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INTRODUÇÃO 
 

É preciso entender que é você quem faz 
o processo político de nosso país, 

estado e município.  

 

A consecução de um Projeto de Governo Municipal que visa propiciar aos munícipes uma 

qualidade de vida mais adequada de curto, médio e de longo prazo com responsabilidade e respeito, isto 

não é mais que um dever de um Gestor perante uma administração pública. “Administração pública é o 

atingimento das metas organizacionais de modo eficiente e eficaz por meio do planejamento, 

organização,  liderança e controle dos recursos organizacionais”. A definição de Daft (2010:06) 

engloba as quatro funções da Administração que são: planejar, organizar, dirigir e controlar, e os seus 

objetivos são: a eficiência e a eficácia. 

Precisamos JUNTAR IDEIAS, ouvindo a população com os seus anseios e necessidades e juntos 

planejar o desenvolvimento para os próximos anos, construindo qualidade de vida e crescimento 

econômico. Uma cidade socialmente justa se constrói com a melhoria da qualidade de vida da 

população, com a diminuição das diferenças sociais e melhorando os indicadores sociais com políticas 

públicas voltadas educação, saúde, saneamento básico, assistência social, infra-estrutura, 

desenvolvimento econômico, agricultura, meio-ambiente, segurança, esporte e cultura. Tudo isto é 

possível quando se tem compromisso com o bem-estar coletivo. 

 Juntos, faremos uma administração com Responsabilidade e Compromisso, cumprindo com os 

deveres administrativos com pontualidade e transparência, atendendo as necessidades básicas da 

população com muito respeito, valorizando o funcionalismo público e mantendo seus vencimentos em 

dias. Tudo isto resulta no bem-estar social com desenvolvimento econômico e com geração de trabalho 

e renda. 

 Nós acreditamos que um bom PROJETO DE GOVERNO MUNICIPAL se faz com a 

participação da população, ouvindo-a, conhecendo sua realidade, as necessidades e anseios da 

comunidade e suas culturas. Portanto, estamos aqui apresentando uma Proposta de um Plano de 

Governo que acreditamos ser o básico e fundamental para nosso município começar a se desenvolver. 
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1. EDUCAÇÃO 

1.1. Educação de qualidade e em tempo integral 

A educação engloba os processos de ensinar e aprender. É um fenômeno observado em qualquer 

sociedade e nos grupos constitutivos dessas e é responsável pela sua manutenção, perpetuação, 

transformação e evolução da sociedade a partir da instrução ou condução de conhecimentos, 

disciplinamentos (educar a ação), doutrinação, às gerações que se seguem, dos modos culturais de ser, 

estar e agir necessários à convivência e ao ajustamento de um membro no seu grupo ou sociedade, ou 

seja, é um processo de socialização que visa uma melhor integração do indivíduo na sociedade ou no seu 

próprio grupo.  

A educação de qualidade e em tempo integral consiste na grande meta que pretendemos atingir. E 

para elevarmos o padrão de qualidade educacional iremos investir em reformas, ampliações e construção 

de novas escolas e adquirindo material didático compatível com a faixa etária das crianças e também 

investir na formação e a valorização dos profissionais da educação. 

Também serão desenvolvidos programas que visem a melhoria na qualidade da alimentação 

escolar, com produtos naturais produzidos pela agricultura familiar do município através dos programas 

de aquisição de alimentos para a merenda escolar.  

 

1.2. Principais ações propostas 

1.2.1. Agentes Pedagógicos: 

 Proporciona a valorização dos servidores públicos da educação como agentes de 

qualidade dos serviços públicos; 

 Garantir aos profissionais a efetivação dos direitos previdenciários e trabalhistas; 

 Garantir a progressão de cargos, carreiras e salários; 

 Reajuste salarial compatível ao piso nacional; 

 Implantar o programa de formação continuada para todos os profissionais da educação, 

em parceria com instituições de ensino superior; 

 Promover ações de formação, capacitação, adaptação funcional, atualização e 

aperfeiçoamento profissional. 

 

1.2.2. Aos Alunos 

 Criar a Biblioteca virtual do município, com laboratório de informática completo para 

pesquisas a acesso a material didático e profissional; 

 Criar novas vagas nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil); 

 Implantar o programa de educação em tempo integral; 

 Implantar o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para todos os alunos da 

rede municipal de ensino; 
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 Incentivar a capacitação e formação profissional dos nossos jovens alunos em parceria 

com as instituições governamentais de formação técnica e profissionalizante; 

 Dar apoio aos nossos alunos que ingressarem no ensino técnico e superior, através de 

bolsas de estudo, a casa do estudante e o auxílio transporte. 

