
 

 EDUCAÇÃO: 

 

 Garantia de uma educação de qualidade, zelando pelo cumprimento das 

legislações vigentes que regem a educação; 

 Garantia no cumprimento da LDB 9394/96; 

 Valorização dos profissionais da educação no âmbito pedagógico: 

capacitação e formação continuada e também quanto aos seus direitos 

em conformidade com o Estatuto dos Profissionais da Educação; 

 Monitoramento do concurso público obedecendo o período de sua 

validade e realização de um novo concurso; 

 Fiscalização periódica do transporte escolar para que o mesmo atenda 

com qualidade aos alunos de acordo com as normas regulamentares; 

 Apoio e incentivo na atuação dos Conselhos: 

 Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 

 Conselho Municipal de Educação (CME) 

 Conselho Municipal do FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica.  

 Apoio à revisão do Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da 

Educação; 

  Melhoria na infraestrutura física (condições de acessibilidade) e nos 

equipamentos das escolas e Centros de Educação Infantil (Creches); 

 Estabelecimento de convênios financeiros e de parcerias pedagógicas; 



 Garantia de investimentos em materiais pedagógicos, merenda escolar 

de qualidade, tecnologia da informação e na manutenção e ampliação 

dos espaços escolares; 

  Interação com os profissionais da Rede Municipal de Ensino; 

 Cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 Garantia no monitoramento do Plano Decenal Municipal de Educação; 

 Garantia na continuidade do Projeto Direito na Escola; 

 Promover assessoria pedagógica itinerante para auxiliar os professores 

dos anos iniciais e ensino fundamental; 

 Realizar reunião mensal por área de conhecimento para debater, rever 

as práticas pedagógicas e planejar; 

  

  Ampliar e adequar os espaços de atendimento multifuncional para 

alunos com necessidades especiais, nas escolas; 

 

 Promover formações aos supervisores, orientadores e professores sobre 

“Currículo Adaptado”, visando um crescimento no atendimento aos 

alunos com necessidades especiais; 

 

 Qualificar e diversificar o cardápio da Alimentação Escolar, 

contemplando as necessidades alimentares dos educandos e 

priorizando a agricultura familiar; 

 

 Incentivar a prática pedagógica dos recursos tecnológicos, disponíveis 

na Escola; 

 

 Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais de Educação; 

 

 Realizar cursos de capacitação dos professores e equipe pedagógica, 

merendeiras, serventes e equipe administrativa; 

 

 Garantir investimentos em: Materiais pedagógicos, merenda escolar com 

qualidade, tecnologia da informação e na manutenção e ampliação nos 

espaços escolares; 

 

 



 Criar o estatuto da primeira infância com o objetivo de implementar 

ações e políticas públicas que podem gerar grande impacto na vida das 

crianças, de suas famílias e de toda sociedade; 

 

 Apoiar as creches existentes  e construir novas unidades; 

 

 Acesso de todas as crianças de 0 a 5 anos, com alimentação de 

qualidade, material escolar e uniformes gratuitos; 

 

 Dar acesso aos estagiários aos órgãos municipais; 

 

 Criar o cursinho pré-vestibular municipal gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAÚDE: 

 valorização de todos os trabalhadores da saúde, independente de seus 

cargos e funções,  

  Garantir atendimento universal, integral, equânime, qualidade para 

todos na unidade básica de saúde; 

 Fortalecer as ações de prevenção a doenças 

 Manutenção periódica de equipamentos ou substituição quando 

necessário; 

 Promover e implementar as ações de bem estar animal, difundindo o 

tratamento adequado aos animais.(ZOONOSES) 

 Promover a capacitação dos Conselheiros de Saúde e garantir sua 

estrutura de trabalho. 

 Promover a capacitação técnica e o desenvolvimento humano dos 

profissionais da saúde 

 Implantar um Núcleo de Apoio à Saúde: atividades físicas, palestras e 

ações preventivas. 

 Fortalecer o atendimento do Laboratório Municipal 

 Fortalecer a rede de saúde mental 

 Promover a atenção à saúde da pessoa idosa e estimulo ao bem estar, 

em parceria com a secretaria de Esporte e Lazer 

 Instalação do Hospital Universitário 

 Transparência nas filas dos exames e aquisição de medicamentos  

 Fortalecimento dos convênios com as casas de saúde  

 Canal de atendimento 

 Política anti drogas 

 Melhorar e ampliar o programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

para todas as comunidades. 

