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PLANO DE GOVERNO 

 (2021-2024) 

 

 

 

O candidato à Prefeito Dr. Paulo Cezar Mates e seu Vice-Prefeito Jose Alves 

apresentam sua proposta de trabalho. As ações apresentadas pelos candidatos, 

caso tenham êxito no sufrágio eleitoral, serão submetidas às discussões com a 

população no decorrer da administração, através das associações, entidades 

civis organizadas, os segmentos econômicos e religiosos, envolvendo a 

participação especialmente dos servidores públicos, pois são peças 

indispensáveis para contribuir com as prioridades elencadas pela sociedade, 

uma vez que a administração dos candidatos pretende ser de forma democrática. 

Os candidatos irão cumprir com os índices constitucionais que se baseia na 

aplicação do orçamento municipal, sendo 25 % na educação, e 15% na Saúde. 

Comprometendo-se ainda, a cumprir com as exigências da lei de 

responsabilidade, especificamente no que se refere às despesas com pessoal. 

Os programas sociais do Governo Federal já existente terão garantia de 

continuidade, além disso, serão implantados os novos programas. Os presentes 

candidatos são pessoas preocupadas com a qualidade de vida e bem estar da 

população apuiense. A proposta para infraestrutura se baseia na execução de 

obras de drenagem (galerias, bueiros de concreto) pavimentação asfáltica e 

urbanização e será ampliada a sinalização de trânsito do município dando maior 

apoio as ações do DETRAN, no município. Todos os demais setores: agricultura, 

esporte, lazer, cultura, indústria, geração de emprego e renda e agroindústria 

receberão atenção especial nos programas implantados, e serão lançadas novas 

propostas de ações que surgirão das discussões com a sociedade e com o aval 

do Poder Legislativo.  



 
 
 
 
 

 

 

 

Diante da necessidade de diversos setores, os candidatos são conhecedores 

que os recursos próprios são insuficientes para atender todas as demandas, 

mas, com uma administração voltada na valorização dos servidores públicos e 

com uma gestão eficiente, reduzindo gastos, aplicando os recursos de forma 

eficaz, com elaboração de projetos para todas as áreas, buscaremos o apoio dos 

nossos representantes nas esferas Estadual e Federal para liberação de 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO – EDUCAÇÃO 

2021-2024 

 

A presente Proposta de Plano de Governo no campo da Educação constitui um termo de 

compromisso que foi discutido, analisado e compartilhado com os munícipes de Apuí, a 

fim de nortear as ações efetivadas por integrantes do governo, visando responder 

dignamente aos anseios e necessidades dos Apuienses. Entendemos que a educação é sem 

dúvida um dos mais importantes meios de elevar o desenvolvimento econômico e social 

de nossos cidadãos, por isso firmamos o compromisso de conduzir o trabalho com ética 

e transparência levando até nossos usuários um serviço de qualidade e excelência. 

 

Propostas de Governo para a Educação: 

 

Indicadores oficiais: Elevar os indicadores oficiais (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) - IDEB, com a finalidade de propiciar a educação de qualidade, 

analisando os resultados e planejando com as unidades escolares a metas a curto, médio 

e longo prazo. 

 

Plano Municipal de Educação (PME): Revisar, implementar e cumprir as ações do 

Plano Municipal de Educação, observando seu período de vigência e cumprimento das 

metas. 

 

Eficiência no FUNDEB: Considerando o Fundeb com principal recurso para manutenção 

da educação, fazer uso eficiente de modo que o investimento seja transparente e eficaz, 

além de criar estratégias para ampliação anual deste e outros recursos. 

 

Infraestrutura das escolas: Melhorar a infraestrutura das Escolas, com reformas, 

climatização das salas de aula, construção de pátios, quadras cobertas, refeitórios e outras 

necessidades conforme exigência das normas vigentes, equipando-as com todo aparato 



 
 
 
 
 

 

específico adequado para atender à faixa etária usuária da instituição, visando sempre a 

ampliação da oferta de vaga e o ensino com qualidade. 

Modernizar as Unidades Escolares, com atenção para a educação inclusiva atendendo a 

Legislação em vigor, equipando as unidades para a pratica de esportes, recreação e leitura.  