 

1.2.3. Infraestrutura Educacional 

 Construir novos CMEIs; 

 Construir novas creches na sede e nos povoados; 

 Construir novas Escolas Municipais na zona urbana e rural; 

 Construir quadras poliesportivas; 

 Revitalizar e modernizar as unidades escolares de acordo com a necessidade, oferecendo 

maior comodidade e segurança aos alunos, professores e demais agentes. 

 

1.2.4. Transporte Escolar 

 Ampliar e modernizar a frota de veículos escolares para os alunos da zona urbana e rural; 

 Adquirir veículos de apoio intermunicipal aos estudantes que fazem cursos técnicos e 

superior em outros municípios. 

 

1.2.5. Alimentação Escolar 

 Melhorar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar; 

 Acompanhamento técnico nutricional na elaboração do cardápio; 

 Aquisição de alimentos inatura produzidos pela agricultura familiar; 

 

1.2.6. Educação e Esporte 

 Trabalhar em parceria com a secretaria de esporte e lazer na consecução das ações 

educacionais conexas com o esporte e lazer; 

 Criar programas de incentivo ao esporte e lazer nas escolas, como instrumentos de 

resgate e inclusão social. 

 

1.2.7. Educação e Cultura 

 Trabalhar em parceria com a secretaria de cultura na consecução das ações educacionais 

conexas com as culturais; 

 Criar programas de incentivo à cultura e artes, como instrumentos de resgate e inclusão 

social; 

 Resgatar a tradicional festa estudantil de 7 DE SETEMBRO, com desfiles e banda 

marcial. 



 

6 

 

1.2.8. Educação e Saúde 

 Trabalhar em parceria com a secretaria de saúde na consecução das ações educacionais 

conexas com a saúde; 

 Garantir a assistência médica odontológica nas escolas, com a realização de mutirões da 

saúde bucal; 

 Garantir a assistência médica oftalmológica aos alunos; 

 Garantir a assistência à saúde psicológica dos alunos e profissionais da educação.  

 

1.2.9. Educação e Transparência 

 Criar o Mural da Transparência da Educação, com gráficos informando os valores reais 

dos recursos repassados pelo Governo para cada ação e programa da educação, bem 

como os valores detalhados da sua aplicação;   

 

 

2. SAÚDE 

A Saúde Pública na concepção mais tradicional, é a aplicação de conhecimentos (médicos ou não), 

com o objetivo de organizar sistemas e serviços de saúde, atuar em fatores condicionantes e 

determinantes do processo saúde-doença controlando a incidência de doenças nas populações através de 

ações de vigilância e intervenções governamentais. Por outro lado, como destaca Rosen a aplicação 

efetiva de tais princípios depende de elementos não-médicos principalmente de fatores econômicos e 

sociais. 

Pode-se dizer que a saúde política e económica centra sua ação a partir da ótica do Estado com os 

interesses que ele representa nas distintas formas de organização social e política das populações. 

Contudo alguns autores propõem que a "saúde pública" não deve ser confundida com o conceito mais 

amplo de saúde coletiva. 

 

2.1. Saúde acolhedora, inclusiva e para todos. 

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela humanização do 

atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de saúde até o atendimento médico, o serviço será 

aperfeiçoado e realizado com zelo e respeito ao cidadão, focando a qualificação e melhora dos modelos 

de atenção à saúde básica, com atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando 

programas especiais para a criança, a mulher, o homem e a melhor idade, com atendimento acolhedor e 

integral do cidadão, observando os objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. 
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2.2. Principais ações propostas: 

 Ampliar Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e democratizando o controle social 

nos territórios de saúde do Município; 

 Implantar Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, psicossocial, do idoso, 

urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades especiais) com adoção de 

linhas de cuidado e protocolos de atendimento; 

 Criar programa de assistência oftalmológica aos mais carentes; 

 Mutirões de tratamento oftalmológico de cataratas e glaucoma;  

 Implantar sistema de remuneração salarial dos servidores da saúde baseado na Gestão por 

Resultados por meio de indicadores em Saúde; 

 Implantar o Núcleo de Formação em Serviços de Saúde para servidores da Secretaria de 

Saúde, por meio da Escola de Gestão Pública; 

