
Coligação “PSD/PSB” 

O plano de governo ora apresentado sintetiza as principais diretrizes defendidas pelo 

candidato Carlos Oliveira de Rezende para o período de 2020 à 2024. O desenvolvimento das 

propostas teve como parâmetro as experiências vivenciadas como administrador no setor 

privado, da sua participação no legislativo, da contribuição como secretário de obras do 

município, e do seu sentimento como cidadão que a muito tempo vivencia a realidade e os 

anseios do povo coxinense. 

PROPOSTAS E DIRETRIZES 

Trabalhar para qualificar e instrumentalizar o método pedagógico, de forma a proporcionar 

melhores resultados na avaliação da qualidade do ensino; 

Priorizar junto ao Governo Federal projetos para ampliação e vagas nos centros de educação 

infantil; 

Garantir a entrega de uniformes e material escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino; 

Incentivar a capacitação permanente dos professores da rede pública municipal de ensino; 

Proporcionar a valorização salarial, através do cumprimento do piso nacional do magistério; 

Fortalecer a cooperação com as instituições de ensino superior, trabalhando pela 

implementação de novos cursos condizentes com o fomento da atividade econômica local; 

Promover estudos para a integração da mão-de-obra qualificada formada pelas instituições de 

ensino com a cadeia produtiva local; 

Implementar programas de treinamento e qualificação profissional; a 

Expandir a oferta de serviços da atenção básica, a partir da estratégia de Saúde da Família. 

Dinamizar a entrega gratuita de medicamentos de atribuição do município; 

Promover estudos de viabilidade para a ampliação dos horários de funcionamento nas 

unidades básicas de saúde; 

Trabalhar para construir o CER – Centro Especializado em Reabilitação; 

Melhorar a disponibilização do Serviço de Atendimento a Domicilio (SAD);  

Constituir corpo técnico especializado para o desenvolvimento da política de regularização 

fundiária de ocupações informais e conjuntos habitacionais; 

Viabilizar recursos federais e estaduais para a construção de novas unidades habitacionais para 

a população menos favorecida; 

Garantir a implementação de política públicas de/para/com a juventude; 

Promover o fortalecimento dos Conselhos Municipais; 

Ampliar atendimento assistencial à família e indivíduos que se encontram em situação de 

risco; 

Promover uma política fiscal eficiente visando manter o equilíbrio das contas públicas, 

possibilitando a destinação de recursos próprios para investimentos estratégicos; 



Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Coxim; 

Implantar o sistema municipal de informações;  

Priorizar investimentos na construção de esgoto, drenagem e pavimentação asfáltica nos 

bairros de Coxim; 

Desburocratizar e modernizar o atendimento aos contribuintes; 

Modernizar o serviço de manutenção e reparos da iluminação pública;  

Fomentar a agricultura Familiar, diversificando a cadeia produtiva local; 

Melhorar as condições de trabalho dos feirantes de Coxim; 

Incentivar os pequenos agricultores na produção e venda de itens que compõe a merenda 

escolar para o município, de modo a garantir a demanda necessária para o abastecimento das 

escolas públicas; 

Revitalizar os espaços de lazer e prática esportiva para a comunidade; 

Estimular a prática de atividades esportivas através da criação de um calendário municipal 

para eventos esportivos; 

Valorizar o servidor público, garantindo uma política salarial justa; 

Priorizar o turismo como atividade econômica potencialmente relevante para a geração de 

empregos e renda; 

Valorizar a cultura regional e a diversidade de seus produtores; 

Resgatar a realização das festas tradicionais do município; 

Aprimorar a gestão dos resíduos sólidos, garantido a ampliação da coleta seletiva, com foco na 

preservação do meio ambiente. 


