
                                          

                         PLANO DE GOVENO DO 

PATRIOTA  

 

 

                  EFICIÊNCIA E GESTÃO PUBLICA 

 

 •  Valorizar os servidores públicos municipais e aperfeiçoar os 

Planos de Cargos e 

Salários. 

 

•  Garantir ampla participação popular na formulação e 

acompanhamento das 

políticas públicas. 

 

•  Praticar uma gestão participativa, transparente, inovadora e 

descentralizada, que 

utilize preceitos do planejamento estratégico participativo e do 

conceito de Cidade 

Humana. 

 

•  Resgatar a qualidade da prestação de serviços na área de saúde 

para os servidores 

municipais, bem como seus dependentes através de uma política de 

valorização e 

respeito ao servid. 

 

•  Promover ações no sentido de adquirir área de infraestrutura capaz 

de absorver a 

implantação do agronegocio. 

•  Fomentar a implantação de pequenas indústrias no município para 

aumentar a geração de emprego e renda 



 

                                       EDUCAÇÃO 

 

  

 SECRETARIA: A indicação do Secretário de educação será 

discutida entre os  profissionais da área 

 Fortalecer o ensino tecnico e tecnologico, qualificando os jovens 

para atua na nova e moderna economia. 

 criação da comissão permanemte de avaliação(CPA) para 

conclusão do ensino medio para adulto 

   Teremos criterios de qualidade, na implantação de creches de 

tempo intregral    para criança de 0 a 4 anos 

   Valorização do Profissional da Educação (professores e 

administrativos). 

  Ampliar e melhorar o transporte escolar com maior eficiência e 

rapidez ao estudantes da Área Rural. 

  Valorizar o professor e os profissionais da educação, 

promovendo a qualificação (pós-graduação) e garantindo as 

conquistas salariais das categorias.   

  Desenvolver ações com prioridade, voltadas para a 

permanência do aluno na  escola e buscando melhorias de 

produtividade escolar através do resultado de um ensino de 

qualidade e inclusão de todos na escola diminuindo assim a 

evasã    escolar.   

 

                                                    SAÚDE 



 

 A digitação de dados, no cadastro unico de todo os usúario 

 criação de prontuario eletrônico com cronologia médica de cada 

paciente, são item basico para melhora a qualidade do 

atendimento na saúde 

  FILA ZERO: Rapidez nas consultas e atendimentos à população 

nos Postos de Saúde. 

  REMÉDIO presente: Garantir e ampliar o fornecimento dos 

medicamentos nos Postos de Saúde. 

  RESPEITO AO PACIENTE: Transporte aos pacientes com 

qualidade, rapidez e eficiência (intermunicipal e interestadual). 

  GARANTIR DIREITOS: Fazer cumprir a Lei no atendimento às 

crianças,gestantes e idosos (remédios, exames e 

especialidades 

  Contratar mais médicos (pediatra, obstetra, ginecologista e 

clínico geral). 

                               

                                        

                                              HABITAÇÃO 

 

 Viabilizar recursos junto ao governo estadual e federal e 

implementação doPlano Diretor. 

  Implantar o Plano Municipal de Habitação. 

  Construção restauração de casas com o sistema de mutirão.  

  Buscar apoio dos governos estadual e federal para reduzir o 



déficit habitacional, buscando diferentes linhas de 

financiamento e ações de parcerias. 

  Viabilizar georreferenciamento e medições a fim de regularizar 

terrenos e ruas de bairros e vilas.  

 

                             AGRICULTURA 

                     

   Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por 

parte dos municípios de aquisição de gêneros da merenda 

escolar de produtores locais. 

  Implantação do Programa de aquisição de Alimentos, através 

de parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) 

  Implantação de Programa de extensão Rural (assistência 

técnica e distribuição de sementes) de acordo com a aptidão de 

cada produtor. 

  Construção de poços artesianos nas comunidades rurais. 

  Estímulo à constituição de cooperativas e autogestão, por meio 

de cursos de 

       capacitação voltados aos produtores rurais. 

 criação do horto municipal para fornecimento de mudas 

selecionadas de qualidade 

   

                    CRIAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

    

 Estimular o desenvolvimento da prática do cooperativismo. 



 Apoiar as pequenas e médias empresas, favorecendo sua 

competitividade no 

      mercado. 

  Estimular as iniciativas associativas, por meio de grupos de 

produção, 

 comercialização, compras compartilhadas, cadeias produtivas, 

associaçõe  e 

      cooperativas nos diversos setores da economia. 

  Incentivar as pequenas e médias empresas contratarem jovens 

no seu primeiro emprego. 

 Ampliar a política de microcrédito para pequenos 

empreendedores, por meio do Banco do Brasil,Banco do 

Nodeste, BNDS, SEBRAE, etc. 