  Equipes de atendimento do PSF (Programa de Saúde da Família); 

  Linha Saúde na área rural do Município; 

 Renovar a frota de ambulâncias da Central de Transportes Eletivos; 

  Mutirões para procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais; 

 Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, serviços e setores; 

 Construir a Central de Abastecimento Farmacêutico e de Insumos; 

 Academia da saúde; 

 Renovar material permanente das unidades; 

 Construir 01 UPA (Unidade de Pronto Atendimento); 

 Elaborar projeto e destinar área para implantação do Hospital Municipal, em conjunto 

com Estado e União; 

 Construir novas USF (Unidades de Saúde da Família); 

 Revitalizar as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) quando necessário; 

 Criar o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas;  

 Ampliar o atendimento a dependentes químicos, principalmente por meio do Cetrad 

(Centro de Tratamento de Dependentes de Álcool e Drogas). 

 

2.3. Saneamento Básico 

A problemática do Saneamento Básico, é um grande desafio de nível nacional e está intimamente 

ligado ao sistema de saúde. Mas por se tratar de um tema delicado, está separadamente em um subtópico 

da saúde para uma melhor observação. 

O nosso município possui um sistema de saneamento básico só em partes e que não funciona, e, 

portanto, precisa ser revisado e reformulado. São milhões de reais enterrados no sistema de esgotamento 
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sanitário coletivo e de tratamento sem nenhuma utilidade. Também não existe um sistema de tratamento 

e distribuição de água que possa atender a população. 

 

2.4. Principais ações propostas: 

 Em parcerias com os governos estadual e federal, captar recursos para a implantação do 

sistema de tratamento e distribuição de água para todas as residências; 

 Revitalizar o sistema de tratamento de esgoto; 

 Construir galerias e tubulações fluviais, para evitar que os esgotos corram a céu aberto 

com as águas da chuva como ocorre; 

 Conscientizar a sociedade sobre o uso regular da água, para evitar desperdícios; 

 Levar água de qualidade para as comunidades rurais e povoados. 

 Criar programas de fossas sépticas ecológicas na Zona Rural. 

 

3. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Compromisso com o direito de todos. A Assistência Social como política de proteção social 

configura-se como uma nova possibilidade para o nosso País.  Assim, nossa proposta de governo é fazer 

valer o que preconiza essa importante política e garantir atendimento de qualidade a todas as famílias 

que dela necessitam. 

Principais ações propostas: 

 Construir duas unidades do CRAS volante no interior do Município; 

 Instituir um CREAS para atendimento à mulher em situação de violência; 

 Criar o Programa Família Acolhedora para atendimento a crianças; 

 Mapear o Programa Bolsa Família e o Bolsa Escola no município e fazer a inclusão das 

famílias carentes que ainda não são beneficiadas; 

 Criar o Centro de Atendimento e de Convivência da Juventude (CACJ)  

 Restaurante Popular; 

 Manter e ampliar o programa de formação continuada para profissionais da rede 

socioassistencial do Município (governamental e não-governamental) e conselheiros de 

políticas públicas, por meio da Escola de Gestão Pública; 

 Implantar o Programa de Assistência e Apoio às Gestantes com entrega de kits; 

 Criar o Centro de Convivência do Idoso; 

 Criar o Centro de Convivência das Gestantes, com acompanhamento da gestação; 

 Resgatar e Ampliar o Programa do leite; 
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4. INFRAESTRUTURA 

Preparar Nova Olinda do Maranhão para o crescimento  

Nos próximos quatro anos, vamos preparar o caminho do crescimento que virá para nossa jovem 

cidade, através de ações independentes e conjuntas com o governo estadual e federal, com ações para 

melhorar o sistema viário de forma organizado e seguro, conservação e construções de praças e parques 

ambientais em todas as regiões da cidade. Esses são exemplos de estruturas essenciais para o 

crescimento de Nova Olinda do Maranhão que receberam e continuarão recebendo atenção especial. 

Principais ações propostas: 

 Construir Parques Lineares Ambientais; 

 Construir a PEC (Praça dos Esportes e da Cultura); 

 Construir Centros de Convivência de todas as idades;  

 Pavimentar todas as ruas da cidade que não possuem asfalto; 

 Implantar pontos de conexão Digital; 

 Eliminar pontos escuros da cidade por meio da extensão da rede de iluminação pública e 

colocação de luminárias eficientes; 

 Implantar sistema de gerenciamento da iluminação pública; 

 Melhorar o sistema de tráfego no meio rural, garantindo segurança, facilidade e agilidade no 

escoamento da produção rural para melhor atendimento das comunidades do interior; 

 Melhorar e conservar as praças existentes; 

 Construir novas praças nos bairros e povoados; 

 Construir os Portões da Cidade.  

