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APRESENTAÇÃO 
 

 

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) apresenta o seu Plano de 

Governo com a certeza que é possível construir uma Guaratinga dos 

nossos sonhos. 

O PDT assumiu a missão de levantar as demandas de toda a cidade, 

olhar de frente os problemas, buscar soluções inovadoras e corajosas, 

colocar em prática um programa de governo que cuida de Guaratinga 

com o mesmo amor que temos por nossos filhos e com respeito que 

temos pelos nossos antepassados, que nos deixaram de herança o 

respeito acolhedor da nossa querida cidade. 

Dessa forma, vamos colocar a administração municipal como 

instrumento de nosso povo, sem exclusão nem preconceito, com muito 

planejamento de forma democrática, com efetiva participação popular, 

inovação, criatividade prioridade no interesse público, defendendo 

nossos trabalhadores, nosso comércio local, defender o patrimônio 

público, a educação, a saúde, a segurança, cuidar do nosso povo, 

garantir uma escola que eduque e ensine valorizar o serviço público e 

os servidores, reorganizar as carreiras e melhorar o serviço e 

atendimento à população, desenvolver nossa cidade com qualidade de 

vida, acessibilidade e inclusão social são tarefas que não 

descansaremos até ver cumpridas e resolvidas cada uma delas. 

 

VAMOS CONSTRUIR JUNTOS A GUARATINGA DOS 

NOSSOS SONHOS! 



 

 

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 
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PLANO DE GOVERNO 
 

FAZER TUDO QUE FOR POSSÍVEL E CORRETO 
 

 

 EDUCAÇÃO 

Educarparaofuturo 

Educar para dar oportunidades, para ampliar a visãode toda a 

comunidade. Os projetos e ações que o PDT irá implantar vão ajudar a 

tirar os jovens do caminho da violência e dar novos horizontes para 

aqueles que são o futuro da nossa cidade. 

 

Todacriançanaescola 

 

• Ao final de dois anos do mandato, toda criança de Guaratinga em 

idade escolar deverá estar matriculado na rede pública de ensino; 

• Matrículas em domicilio para as crianças cujos pais não tenham 

efetuado a matrícula. 



 

Educaçãoparaempregabilidade 

 

• Cursos livres para geração de emprego e renda de acordo com a 

vocação econômica da região: carpinteiro, padeiro, eletricista, 

pedreiro, técnico de enfermagem, cabeleireiro, atendimento ao 

público. 

 

Programaescolahumanizada 

 

• Construção e reforma de Escolas para a rede Municipal adaptando aos 

novos tempos; 

• Capacitação dos servidores da educação e adequação das escolas 

para oferecer uma Educação de qualidade voltada para crianças, 

jovens e adultos especiais – APAE; 

• Construção reformas e aparelhamento de Creches; 

• Jogos Educativos para despertar nas crianças novas aptidões e 

raciocínio lógico; 

• Olimpíada Municipal – Jogos intercolegiais; 

• Transporte Escolar de qualidade para a zona rural; 

• Transporte Escolar para estudantes universitários; 

• Merenda escolar de qualidade. 

 

Programaeducadordofuturo 

 

• Capacitação permanente dos professores e avaliação de desempenho 

funcional; 

• Transparência na Administração do FUNDEB; 

• Eleições para diretores de escolas municipais; 

• Capacitação de todos os servidores para transformarmos nossas 

escolas em ambiente de boa convivência e aprendizagem salutar; 



 

Educaçãolibertadora 

 

• Erradicação do Analfabetismo envolvendo toda sociedade e igrejas 

como professores voluntários na rede Todos pela Educação; 

• Prática esportiva nas escolas; 

• Esporte de alto rendimento – patrocínio de atletas através do 

programa do Governo Federal; 

• Biblioteca Pública – Reforma e ampliação, novas utilizações e 

expansão de pequenas bibliotecas nos bairros e distritos; 

  

A CULTURA DA GENTE 

Aculturaqueherdamoseconstruímos 

 

A cultura de um povo é o seu bem mais precioso, e valorizá-la é 

investir na identidade da nossa comunidade. É por isso que o PDT 

elaborou um conjunto de programas e ações que vão estimular a 

produção cultural em nossa cidade e ajudar devolver à população o 

orgulho de ser guaratinguense. 

Para isso pretendemos: 

• Revitalização da Banda Marcial Municipal; 

• POR UMA NOVA Identidade Cultural respeitando a diversidade; 

• Concurso de redação sobre a história da cidade; 

• Revitalização dos Valores e Símbolos locais: Hino local, Bandeira 

local. Ensino da história da cidade nas escolas; 

• Cidadania com ensino de arte em todas as suas linguagens; 

• Teatro, música, dança, capoeira e pintura. 

