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PLANO DE TRABALHO 2021/2024

• O Partido da Social Democracia Brasileira, objetivando
atender à Legislação Eleitoral e de expressar os
compromissos programáticos que fundamentam a sua
ideologia, apresenta as diretrizes e as principais
propostas do candidato Dr. José Vicente e seu vice,
Frederico Rodrigues para a administração municipal no
período 2021-2024. As propostas surgem a partir de
experiências adquiridas ao longo das jornadas de vida
profissional, das contribuições com diversas
administrações públicas, diálogo e anseios da população
de Venda Nova do Imigrante/ES.

• A meta é a constante melhoria da qualidade de vida da
população vendanovense, visando assegurar a igualdade
de oportunidades e de direitos, tendo a redução da
desigualdade social como norte do mandato e promoção
do desenvolvimento humano, econômico e social, nas
zonas urbanas e rural do município. Não se trata de um
documento fechado mas, sim, um programa em
constante construção onde a boa governança e entrega à
população serão seu principal combustível.



EDUCAÇÃO
• Minicursos Profissionalizantes⇒ buscar parceria com as instituições de

ensino e empresas da região para oferecer qualificação profissional
gratuita e de qualidade, proporcionando à população oportunidade de
renda extra e inserção no mercado de trabalho.

• Educação que vem de berço ⇒ valorizar o excelente serviço prestado
nas creches municipais que tanto auxiliam os pais e mães oportunizando
reconhecimento e melhoria na carreira dos profissionais envolvidos.

• Todos na Escola⇒ Lutar para a garantia de inserção de todas as crianças
de 0 a 5 anos na rede municipal de ensino, atendendo plenamente a
demanda, mantendo a oferta de vagas com critérios de acesso
democrático e transparente, promovendo a permanência dos alunos e
desenvolvendo esforços pela ampliação gradual da oferta.

• Evolução constante ⇒ Investimento em capacitação de rotina para os
servidores, de forma a buscar a melhoria dos índices e níveis do serviço
ofertado à população.

• Instalacões dignas ⇒ Elaborar um plano de manutenção para os
equipamentos da rede de educação, pensando num espaço que respeite
as necessidades do brincar, fantasiar e produzir conhecimento e
pesquisa, com manutenções periódicas das instalações proporcionando
um ambiente de trabalho propício aos profissionais e que desperte o
sentimento de pertença dos alunos.

• Comendo com sabedoria ⇒ Viabilizar a implantação de merenda
diferenciada, no sentido de atender as necessidades nutricionais das
crianças matriculadas nas escolas municipais.



SAÚDE
• Centro de Controle de Zoonoses⇒ Priorizar uma política de atenção aos

animais com a criação de um Centro de Controle de Zoonoses, além da
promoção de campanhas de conscientização sobre o respeito a vida dos
animais.

• Humanização do atendimento ⇒ Capacitação dos servidores para
atendimento humanizado, aumentando a satisfação e cuidado dos
usuários do sistema municipal de saúde.

• Venda Nova quer sorrir ⇒ Criação do Centro de Especialidades
Odontológicas, permitindo melhoria da saúde bucal da população e
proporcionando mais autoestima aos cidadãos.

• Sem vícios ⇒ Ampliar campanhas de conscientização sobre os malefícios
do abuso das drogas lícitas e ilícitas e os danos causados pelos acidentes
de trânsito, bem como para incentivar a população à realização de
práticas voltadas à prevenção de doenças.

• Saúde não tem hora ⇒ Aperfeiçoar e ampliar os cuidados no pronto
atendimento, buscando a melhoria nos cuidados com o paciente com
maior e melhor oferta do serviço 24 horas à população.

• Sem filas ⇒ Manter os serviços de exames e cirurgias sem fila, prezando
pela celeridade na resposta dos tratamentos.

• Centro de Controle de Zoonoses⇒ Priorizar uma política de atenção aos
animais com a criação de um Centro de Controle de Zoonoses, além da
promoção de campanhas de conscientização sobre o respeito a vida dos
animais.

• Prevenção ao suicídio ⇒ Efetivar medidas de acompanhamento às
pessoas em situação de vulnerabilidade e política de valorização à vida e
ainda ofertar serviço de qualidade a população que necessita de
atendimento na área de saúde mental, com um CAPS mais eficiente e
acessível a população



MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE

• Educação ambiental ⇒ Realizar campanha educativa nas
escolas do município para conscientização ambiental,
incentivando a coleta seletiva e destinação adequada de
esgotamento.

• Saúde e meio ambiente ⇒ Aperfeiçoar os serviços de limpeza
urbana e criar condições para o manejo dos resíduos sólidos,
ampliando a coleta seletiva do lixo no município.

• Água é vida ⇒ Criar campanha de promoção à restauração e
conservação das nascentes e mananciais de água.

