
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO 2021-2024  



 

 

 

PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 Buscar a Implantação do Centro de Convivência do Idoso -CCI, junto à 

esfera Federal e Estadual; 

 Reestruturar os equipamentos públicos/serviços socioassistenciais 

(Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, 

 Buscar convênios especializado para atendimento de crianças e jovens 

em situação de risco e usuários de drogas lícitas e ilícitas. 

  Dar continuidade a todos os programas sociais que vêm sendo 

desenvolvidos e buscar a implantação dos novos programas do governo 

Federal e Estadual; 

 Viabilizar o programa Jovem Aprendiz; 

 Qualificação e valorização continuada dos trabalhadores do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS; 

 Implantar o CRAS volante para garantir não só à população urbana, mas 

também rural, os benefícios oferecidos pelo Município; 

 Ampliar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 

para todos os distritos; 

  Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de 

forma integrada às políticas e programas locais para pessoas com 

deficiência, 

 Adaptar os serviços para garantir acessibilidade das pessoas com 

deficiência 

 Oferecer cursos de capacitação em fomento de rendas, cursos livres 

ocupacionais e de formação complementar para grupos específicos 

como idosos, jovens, famílias atendidas em programas de baixa renda e 

carentes; 

 Implantar o projeto família acolhedora; 



 

 Fortalecimento dos Benefícios Eventuais (Cestas Básicas Auxilio 

Funeral, Auxilio Natalidade). 

 Fortalecimento das políticas públicas para as mulheres junto a 

Coordenadoria da Mulher; 

 Aquisição de veículos para a Secretaria de Assistência Social. 

 Criação de programa de apoio financeiro para famílias com baixa renda 

– Bolsa Família Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Educação, Esporte, Cultura e Lazer 

 

 Priorizar investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com 

atenção a Educação Especial. 

 Promover ainda mais cursos de capacitação aos profissionais e 

trabalhadores em educação 

 Implantar programa Bolsa Universitária Municipal 

 Investir na infraestrutura das instituições de ensino 

  Garantir a manutenção do polo universitário Geni Lemos de 

Vasconcelos  

 Garantir a aquisição de novos cursos de Graduação e Especialização 

 Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos das redes 

municipais 

 Construção de novos espaços poliesportivos  

 Ampliar o apoio às práticas esportivas 

 Criar a casa da cultura e incentivar a cultura regional através de eventos 

como: estudos sobre meteoritos/astronomia, aula de música, pintura, 

cordel, dentre outros. 

 Implantar no calendário cultural do município a “Semana da cultura 

nordestina”, propiciando aos nossos munícipes o contato e apreciação 

das manifestações populares que fazem parte de nossas raízes, como: 

sanfona, humor, cordel, teatro, violeiros, festival de quadrilhas, banda de 

pífanos etc. 

 Proporcionar concursos de poesia e de dissertação para incentivar a 

leitura e descobrir novos talentos quanto a arte da escrita 

 Criar o centro de pesquisa estudantil, com acesso   grátis a internet para 

fins de pesquisas, utilizando o espaço da biblioteca pública 

 Apoiar os jogos municipais e intermunicipais  

 Apoio e efetivação do campeonato municipal de futebol 

 Reativar a EJA- Educação de Jovens e Adultos 

 Proporcionar o apoio psicopedagógico disponibilizando profissionais 

específicos para as escolas e creches municipais 

 Garantir investimento em: materiais pedagógicos, merenda escolar com 

qualidade, tecnologia da informação e a manutenção e ampliação dos 

espaços escolares 

 Apoiar as práticas culturais como: criação da banda de música 

municipal, festa de aniversário da cidade e festas religiosas 

 Apoiar todas as práticas esportivas nas diversas faixas etárias (EX: 

futebol de campo, futsal, atletismo, vôlei, artes macias e outros.) 

 Criar trilhas de acesso aos pontos turísticos;  

 Criar Museu Municipal em homenagem a Ana das Carrancas 



 

 Realizar excursões pedagógicas para alunos da rede municipal 

Disponibilizar, no contra turno, o Atendimento Educacional Especializado 

como complementação em salas de recursos multifuncionais e salas do 

AEE;  

 ∙ Disponibilizar para as salas de recursos multifuncionais e salas do 

AEE, materiais pedagógicos, jogos, mobiliários adequados e 

equipamentos tecnológicos.  

