meio Ambiente,  Civismo, Proteção à 

criança, adolescentes  e idosos. Educação em saúde. Segurança no 

trânsito. 

 Estímulo a criação de redes sociais e governamentais para que as boas 

práticas de proteção ambiental, social e de geração de emprego e renda 

se estenda por toda região amazônica. 

 Criação do Programa Igarapé-Miri cidade verde. 

 Criação de programas que estimulem práticas industriais e comerciais 

que expressem práticas e estímulos à proteção do meio ambiente. 

 Permanência de Programas escolares que premiem as boas práticas 

ambientais nas escolas. 



PROPOSTA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO “UNIDOS PARA RECONSTRUIR” 
PMDB – PSB – PR  

12 
 

 Criação de grandes eventos na cidade que marquem datas 

comemorativas relativas à defesa do meio ambiente e da vida como um 

todo. 

 

4.7-Transporte e Trânsito 
 

 Aperfeiçoar o serviço de atendimento aos usuários de transporte 

coletivo. 

 Implantar o Projeto “Trânsito para o Cidadão” 

 Aprimorar os serviços de táxi, de transporte de escolares e de 

fretamento. 

 

 

 

4.8-Habitação 
 

 Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas  

financiamento e ações de parcerias. 

 Criar as condições para que o município possa aderir de forma plena ao  

Sistema Nacional de Habitação. 

 

 Elaborar o Plano Municipal de Habitação, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano, que deverá definir ações de curto, médio e 

longo prazo, por meio da participação cidadã, com atenção especial 

para as áreas vulneráveis. 

 

 
4.9–Política Urbana 

 
 Promover a revisão do Plano Diretor, buscando compatibilizar a 

ocupação do solo urbano com diretrizes que assegurem o 

desenvolvimento sustentável, e rever a legislação complementar 

já aprovada, visando sua simplificação. 
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 Realizar a arborização e o ajardinamento de espaços públicos e 

orientar sua adequada conservação. 

 

 Melhorar as condições de acessibilidade Em calçadas e passeios 

públicos. 

 

 Expansão e melhoria da iluminação pública. 

 

4. 10-Assistência Social 
 

 Aperfeiçoar o sistema de gestão dos programas de transferência de renda 

federal, estadual e municipal para ampliar o atendimento às pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

 Estabelecer estratégias para melhor eficiência do Sistema Único da 

Assistência Social em toda a cidade de Igarapé-Miri. 

 

 Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família, a 

comunidade e a igreja como parceira na construção de uma sociedade de 

moral e de valores civis. 

 Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência da Assistência 

Social (Cras) para atender a demanda do município nas regiões de maior 

vulnerabilidade. 

 Efetivar os Centros de Referência Especializados da Assistência Social 

(Creas). 

 

 

4.11-Criança e Adolescente 
 

 Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a 

prevenção e a atenção à família. 
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 Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra 

todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-

tratos, exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao 

adolescente. 

 Privilegiar atividades sócio educativas em meio aberto para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as 

ações voltadas à permanência e ao sucesso na escola. 

 Aderir ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e projetos 

municipais/regionais de atendimento protetor à criança e ao adolescente 

vítima de violência e ao adolescente em conflito com a lei, em parceria 

com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 

 

 

 

4.12-Mulheres e Política de Gênero 
 

 Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às 

mulheres vítimas de violência. 

 Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres 

em situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de 

violência contra as mulheres. 

 Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher os serviços 

de atendimento às vítimas. 

 Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher os serviços 

de atendimento às vítimas. 

 Criar o Núcleo de atendimento a Mulher do município, formado por 

servidores das Secretarias.  

 Criar o Núcleo de apoio a Comunidade GLBT. 

 

4. 13-Terceira Idade 
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 Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, 

com ofertas de serviços e atividades de convivência, incluindo o 

atendimento específico aos que estão em situação de vulnerabilidade. 

 Ampliar o programa Pontos de Encontro, sobretudo nos bairros com maior 

concentração de pessoas idosas. 

 Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar 

quanto às suas necessidades e direitos. 

 Criar, por meio de parcerias, o Programa de Cuidadores de Pessoas 

Idosas. 

 

 

 

 

4. 14-Pessoas com Deficiência 
 

 Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de 

forma integrada às políticas e programas locais para pessoas com 

deficiência, descentralizando a oferta dos serviços. 

 Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas 

com deficiência, pelo próprio poder público e pela iniciativa privada. 

 Fortalecer uma parceria com a APAE, através da Secretaria de Saúde e 

Assistência Social e Educação 


