
1 
 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

2021 - 2024 
Do campo à cidade, 

oportunidades para todos! 

 

 
José Luiz Pimenta de Sousa 

Tiago Altoé 

 

 

 
Cumprimento da Legislação Eleitoral - Lei n. 9.504/97, art. 11, §1º inciso IX 

 



2 
 

APRESENTAÇÃO 

Apresentamos à comunidade este documento com compromissos e metas 

de trabalho para os próximos anos do Município de Venda Nova do Imigrante. 

Sabemos que muitos são os desafios, mas temos a certeza de que, com 

dedicação e muito trabalho, é possível avançar em muitas áreas. Vamos 

buscar sempre uma administração participativa e com respeito ao cidadão e 

aos servidores públicos. Do campo à cidade, nossas experiências, somadas 

ao comprometimento de todo cidadão vendanovense com nossa terra, nos 

encorajam a seguir em frente, com oportunidades para todos. Durante nossa 

caminhada neste momento e nos dias que virão, estaremos sempre atentos 

para acrescentar novas proposições e traçar as prioridades de serviços e 

ações. Contem com a gente! 

 

Pimenta e Tiago 
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ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO 

 Criação de um Conselho Consultivo de participação popular, com 
vistas a aconselhar ações do poder público. 

 Valorização, diálogo e incentivo aos conselhos comunitários, 
associações, cooperativas e entidades do Município. 

 Difundir e modernizar o Orçamento Participativo Anual, em busca de 
uma gestão democrática, transparente e eficiente. 

 Incentivar a participação popular, por meio do fortalecimento dos 
diversos Conselhos Municipais. 

 Valorização do servidor público com diálogo e respeito, realização de 
capacitações e aperfeiçoamento do estatuto e planos de carreiras. 

 Incentivar a política do primeiro emprego e a formação profissional e 
educacional de jovens. 

 Fortalecimento do programa de disponibilização de internet gratuita via 
wi-fi em locais de acessos públicos como praças, postos de saúde, 
posto de informação turística, campos de futebol society e prédios 
públicos. 

 Criação do aplicativo de smartphone "Venda Nova Digital", em que o 
munícipe poderá acessar serviços de forma on-line da prefeitura. 

 

EDUCAÇÃO 

 Valorização dos profissionais do Magistério, acompanhamento do 
Plano Municipal de Educação e revisão do Plano de Carreira do 
Magistério. 

 Contribuir e apoiar o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do 
Fundeb e o Conselho da Alimentação Escolar, dando-lhes condições 
de exercerem suas funções. 

 Fortalecer a Rede de Ensino em Venda Nova do Imigrante, com ações 
e diálogos entre as instituições de ensino Municipais, Estaduais e 
Federal, assim como com a rede privada e os institutos 
profissionalizantes e de ensino. 

 Apoiar o Transporte Universitário. 
 Investimento em Tecnologia da Informação e Comunicação nas 

escolas, com investimentos em recursos audiovisuais e treinamentos. 
 Fortalecer o AEE, Atendimento Educacional Especializado, no 

Município. 
 Expansão da oferta de vagas para a primeira infância em tempo 

integral. 
 Apoiar projetos pedagógicos como: Sarau, Agrinho, PROERD, Feira 

do Conhecimento, Feira do Livro, Menor Inventor, Artes Cênicas e 
Olimpíadas Escolares. 



4 
 

 Incentivar, na rede escolar, o ensino da educação ambiental, a 
educação para o trânsito, os primeiros socorros, a saúde, a 
alimentação saudável e a leitura. 

 Ampliar os acervos da Biblioteca Municipal e das bibliotecas 
escolares. 

 Investimento constante em material escolar, material pedagógico, 
mobílias e alimentação escolar. 

 Capacitar professores, equipe pedagógica e demais profissionais 
ligados à Educação com formações continuadas, palestras e semanas 
pedagógicas. 

 Elaborar programas para a erradicação do analfabetismo no município 
de Venda Nova do Imigrante. 