 Reforma de todos os postos de saúde e garantir o atendimento médico. 

 Garantir a eficiência dos plantões inclusive o pediátrico.  

 Atualizar a Central de marcação de consultas com o objetivo de acabar 

com as filas para cirurgias, exames e medicamentos. 

 

 

 



CULTURA E TURISMO 

 

 Preservar o patrimônio cultural, mediante ações integradas com a 

comunidade;  

 Proteger e promover o patrimônio artístico e cultural, dinamizando a 

atuação dos espaços e pontos de cultura da cidade; 

  Fomentar ações de produção literária, artes, feiras culturais e práticas 

musicais;  

 Desenvolver as potencialidades do turismo em nosso município 

 Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como 

indispensável para a convivência democrática e o respeito entre os 

cidadãos 

 Buscar parcerias para ampliar a oferta de atividades culturais, que 

atendam as aspirações da juventude, diante do intenso desenvolvimento 

tecnológico do mundo atual 

 Estimular e apoiar a cultura como direito do cidadão, sendo um 

importante vetor de transformação social. 

 Marketing intenso em tudo o que o município pode oferecer para os 

turistas e população em geral, como gastronomia, pontos turísticos, 

turismo religioso, ecoturismo, entre outros. 

 Criar o Plano Municipal de Turismo e o Plano de Marketing Turístico da 

cidade; 

 Cursos de qualificação para profissionais do setor turístico.  

 Realizar festival gastronômico 

 Apoio aos eventos sócio-culturais 

  Incentivar as tradições, culinária e promover os produtos das colônias 

dos imigrantes 

 Limpeza e iluminação dos pontos turísticos do município, assim como, 

melhoramento das sinalizações turísticas.  

 Resgatar o Carnaval e festas populares 

 Apoio a Semana Santa e festas tradicionais e religiosas e turismo 

religioso 

 Apoio aos grupos de congado, e manifestações culturais populares. 

 Promover o turismo ecológico e rural. 



 Criar um calendário anual de eventos e divulgar nacionalmente. 

 Incentivar grupos teatrais, bandas e orquestras, bem como os artistas e 

artesãos locais. 

 Incluir educação patrimonial na grade curricular da rede municipal de 

ensino. 

 Turismo ecológico com rotas para esportes radicais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPORTE E LAZER 

 

 Manter e ampliar os espaços públicos destinados às práticas esportivas 

no município 

 Fomentar as práticas esportivas para todas as idades 

 Desenvolver projetos esportivos de inclusão social 

 Ampliar a integração das atividades desportivas comunitárias com as 

áreas de educação, saúde e segurança pública. 

 Trabalhar com profissionais capacitados neste setor 

 Revitalizar e criar praças e parques esportivos, quadras, pistas de skates 

 Resgatar Copa internacional de mountain bike 

 Fomentar a prática do ciclismo urbano 

 Utilizar as praças para atividades de ponto de encontro e práticas de 

atividades esportivas para todas as idades, em especial a melhor idade  

 Recuperar os Campos de futebol de várzea 

 Criar o Programa Bolsa atleta municipal.  

 Apoiar os campeonatos e torneios amadores. 

 Resgatar o campeonato municipal de futebol. 

 Criar as olimpíadas escolares. 

 Gerar condições para que as pratas da casa possam representar o 

município em competições externas. 

 Criar o Programa primeiro emprego municipal.  

 Revitalizar espaços de lazer existentes e criar novos espaços de 

convivência 

 Apoio irrestrito a todos os segmentos esportivos 

 Parceria com os clubes para o acesso da criança e adolescente. 

 Retomar o projeto CICLOVERDE (preservação e demarcação de trilhas) 

 

 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA 

 

 Viabilizar recursos para garantir a distribuição de máquinas e 

equipamentos agrícolas para uso coletivo nas comunidades rurais. 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Agricultura para atuar em parceria 

com a administração municipal 

 Estimular e apoiar o surgimento e fortalecimento de agroindústrias 

familiares, com capacidade de atuar no mercado local e nacional, 

 Apoiar a agricultura e pecuária no desenvolvimento de técnicas e 

manejos para diminuir os custos e gerar mais renda; 

 Fomentar empreendedorismo, fortalecer a agricultura, agroindústrias, 

gastronomia, comércio em geral. 