 

5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Uma das formas de promover o desenvolvimento econômico, é promovendo também a integração 

sociocultural. É preciso que as políticas públicas cheguem até os seus destinatários dando a estes as 

condições básicas do poder de comprar, produzir e vender. Para tanto, é preciso mudar a forma de fazer 

política e resgatar a obrigatoriedade de sua consecução. 

É preciso motivar as relações sociais e de consumo, promovendo a inclusão socioeconômica e 

cultural da sociedade. 
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Fomentar o empreendedorismo  

Vamos incentivar o empreendedorismo por meio de ações de motivação de instalações industriais 

e do aumento da oferta de microcrédito, oferecendo capacitações e treinamentos aos empreendedores 

individuais e de MPEs e apoio na promoção de eventos que estimulem a economia local. 

Principais ações propostas: 

 Intensificar a formalização; capacitação dos empreendedores e colaboradores; 

 Realizar mostras e feiras de negócios; 

 Criar uma linha visando orientar e informar os empreendedores; 

 Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e mercados; 

 Promover ações (Conselho Municipal do Turismo), para ampliar o número de eventos anuais 

 Criar o Centro de Convenções e Eventos; 

 Construir o Centro de Comércio Informal (CCI); 

 Construir o centro comercial de apoio à agricultura familiar; 

 Fazer funcionar ativamente a Sala do Empreendedor; 

 Promover a presença do Sebrae no município para atender tanto a Classe Empreendedora 

quanto ao Agricultor; 

 

6. AGRICULTURA  

A agricultura não é apenas a atividade mais antiga da sociedade humana, é também a responsável 

por toda a produção alimentar do planeta e por tanto a mais importante. A agricultura como produtora 

primária deve ser valorizada e motivada através de políticas públicas motivadoras da produção e do 

produtor. 

Apoio e incentivo aos Produtores Rurais 

O agronegócio é um dos principais pilares da economia, neste sentido, a Secretaria de Agricultura, 

Pesca e Abastecimento irá desenvolver importantes programas e projetos de apoio aos Produtores Rurais 

(pecuaristas, pescadores, trabalhadores rurais e agricultores familiares). Dentre as metas para os 

próximos quatro anos, estão a difusão do conhecimento técnico referente à eficiência tecnológica, 

econômica e administrativa das cadeias produtivas e a qualidade de produção, bem como o incentivo ao 

produtor rural para diversificar atividades em culturas alternativas. 

Principais ações propostas: 

 Intensificar o programa de saúde animal; 

 Implantar o Centro de Comercialização para aos Produtores Rurais; 
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 Implantar o Programa Caminhos do Progresso Rural, destinado à permanente manutenção de 

estradas rurais, bem como gradativamente pavimentar estradas do interior; 

 Implantar o Centro de Distribuição Social, destinado a receber de forma centralizada produtos 

para o banco de alimentos, a compra direta, o restaurante popular e a merenda escolar; 

 Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em parceria com a Secretaria 

do Meio Ambiente; 

 Criar programas de apoio ao produtor tais como construção e melhoramento das Casas de 

Farinha e Casas do Mel; 

 Criar programa de assistência técnica e mecanizada; 

 Incentivar a produção 

 Implantar o programa Quintal Produtivo; 

 Criar o programa Mais Açudes; 

 Incentivar a criação da Cooperativa dos Produtores Rurais; 

 Implantar a Agro-Escola Técnica; 

 Incentivar a produção orgânica 

 Promover cursos de Agrofloresta 

 

7. MEIO AMBIENTE  

 

Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

Ser uma cidade ambientalmente correta, implica estar ligada ao uso controlado dos recursos 

naturais, à redução e destinação final adequada dos resíduos sólidos, à reciclagem dos materiais e da 

energia, ao uso de tecnologias limpas, à educação ambiental, bem como regras de proteção ambiental e 

fiscalização. Com o meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida e a economia 

não se desenvolve satisfatoriamente. 

Iremos trabalhar na gestão dos recursos hídricos, na arborização urbana, no gerenciamento dos 

resíduos sólidos, no saneamento ambiental e na construção de espaços ambientais de lazer. Serão quatro 

anos de trabalho intenso, responsável e com resultados expressivos para a nossa gente. 

