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1 - SAÚDE 

Nossa meta para a saúde é o acesso universal, igualitário e gratuito a todos os 

cidadãos, com ênfase também na prevenção, para uma melhor qualidade de 

vida de nossa população, melhorando dessa forma o IDH do Município; 

- Qualificação dos profissionais de saúde visando atendimento mais 

humanizado da rede de atenção à população; 

- Parceria com cidades vizinhas para implantação  de Centro de Atendimento 

aos dependentes de álcool e drogas para apoio a recuperação do dependente, 

incluindo assistência ao núcleo familiar; 

- Fortalecimento e ampliação do Programa de Saúde da Família; 

- Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde, e fomento á participação e 

controle social; 

-  Maior rotatividade da visita médica  nos distritos. 

- Atender através de lista a marcação de exames e consultas de forma 

igualitária respeitando as prioridades. 

-  Implantação do Programa de Saúde do Homem; 

- Melhoria no Programa de saúde do idoso, garantindo o acesso através do 

sistema de saúde e serviços especializados, informação sobre doenças 

degenerativas, tratamentos (Doença de Parkinson, Alzheimer, entre outras) 

que afetam esse grupo social; 

-  Projeto de Educação em Saúde da população; os serviços especializados. 

Ampliando e intensificando o atendimento de pré-natal, parto e pós-parto a 

população alvo. 

2 - EDUCAÇÃO 

Para uma educação de qualidade, é indispensável investir tanto na qualidade 

dos professores quanto nos espaços físicos. 



- Anexação de áreas que possibilitem a prática de esportes pelos alunos da 

rede Municipal e estadual na sede do Município e nos Distritos. 

- Apoio integral e incentivo da Prefeitura Municipal as feiras e eventos de 

ciência, tecnologia e inovação, valorizando os  trabalhos e seus realizadores. 

- Potencializar a importância do papel da escola nas campanhas educativas 

sobre temas tais como: saúde, meio ambiente, diversidade cultural e social no 

Município. 

- Estabelecer e fomentar parcerias com entidades Universitárias 

(federais/estaduais) e sindicais, na perspectiva de elaborar transferência de 

metodologia e tecnologia para a realidade local, e capacitação profissional aos 

produtores rurais e a cidade; 

-  Desenvolver campanhas educativas de acessibilidade e direitos das pessoas 

com deficiências; 

-  Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e 

creches; 

-  Implantação do Programa de Informática nas escolas de ensino fundamental 

da rede Municipal; 

-  Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam dos 

Distritos  e Comunidades Rurais para a sede Municipal; 

-  Restruturação da creche com ambiente mais adequado para atender todas 

as demandas de vagas do Município em período integral. 

-  Implantação de Cursos Profissionalizantes em parceria com universidades, 

SENAI, SENAC e outros; 

-  Valorizar os profissionais da educação com a revisão do plano de cargos e 

carreiras; 

-  Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos que gere 

um aumento significativo na taxa de alfabetização e impacte no IDEB do 

município. 

 

3-  A GESTÃO NA PLATAFORMA DE GOVERNANÇA 

 

- Modernização institucional através a utilização de tecnologias de ultima 

geração, utilizando o conceito e Cidades Inteligentes, banco de dados em 

nuvem; 

 



- O uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) é fundamental nessa 

mudança. A administração pública requer soluções para que gestores possam 

acompanhar em tempo real o que está acontecendo nas principais áreas e 

funções de governo. A situação precisa ser definida em painéis de fácil 

entendimento, com informações de qualidade para decisões ágeis, sólidas e 

atendimento dos indicadores legais. 

- Atuar com plataforma de governança exige o domínio e transparência das 

informações de forma fácil e constante. O cidadão quer ser atendido de forma 

integral e isso exige administrar cenários dinâmicos que envolvem controles 

permanentes, como por exemplo, os Índices Legais da Gestão Fiscal, Metas de 

Orçamento, Execução das Receitas e das Despesas, Resultado Orçamentário 

e, acima de tudo, os Programas e Planos de Governo. 

 

4 - AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

ECONÔMICO 

Elaborar o Plano Diretor Municipal  e selecionar os instrumentos urbanos mais 

próximos da realidade do Município de Ferros. Esta elaboração será construída 

de forma articulada e participativa  com Prefeitura, Câmara de Vereadores e 

Sociedade Civil. 

As diretrizes do conteúdo mínimo, do Plano Diretor  asseguram; 

- a delimitação de áreas especiais de interesse social para melhor atender à 

população de baixa renda no acesso à moradia popular e devem estar 

articuladas com os projetos e programas habitacionais. 

- regulamentação de lei de delimitação do perímetro urbano, a lei de uso e 

ocupação do solo, onde o cidadão por direito terá o documento do seu imóvel , 

pavimentação , rede de esgoto e iluminação  da sua rua. 

- Atender as demandas da falta de água nas comunidades rurais com a 

construção de cisternas e poços artesianos e também a construção de fossas 

sépticas com orientações técnicas. 

- Incentivar o empreendedorismo por meio de capacitação e treinamentos dos 

empreendedores  individuais e estímulo a economia local. 

- Criação do Mobilizador Social para captação de cursos profissionalizantes 

para as áreas diversas como : auxiliar administrativo, informática, produção 

rural, beleza e estética, construção civil como pedreiro, eletricistas, entre 

outros. 