 Apoiar programas voltados para esporte escolar, biblioteca itinerante, 
ateliê de artes e apresentações de teatro e dança. 

 Realizar a manutenção, adequações e ampliações das unidades de 
ensino. 

 Implantar o programa “Olho Vivo”, uma parceria entre saúde e 
educação, para o diagnóstico de crianças com problemas de visão. 

 Promover campanhas e premiações que incentivem a leitura e o uso 
das bibliotecas. 

 Ampliar o atendimento psicológico e psicopedagógico aos alunos 
portadores de necessidades especiais e deficits de atenção. 

 Apoiar e criar instrumentos de fortalecimento da EJA (Educação de 
Jovens e Adultos). 

 Oportunizar aos alunos, no contraturno, aulas extras de reforço das 
tarefas de casa, além de aulas de marcenaria, bordado, técnicas 
básicas de agricultura, desenho, paisagismo e outros. 

 Concurso de valorização dos alunos com bom desempenho escolar 
durante o ano. 
 
 

SAÚDE 

 Apoio irrestrito ao Hospital Padre Máximo, patrimônio de nosso 
município, direcionando recursos, de forma a fortalecer ainda mais o 
atendimento médico e hospitalar. 

 Construção de um novo pronto-socorro para o Hospital Padre Máximo, 
onde se faz o pronto atendimento do Município. 

 Propor lei municipal que assegure que o pronto atendimento do 
Município seja o do Hospital Padre Máximo, criando um modelo de 
ressarcimentos dos serviços prestados, nas diversas especialidades, 
aos Munícipes. 

 Retorno do atendimento oftalmológico no município. 
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 Aumentar a oferta de especialidades disponíveis, com expansão de 
exames e consultas médicas. 

 Revitalizar as Unidades Básicas de Saúde para seu bom uso. 
 Promover e apoiar campanhas e programas de envolvimento 

comunitário, além de levar mutirões itinerantes de atendimentos às 
comunidades do município. 

 Fortalecer e expandir os atendimentos médicos nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), diminuindo a demanda do Hospital Padre Máximo. 

 Aumentar variedades e manter estoque de remédios disponibilizados 
à população. 

 Apoiar os programas ligados à saúde da mulher, da criança e do idoso. 

 

AGRICULTURA 

 Pavimentação das estradas vicinais do município, utilizando o produto 
REVSOL®, gerando baixo custo de manutenção e alta durabilidade, 
trazendo segurança, melhoria no acesso à rota do agroturismo e 
escoamento da produção. 

 Parceria com órgãos e entidades ligadas à agricultura, para melhor 
assistência e orientações aos agricultores. 

 Viabilizar, em parceria com os produtores rurais, a construção de 
barragens. 

 Valorização e modernização do Concurso Municipal de Café, do 
Concurso Municipal de Tomate e de outras culturas. 

 Incentivo à diversificação agrícola no Município, inclusive com fomento 
de mudas e insumos. 

 Promover cursos e capacitações para o uso de defensivos agrícolas, 
máquinas e equipamentos, sobre novas variedades de culturas, visitas 
de campo e trocas de experiências com outros municípios. 

 Dar suporte com máquinas aos produtores e também com 
manutenção de vias e limpeza de caixa secas. 

 Apoiar e ampliar a Feira Livre da Agricultura Familiar. 
 Incentivo ao cultivo de hortas em espaços públicos ociosos, 

promovendo ambiente saudável e convívio social. 
 Auxílio no transporte de corretivos de solo, mudas, grãos e outros, a 

fim de apoiar a manutenção do homem no campo. 

 

TURISMO, CULTURA E ARTESANATO 

 Investir na sinalização turística e na divulgação das rotas, dos 
produtos e dos pontos turísticos do Município. 
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 Criação de plataforma digital, com site e aplicativo de celular (“Venda 
Nova Digital”), para o turismo, com informações sobre hospedagem, 
alimentação, mapa interativo, serviços e outros. 

 Incentivar e apoiar a criação de eventos, shows, feiras, apresentações 
culturais e artísticas, nas praças, nas escolas, nos centros e nos 
espaços públicos. 

