
PLANO DE GOVERNO/PROPOS TAS DO PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PARA 

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 2019-2020: RAMSÉS DE CASTRO 

PREFEITO E PROFESSORA CLÁUDIA VICE PREFEITA. 

EDUCAÇÃO  

 Reforma e ampliação de escolas da cidade e adoção de política de educação integral em algumas 

escolas; 

 Valorização dos professores e demais profissionais da educação, com capacitação, formação e 

aumento salarial, não apenas pagando o piso, mas aumentando mais os salários de todos os 

profissionais da educação; 

 Orientação Vocacional nas Escolas; 

 Inclusão para a Educação Especial: atenção especial aos deficientes auditivos, físicos e outros. 

 Várias outras propostas para a Educação em anexo. 

SAÚDE 

 Realizar Concurso e/ou contratar mais MÉDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, 

AUXILIARES DE ENFERMAGEM e demais profissionais para atender no sistema de Saúde do 

Município; 

 Reestrutuação do Plano de cargos e salários dos servidores da saúde, trazendo aumento nas 

remunerações desses profissioais ; 

 Cursos de Treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento para a valorização dos servidores da 

Saúde. 

 Implantação do Centro de Odontologia e do Centro de Psicologia municipais; 

 Ampliação dos horários de atendimento dos postos de saúde. 

 Reforma e melhoria do maquinário do Hospital Municipal. 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO   

 Maiores investimentos na melhoria da infraestrutura urbana; 

 Recuperação e Ampliação de ÁREAS VERDES da cidade; 

 Reforma, revitalização e construção de Praças públicas; 

 Calçamento das principais vias da cidade, em todos os bairros. 

 Criação de três centros municipais de lazer,  com espaço para as famílias, os jovens e a melhor 

idade; 

 Parcerias público privada para revitalização de Ginásios e Estádios;  

 Construção de quadras esportivas e poliesportivas e campos de futebol nos bairros; 

EMPREGO E RENDA 

 Diminuição de tributos para atração de mais empresas e geração de empregos. 

 Investimentos para fortalecimentos das Feiras da cidade. 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Instalação de câmeras de segurança em todos os bairros da cidade; 

 Fortalecimento e armamento da Guarda Municipal, inclusive com aumento salarial para a 
mesma, bem como mais investimento em treinamentos. 


