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APRESENTAÇÃO

A  ESPERA FELIZ PARA TODOS, com o objetivo de atender 

Legislação Eleitoral, apresenta as diretrizes para a construção coletiva do 

Programa de Governo, compreendido entre 2021/2024, onde serão 

ouvidos diferentes segmentos da sociedade Esperafelicense , para 

sistematização de propostas, visando à melhoria da qualidade de vida da 

população, baseadas na liberdade, igualdade e desenvolvimento 

sustentável e através da implementação concreta de políticas públicas 

que contemplem as dimensões sociais, ambientais, culturais, 

educacionais e econômicas.

As medidas aqui previstas levam em consideração as necessidades 

da população, são soluções simples, que bem planejadas, e 

implementadas adequadamente, irão assegurar uma cidade que queremos, 

democrática e com avanços para todos.

PROPOSTAS DE AÇÃO

EDUCAÇÃO
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Escolher o Secretário(a) Municipal 
de Educação dentre os servidores 
da Rede Municipal de Ensino e 
que tenha conhecimento da 
realidade da Educação de nosso 
município.

Projetos: 

⦁ Escolas de Portas Abertas;
⦁ Projeto de Alfabetização: 

Aprendendo com as letras. 
Utilizando o Método Lea 
Dupret, como Política 
Municipal de Alfabetização 
nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental (1º e 2º ano)

Dar ênfase aos projetos de 
capacitação continuada aos 
professores e outros profissionais da 
educação, bem como focar sempre na 
valorização profissional da classe e 
qualidade do ensino nas escolas 
municipais, como: 

⦁ Retorno do Projeto Educar, 
com a estrutura original;

⦁ Formação para os 
Supervisores Educacionais;

⦁ Formação para os professores 
do Berçário das Creches; 
Formação para as cuidadoras 
das Creches;

⦁ Formação em Educação 
Inclusiva e Especial

Criar política municipal para 
erradicar o analfabetismo e ampliar 
o nível de escolaridade de jovens e 
adultos, com apoio das demais 
secretarias da área social, entidades, 
associações, Governo do Estado, 
sindicatos e igrejas.
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Atualização do Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério Público 
Municipal e sua extensão aos demais 
servidores de forma a garantir 
remuneração condigna.

Implantar o Programa (OLHO 
VIVO) ¨BEM ESTAR¨, uma 
parceria entre Saúde e Educação, 
diagnosticando crianças com 
problemas de visão e distribuindo 
óculos gratuitamente e Terapias 
holísticas (óleos essências, florais , 
homeopatias  em parceria com  
terapeutas populares capacitados;

Promover novas campanhas, 
premiações e concursos que 
incentivem a leitura e o uso mais 
frequente da biblioteca e dos sites de 
pesquisa;

Readequar o transporte escolar com 
base nas distâncias percorridas e 
mais comodidade para os alunos,com 
a possibilidade de um monitor para 
os mesmos.

Construção de uma sede própria para  
instituição (CAEE)Centro de 
Atendimento Educacional 
Especializado, para atender 
adequadamente no que se refere ao 
espaço físico as demandas do CAEE

Implantar a disciplina de Xadrez 
(Projeto piloto) em uma das escolas 
da Rede Municipal, como forma de 
desenvolvimento cognitivo e 
intelectual dos alunos. 
Gradativamente, estender a toda a 
rede;

Incluir temas como economia 
doméstica e empreendedorismo no 
cotidiano escolar, visando preparar 
jovens para desafios que encontrarão 
no futuro;
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Implantar um sistema de fiscalização 
e monitoramento técnico das 
estruturas físicas e técnicas das 
unidades de educação, com a 
realização frequente de obras de 
manutenção, ampliação e 
readequação.

Expansão do programa de Educação 
para a segurança no trânsito e 
prevenção ao uso de drogas, em 
parceria com a Polícia Militar, 
Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistencia Social e,OSC para todas 
as crianças do município.

Ampliação do Serviço de Psicologia 
e fonoaudiologia, para que os 
mesmos possam atender de forma 
eficiente as demandas provindas das 
Escolas Municipais e ampliar os 
Atendimentos dos alunos das Escolas 
Estaduais.

Discutir com os profissionais da 
educação a implantação de políticas 
de capacitação, valorização 
profissional e plano de carreira do 
magistério.

Incluir no CAEE:
Serviço Social para atender às 
demandas necessárias deste 
profissional.

