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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, 

Vereador João do Carmo Cardoso Rodrigues. 

Excelentíssimas Senhoras Vereadoras,

Excelentíssimos Senhores Vereadores.

É com muita satisfação que trazemos a essa nobre Câmara de Vereadores, em 

cumprimento à Lei Orgânica do Município, a mensagem do Poder Executivo para 

abertura da Sessão Legislativa de 2022.

Inicialmente, gostaríamos de reiterar e defender a independência e a harmonia 

entre os Poderes, pilar  fundamental para o avanço da democracia, que deve cada 

vez mais ser fortalecida, a fim de promover o bem-estar de todos os cidadãos 

Igarapemirienses. Desta forma destacamos que este governo tem se pautado na 

união entre os Poderes Executivo e Legislativo, em que se priorizou o diálogo com 

intensa participação da sociedade.

Há pouco mais de 1 ano, quando assumimos a gestão municipal da Prefeitura de 

Igarapé-Miri com muita força de vontade de reconstruir este município, grandes 

dificuldades foram encontradas, sobretudo 

as dívidas herdadas pelas gestões 

anteriores, o que levou a Prefeitura a 

renegociar tais dívidas e a decretar uma 

série de medidas para conter despesas 

nas repartições públicas evitando assim 

a paralisação dos serviços essenciais 

à população, reequilibrando a 

gestão do município e retomando 

os investimentos necessários para 

o bem estar do nosso povo.
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Durante os momentos mais difíceis da pandemia ocasionada pela Covid-19, foram tomadas 
atitudes enérgicas, mas necessárias para evitar o maior número de mortes. Infelizmente, ainda 
assim, muitos de nossos amigos e amigas, familiares, companheiros e companheiras de luta não 
resistiram e perderam a vida. Aqui deixamos nossas mais sinceras condolências a todos aqueles 
que perderam algum ente querido.

Todas as medidas administrativas e de saúde pública tinham o propósito de garantir que o 
governo municipal mantivesse os compromissos básicos assumidos com a população miriense: 
o pagamento de salários em dia, fornecedores, serviços médicos, medicamentos e sobretudo a 
contenção da proliferação do vírus.

Apesar das dificuldades, tivemos avanços importantes na administração pública de Igarapé-
Miri graças ao esforço conjunto do Poder Executivo, Poder Legislativo, dos secretários e da 
reconhecida participação dos servidores públicos municipais e do povo miriense. 

Em 2021, nos consolidamos como um dos municípios do Brasil mais vacinados contra 
Covid19, reformamos e ampliamos o Posto de Saúde da PA-151/Meruú, realizamos a 
manutenção em diversas vicinais do município garantindo o direito de ir e vir e a escoação da 
produção local, na Educação também reformamos e ampliamos 8 escolas e outras ainda estão 
sendo reformadas. Na Vila Maiauatá construímos e reformamos mais de 1.400 metros de 
passarelas, reestruturamos programas como o de Aquisição de Alimentos, Selo Unicef, 
Telemedicina. Assinamos convênios para aquisição de 5 novos veículos. A Casa da Cultura, o 
Centro Cultural e o Estádio Bianor Palheta voltaram a sediar eventos e manifestações artísticas, 
culturais e desportivas como também implementamos projetos através de editais de fomento e 
incentivo aos produtores da cultura local, criamos um comitê permanente para discutir a cadeia 
produtiva do açaí, retomamos a política fundiária através dos cadastros ambientais rurais, 
elevamos a fiscalização e a educação ambiental no município, criamos o programa "água para 
todos" garantindo o acesso de água potável em comunidades desassistidas, além de ampliarmos 
investimentos com a captação de recursos via emendas parlamentares com as diversas forças 
políticas do Estado do Pará.

Com o intuito de viabilizar o desenvolvimento do município estamos em via de início e também 
de conclusão de diversos procedimentos licitatórios para novos investimentos, seguimos o plano 
de governo com trabalho, comprometimento e a responsabilidade fiscal – marcas dessa gestão. 
E aqui, precisamos destacar a importante participação desta Casa Legislativa. 

Em 2022, com fé, a força do povo e as esperanças em um novo tempo queremos caminhar 
juntos. Por isso, nas próximas semanas, novamente,  Projetos de Lei estarão sendo 
encaminhados para essa casa renovando e desejando o empenho máximo para que possamos 
melhorar a vida do povo. 

Reafirmamos que todos os esforços estão sendo feitos para que possamos ter mais 
investimentos, mais obras, mais qualidade de vida para todos nós que amamos e queremos o 
bem da nossa amada terra, Igarapé-Miri.

Por fim, invocando a proteção divina, agradecemos novamente a atenção de Vossas 
Excelências, desejando saúde e boa sorte a todos nós neste novo ano de mandato. 

Viva a Vida, Viva a Nossa História, Viva a Capital Mundial do Açaí!