Implantar laboratório de Informática nas escolas municipais que ainda não foram 

contempladas. 

Verificar as necessidades das escolas e quaisquer deficiências ou irregularidade em suas 

instalações, de conservação e reparos necessários nos moveis e prédios escolares, e do 

material didático, tomar as providencias cabíveis; 

 

Formação continuada: Investir na formação continuada dos professores e técnicos, 

promovendo Cursos motivacionais alinhando sempre o profissional às novas tecnologias 

além implantar equipe de Assessoramento Pedagógico para formação continuada.  

 

Valorização Profissional: cumprir a legislação em relação ao Piso salarial do Magistério 

efetuando os reajustes anuais como também as progressões previstas no PCCR Lei 

Municipal 231/2011. 

 

Alimentação Escolar: Ampliar o programa de alimentação escolar, dando ênfase à 

agricultura familiar, conforme determina a legislação, realizando a compra local 

incentivando ao pequeno produtor e melhorando a economia, além de oferecer merenda 

de qualidade e mais saudável aos alunos. 

 

Transporte Escolar: Garantir transporte escolar de qualidade aos alunos da zona rural, 

com frota própria de ônibus, atendendo a legislação proporcionando o direito ao acesso à 

educação previsto na Constituição Federal. 

 

Conselhos Municipais: Considerando que os Conselhos Municipais são ferramentas da 

participação popular na gestão pública, vamos apoiar e dar condições de trabalho aos 

conselhos pertinentes à educação, realizando formação e incentivando a participação 

nestes órgãos.  

 



 
 
 
 
 

 

Programa Bolsa Estudantil: Ampliar e melhorar o programa municipal de apoio a 

estudantes de nível superior previsto na Lei Municipal 433 de maio de 2020, de modo 

que possa atender a maior quantidade possível de bolsistas, que cursam nível superior 

fora do Município. 

 

Uso das Tecnologias: Fomentar o uso das tecnologias na Educação, investindo em 

conexão e equipamentos nas escolas de modo que o acesso seja facilitado contribuindo 

para que os alunos tenham mais acesso ao conhecimento.  

 

Gestão democrática: Reorganizar as orientações para a construção de um Plano 

Pedagógico municipal, que contemple as necessidades, especificidades e decisões das 

escolas, dando autonomia a estas instituições escolares de modo que a gestão seja 

descentralizada e democrática.  

Fomentar programas e projetos de inclusão, nos currículos, de temas transversais tais 

como: educação ambiental; educação para o trânsito; saúde escolar; paz nas escolas; 

informática; cidadania; defesa do consumidor, drogas, sexualidade, arte e cultura etc.  

Manter, desenvolver e ampliar a rede Escolar do Município   

Estabelecer e trabalhar os programas de educação do município, observadas as diretrizes 

do Conselho Estadual de Educação; 

Apoiar, nortear e supervisionar o sistema educacional do município alinhando-o com os 

sistemas seguidos pelos demais âmbitos do Governo. 

Promover a distribuição dos materiais didáticos pelas escolas municipais instigando o 

zelo e o cuidado; 

Promover execução de atividades recreativas e desportivas à população do município, 

utilizando, para tanto, as instalações escolares fora das horas de aula e nos períodos de 

férias; 

Manter e desenvolver a biblioteca municipal; 

Proceder a aquisição, registro, catalogação e numeração dos livros periódicos e demais 

publicações existentes na biblioteca; 

Organizar formas adequadas de controle dos empréstimos de livros ao público, bem como 

de penalidades que couberem em caso de atraso, extravio ou dano; 

 



 
 
 
 
 

 

Combate às drogas: Implantar ações que visem prevenir o uso de drogas e violência na 

escola entre elas palestras com profissionais da saúde, entidades religiosas e instituições 

parceiras.   

 

Valorizar talentos: Criar uma política de reconhecimento e valorização dos profissionais 

da educação como também dos alunos a fim de incentivar a competição saudável e o 

comprometimento com a educação. (Ex: Professor do ano, aluno do ano) 

 

Creche- Construção de creches onde exista uma demanda de crianças a serem assistidas, 

buscando apoio junto ao Governo Federal e Estadual além de revitalização da já existente, 

garantindo conforto e bem estar aos usuários deste serviço. 