Com o meio ambiente degradado, o ser humano resume o seu tempo de vida e a economia não se 

desenvolve satisfatoriamente. É por essa razão que a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente 

estão entre as prioridades. 
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Principais ações propostas: 

 Criar a Secretaria de Meio Ambiente; 

 Ampliar as ações de arborização urbana, por meio dos projetos Sementes do Amanhã, Disque 

Árvore, Vou pela Sombra e construir o viveiro municipal; 

 Criar o programa Cidade das Águas, protegendo e conservando nascentes e monitorando as 

nascentes, igarapés, lagos e rios do Município; 

 Elaborar e aprovar o novo Plano de Saneamento do Município 

 Construir Parques Ambientais em várias regiões do Município, promovendo a cultura da 

preservação, conservação e contemplação dos recursos naturais, aliado à prática de esportes e 

atividades culturais; 

 Instituir, no âmbito do Município, o licenciamento florestal e ambiental; 

 Criar os mecanismos de controle e fiscalização da poluição; 

 Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos; 

 Municipalizar o serviço de tratamento de resíduos da construção civil; 

 Combater o uso irregular de agrotóxicos; 

 Combater as queimadas desordenadas; 

 Conscientizar a sociedade sobre os perigos do desmatamento das reservas ciliares e das 

reservas florestais; 

 Incentivar o extrativismo consciente e o uso regular dos recursos naturais; 

 Incentivar a criação e a preservação das áreas verdes; 

 Combater e punir toda e qualquer ação de agressão ao meio ambiente. 

 

8. SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL  

A violência está cada dia mais presente e crescente em nossa sociedade. A Segurança Pública é de 

responsabilidade do Estado, porém o município e a sociedade possuem suas obrigações para uma maior 

e melhor consecução. A sociedade não é apenas o destinatário final da segurança pública, é também um 

agente da formação cidadã através das instituições e movimentos sociais. A criminalidade por exemplo, 

precisa ser inibida ainda em sua essência subjetiva, com o desenvolvimento de políticas voltadas para as 

ações sociais, educacionais, esportivas e culturais como meio de afastar e tirar os jovens e adolescentes 

das margens da criminalidade e das drogas. 

Compartilhar a responsabilidade na medida dos limites de atuação 

Vamos reforçar a estrutura da Guarda, visando garantir o adequado cumprimento de seu dever 

constitucional, que é proteger os bens, serviços e instalações pertencentes ao município. 
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Principais ações propostas: 

 Criar o Conselho Comunitário de Segurança; 

 Liberar os policiais da realização de tarefas burocráticas e permitindo a eles focar sua atuação 

nas principais funções de polícia; 

 Implantar o sistema de vídeo-monitoramento em pontos estratégicos (câmeras); 

 Realizar audiências públicas e amplo debate com a sociedade para avaliar e deliberar a 

respeito do armamento da Guarda; 

 Intensificar o programa de estruturação da Guarda; 

 Garantir a instalação e permanência das UPS  

 Realizar operações em parceria com os demais órgãos de segurança; 

 

9. ESPORTE E LAZER 

Vamos viabilizar recursos para construir uma moderna Arena Multiuso. Com isso, teremos uma 

das melhores estruturas para a prática de esportes do município, formando atletas, descobrindo talentos e 

proporcionando lazer e diversão. 

Principais ações propostas: 

 Desenvolver atividades de lazer em todo o Município, em espaços públicos nos finais de 

semana e feriados, oportunizando lazer e entretenimento à comunidade em geral, por meio 

do programa "Praça Ativa"; 

 Promover o programa "Ginástica para todos", com aulas de alongamento, ginástica aeróbica, 

localizada, funcional e laboral; 

 Criar o programa de instalação de academias de todas as idades e academias ao ar livre em 

diversos pontos da cidade e do interior; 

 Viabilizar recursos para a construção de uma moderna Arena Multiuso; 

 Prestigiar e apoiar atletas locais; 

 Incentivar a formação de novos atletas; 

 Dar suporte às atividades esportivas; 

 Contratar técnicos e profissionais da área. 
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10. CULTURA  

Arte, cidadania e responsabilidade social 

A Cultura está intimamente ligada a educação e a formação social e tem um papel muito 

importante na sociedade, a de guardar e preservar na memória a história e os valores de um povo, suas 

crenças e costumes. A cultura é conhecimento e cidadania.  

