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INTRODUÇÃO  
 

Nosso Plano de Gestão é inovador e transparente, com ações que realizaremos com 

seriedade, ética e, acima de tudo, respeito às leis e ao cidadão. É uma nova forma de 

gestão pública, com ações conjuntas entre prefeitura e população. Nosso maior objetivo 

é garantir qualidade de vida ao cidadão, fazendo de Nova Andradina uma cidade mais 

humanizada.   

 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a prefeito Moammar 

Muhammad El Abed e do partido AVANTE de Nova Andradina, chapa pura para a 

administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas 

foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida, como 

engenheiro civil, empresário, homem de negócios e pai de familia.  

 

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a 

população nova andradinense. Vem daí o slogan “AVANTE NOVA ANDRADINA”. 

Trata-se de uma proposta de política pública na qual se vislumbra um amplo 

desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os setores ideias inovadoras 

que tem como eixo central a articulação interinstitucional, conforme organograma 

anexado a este documento, e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas 

que atuam no âmbito municipal tanto na esfera pública como na privada, de forma que 

estas instituições passem a exercitar a máxima da responsabilidade social.  

 

 OBJETIVO  
 

Estabelecer diretrizes e estratégias para execução do Plano de Gestão de Nova Andradina, 

contemplando as soluções para as necessidades da população, de forma democrática e 

participativa, garantindo o desenvolvimento integrado e sustentável. 

 

 ESTRATÉGIA OPERACIONAL 

 

Teremos a Secretaria de Planejamento e Inovação, que vai propor soluções aos problemas 

das diversas áreas do município e atuar com todas as Secretarias. Planejanto fortalecer as 

empresas já existentes, planejando a atração de novas empresas gerando com isso novos 

empregos e riquezas para o nosso município. As pastas serão acompanhadas pela 

Secretaria de Controladoria e Gestão, que vai fiscalizar todas as etapas dos projetos, do 

planejamento inicial à prestação de contas, garantindo lisura e transparência. 

 

 

 

 

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA  



 

 
Uma reforma administrativa que terá 12 Secretarias, ocupadas por nova andradinenses 

com capacidade profissional e técnica. Será nomeado apenas quem tem conduta ilibada, 

reconhecida pela comunidade. Cada secretário (a) assinará um contrato de gestão com os 

indicadores de sua pasta e as metas serão obrigatoriamente cumpridas. Esses indicadores 

foram levantados por força-tarefa formada por vários segmentos da sociedade civil, 

coordenados pela ACIM. As metas vão integrar este plano de gestão e serão 

acompanhadas regularmente. Se não forem atingidas, o secretário(a) será exonerado(a).  

 

A Secretaria de Controladoria e Gestão será comandada por profissional de conduta 

ilibada, ficha limpa, referendado pela sociedade civil organizada. 

Os cargos de confiança serão reanalisados um a um para assim ver a real necessidade do 

mesmo. Sempre no intuito de diminuição de custos.  

Os ocupantes de cargos de função gratificada serão escolhidos entre os servidores de 

carreira, com critérios exclusivamente técnicos.  

As diretorias das unidades de saúde serão ocupadas por servidores do setor.  

Os diretores de escolas serão eleitos pela comunidade escolar, com critérios para 

estabelecer o perfil do gestor administrativo.  

Será efetivada uma lei municipal que combate o assédio moral nas estruturas do poder 

público.  

 

Implantaremos um Regime Jurídico Único, com a mudança dos servidores por emprego 

público do programa saúde da família e SAMU para regime estatutário, conforme 

determina lei federal.  

Supervisoras e orientadoras da educação passarão a ser professora pedagoga, conforme 

prevê lei estadual.  

O plano de carreira geral e o Plano da Educação serão revistos para corrigir distorções 

reconhecidas. 

 

Teremos as seguintes secretarias:  

 

1. Secretaria de Educação, Cultura, esporte e lazer. 

2. Secretaria de Saúde  

3. Secretaria de Segurança Pública e Políticas sobre Drogas  

4. Secretaria de Meio Ambiente, desenvolvimento integrado e Bem-Estar Animal  

5. Secretaria de Assistência Social,  Direitos Humanos, Cidadania e politica para 

mulher.  