 

Educação ambiental: Incentivar ações sobre educação ambiental considerando esta 

como ferramenta essencial para a construção de cidadãos conscientes de seus deveres e 

cuidados com meio Ambiente visando zelo e uso sustentável dos recursos naturais. 

Promover eventos, como gincana e concurso sobre a temática. 

 

Cursos Técnicos: Continuar e ampliar a parceria com o Governo do Estado na realização 

de cursos oferecidos pelo CETAM, bem como buscar parceria com outras instituições 

como IFAM. 

 

Construção e implementação do projeto SEGUNDO TEMPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA 

2021-2024 

 

Estimular a cultura: Fomentar a cultura através de projetos e iniciativas culturais em 

Geral;  

 

Oficinas:  Atuar junto as escolas, oferecendo oficinas de teatro, música, dança, artes 

visuais, folclore, festivais de música regional como forma de incentivar a população a 

participar da cultura local.  

 

Biblioteca Municipal: Aquisição de novos acervos bibliográficos para a Biblioteca 

Municipal a fim de atender as demandas de todos os níveis de ensino bem como trazer a 

tecnologia, informatizar e implantar a biblioteca virtual. 

Possibilitar a pesquisa acadêmica, com profissional bibliotecário e com espaço adequado 

que ofereça tranquilidade e silencio para estudos. 

 

História: Resgate da História do Município, buscando o envolvimento de alunos e 

professores e da própria comunidade, através de atividade a serem desenvolvidas pelo 

setor de cultura do município, para construir-se o acervo da Memória da História de Apuí; 

(COMITIVAS DE RODEIO, CTG, OUTROS, COM O PROJETO SEGUNDO TEMPO)  

  

Eventos Cívicos: Realização de eventos cívicos incentivando o respeito de nossa 

população aos símbolos e datas cívicas de nosso país.  

 

Religião: Incentivar e apoiar os eventos religiosos garantindo a liberdade de manifestação 

religiosa prevista na legislação brasileira e fortalecer vinculo saudável entre sociedade em 

geral através de eventos que estas entidades realizam. 

 

Festivais: Realização de festivais de dança, músicas, peças teatrais e outras manifestações 

culturais, sempre em parceria com; (PARCERIA COM O PROJETO SEGUNDO 



 
 
 
 
 

 

TEMPO E APRESENTAÇAO NA ARENA MOVEL SE NECESSARIO 

PRINCIPALMENTE NAS COMUNIDADES DO INTERIOR) 

Rodeio: buscar apoio e parceria para realizar as atividades esportivo-cultural, rodeio do 

dia das mães e rodeio municipal, conforme a LEI N° 13.873, DE 17 DE SETEMBRO DE 

2019; 

Aulas de Músicas: Aulas de instrumentos de sopro e violão para crianças e adolescentes 

(PROJETO SEGUNDO TEMPO)  

 

 

PLANO DE GOVERNO – ESPORTE E LAZER 

2021-2024 

 

 

Treinamento Voluntários: Treinamento de voluntários da Organização do desporto, 

(ARBITROS, JUIZES, TREINADORES ENTRE OUTROS)  

Rural: Realizar Campeonato Rural de Futebol, Masculino e Feminino 

Interbairros: Realizar Campeonato Interbairros; 

Municipal: Realizar o Campeonato Municipal, envolvendo os classificados no 

Campeonato Rural e no campeonato interbairros;  

Campeonato de futsal: Realizar o Campeonato Municipal de Futsal envolvendo a maior 

quantidade possível de equipes participantes. 