 Criar um programa municipal de valorização dos músicos, artistas e 
dos grupos de teatro, dança, culturais e afins do Município. 

 Incentivar o uso sustentável e turístico da barragem de água de Alto 
Bananeiras, valorizando o entorno e a comunidade local. 

 Apoio às rotas turísticas já existentes, criação de novas oportunidades 
(turismo de aventura, ecoturismo, turismo rural) e ciclorotas. 

 Fortalecimento e apoio à Banda Marcial Emiliano Pedrino Lorenção e 
a outros projetos relacionados a música. 

 Implantação de monumentos públicos e incentivo à arte e ao 
artesanato. 

 Apoio e incentivo às festividades comunitárias. 
 Realizar estudo para a criação do Museu e Arquivo Público Municipal, 

além de ações de preservação de memórias, sítios e obras antigas. 
 Ampliar e modernizar o Posto de Informação Turística. 
 Apoiar e valorizar as ações da Associação Festa da Polenta - Afepol. 

 

ESPORTE E LAZER 

 Aquisição de área para implantação de equipamentos esportivos ou 
de lazer. 

 Expansão do projeto Campeões do Futuro. 
 Manutenção constante das áreas públicas de lazer (segurança, 

iluminação, pintura e outros), incentivando com oportunidade para 
todos o seu uso e sua vivência comunitária. 

 Criação do Bolsa Atleta Municipal e ações de valorização dos atletas 
de alto rendimento do Município. 

 No esporte, buscar incentivar e estruturar as escolinhas e os projetos 
de base, incentivando a participação de crianças e adolescentes. 

 Incentivar a prática esportiva, no Município, de crianças a idosos, 
apoiando eventos e competições esportivas nas mais diversas 
modalidades. 

 Criação do Campeonato Municipal de Futebol de Salão e de Futebol 
Society. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Criação do Plano Municipal de Segurança Pública. 
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 Investir no sistema de videomonitoramento municipal, em parceria 
com os órgãos competentes de segurança. 

 Ampliar novos pontos de iluminação pública. 
 Reestruturação do Conselho Municipal de Segurança Pública. 
 Fortalecimento do Conselho Tutelar, de forma a dar mais suporte para 

a execução de políticas públicas relacionadas à criança e ao 
adolescente. 

 Fortalecer o Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM. 
 Buscar apoio do Governo do Estado para manter policiamento fixo nos 

distritos (DPM). 
 Fortalecer, junto às instituições de Segurança Pública, programas e 

projetos que visam a inibir e prevenir o uso de drogas e a violência. 

 

DEFESA CIVIL 

 Criação do plano municipal de contingência da Defesa Civil para 
prevenção, alerta e emergência relacionados a eventos de 
inundações, deslizamentos e estiagem.  

 Implantação do sistema de monitoramento dos níveis dos rios e 
córregos, além de treinamentos para alertas e evacuações nas 
comunidades ribeirinhas. 

 Programa "Brigada Mirim", que visa trazer ações voltadas 
especificamente para crianças, como cursos, palestras e visitas 
técnicas, desenvolvendo, desde cedo, a percepção do risco e as 
noções de cidade sustentável e de boas práticas ambientais. 

 Programa Defesa Civil nas escolas, que consiste em levar 
informações para os alunos sobre noções básicas de análise de risco 
estrutural e geológico, trazendo consigo conceitos e implementando 
ações de prevenção e preparação para enfrentar desastres. 

 Criação da NUPDEC (Núcleo de Proteção e Defesa Civil), mantendo 
monitoramento constante de possíveis anomalias, em que os próprios 
moradores vão poder auxiliar no processo, sendo qualificados para 
aumentar o nível de percepção, auxiliando a Defesa Civil municipal. 

 As construções em determinadas áreas do município contarão com o 
auxílio da Defesa Civil municipal, que poderá colaborar, orientar e 
ajudar a implementar ações junto aos entes públicos, visando a 
minorar os riscos, trazendo segurança e qualidade de vida aos 
munícipes. 