Ampliar o atendimento do psicólogo, 
visto a importância deste profissional 
nas situações que surgem no CAEE.

Aquisição de um carro para os 
terapeutas do CAEE, para visitarem 
as escolas dos alunos atendidos do 
mesmo.

Ampliar os atendimentos no CAEE, 
contratando Terapeuta Ocupacional 
para atender de forma eficiente as 
demandas provindas das crianças 
com autismo.

Implementação de Informativo 
Educacional, otimizando o site da 
Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura e fomentar o informativo 
“Educação em Foco, para as 
comunidades que são contempladas 
pela escola local.

CAICEF / CRECHES:

Implementar a presença efetiva do 
Supervisor Pedagógico, para que 
possa fomentar uma rotina mais 
educativa. 

Implementar a Educação em Tempo 
Integral nas Comunidades do Paiol, 
Areal, Vargem Alegre e Taboão.

Eleição para Diretor das Escolas 
Municipais, segundo o Estatuto do 
Magistério.

Inserção de Diretor da Cultura Retorno do Festival de Teatro 
“Stênio Garcia”

Parceria com a agricultura familiar, 
no intuito de promover uma 
alimentação saudável. 
Fortalecimento do PNAE

  Formação continuada para os 
serventes escolares com foco na 
alimentação saudável.

4



Incluir nas escolas da área rural a 
disciplina de Inglês , Agroecologia e 
Educação Física na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.
- Feira de Ciências Municipal com as 
escolas (incentivo a inovação, 
tecnologia social, sustentabilidade e 
fortalecimento da rede educacional);

- Programa Agroecologia nas 
Escolas;

- Educação do Campo; 

- Transporte para estudantes de 
Escolas Famílias Agrícolas, até a 
estruturação de uma escola agrícola 
local.

Incluir na matriz curricular do 
Ensino Fundamental a disciplina 
Práticas Agrícolas, com o objetivo de 
aguçar o prazer pelas atividades do 
campo, interagir com atividades 
inerentes ao meio em que vivem e 
preparar o aluno para desenvolver 
práticas que possam contribuir com 
sua formação integral.

Criação de espaços de lazer e cultura 
para Educação Infantil na área rural, 
visando o atendimento dentro das 
necessidades reais que as crianças 
nessa idade precisam.

Organização  de um espaço  de 
Conselhos para maior agilidade e 
participação dos envolvidos, dando 
suporte técnico aos participantes e 
acompanhando as ações de cada 
Conselho para uma efetiva atuação.

Implantar o programa Creche 12 
meses para garantir o atendimento 
dos filhos dos pais trabalhadores que 
não têm férias ou recesso nos 
períodos de fim de ano. O 
atendimento será feito por 
professores que se predispuserem a 
trabalhar neste período e por 
profissionais contratados em caráter 
temporário.

Nucleação das Escolas próximas, 
com o objetivo de melhorar a 
qualidade do ensino e de ofertar 
espaços mais adequados a uma 
Educação de qualidade.

PROPOSTAS DE AÇÃO

AGRICULTURA
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As propostas aqui elencadas devem, do ponto de vista de uma 

gestão ética e eficiente, serem conduzidas a partir dos princípios da 

sustentabilidade ambiental na perspectiva de promover estratégias 

voltadas ao que propõe a economia solidária, pautada no processo de 

inclusão produtiva e comercial contribuindo assim para geração de 

emprego e renda.

- Promoção de estratégias para conhecer as potencialidades 

agropecuárias do município; 

- Realização de programas de qualificação profissional para os 

trabalhadores (as) da Agricultura Familiar; buscar  parcerias

- Fortalecimento das associações e cooperativas da agricultura Familiar; 

- PNAE – ampliação e organização das compras através de editais;

- PAA Municipal  -  aquisição através edital de produtos da agricultura 

familiar para entidades beneficentes sediadas no município e famílias em 

situação  VULNERABILIDADE SOCIAL 

- Promover a participação efetiva do CMDRS, afim de promover uma 

gestão participativa;

- Criação do Vale-feira e ampliação da feira livre (cadastro dos 

produtores/as e acompanhamento);

- Sala de prova de café

- Parcerias para análises de solo;

- Implantação do Programa Frutas no quintal;

- Programa Sementes para o campo (distribuição a base de troca);

- Organização e estruturação do Concurso Municipal de Cafés Especiais;
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                        * Trabalho por setor (premiação de incentivo a qualidade)

                         * Acompanhamento técnico através de Dias de Campo e 
individual.