Olimpíadas: Realizar APUIOLOMPIADA, envolvendo toda a comunidade estudantil, 

desde que se encontre matriculado na rede de ensino; (PROJETO SEGUNDO TEMPO)  

Escolinhas: Apoiar e incentivar as escolinhas das demais modalidades esportivas tais 

como, handebol, voleibol, tênis de mesa, basquetebol, futsal, capoeira, ciclismo e outros;( 

PROJETO SEGUNDO TEMPO )  

Centro Poliesportivo: Construção de um Centro poliesportivo de Apuí, buscando 

parceria com o governo do Estado e União;  

Motocross: Construção de uma pista de Motocross, com o objetivo de realizar 

campeonato Municipal de motocross; 

Feminino: Incentivar, ampliar e criar modalidades esportivas voltadas ao público 

feminino, 



 
 
 
 
 

 

Campo de futebol de Pelada: Reestruturar e construir campos de futebol de pelada nos 

bairros e nas comunidades rurais;  

Praça esportiva: Realizar atividades esportivas em praças, ruas, avenidas e comunidades 

rurais;( PROJETO DA LAGOA)  

Corrida Pedestre e Ciclistas: Continuar apoiando e ampliar as modalidades de corrida 

pedestre e incentivar a corrida ciclista.           

     

 

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE 

(2021-2024) 

 

 

 Farmácia de qualidade nos postos de Saúde – UBS; 

 

 Médico / dentista / enfermeiro/farmácia itinerante (viagens levando saúde ao 

interior todo mês); 

 

 Médico e enfermeiro fixo no Sucunduri, 3 Estados no KM 30. 

 

 Carro Van com consultório portátil do dentista (do programa Brasil sorridente) 

(temos 1600 km de estradas e devemos aplicar esse programa); 

 

 Convênio com UTI aérea para casos graves e urgentes de remoção. 

 

 Especialistas no município (GO, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTA, 

ORTOPEDISTA e Intensivista) 

 

 Montar uma unidade semi intensiva no Apuí (ter um médico intensivista fixo). 

 

 Aumentar número de visitas domiciliares para melhor acompanhamento dos 

casos e dando uma atenção especial para portadores de deficiência e 

acamados. 

 



 
 
 
 
 

 

 Pré natal com melhor acompanhamento e com prioridade nos exames e 

pontualidade nas consultas. 

 

 Mapeamento de pacientes portadores de deficiência que estão restritos em suas 

casas e aplicar todos os direitos de saúde e cidadania que eles tem.  

 

 Aplicação do programa NASF em todos os setores da atenção primária do 

município, incluindo nas ações itinerantes da saúde. 

 

Doutor na escola: - Melhor acompanhamento médico e nutricional das crianças em 

creches e escolas. (Zerar a desnutrição infantil, acompanhamento de peso (IMC)de 

cada aluno e dieta equilibrada) Acompanhamento odontológico e médico nas escolas 

(ações preventivas, palestras, kits de escovas e creme dental, flúor) 

 

 Fiscalização do trabalho oferecido 

 
 Zoonose: aplicar um trabalho que ofereça resultados de acordo com as leis em 

vigor. 

 

 Oferecer um aterro sanitário de acordo com as normas técnicas ambientais e 

sanitárias que não ofereça riscos a saúde do nossos povo e que não contamine 

nossas águas, fazendo com que o atual aterro sanitário (popular lixão) seja 

destinado a outro local. 

 

 Coleta adequada e seletiva do lixo da cidade, evitado assim proliferações de 

pragas como ratos e outros animais que possam trazer riscos à saúde da 

população. 

 
 oferecer água tratada em todos os bairros da cidade através de uma estação de 

tratamento moderna (uma água de qualidade) e com aperfeiçoamento do 

sistema já existente. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

PLANO DE GOVERNO - SOCIAL  

2021-2024 

 

  

 Reestruturar o Conselho de Assistência Social; 

 Promover e Organizar a Conferencia Municipal de Assistência Social; 

 Melhorar a Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

através de mecanismo e instrumentos visando o aprimoramento dos 

Serviços do Plano Municipal de Social (PMAS); 

 Ampliar a Rede de Proteção Social Básica visando o desenvolvimento de 

ações e oferta de serviços a toda população e redução das 

vulnerabilidade e riscos sociais; 

 Implantar o Centro de Referência Especializada em Assistência Social 

(CREAS); 

 Fortalecer as ações de Controle Social visando uma Gestão Participativa 

e transparente no sistema Único de Assistência social (SUA); 