 Programas de qualificação, seja por meio de palestras, cursos e/ou 
workshops, sendo gratuitos e abertos para o público em geral. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Ampliar, no município, os serviços de Proteção Social Básica e 
Especial, bem como programas, projetos e benefícios para famílias e 
indivíduos em situação de vulnerabilidade ou/e risco social. 

 Redução da pobreza e da desigualdade social em Venda Nova do 
Imigrante-ES, por meio da ampliação do serviço de Proteção e 
Atenção Integral às Famílias (PAIF), além da articulação com outras 
ações, com o intuito de estimular o seu desenvolvimento. 

 Ampliar e fortalecer as ações e o atendimento do Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas). 

 Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos Munícipes. 
 Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência 

social como espaços de democratização, negociação de consensos e 
de gestão compartilhada. 

 Apoiar e ampliar as ações do Centro de Referência do Idoso, 
CONVIVER, criando oportunidades para nossos idosos. 

 Criar a Política Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, 
valorizando conselhos municipais e entidades. Incentivar ações como 
a equoterapia, esportes, músicas, dança e outras modalidades. 

 

MULHERES 

 Formar parcerias e realizar atendimento integral, humanizado e de 
qualidade às mulheres, nas mais diversas áreas, como lazer, saúde, 
segurança e violência doméstica, combatendo as desigualdades. 

 Implementar um programa de estímulo ao empreendedorismo 
feminino, “Mulher Empreendedora”. 

 Criar o Conselho Municipal da Mulher como fórum representativo, 
fiscalizador e propositivo de programas e políticas para mulheres. 

 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 Aprimoramento da Política Municipal do IPTU Verde. 
 Implantação de pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis, 

gerados pela população, devidamente orientada por meio de cartilha, 
para posterior direcionamento às Associações de Catadores de 
Materiais Recicláveis e parceiras. 

 Ampliação da oferta de saneamento básico e implantação de estação 
de tratamento de esgoto e de abastecimento de água para as 
comunidades e pequenas vilas. 
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 Estudo para ampliação das rotas de coleta de resíduos, inclusive da 
coleta seletiva, e estudo para implantação da coleta de lixo no período 
noturno. 

 Criação de um viveiro municipal para produção de mudas de árvores 
e plantas. 

 Cuidar, com carinho e planejamento, do paisagismo do Município, em 
especial dos nossos canteiros às margens da BR-262 e também 
ações de arborização urbana (vias e praças). 

 Criar um programa permanente de controle de animais urbanos, com 
esterilização cirúrgica em gatos e cães, campanhas educativas, 
eventos, levantamento populacional de animais e campanhas de 
adoção. 

 Incentivo constante para a criação de barragens e ações de 
reflorestamento no Município. 

 

OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 

 Pleitear às concessionárias e aos órgãos responsáveis melhorias e 
ampliação do sistema de transmissão de telefonia e internet no 
município. 

 Modernizar e ampliar o Transporte Coletivo Municipal. 
 Incentivar e criar oportunidades para a regularização fundiária, assim 

como o crescimento ordenado do Município. 
 Investimento e modernização na Mobilidade Urbana e Rural, com 

manutenção e ampliação das sinalizações de trânsito, turística, 
acessibilidade e criação de ciclovias e calçadas. 

 Construção de via para pedestres com iluminação, ligando a sede de 
Venda Nova ao distrito de São João de Viçosa. 

 Elaborar projetos e buscar recursos para pavimentação de ruas 
diversas em nosso Município. 

 Implantar bicicletários públicos em diversos pontos do município, no 
centro e no interior. 

 Adaptar ruas, calçadas, estacionamentos e prédios públicos com 
acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, 
idosos e gestantes. 

 Revitalização e construção de pontos de ônibus. 
 Fortalecimento de diálogo com o Governo Federal, de forma a trazer 

melhorias para a BR-262 em nosso município; 
 Expansão das ciclovias e calçadas. 
 Implantação de calçada e iluminação na “Estrada Velha de Lavrinhas”, 

seguindo até o Campo de Bocha Pé da Serra. 