6. Secretaria de Serviços Públicos  

7. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento, Inovação e Turismo.  

8. Secretaria de Obras, Infraestrutura , Urbanismo, habitação  e Mobilidade Urbana. 

9. Secretaria de Finanças, Controladoria e Gestão  

10. Subprefeitura  Nova Casa verde 



11. Procuradoria Jurídica  

12. Gabinete do Prefeito  

 

MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO – VERSÃO MUNICIPAL  

As propostas do Ministério Público Federal para o combate à corrupção e à impunidade, 

apresentadas como projeto de lei de iniciativa popular que tramita no Congresso Nacional, 

terão uma versão municipal: 

  Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Para prevenir 

a corrupção serão realizados testes de integridade, com simulação de situações, sem o 

conhecimento do agente público ou empregado, para testar sua conduta moral e 

predisposição para cometer crimes contra a Administração Pública. Haverá também 

treinamento frequente dos servidores em posturas e procedimentos contra a corrupção, 

além do estabelecimento de códigos de ética claros, adaptados para cada carreira, e a 

realização de programas de conscientização e pesquisas em escolas e universidades. Para 

estimular a denúncia de casos de corrupção, a administração vai garantir sigilo da fonte, 

com a ressalva de que ninguém poderá ser punido com base apenas na palavra do 

informante confidencial. 

 

EDUCAÇÃO  

 

 
DESENVOLVER A POSSIBILIDADE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA 

TODAS AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

UM OLHAR MAIS ASSISTIDO E MAIS APOIADOR PARA A APAE DE NOVA 

ANDRADINA 

 

 

A VIOLÊNCIA ESCOLAR (PROCEVE) 

 

Adoção do Programa de Conciliação para Prevenir a Evasão e a Violência 

Escolar (PROCEVE): criado para restaurar responsabilidades, fortalecendo e 

resgatando os papéis dos gestores, diretores, educadores, educandos e seus 

responsáveis legais, com ações preventivas, indicando soluções para estimular 

a permanência dos alunos na escola, combater a violência e promover a busca 

de oportunidades no futuro.    



O conhecimento é a base para o desenvolvimento da humanidade em todos os aspectos. 

A educação tem de ser interativa, envolvendo não apenas educador e educando, mas toda 

a comunidade, os funcionários da instituição de ensino e a família do educando.  

A nossa gestão tratará a educação com prioridade, proporcionando aos alunos, 

professores e a todos os servidores, ambientes adequados, confortáveis e seguros, onde 

os profissionais serão valorizados e terão os melhores materiais e as mais modernas 

técnicas de ensino.  

Temos metas claras para esta área, em especial, a eliminação completa das filas por vagas 

nos CMEIS (creches) e escolas, além de escola de educação integral adequada para todos 

os alunos da rede. Vamos garantir melhores salários para professores e servidores e 

trabalhar para um aumento significativo do IDEB do nosso município. 

Será implantado o projeto ESCOLA ABERTA para a comunidade utilizar os espaços das 

escolas aos finais de semana e feriados, em prática de esportes, lazer e atividades 

culturais.  

Adequar os horários das escolas para atender as mães que trabalham até às 18h e 

comprovem que não tem outra pessoa para buscar o filho.  

Ampliar o atendimento na rede municipal de ensino e oferecer um ambiente saudável à 

criança em seus primeiros anos de vida, importantes para o desenvolvimento físico, 

mental e intelectual. Serão adotadas atividades que desenvolvam a coordenação motora e 

o raciocínio lógico.  

Oferecer processo pedagógico modelo de ensino integral, estabelecendo um padrão de 

excelência no ensino fundamental, com atividades complementares diversificadas nas 

áreas de esporte, lazer e cultura.  

Implementar uma grade de estudos com aulas adicionais de ética, cidadania, finanças, 

libras e outros temas de orientação e inclusão.  

Ter um sistema de ensino reconhecido pela sociedade, que proporcione oportunidade para 

que os alunos concluam o ensino fundamental na idade correta e estejam preparados para 

cursar o Ensino Médio e ter um projeto para sua vida profissional.  