 Priorizar o apoio a agricultura familiar e pequenos produtores, na busca 

da diversificação, mantendo-o no campo com suas famílias, obtendo 

mais renda e qualidade de vida 

 Promover o desenvolvimento agropecuário sustentado;  

 Conservar permanentemente as vias rurais. 

 Apoio técnico ao pequeno produtor.  

 Apoio às cooperativas e criação de feiras dos produtores. 

 Garantir o transporte coletivo na zona rural com meio passe para 

estudantes. 

 Apoio aos torneios leiteiros. 

 Ampliar o Ensino médio nos distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEIO AMBIENTE 

 

 Elaborar plano de uso de praças, delimitando áreas importantes para 

conservação, preservação, lazer e convívio. 

 Implantar o serviço de Engenharia Ambiental, assim promovendo a 

orientação ao agricultor. 

 Estimular a educação ambiental na comunidade . 

 Incentivar e melhorar os aspectos relativos a limpeza urbana 

qualificando o Projeto Cidade Ativa e ampliando as zeladorias de 

bairros; 

 Reestruturar, revitalizar as áreas verdes, espaços públicos, espaços de 

conivência e lazer, e parques a fim de tornar a Cidade Atrativa; 

 Criar o departamento de defesa e bem estar dos animais  

 Melhorar a coleta do lixo e buscar parcerias para a implantação de uma 

usina de compostagem 

 Melhorar e ampliar a estrutura do departamento de Zoonoses 

 Suporte aos catadores de materiais recicláveis.  

 Criar a reserva ambiental da Serra do Lenheiro.  

 Plantio de mudas no centro urbano e em áreas de proteção ambiental. 

 Ampliar e apoiar as políticas de proteção aos animais 

 Despoluir e limpar os córregos da Galinha, Lenheiro e Água Limpa. 

 Aumentar a fiscalização para combater o descarte de lixo nos córregos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGURANÇA 

 

 Garantir boas condições de iluminação pública nas vias de circulação 

 Manter sinalização de trânsito em boas condições de visibilidade. 

 Fortalecer a Guarda Municipal e recompor seu efetivo visando uma 

atuação mais efetiva e racional, com ênfase na preservação da vida e do 

patrimônio.  

 Equipar, treinar e armar a guarda municipal  

 Unificação das forças de segurança em um centro administrativo com o 

objetivo de compartilhamento de informações e integrações das ações  

 Elevar o Pelotão de bombeiros militar a Companhia  

 Implementar políticas públicas municipais com o objetivo de combater a 

violência doméstica e contra a mulher e Delegacia da mulher 

 Adotar um modelo de gestão integrada de segurança pública municipal, 

em parceria com as Polícias Militar e Civil e com representantes da 

sociedade e seus segmentos nas discussões com os outros poderes e 

esferas governamentais. 

 Montar equipe qualificada e elaborar um Plano Municipal de Segurança, 

com participação de representantes de diversos segmentos da sociedade, 

assim como entidades e órgãos públicos, ligados à segurança pública. 

 Apoiar clínicas terapêuticas para dependentes químicos.  

 Implementar a parceria entre Apac e prefeitura.  

 Ampliar o programa de monitoramento de câmeras em parceria com a 

polícia militar 

  Instalar a sede da polícia civil local concedendo aos policiais condições 

dignas e adequadas para o bom desenvolvimento das atividades de 

segurança pública 

 Aprimorar e implementar políticas públicas inerentes a Defesa Civil 

Prevenção de enchentes com o objetivo  

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL e TRABALHO 

 

 Fomentar a participação da sociedade civil no Conselho de 

Desenvolvimento Econômico oportunizando discussões estratégicas para o 

desenvolvimento do setor. 

  Estudar a implantação de um programa que tenha o foco do 

desenvolvimento local, como forma de repensar a organização econômica da 

cidade. 

 Estímulo ao comércio local através de parcerias necessárias, e a 

desburocratização, 

 Implementar políticas de estímulo a produção, comercialização e 

industrialização da produção local. 

 Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e 

equipamentos. 