 Estruturar o Programa de apoio integral a família (PAIF), e equipe volante; 

 Garantir aos usuários o acesso a bens e serviços, como direitos sociais, 

através de ações que visem fortalecer o processo de articulações com a 

rede sócio assistencial e outras políticas públicas; 

 Fortalecer as ações da Vigilância Sócio Assistencial, qualificando a 

operacionalização do Sistema Unificado de Assistência Social (SUAS) e 

o processo de gestão das Proteções Básicas e Especial; 

 Promover no âmbito Municipal ações educativas permanente, e entre 

outras ações, a valorização do trabalhador do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) por meio da Gestão do Trabalho; 

 Introduzir novas estratégias para o alcance das prioridades e metas 

estabelecidas e fortalecimento da rede sócio assistencial e Inter setorial, 

visando uma cobertura mais ampla e qualificada para os usuários da 

Politica Municipal de Assistência Social; 



 
 
 
 
 

 

 Qualificar o atendimento aos usuários da Politica Municipal de Assistência 

(PMAS), de modo a assegurar a acolhida qualificada, a oferta continuada 

de ações e serviços e o acesso aos benefícios sócios assistenciais; 

 Promover ações e parceiras para construções de habitação para família 

e baixa renda; 

 Apoio preferencial com orientação e encaminhamento a serviços 

especializados de serviços sociais a gestantes de até 21 anos; 

 

PROJETOS INTEGRADOS DE INTERVENÇÃO: 

 

 Ação Itinerante na Zona Rural com apoio de equipe volante tem como 

objetivo principal de levar as comunidades e distritos mais distantes os 

benefícios e serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social 

(Órgão Gestor da SMAS, CRAS, CREAS, Sala do Empreendedor e 

Central do Programa Bolsa Família), assim como outros serviços de 

demais Politicas, a saber: Serviços da Saúde, Emissão da 2ª via de 

documentos. 

 Promover junto com a Secretaria Municipal de Educação Cultura e 

Desportos ações culturais e lazer (filmes, danças, teatro, música, 

gincanas...) envolvendo as famílias nas ações desenvolvidas. 

 Estas parcerias fortalecerão as ações Inter setoriais em consonância com 

as ações transversais de geração de emprego e renda garantindo a essa 

a nossa população a qualidade no acesso a estes serviços. 

 Promover ações de Planejamento elaboração dos Projetos e execução 

visando a geração de emprego e renda em pontos estratégicos da Zona 

Rural, o que contemplará todos os distritos e comunidades rurais do 

município e ainda identificar e conceder benefícios da assistência social 

ao longo do processo de execução da atividade a quem tenha direito e 

esteja excluído do processo. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

AÇÕES NOS BAIRROS 

 

 UNIDOS NA AÇÃO O Projeto de Intervenção “Ação nos Bairros” é uma 

estratégia de trabalho que visa atender indivíduos/famílias em situação de 

vulnerabilidade, priorizando aquelas que ainda não tiveram acesso aos 

Serviços das Proteções Sociais existentes no município. No mesmo 

formato que a Ação Itinerante da Zona Rural, a ação no Bairros 

descentralizará os serviços dos equipamentos sócio assistências até a 

comunidade, ampliando assim os atendimentos e fortalecendo as 

relações de referência das equipes com as famílias.  

 

As ações da Secretaria de Assistência Social em parceria com as outras 

secretarias pertinentes, governo ente federados e organizações da 

sociedade civil promoverá ações concretas no sentido de promover a 

geração de emprego e renda através de capacitação continuada, estimulo 

ao associativismo e cooperativismo, aos micros empresários individuais, 

e as pequenas e medias empresas no sentido de dinamizar e fortalecer a 

economia local. 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

INFRAESTRUTURA E URBANISMO  

2021-2024  

 

 

 Urbanísticos - Projeto urbanístico com áreas de lazer, arborização, 

estacionamento e praças, dando acesso aos portadores de necessidades 

especiais, para que se torne um cartão postal da cidade; 

 

 Praças públicas – Construir Praça Municipal; 

 



 
 
 
 
 

 