• Desenvolvimento sustentável ⇒ Proporcionar condições aos
técnicos da secretaria de meio ambiente, para que possam de
forma legal, dar agilidade nas licenças ambientais para
empreendimentos no município mitigando os efeitos danosos
ao ambiente.

• Conscientização ambiental ⇒ Elaborar, em parceria com a
Secretaria de Agricultura, programa de formação para os
agricultores do município para minimizar os impactos
ambientais decorrentes da exploração das áreas de plantio e
manejo de agrotóxicos.



DEFESA DAS MULHERES E 
POLÍTICA DE GÊNERO

• Mudança de rumo ⇒ Realizar atendimento integral, humanizado
e de qualidade às mulheres em situação de violência, além de
ações que visem reduzir os índices de violência contra as
mulheres que tanto assustam nossa população.

• Apoio às vítimas⇒ Ampliar as campanhas de combate à violência
contra a mulher e os serviços de atendimento às vítimas,
desenvolvendo em parceria com instituições de ensino,
programas e serviços que contribuam para a reestruturação da
vida das mulheres que sofreram violência doméstica.

• Empoderamento ⇒ Priorizar as mulheres chefes de família e de
baixa renda nos diversos programas sociais do município e

• Venda Nova contra a homofobia ⇒ Garantir a consolidação de
políticas públicas que garantam a defesa dos direitos dos setores
social e culturalmente discriminados e marginalizados,
especialmente políticas de educação e combate a homofobia

• Compromisso ⇒ Combater, como compromisso fundamental do
poder público, qualquer tipo de discriminação de raça, religião,
sexo, condição social.



INCLUSÃO SOCIAL

• Moeda Social ⇒ Implementar um programa municipal que crie
uma moeda social e garanta a circulação de recursos no
município e gere renda à população mais carente.

• Cuidando de quem mais precisa ⇒ Planejar as ações de
assistência social, tendo como centro a família e a comunidade
e dar atendimento prioritário aos beneficiários dos programas
de transferência de renda, visando à emancipação das famílias.

• Melhoria no atendimento ⇒ Adequar a rede de Centros de
Referência da Assistência Social (CRAS) para atender a demanda
do município nas regiões de maior vulnerabilidade.

• Cuidando dos recursos⇒ Criar política que garanta a integração
dos programas de transferência de renda federal, estadual e
municipal para ampliar o atendimento às pessoas em situação
de vulnerabilidade e estabelecer diretrizes para prestação de
serviços sócio assistenciais, definir padrões de qualidade e
implementar mecanismos de controle e avaliação dos serviços
das entidades parceiras da Prefeitura.



PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
URBANO

• Transporte público⇒Melhoria da qualidade de vida da população através
de investimento na melhoria da mobilidade urbana e formalização da
concessão de transporte público municipal;

• Mais luz ⇒ Restauração e manutenção permanente da iluminação pública
como fator de conforto e segurança, modernizando as lâmpadas para
consumo mais eficiente ;

• Regularização fundiária ⇒ Implementar um efetivo programa de
regularização fundiária para em todas as suas vertentes, proporcionando a
função social da propriedade e harmonia ambiental.

• Regularização de loteamentos ⇒ Trabalhar a regularização de
loteamentos junto as famílias responsáveis, para organização e
padronização das documentações patrimoniais.

• Acessibilidade ⇒ Identificar, mapear e cadastrar os perfis e condições de
mobilidade das pessoas com deficiência residentes no Município e
executar obras que facilitem sua locomoção.



AGRICULTURA E 
INTERIOR

• Novas culturas ⇒ Incentivar a diversificação agrícola através
da fruticultura, plantio de hortaliças e outros tipos de culturas.

• Feira forte ⇒ Aumentar os canais de comercialização direta
dos produtos rurais, especialmente a Feira Livre da Agricultura
Familiar, CDA – Compra Direta da Agricultura Familiar e PNAE
– Programa Nacional de Alimentação Escolar e aumento do
valor do Vale Feira concedido aos servidores públicos
municipais.

• Vias rurais ⇒ Manutenção periódica das vias rurais,
facilitando a circulação da população do campo e escoamento
da produção rural.

• Parceria com o produtor ⇒ Apoio ao produtor rural para
melhoramentos em suas propriedades, com a abertura de
estradas, disponibilização de máquinas e infraestrutura para
melhor e mais rentável escoamento da produção.

• Cooperativas⇒ Desenvolver projetos de captação de recursos
junto ao governo estadual, federal e iniciativa privada para
aquisição de máquinas agrícolas, equipamentos de
beneficiamento de café, fomento de mudas, etc. valorizando o
coletivo

• Capacitação ⇒ Oferecer capacitação aos agricultores em
parceria com instituições de assistência técnica para a
realização de cursos, dias de campo, excursões técnicas etc.



