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SAÚDE 

É essencial para a qualidade de vida a saúde é direito de todos e dever do Estado. Os serviços 
prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) se regem pelos princípios de universalidade, 
integralidade e equidade. Problemas como a falta de articulação da política de saúde com as 
demais políticas públicas e o subfinanciamento do setor representam séria vulnerabilidade e 
são desafios a serem enfrentados de maneira nacional pelo SUS nos três níveis de governo. 

1-  Aperfeiçoar as parcerias e contratualizações junto ao governo federal e estadual, 
visando a implementação de políticas públicas que satisfaçam a população; 

2- Gerenciar a estrutura de saúde adotando modelos de gestão que possam possibilitar a 
sinergia entre a rede e usuário em um sistema de avaliação e cooperação permanentes; 

3- Aperfeiçoar, modernizar, ampliar e garantir a atenção básica e demais serviços de 
saúde à população, promovendo a saúde através de metas baseadas nos indicadores de 
longevidade e na diminuição de doenças;    

4- Garantir o acesso aos medicamentos para a população por meio de um planejamento 
de aquisição de remédios e demais insumos, evitando compras emergenciais de pequena 
monta que são mais onerosas e de curta duração; 

5- Incentivar políticas de valorização e capacitação dos profissionais da área de saúde; 

6- Ampliar programas de Saúde que promovam a qualidade de vida, prevenindo e 
tratando de doenças em domicilio, integrado às redes de atenção à saúde; 

7- Promover uma ação eficaz e permanente de prevenção, visando reduzir a índices 
adequados a dengue, Zika vírus, febre Chikungunya e outras endemias. 

8 - Criar um canal facilitando o acesso aos pedidos de insumos e medicamentos não 
atendidos pela farmácia básica. 

9- Garantir atendimento preventivo de saúde a toda população que precisa, 
reestruturando os ESF´s e Centro de Saúde existente; 

10- Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e 
em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da 
política de atenção básica e da atenção especializada; 

11-  Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com ênfase 
nas áreas e populações de maior vulnerabilidade; 

12- Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de 
crack e outras drogas; 

 



EDUCAÇÃO 

 

A formação do cidadão em sua plenitude é a garantia da construção de uma sociedade mais 
justa e a Educação é base fundamental nesse processo, pois é através dela que podemos 
transformar o mundo. Garantir desde cedo os espaços adequados para a formação das nossas 
crianças será uma busca constante. 

 

1 - Desenvolver uma gestão transparente, aberta, planejada e totalmente participativa, 
com foco na melhoria da aprendizagem; 

2 – Ampliar o atendimento a criança o acesso à escola e a creche (CEM); 

3-  Universalizar o acesso à tecnologia por meio de materiais pedagógicos, notebooks, 
lousas digitais, entre outros que possam inovar a metodologia de ensino; 

4 –  Garantir a valorização dos profissionais de educação, conforme as demandas 
governamentais; 

5 –  Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas pautadas no 
continuo crescimento da qualidade, com garantia da oferta a todas as crianças de quatro a 
cinco anos e ampliação na faixa de zero a três anos; 

6- Assegurar o acesso e o atendimento de qualidade aos educandos com necessidades 
educacionais especiais; 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

1- Estruturar a política de agricultura e pecuária nos moldes 4.0, a qual aperfeiçoa a 
cadeia produtiva através de tecnologia e informação, proporcionando através da 
sustentabilidade o aumento da produtividade, redução de erros e falhas, acréscimo no lucro e 
redução de custos;  

2- Operacionalizar em parceria com a iniciativa privada um calendário de eventos, 
workshops e feiras do segmento do agronegócio; 

3- Adensar a relação com a agricultura familiar no âmbito do PNAE – Programa Nacional 
de Alimentação Escolar; 

4- Atuar em parceria com o Estado e União na constante melhoria da logística de 
escoamento da produção. 



 

 

CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

Alicerçar políticas públicas que possam oportunizar ao cidadão a sensação de segurança e bem 
estar está no escopo de qualquer projeto que atenda a necessidade do indivíduo em relação 
ao meio que habita. 

Desse modo, garantir a sensação de segurança aos munícipes e visitantes fortalece o 
desenvolvimento de ações e projetos nas áreas de esporte, cultura e turismo. 