- Promoção e incentivo da Agroecologia no município. Realizar 

convênios com instituições/associações que trabalham na modalidade. 

Fomentar recurso para trabalhos técnicos, mediante planejamento e 

prestação de contas;

- Apoio a infraestrutura rural nas propriedades, com máquinas para o 

produtor (serviços gerais da propriedade com limite de horas/semestre, 

conforme a legislação municipal. Com acompanhamento e registro das 

atividades);

- Incentivo à criação de hortas escolares e comunitárias;

- Exposição Agropecuária: valorização da cultura local, procurar 

melhorar o incentivo ás organizações locais/setores;

- Matadouro municipal: manutenção e ampliação, melhorias e prestação 

de contas das atividades;

- Contratação de um médico veterinário; 

- Contratação de Técnicos agrícolas e agropecuário;

- Promover uma reunião anual para avaliação e planejamento das ações 

com sindicatos, associações, cooperativas e representantes das 

comunidades.

PROPOSTAS DE AÇÃO 

SAÚDE

À medida que se investe em setores sociais, ambientais, econômicos e 
culturais e estruturais consequentemente há resultados positivos na 
qualidade de vida das pessoas, o que pressupõe um avanço significativo 
num sistema de saúde preventiva em detrimento da sobreposição da 
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conjuntura atual da saúde curativa. No entanto temos a clareza de que é 
um trabalho a médio e longo prazo. Portanto as ações aqui propostas 
perpassam pela eficiência da gestão no âmbito da saúde municipal.

O Plano de Governo criado para o ciclo de 04 anos se baseia em três 
vertentes:

⦁ fortalecimento da atenção primária;

⦁ ampliação da cobertura de serviço especializado;

⦁ parceria com o hospital no aumento da oferta de procedimentos. 

                

⦁ Para concretização do proposto seguem as ações:

⦁ Manutenção das equipes de saúde da família, das equipes de saúde 
bucal e da equipe multidisciplinar de apoio ao PSF, aumentando as 
especialidades. Acreditamos que o vínculo é a principal chave para 
o sucesso desta estratégia de saúde.

⦁ Implementação de uma nova equipe de saúde da família 
abrangendo as áreas dos bairros Vale do Sol 2 e Novo Horizonte, 
atualmente assistidas pela equipe de saúde do PSF Pioneira. Por 
serem áreas de grande vulnerabilidade, necessitam de maior e 
melhor cobertura.

⦁ Implementação do Programa do Governo Federal “Melhor em 
Casa”, um serviço indicado para pessoas que apresentam 
dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço de sua 
casa para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda, para pessoas 
que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais 
indicada para o seu tratamento. A atenção domiciliar visa 
proporcionar ao paciente um cuidado mais adequado e próximo da 
rotina familiar, evitando hospitalizações desnecessárias e com isso 
diminuindo o risco de infecções, além de estar no aconchego do 
lar, o que contribui e muito para a sua recuperação.

⦁ Mesmo com o fim do PMAQ, continuaremos valorizando 
financeiramente os membros de todas as equipes de saúde da 
família de acordo com critérios de produção pré-estabelecidos 
pelos governos federal, estadual e municipal.

⦁ Valorização da área odontológica implantando as especialidades 
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com maior demanda na Policlínica, com número adequado de 
profissionais e remuneração condizente com as ações.

⦁ Inclusão mais ativa dos profissionais da odontologia nas equipes 
de saúde da família, principalmente na definição de ações e no 
partilhamento das mesmas com os agentes de saúde.

⦁ Valorização dos agentes comunitários de saúde e agentes de 
endemias, ampliando a interação desses profissionais com a 
gestão, e com isso participando-os das decisões relativas às suas 
funções, proventos e gratificações.    

⦁ Integração do programa “e-sus” com a farmácia básica e com as 
especialidades da Policlínica, facilitando o compartilhamento das 
informações e assim, evitando as filas e aglomerações.

⦁ Criação de um aplicativo de celular “Saúde Feliz”, onde os 
usuários poderão receber datas das consultas, dos exames, alerta de 
vencimento de receitas, marcação de consultas de rotina e muitos 
outros recursos, agilizando o atendimento e também evitando filas 
e aglomerações nas unidades básicas de saúde.  