 

A SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR 



 

Programasaúdedafamília 

 

• Ampliação de PSF – Postos de Saúde da Família, prestação de um 

serviço de qualidade em todos os bairros, com foco na medicina 

preventiva; 

• Ampliar os programas do Ministério da Saúde como Programa de 

Atendimento Domiciliar (PAD); Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

• Rodizio de especialidades médicos nos postos de saúde; 

• Saúde da Mulher – Pleno atendimento com as especialidades mais 

requisitadas: Preventivos, acompanhamento pré-natal; 

• Saúde da Criança – Nutricional, Caderneta de Atendimento a criança 

para o acompanhamento desde os primeiros momentos de vida; 

• Saúde do idoso – Atendimento integral ao idoso, com assistência do 

nosso Programa Remédio Fácil. Nutricional, Hipertenso, Diabéticos, 

apoio a APAE Atendimento dos portadores de necessidades especiais; 

• Contratação de novas especialidades médicas; 

• Atendimento a Gestante – Captação nos primeiros três meses de 

gestação e continuidade a criança;  

• Capacitação e melhoria do trabalho dos agentes de saúde; 

• Capacitação dos servidores – Atendimento de Excelência; 

• Aumento em número de atendimento; 

• Agilizar a realização de exames solicitados. 

 

Programavigilânciaasaúde 

 

• Vigilância Epidemiológica: Controle da Dengue, Controle da 

Hanseníase, Tuberculose, Esquistossomose. Prevenção através de 

campanhas educativas e políticas públicas integradas com a Educação 

e Ação Social.  



 

Conhecendoopaciente 

 

• Mutirão Viver com Saúde – Mutirão municipal para fazer exames, 

detectar doenças para cadastramento facilitando a formação de 

estoque de medicamentos para o Programa Remédio Fácil; 

• Fazer coleta seletiva do lixo hospitalar; 

• Medicina Itinerante – parceria com a iniciativa privada para levar 

saúde aos bairros e povoados mais distantes médicos, enfermeiros e 

medicamentos; 

• Reaparelhamento do Hospital local; 

• Esgotamento sanitário como medida preventiva para combater as 

doenças. 

 

AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE 

Agriculturafamiliar 

 

• Hortas comunitárias para as famílias de baixa renda; 

• Distribuição de sementes. Compra da produção das hortas para 

merenda escolar; 

• Criação de um viveiro Municipal para distribuição de mudas de cacau, 

café e pimenta para o pequeno e médio produtor; 

• Prestar orientação técnica aos produtores rurais, visando aumentar a 

produtividade e lucratividade; 

• Aquisição de maquinários e implementos para parcerias com os 

agricultores e assentamentos; 

• Ampliação do Programa Balde Cheio; 

• Capacitação de jovens para a prática agrícola; 

• Cursos de extensão Rural para os produtores; 

• Casas de Farinha; 



 

• Coleta seletiva de lixo; 

• Cooperativas e Associações de reciclagem de lixo. 

 

HABITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO URBANA 

 

• Criar as condições para que o Município possa aderir de forma plena 

ao Sistema Nacional de Habitação; 

• Garantir prioritariamente o acesso da população de baixa renda aos 

programas habitacionais;  

• Implantação do Plano Municipal de esgotamento sanitário; 

• Criação do programa ÁGUA PRA VOCÊ, instalação e manutenção de 

poços artesianos; 

• Levantamento do patrimônio público; 

• Arborização da cidade. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Cidadedapaz 

 

• Reforma e melhorias da Delegacia de Polícia; 

• Parceria com a Polícia Militar e Civil para o policiamento preventivo; 

• Envolver a Polícia Militar nas comunidades com políticas públicas; 

• Maior iluminação das vias públicas; 

SOCIAL 

 

• Melhor aproveitamento dos recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social; 

• Apoiar o comércio no desenvolvimentoda economia local; 

• Incentivar a implantação de empresas no Município; 

• Ação e Cidadania – Documentos, exames e outros; 



 

• Geração de emprego fortalecendo o comércio e zona rural; 

• Fortalecer a formação da juventude através de parcerias para ofertas 

de cursos técnicos profissionalizantes; 

• Integrar e fortalecer as associações e cooperativas de catadores com 

métodos humanizados. 