   

1 –  Promover ações de esporte; 

2 –  Incentivar e aperfeiçoar as atividades relacionadas ao desporto educacional e 
comunitário; 

3 –  Intensificar as políticas destinadas ao desporto de rendimento;  

4 –  Fortalecer a agenda cultural de Bela Vista;  

5 –  Proporcionar o acesso à cultura a toda população através de uma cesta de projetos 
populares com eventos nos bairros para o lazer gratuito das famílias; 

6 –  Atuar em parceria com o governo estadual e federal para melhorar a infra-estrutura 
turística e a atração de investimentos e a oferta de crédito para o segmento; 

7 –  Impulsionar a integração da produção local à cadeia produtiva do turismo e 
desenvolver o turismo de base local; 

8-  Viabilizar a reforma do ginásio de esportes Túlio Loureiro e do Estádio Otávio 
Fontoura. 

9-  Viabilizar recursos federais e estaduais para implantação de uma nova praça esportiva 
com múltiplas atividades proporcionando uma melhor qualidade de vida através da pratica 
esportiva. 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO URBANO 



 

 

1- Modernizar a administração municipal utilizando os recursos de Tecnologia da 
Informação e comunicação, adotando o conceito de Governo Eletrônico.  

2- Capacitação dos profissionais por meio de cursos e palestras, dando agilidade nos 
processos administrativos. 

3- Valorização e Capacitação do servidor público municipal; 

4- Realizar projetos e captar recursos federais, estaduais para implantar pavimentação 
asfáltica, lajotas e recapeamento levando conforto e qualidade de vida para moradores das 
diversas regiões da cidade; 

5- Agilizar e aperfeiçoar os serviços de manutenção de vias não pavimentadas, 
controlando a erosão e assegurando o acesso dos moradores as suas ruas; 

6-  Realizar parcerias com o governo do Estado e federal, ampliando os programas de 
construção de unidades habitacionais, assegurando moradia digna para quem vive em Bela 
Vista; 

7-  Promover a regularização fundiária; 

8-  Acompanhar a política de saneamento e em parceria com o SAAE realizar a execução 
de obras, serviços e a ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto; 

 

OBRAS 

 

1- Ampliar os investimentos em infra-estrutura do município, priorizando a manutenção 
e conservação de vias públicas. 

2- Ampliação e modernização da rede iluminação pública, trocando as lâmpadas frias por 
lâmpadas de LED, gerando economia e melhor visibilidade da população. 

3- Aquisição de veículos e maquinas pesadas para atender a área urbana e rural. 

4- Implantação de mobilidade urbana, dando acessibilidade as pessoas de necessidades 
especiais. 

5-  Implantação de calçamento e pavimentação em blocos nos conjuntos habitacionais. 

6- Dar continuidade no serviço de urbanização, com roçada, poda de arvores, capinação e 
retirada galhos em todos os bairros da cidade. 

 



ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

1- Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, 
vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais cujo 
foco seja a erradicação da pobreza; 

2- Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e com as 
outras políticas sociais da prefeitura, em especial as de saúde, educação, trabalho e segurança 
pública, para responder com efetividade à diversidade das necessidades; 

3- Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de se assegurar a 
melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do sistema descentralizado e 
participativo, bem como as realidades regionais e locais; 

4- Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços 
de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada; 

5- Eliminar as moradias em áreas de risco, principalmente das famílias ribeirinhas 
oferecendo moradias adequadas a essa população; 

6-  Criar programas de inserção das pessoas beneficiadas pelo Programa Bolsa Família 
para o mundo do trabalho e do empreendedorismo, através de cursos de capacitação. 

7- Ampliação dos espaços de convivência da terceira idade; 

8- Aprimorar os CRAS´s existentes por meio de capacitações continuada das equipes nas 
atividades sócio-educativas tais como cultura do direito, prevenção de violações, participação 
popular e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de 
crianças, adolescentes, jovens e idosos. Garantir adequado dimensionamento das equipes e 
equipamentos adequados, reformados e seguros; 

9- Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação de 
direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua; 

10- Qualificar o atendimento às famílias com crianças sob medida de proteção em razão 
de violação de direitos no âmbito familiar; 