⦁ Fomentar capacitações e cursos de educação continuada para todos 
os membros das equipes de saúde da família. 

⦁ Reforma física da Policlínica, com a criação do “Complexo da 
Policlínica”, com aumento de consultórios, área administrativa, 
garagem para os veículos, salas de exames, etc.

⦁ Reforma e ampliação das unidades básicas de saúde da zona rural, 
iniciando pela unidade do setor São Domingos, que está fechada.

⦁ Capacitação dos profissionais que realizam as transferências de 
pacientes (motoristas, técnicos e auxiliares de enfermagem) com 
aquisição de equipamentos necessários para ambulância, 
promovendo o transporte desses usuários com melhor qualidade e 
segurança (situações que o SAMU não pode ser acionado). 

⦁ Mapeamento contínuo dos índices epidemiológicos relacionados a 
Dengue, Zica e Chicungunha, intensificando nas áreas mais 
acometidas ações de prevenção e educativas durante todo o ano.

⦁ Manutenção das ações preventivas e educativas em relação a 
COVID 19, e com a chegada da vacina, realizar a imunização da 
população de forma rápida e abrangente. 
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⦁ Fortalecer a parceria com a Associação Protetora dos Animais, 
adotando medidas preventivas e educativas, assim como a 
elaboração de um plano de trabalho para execução das ações.  

⦁ Ampliação da lista de medicamentos fornecidos na farmácia básica 
do SUS.

⦁ Retorno das especialidades médicas no atendimento ambulatorial 
na Policlínica, cardiologia, psiquiatria, cirurgia geral, psicologia, 
dermatologia, neurologia e endocrinologista, assim como a 
ampliação das consultas de pediatria, ginecologia, fonoaudiologia 
e   nutrição.

⦁ Ampliação do número de exames médicos como, sangue, 
ultrassom, ressonância magnética, cardiológicos e tomografias.

⦁ Fortalecimento de nossa presença no consórcio intermunicipal de 
saúde (CIS-VERDE).

⦁ Estreitar os laços da gestão com pacientes e funcionários 
respeitando a individualidade de cada um, humanizando a relação, 
buscando atender as demandas trazidas por cada indivíduo e dando 
resolução dentro do possível.

⦁ Olhar especial para a saúde mental. Melhorando o acolhimento ao 
paciente psiquiátrico, intensificando o controle do tratamento 
realizado aos pacientes psiquiátricos, criando um grupo de estudo 
entre os profissionais do CAPS e ESF’s, e aprimorando a 
assistência ao leito de saúde mental no Hospital de Espera Feliz.

⦁ Ações em parceria com o Hospital de Espera Feliz a fim de 
aumentar a oferta de serviços prestados no hospital, como cirurgias 
e partos.

⦁ Implantação do projeto “Parto Feliz”, com o acompanhamento da 
gestante desde o pré-natal, nas unidades básicas de saúde, 
passando pelo parto humanizado realizado pelo Hospital de Espera 
Feliz e com a assistência de equipe especializada dos primeiros 
dias do bebê.

⦁ Fortalecer parceria com a APAE do município, fornecendo 
profissionais de diversas áreas para melhorar o atendimento. 

⦁ Implantação de programas de formação continuada aos 
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trabalhadores da saúde em parceria com a universidade federal e 

estadual;

⦁ Implantação do Programa BEM VIVER com terapias 

holísticas( homeopatias, fitoterapias, florais, acunputura e outros). 

⦁ Realizar parcerias com outras secretarias  para ações conjuntas em 

questões específicas a nível municipal

PROPOSTAS DE AÇÃO

SETORIAL COMÉRCIO

No processo de desenvolvimento preconizado no município o 
comercio assume um papel preponderante, a medida em que, com apoio, 
do poder público e das instituições credenciadas para tal contribuem 
significativamente para a geração de emprego e renda e para aumento da 
arrecadação municipal e do empreendedorismo, sem com isso onerar os 
impostos aos sujeitos que dele fazem parte. 

- Apoio a micros e pequenas empresas locais; 

- oficinas de capacitação e motivação profissional aos trabalhadores do 
comercio em geral

- Apoio a Sala do Empreendedor e central de informação de oferta de  
vagas/emprego;

- Parceria com associações comerciais local a fim de discutir e promover 
o comercio local

PROPOSTA DE AÇÃO 

SETORIAL DE INFRAESTRUTURA

A proposta aqui deve considerar os pressupostos para um processo 

de desenvolvimento socialmente equilibrado, ambientalmente sustentável 

e politicamente participativo que garanta à universalização das políticas 

sociais e o acesso igualitário as políticas públicas. Nesse contexto há de 

ser considerar uma visão estratégica de desenvolvimento municipal 

através da elaboração dos planos municipais das diversas áreas, 
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observando os impactos do crescimento e o Plano Diretor do Município.