Na administração pública, a cultura possui um papel muito importante, o de promover a inclusão 

social através de projetos educativos e artísticos em suas mais variadas modalidades e representações. 

Além de apoiar as manifestações artísticas em toda a extensão da palavra. Neste contexto, defende-se a 

conexão das secretárias: cultura-educação-assistência social, para um maior congraçamento social.  

Principais ações propostas: 

 Criar um Centro Cultural com uma biblioteca e Farol do Saber; 

  Criar programas de incentivo aos festivais de música, de dança artísticas, movimentos 

gospel, teatro e cinema; 

  Projeto Transformar: Cultura de Paz; 

 Telecentros, proporcionando inclusão digital; 

 Projeto Ônibus Biblioteca (livros físicos e digitais); 

 Ampliar projetos de incentivo à leitura; 

 Implantar e fortalecer o Sistema Municipal de Cultura; 

 Apoiar as entidades culturais; 

 Criar programas de apoio à cultura e aos povos tradicionais; 

 Incentivar a arte artesanal; 

 Criar a Feira do Artesão. 

 

11. TRANSPORTES E TRÂNSITO  

Mobilidade urbana: trânsito e transporte de qualidade para nossa gente 

A humanização do trânsito está entre as prioridades nessa área. Vamos implantar um amplo 

programa educativo, com abordagens de orientação a crianças, jovens e adultos de todas as idades, com 

o objetivo de resgatar valores de respeito e solidariedade no trânsito e de reduzir acidentes. 

A mobilidade urbana e rural é um direito de todos os cidadãos e o transporte de qualidade e seguro 

é indispensável. 
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Principais ações propostas: 

 Realizar palestras, atividades lúdicas e campanhas visando à mudança comportamental e 

redução de acidentes, mortos e feridos em vias públicas; 

 Incentivar o uso de transporte não motorizado: 

 Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do trânsito, a fim de 

promover prioritariamente a segurança e a fluidez; 

 Melhorar a qualidade e a segurança do transporte rural (Caminhão do Povão);  

 Melhorar a frota do transporte escolar; 

 Adquirir ônibus de apoio social, esportivo e cultural para viagens interurbanas e 

interestaduais; 

 Regularizar a situação dos mototaxistas e taxistas do município; 

 Incentivar a municipalização das placas dos veículos (transferências).  

 

12.  GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA 

 

Respeito ao cidadão, modernização administrativa e responsabilidade fiscal 

Para os próximos quatro anos, além de trabalharmos com a austeridade fiscal, iremos criar os 

sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos e 

financeiros, com foco na modernização da gestão, eficiência dos serviços públicos e desburocratização. 

 

Principais ações propostas: 

 Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos); 

 Modernizar o Arquivo Público Municipal; 

 Manter o programa de renovação da frota municipal e dos equipamentos; 

 Criar a Escola de Gestão Pública, promovendo a capacitação e aperfeiçoamento continuados 

dos servidores municipais;  

 Garantir a revisão do Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do funcionalismo municipal; 

 Implantar programa de atenção, vigilância e promoção à saúde do servidor; 

 Criar o Departamento de defesa Civil; 

 Criar programas destinados à capacitação profissional de jovens e adultos, especialmente o 

ensino técnico, bem como criar a Agência do Trabalhador; 

 Criar a Secretaria da Juventude;  

 Implantar o programa de inclusão social, com pontos de acesso à rede de wifi aberta nos 

principais bairros da cidade, com bloqueador de conteúdo não recomendado. 
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13. HABITAÇÃO 

Moradia digna aos Novaolindenses 

Nos próximos quatro anos, vamos focar no trabalho de regularização fundiária para titulação das 

famílias que residem em áreas não legalizadas, bem como intensificar a construção de novas unidades 

habitacionais, reduzindo o déficit habitacional. 

 

Principais ações propostas: 

 Captar recursos federais e estaduais para a melhoria e construção de moradias dignas na zona 

urbana e rural; 

 Inscrições aos interessados no Programa Minha Casa Minha Vida; 

 Dar cumprimento ao que preceitua o Plano Municipal de Habitação; 

 Criar o Conselho Municipal da Cidade; 

 Buscar parcerias com instituições sem fins lucrativos e clubes de serviço para ampliar a oferta 

de moradia às famílias de baixa renda; 

 

“Uma gestão de qualidade, se faz com a participação popular”.  


