
PLANO DE GOVERNO (2021-2024) DA COLIGAÇÃO VAMOS EM FRENTE, 

CRUZ NÃO PODE PARAR! (PT-PP-PSB-PSD-PCdoB) 

 O conjunto de diretrizes e propostas abaixo indicadas, compõem o Plano de 

Governo 2021-2024 da Coligação VAMOS EM FRENTE, CRUZ NÃO PODE 

PARAR!, e tem como finalidade aprofundar o projeto democrático-popular em 

desenvolvimento em nosso município, apresentando como objetivos e diretrizes 

estratégicas, a ampliação e fortalecimento dos serviços públicos, a participação popular, 

através do fortalecimento e reconhecimento dos conselhos gestores municipais de todas 

as áreas, como instrumentos imprescindíveis na construção de propostas de políticas 

públicas,  a transição ecológica para atuais e futuras gerações, a integração das ações do 

governo e a modernização da máquina administrativa, com a valorização dos servidores 

públicos, tendo como parâmetros : a participação popular, a inversão de prioridades, a 

sustentabilidade socioeconômica com emprego e bem-estar e a transparência 

administrativa. Vale salientar que, a concretização de parte dos programas e projetos 

abaixo listados, depende da revogação da Emenda Constitucional do teto de gastos 

públicos (EC 95/2016). 

 Ressaltamos ainda que esse Plano de Governo não é um documento fechado, ele 

está aberto a novas e necessárias contribuições que surgirão durante o processo eleitoral. 

SAÚDE 

 Ampliação da rede de Atenção Básica com a criação de PSFs, para atingir 90% 
de cobertura, considerando a demanda das comunidades do campo; 

 Melhorias nas condições de trabalho dos agentes comunitários de saúde e 

agentes de endemias;  

 Manutenção dos equipamentos de saúde já existentes; 

 Fortalecimento da parceria com a Santa Casa de Misericórdia; 

 Ampliação do Programa Saúde nas Escolas; 

 Realização de Caravanas da Saúde nas Comunidades Rurais; 

 Dialogar e estabelecer parceria com os Governos Federal e Estadual, para a 
criação de leitos de UTI (adulto e infantil). 

EDUCAÇÃO 

 Valorização e formação continuada para os profissionais de educação; 

 Reforma e modernização da Biblioteca Municipal Carmelito Barbosa Alves; 

 Possibilitar o acesso e a utilização, pelas comunidades, dos espaços escolares;  

 Manutenção permanente dos espaços escolares; 

 Ampliação da oferta de matrículas nas creches municipais, com informatização 

das matrículas; 

 Desenvolver projetos e ações artísticas e culturais nos espaços escolares (teatro, 
dança, música, fotografia e outras linguagens); 



 Implantar, progressivamente, a educação em tempo integral nas escolas públicas 

da rede municipal; 

 Criação do Departamento de Educação do Campo; 

 Redimensionar a rede municipal considerando as demandas das comunidades do 
campo, bem como, respeitar o limite legal e normativo de alunos por salas de 

aula; 

POLÍTICAS DE JUVENTUDE, MULHERES E IGUALDADE RACIAL 

 Fortalecer e potencializar o Programa Juventude Viva; 

 Promover cursos de capacitação profissional para a juventude através de um 

Centro de Capacitação Profissional; 

 Modernização do Centro de Referência da Mulher Maria Joaquina, com a 
aquisição de novos computadores, veículos e a complementação da equipe 

técnica; 

 Viabilizar a Casa Abrigo, para acolher as mulheres vítimas de violência; 

 Incentivar empreendimentos produtivos nos terreiros, comunidades quilombolas 

e demais grupos do povo negro; 

 Ampliar as redes de abastecimento de água e luz nas comunidades quilombolas 
da Vila Guaxinim e Baixa da Linha; 

 Viabilizar a instalação de um PSF na região das comunidades quilombolas da 
Vila Guaxinim e Baixa da Linha; 

 Fortalecer a Campanha Respeito às Minas. 