Valorizar, capacitar, instrumentalizar e motivar os professores da rede pública municipal 

de ensino, utilizando novas tecnologias e oferecendo oportunidades de especialização.  

Melhorar a formação do educador, com a exigência do curso de pedagogia para o 

exercício da função.  

Adequar a quantidade de alunos por sala de aula.  

Dispor de professores auxiliares e reservas.  

Oferecer curso de primeiros socorros aos professores e servidores, bem como capacitá-

los para atuar nas brigadas de incêndio.  

Intensificar o uso de tecnologia da informação e comunicação nas salas de aulas.  

Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de segurança, 

cidadania, paz social, meio ambiente, saúde, trânsito e outras questões importantes.  

Criar sistema de atendimento médico e psicológico nas escolas. 

Reafirmar, consolidar e legitimar o papel do Conselho Municipal de Educação, 

incentivando uma atuação integrada à comunidade.  

Realizar palestras com profissionais especializados para desenvolver a prática da 

cidadania consciente, visando o amadurecimento dialógico para o processo de Consulta 

Pública de escolha dos Gestores.  

Criar planos de estímulo para gestores, equipe pedagógica e professores de escolas que 

atingirem patamares de excelência no processo de ensino e aprendizagem.  



Aproximar as bibliotecas da população, com espaços para saraus, contadores de histórias 

infantis, juvenis e adultas.  

Firmar acordos com instituições de ensino superior para que estagiários ajudem no 

desenvolvimento de projetos educacionais.  

Atender, mais precocemente possível, os alunos que necessitam de educação especial.  

Disponibilizar material didático em meio eletrônico, com aulas adicionais.  

Ofertar mais oportunidades de alfabetização adulta. 

 

SAÚDE  

 

 

AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.  

 

JUSTA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE COMPLEMENTARÃO OS 

VALORES REPASSADOS PELO SUS.  

 

 

 

NIDADES 

DE ATENDIMENTOS  

 


REGIONAL EM PLENO FUNCIONAMENTO.  

 

NOSSA CIDADE. 

 

A saúde pública deve ser, antes de tudo, humanizada, de forma a atender com qualidade 

a todos os cidadãos, em qualquer idade.  

Neste contexto, vamos investir fortemente na saúde preventiva e no tratamento, em todos 

os segmentos e especialidades. Implantaremos homeopatia, acupuntura e outras terapias 

alternativas.  

Garantiremos o funcionamento da farmácia 24 horas.  

Implantaremos nas UBS a prática de pronto atendimento, para o paciente receber o 

atendimento médico já na primeira visita, com possíveis exames e medicamentos durante 

a permanência na Unidade.  

Criaremos uma central de Raio X, com disponibilização online de imagem e laudos para 

cada unidade de origem de seus pacientes.  

Incentivaremos o programa de parto humanizado para aumentar o número de partos 

normais e reduzir o alarmante índice de cesarianas, sem a necessária indicação médica.  

Ofereceremos uma estrutura de apoio aos familiares de pacientes de outras cidades que 

precisam de tratamentos como radioterapia, quimioterapia, hemodiálise e cirurgias no 

Hospital do Câncer.  

Instalaremos o serviço de Ambulância 24 Horas nas Unidades Básicas de Saúde de Casa 

Verde e Assentamentos.  

Reduziremos o tempo de espera para consultas médicas.  



Implantaremos o sistema “Receituário On Line” para prescrição de medicamento por 

sistema de certificação digital, acessado pelas farmácias cadastradas. 

 

Auditar a Gestão para analisar as práticas administrativas, visando a dirimir falhas nos 

processos e identificar as principais necessidades de cada local.  

Teremos o programa FARMÁCIA SOLIDÁRIA, para que unidades de saúde ou farmácia 

popular recebam doações de remédios não utilizados pela população, que ainda estejam 

no prazo de validade e em condições adequadas de uso. Os medicamentos serão 

repassados à população carente.  

Criaremos o Banco de Dados Médicos, com a digitalização das informações dos pacientes 

e um sistema integrado entre as unidades da rede de saúde. O paciente terá uma 

identificação digital com informações médicas integradas, como marcações de consultas, 

resultados de exames, condições especiais de saúde etc.  