- Pavimentação/calçamento e rede de esgoto de ruas urbanas 

- Manutenção e ensaibramento de estradas rurais;

- Regularização Fundiária; 

- Melhoria da iluminação pública municipal urbana e povoados rurais; 

- Planejamento do desenvolvimento urbano e rural; 

- Conclusão do Estádio Municipal; 

- Apoio às polícias Civil e Militar;

PROPOSTAS DE AÇÃO 

MEIO AMBIENTE

Investir nas políticas de gestão ambiental é sobremaneira garantir a 

continuidade das espécies e inverter a lógica tradicional de 

desenvolvimento desprovido dos processos de sustentabilidade 

ambiental.

- Criação de aterro controlado dentro das normas/legislação ambientais 

exigidas pelo governo federal; 

- Usina de Reciclagem do lixo a nível Regional;

- Realização de tratamento do lixo para evitar a contaminação do solo; 

- Implantação de uma central de compostagem;

- Implantação da coleta seletiva de lixo; 

- Apoio aos catadores municipais de material reciclável 
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- Programa Conhecendo o Campo, placas indicativas na área rural;

- Realizar manutenção de praças nas vilas e praças de nosso município; 

- Criação de uma política de educação ambiental nas escolas;

- Paisagismo urbano e rural; 

- Fortalecer parcerias com universidades e instituições, para desenvolver 

pesquisas e promover educação ambiental;

- Programa de incentivo a saneamento básico rural; 

-  Recuperação e preservação de nascentes.

PROPOSTA DE AÇÃO 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

⦁ Mudança da denominação para “SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL”;

⦁ Implantação da Coordenação de Segurança Alimentar e nutricional 

com o fortalecimento da Agricultura Familiar; 

⦁ Promoção de políticas de afirmação de direitos;

⦁ Nova Política Sobre Drogas: fortalecer o Conselho Municipal 

Sobre Drogas e trabalhar projetos específicos sobre a temática na 

Proteção Social Básica;

⦁ Fomentar o Programa “Meu Emprego, ocupação e renda para 

todos”;

⦁ Garantir a execução do Plano Municipal de Assistência Social em 

vigência; 
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⦁ Vigilância Socioassistencial - Implantar um Sistema Municipal de 

Informação dos Serviços Socioassistenciais com mapeamento e   

diagnóstico socioassistencial e territorial e identificação de 

políticas públicas, riscos e vulnerabilidades;

⦁ Cadastro Único - Ampliar o uso do Cadastro Único como fonte de 

diagnóstico para a implementação de Políticas Sociais, conforme 

as demandas específicas de cada segmento, tendo como norte o 

combate às desigualdades sociais;

⦁ Equipe Volante – instituir uma equipe volantes a fim de garantir o 

acesso das famílias da área rural para os serviços de Cadastro 

Único, Programa Bolsa Família e Proteção Social Básica;

⦁ Benefícios Eventuais - Ampliar o alcance dos direitos ofertados ao 

Usuário na prestação do Benefício Eventual, conforme Lei 

Federal. Prover o atendimento emergencial; Atualizar as 

regulamentações dos Benefícios Eventuais;

⦁ Conselhos Municipais-  Fomentar um espaço dos conselhos 

municipais com secretaria executiva exclusiva;

⦁ Conselho Tutelar - Processo de emancipação e autonomia, 
viabilizando uma sede própria para o Colegiado;

⦁ Proteção Social Especial de Média Complexidade -  CREAS: 

Ampliação da Equipe Técnica (Assistente Social e Psicólogo); 

Implementação de Políticas Públicas voltadas para pessoas que 

estão vivendo em situação de Rua;

⦁ Proteção Social Especial de Alta Complexidade:
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⦁ Abrigo Institucional para Idosos: Ampliar, apoiar e 

fomentar parcerias financeiras destinadas ao Abrigo São 

Sebastião de Espera Feliz; Promover juntamente com a 

Instituição formação continuada para cuidadores; 

Fortalecer e ampliar a Equipe Técnica da Instituição, 

agregando os profissionais de Serviço Social, Terapia 

Ocupacional e Psicologia; Estimular e potencializar a 

Instituição de Acolhimento no processo de reaproximação 

familiar.