 

                                    INFRAESTRUTURA 

 

  Realização de obras de saneamento básico e pavimentação 

asfáltica de forma que atenda todos os bairros. 

  Melhorar a gestão e sinalização de trânsito nas vias públicas da 

cidade. 

 Ampliação das vagas de estacionamento no centro de 

abastecimento para afogar a praça j. j seabra. 

 

 



         DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

   

  Estimular a qualificação e a requalificação da população ativa, 

principalmente aos jovens, com vistas às novas ocupações 

profissionais. 

  Contribuir para a criação e formalização de micro empresas no 

município. 

  Estimular a inclusão de pessoas acima dos 40 anos no 

mercados de trabalho, privado. 

  Buscar parcerias com instituições representativas do setor 

produtivo para apoiar as empresas na implantação de programas 

de gestão ambiental. 

  Estímulo à produção – ampliar e intensificar as ações da 

patrulha mecanizada arando e gradeando as áreas dos pequenos 

produtores para que estes   também  consigam produzir em 

maior escala e oferecendo a eles uma assessoria técnica 

qualificada. 

  Dar incentivo e apoio aos agricultores da agricultura familiar 

para que estes consigam produzir e vender seus produtos com 

maior facilidade. 

 Oferecer gratuitamente cursos, palestras para que os pequenos 

agricultores se reciclem e firmar convênios com o governo do 

estado para trazer novas tecnologias para o campo. 

 cria fazenda coletiva para projetos nodelos de modenização 

produção e criação de novos  produtos agroindustrial 

 

           JOVENS  CRIANÇA E ADOLECENTE 



   

 

 Privilegiar atividades socioeducativas em meio aberto para 

crianças adolescentes em situação de vulnerabilidade, com 

destaque para as açõe voltadas à permanência e ao sucesso na 

escola.  

  Promover articulações com os governos federal e estadual para 

aplicação derecursos financeiros na cidade, ampliando a oferta 

de serviços à criança, aoadolescente e às suas famílias. 

  Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, 

Cultura, Educação,Esportes, Lazer e Saúde, enfocando 

prioritariamente a prevenção e a atenção à família. 

  Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos 

programas contra todas as formas de violência decorrentes de 

negligência, abuso, maus-tratos, exploração sexual e crueldade 

em relação à criança e ao adolescente. 

  Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das 

pessoas com deficiência, pelo próprio poder público e pela 

iniciativa privada. 

 

                     SEGURANÇA E SOCIEDADE 

    

  Integrar e modernizar as ações municipais de segurança 

pública de forma 

transparente, participativa, visando garantir qualidade de vida em 

são gonçalo dos campos. 

  Implantar um amplo sistema de monitoramento das principais 



vias da cidade e equipamentos públicos, além da já existente, 

por meio de câmeras de vídeo, para prevenir e inibir a violência 

urbana 

  Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, Polícia 

Militar e Polícia Civil resguardando as competências legais de 

cada órgão. 

  Manter e ampliar o monitoramento por alarme nas escolas e 

equipamentos da Prefeitura, dando acesso e controle aos vigias. 

 

                           ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

  Consolidação da Assistência Social como política pública e 

direito social. 

  Ampliar as metas de atendimento do Centro de Juventude. 

  Descentralizar o Cadastro Único para os CRAS. 

  Estabelecer articulação com a rede não governamental de 

assistência social e com as outras políticas sociais da 

prefeitura, em especial as de saúde, educação, trabalho e 

segurança pública, para responder com efetividade à 

diversidade das necessidades.  

 

                                 CIDADE INTELIGENTE 

 

 

 Viabilizar recursos, para a aquisição de máquinas e 

equipamentos para limpeza pública. 



  Organizar o sistema de limpeza pública da cidade (varrição das 

ruas, coleta de lixo, retirada de entulhos, corte de grama e poda 

de árvores). 

  Manutenção e conservação das ruas pavimentadas 

(tapa-buracos e pintura de meio fio) e não pavimentadas 

(patrolamento e cascalhamento). 

  Investimento em canalização, construção de galerias, 

manutenção e limpeza das redes de drenagem. 

  Viabilização do local destinado a receber depósito de galhos e 

entulhos. 

  Estender a coleta seletiva de resíduos sólidos para toda a 

cidade, com a participação de entidades ambientalistas, sociais, 

empresariais e de catadores.  

                                                                  

                        PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

 Executaremos programas nos diversos ramos ambientais, tais 

como: 

  Programa de Monitoramento da Fauna 

  Programa de Monitoramento da Flora 

  Programa de Supressão da Vegetação 

  Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e 

comunidades Aquáticas 

  Programa de Monitoramento da Ictiofauna 

  Programa de Gerenciamento Ambiental 



  Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social 

  Programa de Monitoramento de Ruídos 

  Programa de Gerenciamento de Resíduos 

                                             