Reembolsaremos os valores de Consultas Particulares Específicas: a Prefeitura vai manter 

uma rede de médicos cadastrados e pagar direto aos profissionais por consultas e 

procedimentos. É uma forma de ampliar a capacidade da rede pública nos casos em que 

o município não consegue atender em até 30 dias ou em situações emergenciais, com a 

prévia autorização da Secretaria Municipal de Saúde.  

Cumpriremos um planejamento de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos 

de saúde, bem como o levantamento de necessidade de substituição dos aparelhos 

existentes e aquisição de novas tecnologias. 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA  
 

 

ANALISAR A VIABILIDADE DE CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 

EQUIPADA, TREINADA, VALORIZADA E ARMADA. COM INTEGRAÇÃO 

TOTAL COM AS DEMAIS POLÍCIAS. 

 

CIDADE.  

 

 

 

AÇÕES.  

 

 

 

 

A prevenção à criminalidade receberá especial atenção, com atuação da possível Guarda 

Municipal armada, bem equipada e bem preparada para patrulhamento ostensivo, 

monitoramento remoto e ações integradas com outros órgãos de Segurança Pública.  

Implantar postos policiais em pontos estratégicos.  

Incentivar e apoiar as ações do Conselho Comunitário de Segurança e Conselhos já 

existentes de sociedades organizadas, como forma de integrar a população aos órgãos de 

segurança pública.  

Implantar um Sistema Integrado de Inteligência Municipal, unindo informações dos 

diversos órgãos de segurança, promovendo o intercâmbio rápido e eficiente.  



Promover atividades interativas com outros Órgãos de Segurança Pública.  

Aperfeiçoar o sistema de monitoramento por câmeras.  

Promover Atividades Interagências (Possível Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia 

Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, 

Forças Armadas)  

Criar a escola de formação de guardas municipais.  

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 



CONDOMÍNIO DO IDOSO  

 

 

OLHAR MAIS ASSISTIDO E MAIS APOIADOR PARA O ASILO E 

ORFANATOS DE NOVA ANDRADINA 

 

ASSISTENCIAIS E DESBUROCRATIZAÇÃO PARA FACILITAR O TRABALHO 

VOLUNTÁRIO  

 

 

 

O poder público deve atentar para as questões sociais e assumir com responsabilidade o 

seu papel na proteção das pessoas em estado de vulnerabilidade social, devendo ter ações 

firmes para combater pontualmente os casos existentes, bem como um plano de ação para 

prevenção e promoção ao bem comum das pessoas.  

É direito constitucional e todos devem receber tratamento digno, humanizado e sem 

distinção. Neste sentido, iremos:  

Revitalizar e construir novos Centros de Geração de empregos e rendas nos bairros;  

Construir mais um condomínio do idoso;  

Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às suas 

necessidades e direitos;  

Ampliar e otimizar os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas 

idosas;  

Ampliar o programa CONVIVER, locais onde as pessoas idosas passam o dia em 

atividades culturais, esportivas, lazer e convivência, recebendo inclusive se possível uma 

alimentação adequada;  

Incentivar a criação de vagas e as modalidades no programa adolescente aprendiz;  

Incentivar  o apoio às entidades para investirem no programa Meu Primeiro Emprego 

para jovens do ensino médio; 

Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas 

de violência, com mais campanhas que visem reduzir o índice de ataques contra a mulher;  

Implementar programas e serviços que contribuam para a reestruturação da vida das 

mulheres que sofreram violência;  

Incentivar a contratação de pessoas com deficiência física ou mental;  



 

Criar um abrigo municipal ou ajudar no abrigo já existente mantido pela igreja católica 

de nova Andradina para o pernoite de moradores de rua, que durante o dia atue também 

na inclusão social dessas pessoas através de alfabetização, capacitação profissional e 

atendimento psicológico;  

 

 

DROGAS  
 

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS  

EDE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS 

DEPENDENTES DE ÁLCOOL E DROGAS  

 

Nos últimos o uso de drogas tem registrado aumentos alarmantes e há uma necessidade 

urgente de mais ações preventivas, visando a evitar o acesso a substâncias psicotrópicas.  