- Inserção de Ferros na era digital; ampliação dos sinais de rede de telefone   

para maior alcance das comunidades rurais, 



Meio Ambiente: estruturação da secretaria e implantação de programas  como 

cercamento de nascentes e facilitação do acesso as  licenças ambientais  

vigentes no Município. 

-Retorno do funcionamento da Patrulha de aração agrícola com controle e 

parceria da Emater; 

- Programação mensal  do recolhimento de lixo nos Distritos, principalmente as 

margens do Rio Santo Antônio. 

.  Promover o desenvolvimento rural sustentável de pequenas propriedades e 

pequenos produtores, com apoio de técnicos, implementos e máquinas 

agrícolas; 

- Valorização da área rural, melhoria da qualidade de vida e diversificação da 

economia através de capacitação do trabalhador agrícola inclusive estimular os 

agricultores familiares para a produção orgânica; 

- Parceria de fato com a Cooperativa Agropecuária de Ferros  ,propiciando na 

organização rural e melhorando o sistema de escoamento da produção leiteira 

e derivados  para comercialização dos produtos em rede; 

- Apoiar e adquirir produtos do Compra Direta da Agricultura Familiar – ‘CDAF, 

através do Programa da Aquisição de Alimentos – PAA; 

- Identificar e cadastrar os pequenos negócios informais existentes no 

município para buscar o apoio para o desenvolvimento; 

- Promover e apoiar as feiras de ruas (feiras de artesanatos e agricultura 

familiar) para aumentar as oportunidades de renda alicerçadas em um dos 

pilares da economia urbana; 

- Elaborar diagnóstico do potencial e produção agropecuário, e de 

diversificação plantio, principalmente de frutas da região entre outras; 

- Fortalecimento do comércio local e da prestação de serviços, incentivando a 

população quanto a compra local; 

- Reforçar a identidade e as tradições locais para aquecer a economia e 

aumentar o fluxo de pessoas; 

 

5 -  ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Assistência Social é um direito de cidadania com vistas a garantir o 

atendimento às necessidades básicas dos segmentos populacionais de 

vulnerabilidades pela pobreza e pela exclusão social. 



- Investir e dar total apoio ao CRAS (Centro de Referência de Assistência 

Social) para atender a demanda do município e as regiões de maior 

vulnerabilidade social; 

-  Planejar as ações da Assistência Social, tendo como foco central a família e 

a comunidade; 

-  Atendimento prioritário das ações de Assistência Social aos beneficiários dos 

programas de transferência de renda como Bolsa Família visando a 

emancipação e autonomia das famílias; 

- Fortalecer os Conselhos Municipais de Garantias de Direitos, tais como, o 

Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescentes e Conselho 

Municipal de Assistência Social, o Conselho Tutelar incentivando a importância 

da participação social e das famílias; 

- Promover articulação com o Governo Federal /Estadual para aplicação de 

recursos financeiros no município, ampliando a oferta de serviços à criança e 

adolescentes e suas famílias; 

- Fortalecer a capacidade de atendimento dos programas contra todas as 

formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, 

exploração sexual e do trabalho infantil e crueldade em relação as crianças e 

adolescentes; 

- Implantar, ampliar, qualificar e divulgar os serviços de atendimento e proteção 

à mulher vítima de violência; 

 

6 -  CULTURA / ESPORTE E LAZER/TURISMO 

Democratizar a cultura e o lazer é um excelente mecanismo de inclusão social 

e redução dos índices de violência. 

- Criar o programa municipal de fomento as artes em todas as suas linguagens 

(Popular e Contemporânea); 

- Desenvolver programas de incentivos culturais e lazer nos bairros 

/comunidades; 

- Construção de parques de recreação infantil em locais estratégicos na sede e 

nos distritos como meio de interação e lazer nas comunidades. 

- Incentivar e valorizar o esporte amador da cidade em todas as suas 

modalidades; 

- Priorizar a reforma total do Ginásio Poliesportivo Amir Soares de Carvalho 

(Quadra Coberta de Ferros). 



-  Valorizar o futebol de campo, como espaço de convivência comunitária; 

- Elaborar diagnóstico das potencialidades turísticas (histórica, religiosa, 

ecoturismo, circuito hidrológico, agrícola, hospedaria, entre outros) do 

município, quantificando de forma a fomentar mecanismo de trabalho, geração 

de renda e sustentabilidade social e ambiental; 

 

7- OBRAS  TRANSPORTE E SANEAMENTO BÁSICO: 

- Valorização e respeito para com os funcionários dando suporte e 

oportunidades iguais para todos; 

- Incentivar o trabalho em equipe respeitando as individualidades em um 

proposito coletivo; 

- Oferecer cursos de capacitação aos funcionários do setor com o objetivo de 

aperfeiçoamento de suas funções; 

- Revisão e valorização salarial dos funcionários mantendo direitos adquiridos 

como insalubridade e outros. 

- Priorizar a conclusão da maior e mais importante obra de saneamento básico 

iniciada no Município. 

- Revitalização e manutenção do calçamento das ruas  do Município; 

- Controle e manutenção periódica da frota de veículos e maquinas do 

Município; 

- Rebaixamento e calçamento dos  morros problemáticos,  colocação de 

manilhas para escoamento de enxurradas,   abertura de curvas, cascalhamento 

intensivo das estradas, para facilitar a logística do município no transporte de 

estudantes ,    escoamento da produção rural e transito de veículos em geral; 

- Troca gradual das pontes de madeira por pontes de concreto nas áreas rurais 

do Município. 

- Convênio com a Cenibra para manutenção de estradas nas áreas de sua 

atuação. 