 

FUNCIONALISMO PÚBLICO    
  

ParticipaçãoCidadã 
 

• Resgatar a credibilidade da Prefeitura Municipal junto aos órgãos 

públicos e privados; 

• Implantar o Governo Itinerante com o objetivo de proporcionar 

atendimento dos diversos serviços da Prefeitura aos povoados; 

• Valorização do Funcionalismo Público; 

• Incentivar e participar de reuniões com os servidores públicos para 

discursões sobre melhorias no ambiente de trabalho, cursos de 

aperfeiçoamento,etc.; 

• Implantar o Projeto GABINETE ABERTO, por meio do qual o prefeito 

irá realizar atendimento ao público para que as pessoas possam 

apresentar, propor e discutir temas; 

• Criar e manter canais de diálogo permanente com a comunidade 

religiosa e construir uma pauta de ações e serviços por meio dos 

quais as comunidades religiosas possam contribuir para a 

coletividade, em parceria com a administração Municipal; 

• Orçamento participativo, onde a população decide as prioridades em 

obras e serviços a serem realizadas com os recursos da prefeitura. 

 

INFRA-INTRUTURA 
 

• Melhorar as estradas vicinais e o acesso até as propriedades 



 

• Realizar programa de saneamento básico; 

• Pavimentação de ruas;  

• Embelezamento da cidade – Portal da entrada da cidade, praças e 

jardins; 

• Infraestrutura e organização dos povoados; 

• Pleitear junto a Embasa melhorias no sistema de abastecimento de 

água de qualidade para todo o município, principalmente para os 

povoados; 

• Melhorias e infraestrutura do Bairro Vianão; 

• Construção de um novo abatedouro público; 

• Construção do Parque de Exposição para pecuária e agricultura; 

• Programa da atenção aos problemas dos feirantes; 

• Melhorias às necessidades do Mercado de Carnes; 

• Construção e/ou recuperação de pontes da cidade e da zona rural. 

   
ESPORTE 

• Construir espaço de lazer para todas as idades; 

• Adquirir equipamentos de treinamentos esportivos; 

• Realizar eventos esportivos no Município; 

• Estimular a criação de jogos intercolegiais visando uma maior 

integração na rede municipal de ensino; 

• Estudar a viabilidade da construção de pista para caminhada e 

ciclovia. 

• Construir academia ao ar livre. 

 

MEIO AMBIENTE E LIMPEZA URBANA 

 

• Proteger os mananciais e nascentes de água; 

• Introdução do ECOTURISMO no Município; 



 

• Divulgação das potencialidades turísticas do Município a nível 

Nacional 

• Coleta e reciclagem de resíduos; 

• Remoção do LIXÃO da entrada da cidade. 

 

ADMINISTRAÇÃO CIDADÃ 

• Estabelecer e acompanhar Metas para os Secretários; 

• Patrimônio – cuidados, inventários e conservação do Patrimônio 

Público; 

• Transparência na Licitação e contratos – pregão eletrônico e 

presencial; 

• Centralização das compras; 

• Reforma Administrativa – extinção e criação de órgãos; 

• Relação com as Instituições; 

• Modernização do site e redes sociais. Transparência na Administração 

 

FINANÇAS PÚBLICAS 

 

• Controle rígido das finanças públicas; 

• Controle Interno diretamente do Gabinete; 

• Planejamento Financeiro mensal – relatórios semanais; 

• Metas Fiscais corretas; 

• Acompanhar os gastos e sua natureza nas principais secretárias. 

 

“Coisas boas nos acontecem quando acreditamos.” 

“Dificuldades todos nós temos, a diferença é que uns assumem, outros 

disfarçam, uns desistem de lutar e outros lutam por ainda acreditar.” 

 



 

ESTA MUDANÇA INCLUI VOCÊ!  

 

É na cidade que as pessoas nascem, moram, estudam, trabalham e se 

divertem. Nela, tudo o que o poder público faz afeta diretamente nas 

nossas vidas. 

Daí a responsabilidade do governante, que deve gerir o município de 

forma planejada e articulada com a sociedade civil organizada, 

estabelecendo parcerias com diferentes atores da comunidade e com o 

Governo Estadual e Federal. 

Nossa administração vai exigir um diálogo permanente entre o 

Executivo e a Câmara Municipal, balizando pela ética política, pelo 

respeito mútuo e pela capacidade de estabelecer convergências em 

projetos de interesse coletivo. 

Faremos um governo sem prejudicar ninguém, tendo sempre em foco 

para quem mais precisa da ação efetiva do poder público, que é a 

população mais necessitada. 

Dessa forma, a nossa proposta é servir melhor o cidadão, trabalhar 

com respeito à comunidade, manter o gabinete aberto e dar pronto 

atendimento aos munícipes.  

 

ESSE É O NOSSO COMPROMISSO COM GUARATINGA. 

 

 