Não podemos, também, abandonar os dependentes químicos, que só conseguirão a 

recuperação se tivermos atendimento especializado.  

 

 

ESPORTES E LAZER  
 

 

 

 

ANALISAR A VIABILIDADE DE PISCINAS COBERTAS E AQUECIDAS  

DESBUROCRATIZAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE  


 PROFISSIONAL E OUTRAS MODALIDADES 

COMO O VÔLEI, FUTSAL E BASQUETEBOL.  

 

As atividades de esportes e lazer devem ser integradas, visando a melhoria na qualidade 

de vida, notadamente na saúde e bem-estar social.  

O esporte desenvolve várias características de comportamento fundamentais para o bom 

convívio em sociedade, como trabalho em equipe e respeito ao adversário. Já o lazer é o 

momento de interação familiar. Para incentivar e melhorar a prática esportiva e os espaços 

e programação de lazer, pretendemos:  

Criar um calendário permanente de eventos esportivos e de lazer;  

Garantir recursos, por meio da lei de incentivo ao esporte, para as associações esportivas 

de todas as modalidades. A Secretaria de Esportes será parceira das entidades;  

Incentivo ao fortalecimento do futebol profissional, para garantir a representatividade de 

Nova Andradina nos campeonatos estadual. Resgate do futebol;  

Implantar nos parques e praças da periferia as práticas de cultura, esporte e lazer 

promovidas pela Prefeitura, dotando-os da estrutura necessária;  

Estimular a formação de jovens atletas das escolas públicas;  



Utilizar os centros esportivos e quadras esportivas da rede escolar, para a promoção de 

competições locais e da região.  

Construir novas áreas para práticas esportivas nos bairros;  

Construir áreas de lazer em áreas de fundo de vale;  

Promover parcerias com instituições de ensino superior para que os alunos possam 

estagiar nos projetos esportivos do município;  

 

 
CULTURA 

 

 

FACILITAÇÃO E INSENTIVO PARA UTILIZAÇÃO PLENA DO NOVO CENTRO 

DE CONVENÇÕES  PARA EVENTOS CULTURAIS  

INCENTIVO PARA MAIOR UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  

 

 

 

A cultura envolve um conjunto multidimensional e diversificado de fatores que nos 

permitem compreender as sociedades no seu específico contexto espacial e temporal.  

As crenças, os valores, as tradições, a linguagem, a organização social e a arte nas suas 

mais variadas formas de expressão, constituem um amplo acervo de manifestações 

culturais.  

 

Pensando nesse grande valor da humanidade, adotaremos as seguintes ações:  

 

 

MOBILIDADE URBANA  
 

ACESSIBILIDADE 100% .  

REPLANEJAMENTO DO SENTIDO DE MÃO ÚNICA NAS RUAS DE NOVA 

ANDRADINA.  

 

 

ANALISAR A VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO EM NOVA ANDRADINA.  

 

Como reflexo do grande crescimento urbano do município, a cada dia temos um número 

maior de veículos nas ruas, o que demanda uma adequação do sistema de trânsito e 

transportes para atender bem a população, evitando que Nova Andradina fique refém de 

um tráfego caótico, como já acontece em outras cidades. 

 

 Ofereceremos opção de deslocamento em ciclovias, reduzindo a violência no trânsito e 

diminuindo os índices de poluição atmosférica.  

Visamos diminuir o impacto do crescimento da frota com uma possível implantação de 

transporte publico, oferecendo linhas em horários de pico com modernos ônibus com 

acessibilidade, exigindo qualidade do serviço e respeito ao usuário.  



Reduziremos a taxa de acidentes através de programa permanente de educação para o 

trânsito, voltado aos adultos e crianças em idade escolar.  

Integraremos a malha cicloviária e o transporte público, com maior mobilidade para a 

população, incentivando o uso de bicicleta como modal de transporte.  

Adaptaremos as calçadas com a instalação de rampas e sinalização horizontal para 

orientar os deficientes visuais.  

Intensificaremos as ações de fiscalização de trânsito através da presença de agentes.  