 Criar um departamento para apoiar de forma incondicional a 

Regularização fundiária urbana – Reurb para garantir o direito de propriedade 

para centenas de imóveis urbanos informais; 

 Distrito Industrial: evidenciar a livre iniciativa, o livre comércio, processo 

de desburocratização como forma de tornar a cidade um campo fértil para a 

implantação de novas empresas e crescimento daquelas que aqui existem 

 Atualização do Código Tributário  

 Atualização do Código de Posturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Desenvolvimento de um programa efetivo de prevenção ao uso de 

drogas, bem como tratamento eficiente aos dependentes  

 Criação do Centro POP 

 Criação do Consultório de rua para atendimento dos dependentes 

químicos e pessoas em situação de rua 

 Fortalecimento das parcerias com as clínicas terapêuticas 

 Dar continuidade aos programas habitacionais existentes em parceria 

com a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, na construção de 

mais moradias, 

 Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social 

tenham como foco principal a família 

 Apoiar o Conselho Tutelar.  Estupro e pedofilia 

 Apoiar e implementar os Programas Federais já em curso e os novos 

que surgirem.  

  Ampliar o atendimento do CRAS enquanto equipamento público de 

acesso as Políticas Públicas principalmente no atendimento as 

necessidades básicas da população. 

  Implantar o serviço jurídico, para o acesso a famílias de baixa renda 

 Procurar ampliar as políticas de apoio a juventude, firmando parcerias 

com instituições de ensino, órgãos governamentais desenvolvendo 

ações que venham ao encontro dos jovens 

 Capacitação e valorização do quadro de assistência social, a fim de se 

assegurar a melhoria da gestão, considerando todas as instâncias. 

 Reestruturar o CRAS e CREAS através de investimentos em recursos 

humanos, de melhoramento dos espaços físicos de trabalho existentes.  



 Firmar convênios com entidades não governamentais e Governo Federal 

para ampliar serviços existentes e aderir a novos programas a nível 

federal e estadual. 

  Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como 

indispensável para a convivência democrática, o respeito entre os 

cidadãos e a paz social. 

 Ampliar as unidades do CRAS e reformar os existentes. 

 Ampliar a distribuição de cestas básicas para famílias em situação de 

vulnerabilidade.  

 Apoiar as casas de passagem e abrigos, bem como o Albergue Santo 

Antônio e Apae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 

  Desenvolver ações com o Governo Federal e Estadual para aumentar 

repasse de recursos.  

  Dar transparência a aplicação de recursos financeiros do Município.  

 Aplicar os recursos nas metas planejadas pela Administração Municipal, 

visando atender, suprir e/ou amenizar as necessidades dos munícipes 

de forma a alcançar condições para uma vida de qualidade.  

 Valorizar o conhecimento e respeitar a experiência dos servidores  

 Capacitar os nossos Servidores Municipais e implantar programa de 

qualidade total.  

 Trabalhar com o equilíbrio financeiro.  

 Garantir a continuidade dos pagamentos dos salários aos Servidores 

Municipais com pontualidade, bem como dos fornecedores.  

 Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, 

mantendo a atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio 

Público. 

 Criação de uma nova estrutura organizacional reduzindo o número de 

cargos em comissão e contratações. 

 Abertura de concurso público 

 Racionalização de procedimentos de modo inovador, com o objetivo de 

garantir maior  agilidade e desburocratização,  integrando as 

informações das secretarias com o gabinete do prefeito.  

 Manter junto ao gabinete do prefeito uma relação próxima ao 

contribuinte com uma interlocução direta e o menos burocrática possível. 

 Ouvir a população através de audiências públicas a fim de detectar as 

demandas da população e priorizar os serviços e gastos do poder 

executivo Municipal. 



 Otimizar os processos internos objetivando melhoria na qualidade dos 

serviços prestados a comunidade; 

 

 

MOBILIDADE URBANA 

 Realizar um estudo e planejar o transito no municipio  

 Formular e implementar atividades voltadas à Educação para a 

mobilidade urbana em todos os segmentos da sociedade, com apoio das 

redes escolares públicas, privadas e redes sociais. 

 Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços 

urbanos. 

 Expandir, melhorar e otimizar a oferta de transporte público e estimular o 

uso de transportes alternativos 

 Licitação transporte público  

 Implantar na grade do ensino municipal a educação no trânsito.  

 Construção de ciclovias.  

 Organizar com planejamento o trânsito. 

 Pavimentação com critérios e prioridades. 

 

 