 Construção do Portal na entrada da Cidade (Apuí X Humaitá e Apuí X 

Jacareacanga; Apuí X Novo Aripuanã),  

 
 Construção da Rotatória no Centro da Cidade na Avenida 

Transamazônica, buscando parceria com o Governo do Estado e o 

Governo Federal; 

 

 Sinalização de Trânsito - Implantação de uma política de trânsito com a 

implantação da sinalização efetiva fiscalização; 

 

 Acessibilidade – Projeto de acessibilidade com calçadas padrões, 

estacionamentos, jardins e iluminação, etc; 

 

 Iluminação Pública - Projeto para melhoramento 100% da iluminação 

publicas com lâmpadas de LED; 

 

 Asfalto - Fazer asfalto, com drenagem para escoamento das aguas, nos 

bairros em parceria com o Governo do Estado, para asfaltar todos os 

bairros de Apuí em quatro (04) anos 

 

 Galeria de Drenagem nos principais córregos, igarapés do perímetro 

urbano, mudando pontes de madeira por concreto armado;  

 
 Parque de Exposição – Estruturação do parque de exposição e fazer a 

exposição agropecuária se tornar a principal feira do Estado do 

Amazonas, com ênfase a fomentar a agricultura familiar, agronegócio, 

comercio e turismo local, tornando-se uma vitrine para investidores; 

 
 Construção da garagem municipal; 

 
 Buscar parceiras para regularização das jazidas de calcário no nosso 

município, facilitando assim a exploração e comercialização do mesmo; 

 



 
 
 
 
 

 

 Firmar parceria entre o Governo Municipal, Governo Estadual e Governo 

Federal para ligar, através de estrada, o município de Apuí ao Estado do 

Mato Grosso; 

 
 PROJETO DA LAGOA (buscar convênio com o Governo do Estado, 

Governo Federal e Instituições Filantrópicas) 

 
1 – 1 Canalização das duas laterais da lagoa mantendo a qualidade das 

aguas das fontes;  

1 – 2 Criação de parque com pistas de caminhada quadra poliesportiva e 

demais estrutura de lazer e pontos de gastronomia; 

 

 Manutenção e conservação das vicinais municipais 

 Estrutura de rede de fornecimento de agua; 

 

 

PLANO DE GOVERNO  

DISTRITO DE SUCUNDURI 

2021-2024 

 

 

 Investimentos - Em razão da gestão que será adotada, com ampla 

discussão junto à comunidade todos os investimentos nas áreas setoriais 

(Saúde, Educação, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, Lazer e 

outras), o distrito do Sucunduri também será beneficiado de acordo com 

as prioridades elencadas pela comunidade local; 

 

 Asfalto - Asfaltar as principais ruas do Distrito, firmando parceira com o 

Governo do Estado; 

 



 
 
 
 
 

 

 Patrulha mecanizada - Criar patrulha mecanizada com moto niveladora 

(patrol), retroescavadeira e caçamba, através do Governo do Estado e da 

União; 

 

 Subprefeitura - implantar a subprefeitura do Distrito do Sucunduri; 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

MEIO AMBIENTE  

2021-2024  

 

LIXÃO: 

 

 Organizar o antigo e lixão destinando o mesmo a um local adequado, 

preservando o Rio Juma e demais bacias hidrográficas; 

 Promover a coleta seletiva do lixo na cidade, para adequar a destinação 

correta dos diferentes materiais; 

 Implantar cooperativa para o lixo orgânico; 

 Incinerador para destinação correta de matérias contagiantes, como os 

hospitalares e industriais 

 Usina de compostagem para o lixo orgânico; 

 Realizar a coleta de animais nas ruas, visando destino ao mesmo e menos 

danos aos lixeiros domiciliares, assim como a transmissão de doenças 

cruzadas entre seres; 

 Instalar lixeiras nos balneários naturais do município, uma vez que são 

ponto turístico para os visitantes; 

 Instalar lixeiros secundários em cada bairro para facilitar a coleta; 

 Instalar lixeiros tipo gaiolão para coleta de entulhos gerado pelos 

moradores; 

 Instalar lixão comunitário nas comunidades rurais; 