 

 

MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL  

 

 
 

 

OUTRA  

 

OS  

 

 

 

 

 

 

Nova Andradina, nossa cidade sorriso é uma cidade muito bonita. Isto se deve, em grande 

parte, ao seu verde. Devemos cuidar e usufruir do nosso meio ambiente, bem como 

conscientizar as gerações mais novas da necessidade de preservação ambiental.  

O poder público deve visar o desenvolvimento sustentável, dedicando especial atenção 

ao saneamento básico, ao descarte e reciclagem de resíduos de todas as formas possíveis, 

possibilitando reaproveitar os materiais já industrializados.  

Não nos esqueceremos de nossos animais silvestres, que terão tratamento condizente com 

sua grande importância em nosso ecossistema. Dispensaremos grande carinho também 

aos animais domésticos, que são nossos fieis companheiros.  

Cercaremos e transformaremos os fundos de vale em área de lazer, preservando o meio 

ambiente.  

Instalaremos pontos de coleta de lixo reciclável e instalaremos lixeiras adequadas à coleta 

seletiva em locais públicos.  

Empenharemos esforços no recolhimento de descartes de pilhas, baterias e similares, que 

podem provocar degradação ambiental.  

Incentivaremos a instalação, estruturaremos e remuneraremos as cooperativas de 

reciclagem e coleta seletiva e compostagem.  

Intensificaremos a fiscalização da emissão de resíduos industriais.  

Incentivaremos a utilização de energias renováveis.  

Conscientizaremos a população sobre a importância de cuidar do meio ambiente, recursos 

hídricos, fauna e flora.  

Incentivaremos o cultivo de hortas comunitárias nos bairros.  



Realizaremos campanhas educacionais de incentivo à adoção responsável de animais. 

Construiremos um centro de atendimento a animais em situação de risco, que vai receber 

cães, gatos, equinos e outros, para que sejam tratados e adotados.  

Teremos um programa de despoluição ambiental.  

 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS  
 

 

ICIENTE  

ENTULHO  

 

Os cidadãos contribuem com elevados impostos e taxas e a contrapartida de serviços 

públicos é pequena. Vamos investir fortemente em treinamento dos servidores, tecnologia 

e melhoria dos processos, para agilizar e melhorar a qualidade dos serviços prestados à 

população.  

Agilizaremos o atendimento presencial ao público e modernizaremos o serviço por meios 

eletrônicos. 

 

LOGÍSTICA E ABASTECIMENTO  
 

 

Adquiriremos, armazenaremos e distribuiremos os materiais básicos necessários ao 

funcionamento de todos os órgãos públicos, de forma a diminuir custos.  

Manteremos equipes de manutenção predial para realização de reparos nas instalações 

públicas.  

Faremos aquisições centralizadas, diminuindo o custo dos produtos adquiridos.  

Implementaremos um sistema central de solicitação e distribuição de materiais.  

Disponibilizaremos equipes de manutenção predial, para atender eventuais necessidades 

de reparos em órgãos públicos, oferecendo o material necessário para a atividade. 

SUBPREFEITURA NOVA CASA VERDE 

 

 

REESTRUTURAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE FAMILIAR NO DISTRITO NOVA 

CASA VERDE E ASSENTAMENTOS  

REESTRUTURAÇÃO DE ESCOLAS NO DISTRITO NOVA CASA VERDE E 

ASSENTAMENTOS 

APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUTORES RURAIS COM 

FORNECIMENTOS DE MAQUINARIOS EM PARCERIA COM OS ASSENTADOS.  

REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS NA AREA URBANA E OS LOTES NA 

AREA RURAL  

ANALISAR A VIABILIDADE DE UMA SUB-APAE PARA ATENDER A REGIÃO  



 

 INCENTIVO A UMA BACIA LEITEIRA 

 

 CALCARIO COMUNITÁRIO 

 

FAMILIAR E PRODUTORES EM GERAL 

 

 

 

O município de Nova Andradina é muito extenso, contendo uma cidade e um distrito, 

amos em pleno desenvolvimento, cidade mãe e cidade filha. Nova Casa Verde distrito de 

Nova Andradina anseia por progresso e desenvolvimento sustentável.  