Roberto Pina Oliveira – Prefeito Municipal 
Marcelo Jonathan da Silva Corrêa - Vice-Prefeito Municipal
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SAÚDE
GUERRA CONTRA O CORONAVÍRUS
- Ações estratégicas e atendimento médico aos 
pacientes com covid-19. 

1 . VACINAÇÃO 
- Em 2021 Igarapé-Miri aplicou 89.068 doses de 
vacina

1ª Dose - 86,87%
2ª Dose - 68,37%
3ª Dose - 12,28%

2. ATENDIMENTO 
- Campanha Pacto Pela Vida e Ações de 
Enfrentamento à Covid-19 levaram atendimento 
médico para todo o município de Igarapé-Miri 

3. CONSCIENTIZAÇÃO
- Campanha de combate ao Coronavírus por todo 
o município

Quem ama,

VACINA!

2021
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4. INFRAESTRUTURA
- Reforma e Ampliação da ESF Enfermeira Maria do Socorro Fortes 
de Oliveira, na PA-151/Meruú

- Reforma do Pátio do Hospital Sant'ana

- Reativação da Academia da Saúde Prof. Gênesis da Silva e Silva

- Novo Raio-X no Hospital Sant'ana

- Aquisição de um Gerador de Energia para o ESF da Vila Menino 
Deus/Anapú

4. AÇÕES & PROGRAMAS
- Fila Zero na Regulação

- Adesão ao Programa Telemedicina: pontos de 
acessos permitem consultas em sete 
especialidades médicas para pacientes no Centro 
de Especialidades Flor do Miriti 

- Retomada do Programa de Saúde Bucal 

- Campanhas e Ações de Saúde: Saúde Mental, 
Combate à Leucemia, Câncer do Colo do Útero, 
Autismo, Doação de Sangue, Combate às 
Hepatites Virais, Semana Mundial da 
Amamentação, Prevenção ao Suicídio, Doenças 
Cardiovasculares, Câncer de Mama, câncer de 
Próstata, Luta Contra a Aids, etc.

- Implantação de sistema que emite o registro 
civil dentro do Hospital e Haternidade Sant’Ana
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EDUCAÇÃO
1. INFRAESTRUTURA

- 8 escolas reformadas e/ou ampliadas: Escola São Sebastião/Alto 
Meruú, Escola Tomé Lopes da Costa/ Vila Icatu, Escola Inácia de Sousa 
Melo/Alto Meruú, Creche Maria Joia/Cidade Nova, Escola Coração de 
Jesus/ Rio Japuretê, Escola Santa Terezinha/Rio Caiazinho, Escola Vale 
do Paciência/ Ramal do Paciência, Escola Antônio Lopes da Costa/ Vila 
Maiauatá.

-  Aquisição de Prédio Próprio para a Escola As Formiguinhas/Vila Icatu

-  Já iniciou a Construção do Novo Prédio 
da Escola Municipal Professora Eurídice 
Soares Marques de Sousa, localizada no 
Bairro do Tucumã. O investimento é de 
R$ 2,4 milhões de reais, provenientes de 
recursos do FUNDEB economizados pela 
gestão.

-  Assinatura de Convênio para 
construção de mais uma Creche através 
da adesão ao programa "Creches Por 
Todo o Pará". A nova creche será 
construída no Condomínio Açaí Lar. O 
investimento é de R$ 3,5 milhões.

2021
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2. FORMAÇÃO & VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

- FEICITI: 6ª Feira de Ciência, Inovação e Tecnologia de Igarapé-Miri foi promovida pela 
SEMED/CAIIC em parceria com o Instituto Miriense de Ciência e Tecnologia (IMECT).

- Nova BNCC, Programa Escola da Terra, PAR 2021-2024, Educação do Campo, Classes 
Multisseriadas, Ciclo de reuniões com Gestores, AEE, Educacenso, Educação Especial, 
SOME, Saúde na Escola, Gestor-Web, etc. 

- Educação Superior: A UFPA, a Universidade Aberta do Brasil e o Polo Universitário de 
Igarapé-Miri realizaram Processo Seletivo Especial para oferta de mais duas turmas 
com cursos superiores de Biologia e Física.

- Incentivo à produção científica e qualificação profissional do Servidor Público 
Municipal.

- Aulão do Polo Pré-Enem 

- PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA: 11 Escolas Municipais foram contempladas pelo 
referido programa do MEC, cujo objetivo é induzir inovações e estratégias para 
assegurar a permanência e aprendizagem dos estudantes dos anos finais do Ensino 
Fundamental. 

- PROGRAMA TEMPO DE APRENDER: Programa de alfabetização cujo propósito é 
melhorar a qualidade da alfabetização no município.