 ∙ Garantir a presença de professores especializados ou psicopedagogos 

em Salas de Recursos Multifuncionais e Salas do AEE;  

 ∙ Promover a acessibilidade: Física de Transporte Escolar;  

 ∙ Possibilitar a formação continuada dos professores da rede que 

trabalham com alunos com deficiência, na perspectiva de promover o 

desenvolvimento destes alunos;  

 ∙ Favorecer a formação continuada dos profissionais especializados nos 

atendimentos dos alunos com deficiência; 

 ∙ Garantir a presença de um intérprete em sala de aula para os alunos 

surdos usuários de LIBRAS;  

 ∙ Ampliar e reformar a infraestrutura física das escolas da rede municipal 

com adequação a acessibilidade de pessoas com deficiência; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agricultura e Meio Ambiente 

 

 

 Estruturar a secretaria de agricultura e meio ambiente, colocando-a 

efetivamente em funcionamento; 

 Aquisição de equipamentos agrícolas; 

 Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da 

agricultura familiar, bem como associações e cooperativas;  

 Dar continuidade aos investimentos no consórcio intermunicipal de 

resíduos sólidos e saneamento;  

 Preservar as áreas de mananciais;  

 Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de 

solos e nascentes; 

 Desenvolver projeto de construção de terraços para contenção de águas 

de enxurradas (visando preservação do meio ambiente e das estradas 

vicinais);  

 Distribuição de mudas de plantas nativas; 

 Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não 

governamentais de proteção ao meio ambiente e animais; 

 Programa de aração de terras; 

 Distribuição de sementes para plantio; 

 Contratação de veterinários, zootecnista e técnicos agrícolas para 

acompanhamento da Caprinovinocultura; 

 Contratação de carros-pipas: 

 Criação do festival da mandioca, para incentivar os produtores da serra 

do Inácio; 

 Ampliação da feira da agricultura familiar no distrito do socorro; 

 Apoio ao associativismo e cooperativismo, buscando parcerias com o 

governo estadual e federal; 

 Aquisição de tratores de pneus esquipados com ensiladeira, grade, 

lâmina, escarificador, caçamba e munck; 

 Criação de adutoras; 

 Programa de perfuração de poços; 

 Construção de um pátio de feira; 

 Criação do SIM (Selo de Inspeção Municipal) para facilitar a 

comercialização de produtos; 

 Criação do programa cidade verde, com plantio de árvores nas ruas e 

praças do município.   

 



 

Infraestrutura  

 

 Recapeamento de ruas e avenidas; 

 Reforma e adequação das praças públicas; 

 Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano 

do município; 

 Melhorias das estradas vicinais  

 Manutenção academia das cidades; 

 Aquisição de máquina perfuratriz; 

 Construção de praça de alimentação e convivência; 

 Construção de barragens de pequeno, médio e grande porte; 

 Pavimentação de ruas 

 Saneamento básico de ruas na sede e nos distritos; 

 Iluminação de LED; 

 Construção de um portal na entrada da cidade  

 Arborização de praças e ruas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saúde 

 Ampliação do centro de fisioterapia; 

 Ampliação e manutenção da academia da saúde; 

 Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para o fundo 

municipal;  

 Manutenção e ampliação dos programas saúde da família e 

bucal; 

 Ampliação e manutenção do programa agente de saúde; 

 Manutenção de assistência farmacêutica básica – FARMÁCIA 

BÁSICA; 

 Manutenção de assistência farmacêutica hospitalar; 

 Atenção a saúde da mulher; 

 Manutenção do programa mãe coruja  

 Programa de ações preventivas e orientações alimentação 

nutricional; 

 Manutenção do programa de redução da mortalidade infantil e 

materna; 

 Apoio ao TFD; 

 Manutenção do programa de vigilância sanitária;  

 Manutenção das atividades do programa de vigilância 

epidemiológica; 

 Aquisição de UTI móvel; 

 Aquisição de medicamentos; 

 Capacitação e qualificação dos profissionais de saúde; 

 Assistência hospitalar e ambulatorial;  

 Manutenção da equipe multiprofissional;  

 Manutenção das casas de apoio;  

 Aquisição e manutenção de ambulâncias;  

 Contratações profissionais em áreas de atendimentos 

especializados; 

 Promoção de campanhas com ações preventivas periódicas para 

hipertensos e diabéticos; 



 

 Equipar mais uma unidade básica de saúde na sede do 

município;  

 Manutenção de empresa para recolhimento do lixo hospitalar do 

município; 

 Implantação do centro de atividades para alcoólatras; 

 Ofertar oficinas de atualização para ACE e ACS; 

 Implantação do laboratório de análises clinicas; 

 Manter convênios com laboratórios de analises clinicas para 

atendimento diário;  

 Aquisição e manutenção das ambulâncias; 

 Manutenção dos serviços de próteses dentarias; 

 Reforma do hospital municipal; 

 Ações de prevenção e promoção da saúde mental; 

 Implantar redes de assistência à saúde mental; 

 Ampliar as ações de saúde na área rural do município; 

 Criação de convênios para a realização de procedimentos 

cirúrgicos eletivos e ambulatoriais;  

 Aprimorar os sistemas informatizados nas unidades;  

 Implantar a coleta de dados informatizado dos ACS’s e ACE’s por 

meio de computadores portáteis. 