SERVIDORES PÚBLICOS

• Revisão do Estatuto ⇒ Realizar a revisão do plano de
cargos e salários para os servidores públicos municipais
para aperfeiçoar a carreira e formas de progressão, bem
como os instrumentos de avaliação de desempenho.

• Aprimoramento profissional ⇒ Realizar capacitações
técnicas periódicas para o quadro de servidores públicos
municipais, buscando evolução contínua na melhoria dos
serviços prestados a sociedade.

• Valorização ⇒ Conceder revisão geral anual justa e
pontual na data-base para todos os servidores públicos
municipais, em valores nunca inferiores à inflação.

• Concurso público ⇒ Realizar concurso público para o
preenchimento de vagas nas áreas mais necessitadas.



TURISMO E CULTURA
• Hábito de leitura ⇒ Aquisição de livros para a biblioteca pública

e escolas municipais e criação de programa de incentivo à leitura.

• Conectados ⇒ Universalizar o acesso à internet de forma
gratuita e permanente nas escolas, bibliotecas e espaços
públicos.

• Promoção do Turismo Rural ⇒ Criar a Feira anual do
Agroturismo e Artesanato como forma de promover os
empreendimentos locais.

• Novos talentos⇒ Incentivar os novos talentos do município com
criação de concursos e rcircuitos culturais de dança, teatro, coral,
violão, dentre outros e criação da Lei Municipal de Incentivo à
Cultura. .

• Apoio aos eventos e roteiros turísticos ⇒ Apoiar e incentivar as
diversas formas de manifestação da cultura popular
vendanovense e incrementar os destinos turísticos no Município,
com a divulgação das agroindústrias, restaurantes rurais,
cervejarias artesanais, cafeterias, pousadas, entre outras, para
maior geração de renda e empregos no meio rural.

• Dias culturais ⇒ Promover eventos de rotina, em parceria com
entidade e associações, com diversas diversões, apresentações
culturais e exposição de produtos típicos da culinária e
artesanatos locais.



ESPORTE E LAZER
• Campeonatos ⇒ Organização de competições de várias

modalidades, em especial o futebol de campo e futsal
amador

• Melhorias ⇒ Reforma e manutenção de quadras e campos
de futebol, da cidade e do interior.

• Talento vendanovense ⇒ Investir na formação de vários
atletas em todas as modalidades para participarem de
competições locais, regionais, estaduais e nacionais,
inclusive nos esportes de aventura como parapente,
ciclismo, kart, artes marciais e outros.

• Esporte na escola ⇒ Fortalecer as práticas esportivas na
rede de escolas municipais e no contraturno escolar,
começando pela iniciação esportiva, passando pela
disseminação do esporte em larga escala e em diferentes
modalidades, até a descoberta de talentos para o esporte
competitivo.

• Incentivo à prática esportiva ⇒ Ampliar o acesso de
crianças e jovens nas escolinhas esportivas, fazendo
convênio com entidades públicas ou particulares.

• Campeões do futuro ⇒ Manutenção e ampliação do
programa com programação de diferentes atividades
esportivas para diferentes faixas etárias para incentivo a
prática de esporte, com acompanhamento de profissional da
área de educação física na sede e no interior.



SEGURANÇA PÚBLICA
• Ações sociais ⇒ Comprometer-se com os programas de apoio ao

dependente químico e atuar com rigor no cumprimento do
Estatuto da Criança e do Adolescente, coibindo a de venda de
bebidas alcoólicas, armas e outros produtos para menores de 18
anos.

• Auxílio estadual ⇒ Buscar junto ao Governo do Estado pelo
aumento do efetivo de policial em nossa cidade, bem como o
aumento do número de viaturas na cidade, incluindo também as
patrulhas do interior.

• Olho na cidade ⇒ Implantar de forma efetiva o sistema de
monitoramento das principais vias e equipamentos públicos, por
meio de câmeras de vídeo, para prevenir e inibir a violência
urbana em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar e o comércio
em geral.

• GGIM ⇒ Promover reuniões periódicas do Gabinete de Gestão
Integrada Municipal que conta com participação de
representantes dos diversos segmentos da sociedade, assim como
entidades e órgãos públicos ligados à segurança pública.

• Integração ⇒ Atuar de forma integrada com os Conselhos
Tutelares, resguardando as competências legais de cada órgão e
apoiar ações preventivas com as polícias civil e militar para conter
o avanço da criminalidade, especialmente nas regiões com
maiores índices.



TRANSPARÊNCIA

• Respeito ao patrimônio público ⇒
Disponibilizar canal de acesso fácil às
informações para obtenção de informações
em tempo real e efetiva fiscalização do
emprego dos recursos público

• Ouvidoria ⇒ Criar um canal de ouvidoria
efetivo em que seja possível o contato
direto com a administração, com servidores
designados especificamente para a
atividade e célere prazo de respostas aos
requerimentos apresentados.