 

 

OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO  

 

 
Nova Andradina é uma cidade planejada desde o início de sua construção. Não podemos 

e não iremos nos esquecer deste importante fator no crescimento municipal. Realizaremos 

obras modernas, funcionais e adequadas às necessidades da população, em consonância 

com o planejamento urbanístico e integradas ao meio ambiente.  

Expandiremos e recuperaremos a malha asfáltica.  

Expandiremos e modernizaremos a avenida; Alcides Menezes de Farias e a Avenida José 

Heitor de Almeida Camargo até o anel viário, para que nossa cidade tenha uma melhor 

distribuição de sua demanda, assim como a construção de pátios de manobras, e rotatórias 

de acesso ao anel viário, integrando rodovia e fácil acesso aos bairros de nossa cidade e 

facilitando o  transporte urbano.  

Revitalizaremos os prédios públicos.  

Reavaliaremos o fracionamento de terrenos para atender às construções de casas 

geminadas.  

Aumentaremos a oferta de vagas de estacionamento nos centros urbanos. 

 

CONTROLADORIA E GESTÃO  
 

 

A administração pública deve ser transparente. Pautaremos nosso governo em ações que 

possibilitem sempre a consulta pública de todas as atividades executadas, pois o cidadão 

tem o direito de acompanhar a aplicação do dinheiro que ele paga em impostos.  

Implantaremos práticas inovadoras de gestão, com foco em resultados, através de 

processos concisos e objetivos, buscando a participação popular.  

Promoveremos uma gestão aberta, transparente e com a participação e acompanhamento 

público das ações governamentais.  

 

Implementaremos as formas de comunicação popular com o governo, criando um sistema 

para a população indicar oportunidades de melhorias e relatar seus anseios, comunicando-

se de forma rápida e fácil com a administração municipal.  

Incentivaremos a presença popular nas deliberações mais importantes.  

 



Divulgaremos os resultados das votações dos projetos para que o cidadão acompanhe o 

trabalho de seus representantes.  

Realizaremos periodicamente consulta pública de satisfação com os serviços públicos.  

Reduziremos a burocracia para aprovação dos projetos municipais.  

Estabeleceremos um banco de projetos de interesse público, com ideias de estudantes e 

profissionais, que serão inspiração para o governo.  

Disponibilizaremos a agenda de compromissos públicos do prefeito e secretários.  

Reanalisaremos a carga horária dos servidores municipais, atendendo as especificidades 

de cada órgão.  

Valorizaremos a formação e experiência profissional dos servidores, alocando-os nos 

cargos onde poderão exercer suas funções com maior aproveitamento e competência.  

Implantaremos subprefeitura fixa em Nova Casa Verde para termos uma participação 

mais ativa na gestão da cidade, com envolvimento maior dos moradores, desde o 

acompanhamento do orçamento, passando pela gestão dos problemas/carências e das 

soluções que incentivem o aumento da cidadania, do respeito e da preservação da coisa 

pública.  

Criaremos um aplicativo para a população enviar informações geo-referenciadas à 

administração municipal, que auxiliarão na tomada das providências de acordo com o 

problema relatado. 

Garantiremos a manutenção e ampliação de todos os indicadores de uma gestão fiscal 

responsável.  

Todas as licitações do município serão transmitidas em tempo real pela internet e as 

gravações de áudio e vídeo ficarão arquivadas, à disposição da população e órgãos de 

controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse Programa de Governo tem como premissa prioritária o respeito à família e às suas 

liberdades individuais, além do respeito a todo esforço efetuado pelo pagador de 



impostos. Portanto, sabemos que os recursos disponíveis para o uso dos governantes 

custam muito para aqueles que trabalham honestamente para conquistá-lo e que precisam 

dividi-lo com o governo.  

 

Ao passo que se caminha em direção à uma menor interferência do estado e maior 

liberdade ao indivíduo, é necessário conter a evolução descontrolada dos gastos 

governamentais. Assim, o gestor público deve ser capaz de impor limite aos excessos e 

ao mal gasto da máquina pública, utilizando recursos nas áreas que realmente impactam 

a qualidade de vida das pessoas, sendo a mensuração dos resultados por meio de melhores 

indicadores de excelência na gestão uma prerrogativa para os gastos públicos. 

 

 