⦁ Residência Inclusiva: Implementar através de convênio e 

parcerias a Residência Inclusiva; Apoiar financeiramente a 

Estruturação da Residência Inclusiva; Promover capacitação 

com a Equipe de Cuidadores; Fomentar a implementação da 

Equipe Mínima (Psicólogo e Assistente Social).  

⦁ Abrigo Institucional de Crianças e Adolescentes: Manutenção 

e ampliação do Convênio e parceria com a Associação Leleco 

para Crianças; Parceria e fomentação da Formação 

Continuada destinada a Equipe Técnica do Abrigo; Parceria e 

fomentação da Formação Continuada para 

Educadores/cuidadores

PROPOSTAS DE AÇÃO 

TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER.

As ações propostas nestes setores têm como diretrizes as questões 

relacionadas a uma vida saudável e comprometidas com resgate do que 

há de mais belo construído ao longo da história neste município, e 

sobretudo com as questões voltadas as ações educativas que promovem 
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as bases necessárias a construção de uma cultura de paz.

- Incentivar a prática de todas as modalidades esportivas;

- Apoiar os eventos esportivos e culturais realizados em nosso 

município;

- Construção de uma liga esportiva do municipal; 

- Reformar o campo do estádio;

- Fortalecer e incentivar o campeonato Rural municipal;

- Turismo rural – organização e criação de um folden circuito turístico 

municipal

- Reforma de quadras no município;

- Organização de um circuito cultural alternativo;

- Criação de espaço cultural da juventude;

- Reestruturar o Carnaval Esperafelicense;

- Fomentar os festivais Juninos;

- Realização de eventos culturais na Cidade e setores rurais

- Festival da Música e cinema  na praça

- Feira-Livre Cultural –  realização no dia da Feira dos Produtores

- Implantação da  CASA DO ARTTESÃO

- Criação do centro de informação turística e roteiro eco-turístico

- Oficinas culturais e outros.
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PROPOSTAS DE  AÇÃO EM SEGURANÇA

Implantação de vigilância comunitária nas localidades mais populosas; 

Apoio de intensificação juntos as policias (civil e militar) para combate 
aos furtos; 

Manutenção de câmeras em torres de observação na principais vias de 
acesso e bairros que enviarão imagens de toda cidade em tempo real para 
delegacia.

PROPOSTAS DE AÇÃO
MULHERES

As mulheres ocupam papel importante na sociedade e no 
desenvolvimento do município. 
Melhorias no atendimento para os idosos, grávidas e lactantes; 
Incentivar a criação de associação de mulheres por bairros e 
setores(artesanatos, doces e salgados); 
Realização de oficinas e cursos profissionalizantes de qualificação 
profissional para mulheres em parceria com o SEBRAE, SENAI e 
SENAR; 
Criação de campanhas de prevenção contra gravidez precoce;

PROPOSTAS PARA A MELHOR IDADE

 Ampliar as condições de utilização pelos idosos, dos espaços 
existentes, com oferta de serviços e atividades de convivência, incluindo 
atendimento específico aos que estão em situação de vulnerabilidade. 
 Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar 
quanto às suas necessidades e direitos. 
 Promover orientações sobre saúde e atividades físicas para o idoso. 

PROPOSTAS E POLÍTICAS DE ATENÇÃO AOS ANIMAIS

 Organizar centro de castração humanitária aos animais. 
 Retirar das vias públicas, animais de grande porte abandonados. 
 Definir espaços para acomodação dos animais abandonados e 
recolhidos com todos os equipamentos e funcionários necessários para 
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um bom atendimento.
 Promover campanhas de conscientização sobre o respeito a vida dos 
animais e adoção dos mesmos.
 Legalizar o canil para receber verba necessária para manutenção.
Realizar convênio/termo de cooperação com a SPAEF 

 Montar estrutura física e estrutural de forma a atender a demanda

PARTICIPAÇÃO POPULAR
-  Realizar encontro/reunião anual com participação da sociedade e 

setores organizados  para sugestões  de melhorias junto a 

administração municipal e participação de toda equipe de 

secretariados;

- Implantar o orçamento participativo;

- Implantar um mecanismo de comunicação  da sociedade junto 

administração pública.
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