 



 
 
 
 
 

 

 

REFERENTES A AGUA E FLORESTA 

 

 Levantar estudo estratégico para o ideal fornecimento de agua ao 

município; 

 Despoluir, estruturar, e recuperar a lagoa e canais de agua dentro da zona 

urbana, primeiramente, desviando a agua das enxurradas que desaguam 

na lagoa; 

 Ampliação da arborização da cidade de forma estratégica preconizando o 

uso de plantas ornamentais da região; 

 Implantar rede de coleta e tratamento de esgotos; 

 Ativação e implantação de um viveiro municipal de mudas florestais e 

frutíferas, tanto para área ambiental como também para agricultura; 

 

AGRONEGOCIO 

 

 Análise da situação ambiental das propriedades rurais referentes ao CAR, 

com a adequação das mesmas evitando problemas, futuros transtornos 

com a lei, e além disso, impedimento de acesso as linhas de credito. 

 Realizar a extensão rural ambiental aos produtores, uma vez que são 

extremamente carentes de informações referentes ao código florestal em 

vigência, diminuindo autuações ambientais e limitação quanto ao usufruto 

de seus direitos perante ao código florestal; 

 Incentivar o uso dos recursos naturais da região, energia solar, energia 

eólica, energia hídrica, e produtos florestais; 

 Assessorar cooperativas que visam o uso das riquezas naturais 

localizadas na região, como extrativismo e riquezas contidas no subsolo 

da região; 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 Promover a educação ambiental com crianças e jovens, pois estes são o 

futuro do meio ambiente; 

 Promover cursos, projetos e eventos, focando o uso de praticas 

conservacionistas referentes ao meio ambiente; 

 

BEM ESTAR AMBIENTAL 

 

 Incentivar a pesca nos períodos fora de defeso (piracema), assim como 

fiscalizar o abuso predatório nas cachoeiras locais; 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

AGRICULTURA 

2021-2024 

 

 

PROJETO PORTEIRA DENTRO 

 

 Projeto voltado para diversas áreas da agricultar familiar, bacia leiteira, 

agropecuária, piscicultura, visando auxiliar e incentivar o pequeno, médio 

e grande produtor do município de Apuí, com equipamentos e assistência 

técnica; 

 

CADEIA PRODUTIVA AGRICOLAS: 

AÇÕES: 

 Reorganizar a cadeia produtiva da bacia leiteira; 

 Implantar a cadeia produtiva de fruticultura; 

 Implantar a cadeia produtiva de grãos; 

 Implantar a cadeia produtiva da pesca e piscicultura; 

 Implantar a cadeia produtiva dos hortigranjeiros para o consumo local; 



 
 
 
 
 

 

 Implantar a cadeia produtiva do agro extrativismo; 

 Implantar (APPMS) Agroindústria de pequenos e médios portes; 

 Apoiar a organização, a comercialização e distribuição da produção 

agropecuária; 

 Apoiar o associativismo e cooperativismo; 

 Reorganizar, estimular e criar feiras e outros espaços de comercialização 

dos produtos da agropecuária; 

 Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 

 Implantar e incentivar as compras dos produtos da agropecuária através 

de políticas publica nacionais, estaduais e municipais; 

 

POLITICA AGRARIA: 

AÇÕES: 

 Promover a regularização fundiária; 

 Promover a regularização ambiental; 

 Recolher terras publica e para a implantação de chácaras produtivas 

garantindo a população alimentos de qualidade e quantidade que garantia 

a soberania alimentar; 

 

POLITICAS TRANSVERSAIS 

 Políticas diferentes dirigidas às mulheres agricultoras familiares; 

 Apoio à manifestações culturais dos diversos setores da agropecuária; 

 Promover e implantar junto com o sindicato e associações representativas 

o projeto EDUCAÇÃO NO CAMPO para os jovens agropecuaristas e 

agricultores familiares, através da pedagogia da alternância e implantação 

das Escolas Casas Familiares Rurais; 

 Política publicas diferenciada para os agricultores e agricultoras da 

terceira idade principalmente nas ações que concerne à saúde pública e 

lazer; 

 

 