- Escola de Artes João Valente do Couto retoma atividades

- Realização de curso de libras para iniciantes

- SBPC Vai à Escola: Projeto da Escola Graziele Gabriel/Panacauera é selecionado (Único 
aprovado no Estado do Pará)

2021



facebook.com/PrefeituraDoMiri/ www.igarapemiri.pa.gov.br 8

INFRAESTRUTURA &
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Conclusão da 1ª Etapa da Praça Açaí

- Construção e/ou Reforma de 1.413 metros de Passarelas na Vila 
Maiauatá

- Reforma do Trapiche da Vila Maiauatá

- Recuperação de Ramais: Colônia Santo Antônio, Santa Maria do 
Icatu, Ramal do Coré, Ramal do Icaruçaua, Ramal do Velasco, 
Ramal do Paraíso, Ramal da Vila Caripi, etc.

- Revitalização da Praça Sarges Barros 

- Operação Tapa-Buraco com Massa 
Asfáltica em algumas ruas da Cidade

- Entrega de Cadastros Ambientais Rurais  

- Criação do Comitê para Discutir a Cadeia 
Produtiva do Açaí

2021
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- Aquisição de Novos Veículos para o Patrimônio Público Municipal

- Revitalização da Rede de Iluminação Pública da Cidade e Vilas 

- Novo Trapiche e Passarelas na Vila Menino Deus, no Rio Anapu. 

- Assinatura de Convênio junto ao Governo do estado para Aquisição 
de Óleo Diesel para recuperação de Ramais do Município. 

- Assinatura de Convênio para Pavimentação Asfáltica em Ruas da 
Cidade Nova

- Assinatura de Convênio para Construção do Terminal de 
Integração Rodoviário de Igarapé-Miri

- Assinatura de Convênio para Construção da Nova Orla de Igarapé-
Miri 

- Entrega de 3 mil Contratos de Concessão de Uso (CCU), aos nossos 
agricultores de 10 PAE (Ilhas) beneficiados com o Programa Titula 
Brasil
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MEIO AMBIENTE
- Ampliação, Manutenção e Limpeza do Lixão 

- Limpeza e notificações em locais de despejo irregular de lixo na 
cidade

- Cidade Mais Arborizada: Plantação de Mudas

- Instalação de Lixeiras em Praças e Pontos Estratégicos da Cidade

- Criação do Programa "Água é Vida" 

- Semana do Meio Ambiente

- Atividades de Educação Ambiental em Feiras, Escolas, Rios e 
Comunidades Ribeirinhas

- Fiscalização Ambiental: 

- Desmatamento Irregular

- Pesca Irregular

- Bares e Casas Noturnas

2021
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CULTURA
- Recuperação das Telas com Pinturas dos Antigos Engenhos de Igarapé-Miri
- Reformas e Adequações no Prédio da Casa da Cultura
- Realização das Mostras Culturais “Passa Pra Dentro”
- Realização de Oficinas e Cursos Técnicos 
- Realização de Campeonatos e Torneios Municipais
- Realização do I Fórum de Cultura
- Edital de Fomento à Cultura
- Realização do 41ª Festival do Camarão
- Realização do Dia do Servidor Público em parceria com as Secretarias de 
Governo
- Realização do The Voice Estudantil e The Voice Miriense
- Realização do Dia do Músico
- Copa dos Funcionários
- Apoio e Fomento aos Grupos Artísticos e Culturais 
- Realização do 1º Concurso Rainha do Folclore de Igarapé-Miri
- Realização do 31° Festival do Açaí e Concurso Rei & Rainha do Açaí
- Revitalização da Quadra Esportiva do Centro Cultural
- Revitalização do Estádio Bianor Palheta
- Evento Natalino na Casa da Cultura

2021
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Caminhão Baú para o fortalecimento da produção advinda da agricultura 
familiar e incentivo nas ações de combate à insegurança alimentar e 
nutricional, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
- Distribuição de Cestas Básicas, Açaí e demais alimentos da Agricultura 
Familiar
- Campanha Faça Bonito 
- Atendimento às Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social
- Reforma do Prédio do Creas
- Estruturação do Conselho Tutelar 
- Abordagem Social com Famílias que residem no Lixão
- Palestras sobre o combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças 
e adolescentes 
- Recuperação da Lancha da Assistência Social
- Entrega de Enxovais para grávidas em situação de vulnerabilidade 
econômica e social 
- Adesão ao Selo Unicef
- Natal CRAS: repleto de brincadeiras, diversões para a criançada, sorteio de 
brindes, distribuição de lanches e apresentações natalinas.

2021
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AÇÕES INTEGRADAS DE GOVERNO
- Plenárias Distritais pelo município

- Operação Silêncio Noturno

- Distribuição de EPI's, Crachás e Uniformes 

- Ações Integradas de Segurança Pública com DEMUTRAN, Guarda 
Municipal, Fiscalização Ambiental e Polícia Militar

- Sinalização de Ruas e Avenidas da Cidade

- IPTU: Prefeitura concede anistia à multas e juros e também a 
inadimplência relativas ao IPTU do exercício entre 2016 e 2020, 
concedendo inclusive descontos e parcelamentos

- Audiência Pública para elaboração do PPA 2022-2025

- Salários em Dia: respeito e valorização do Servidor Público

- Visitas periódicas do Governo para esclarecimentos e prestação de 
contas na Câmara Municipal

2021
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