ESPORTE E CULTURA 

 Fortalecer os programas, projetos e ações integradas entre Saúde e Esporte; 

 Incentivar as escolinhas de esportes nos bairros; 

 Potencializar a utilização dos equipamentos públicos de esporte e lazer, com a 
realização permanente de torneios e campeonatos;  

 Ampliar os espaços públicos de lazer (quadras poliesportivas e parques); 

 Adequar o espaço do Centro de Apoio Pedagógico para, , também, ser utilizado 
como Teatro Municipal; 

 Fortalecimento da parceria com a Casa da Cultura Galeno D’Avelírio; 

 Criação de pontos de cultura nos bairros populares; 

 Instalação do Museu Público Municipal na antiga estação ferroviária. 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 Aquisição de máquinas e implementos agrícolas; 

 Garantir um programa permanente de assistência técnica aos produtores rurais; 



 Instalar agroindústrias para fortalecer a verticalização da produção e agregar 

valor aos produtos da agricultura familiar; 

 Realizar convênio com a UFRB, para elaborar diagnóstico do campo e 
estabelecer prioridades para o desenvolvimento rural sustentável; 

 Água Limpa – preservar e manter as matas ciliares dos rios, córregos e 
nascentes; 

 Estabelecer cooperação técnica com a Coordenação de Desenvolvimento 
Agrário (CDA) na busca ativa de titulação das terras devolutas em nosso 

município; 

 Fortalecer a legislação municipal que trata da poluição sonora; 

 Criar o Plano Municipal do Meio Ambiente e de Educação Ambiental; 

 Fortalecer o Programa Cruz Mais Forte; 

 Realizar concurso público para contratação de profissionais nas áreas de 

fiscalização ambiental, assistência técnica rural, operadores de máquinas e 

profissionais para o Sistema Municipal de Inspeção – SIM; 

 Implantar, progressivamente, a coleta seletiva em nosso município. 

 Manutenção e ampliação dos investimentos para a Festa da Agricultura Familiar 
e da Economia Solidária no São João; 

 Criação da Casa do Artesanato de Cruz das Almas, com a finalidade de atender 

as demandas das artesãs da Economia Solidária; 

 Manutenção e ampliação dos investimentos para a ExpoFlores Quatro Estações; 

 Criação do Programa de Aquisição de Alimentos Municipal PAA; 

 Fortalecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) conforme a (Lei nº 
12.305/10) que organiza a forma com que o país, os estados e municípios lidam 

com o lixo, garantindo eficiência e transparência no gerenciamento dos seus 

resíduos. 

 Implantar um Projeto de Arborização no município em parceria com a UFRB. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Combater o trabalho infantil; 

 Implantação do programa Jovem aprendiz; 

 Ampliação e fortalecimento dos programas de atendimento às pessoas em 

situação de vulnerabilidade social; 

 Ampliação e apoio aos  programas de fortalecimento da economia solidária; 

 Erradicar a miséria em nosso município; 

 Valorizar e potencializar ações e projetos de geração de emprego e renda. 

INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS 



 Continuar o processo de drenagem e pavimentação de vias nos bairros 

periféricos; 

 Continuar o processo de ampliação da rede de abastecimento de água tratada nas 
comunidades rurais; 

 Ampliar e modernizar a rede de iluminação pública em todo o município, com 
lâmpadas LED; 

 Ampliar o processo de esgotamento sanitário; 

TRÂNSITO E TRANSPORTES 

 Ampliação e modernização da frota de veículos da equipe do trânsito ; 

 Programa Permanente de Conscientização nas Escolas; 

 Manutenção e investimento na sinalização (horizontal e vertical); 

 Ampliar a equipe de agentes de trânsito; 

 Modernizar o transporte coletivo; 

 Construção de uma estação de transbordo; 

 Ampliação das ciclovias com calçadas parametrizadas. 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

 Dar continuidade ao recadastramento imobiliário urbano; 

 Revisar o Plano Diretor; 

 Implantação do espaço digital para um Governo aberto e com salto de qualidade; 

 Instalar a Regularização Fundiária Urbana (REURB); 

 Estimular a vinda de empreendimentos produtivos para nossa cidade. 

ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E SEGURANÇA PÚBLICA 

 Ampliação e modernização da frota de veículos da Guarda Municipal; 

 Garantir fardamentos novos para a Guarda Municipal; 

 Modernização da máquina administrativa, com a compra de novos 
computadores e equipamentos; 

 Modernização de toda a frota de veículos da prefeitura; 

 Realizar uma reforma tributária que amplie a isenção e/ou a redução da alíquota 

do IPTU à população de baixa renda, e aumente, progressivamente, a alíquota 

das camadas mais favorecidas; 

 Estabelecer parceria com o Governo do Estado para transformar o Ponto 
Cidadão em Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC; 

 Dar continuidade a parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de 
Segurança Pública, ao processo de transformação do Complexo Policial de Cruz 



das Almas em Centro de Operações em Distrito Integrado de Segurança Pública 

(DISEP). 


