
Propostas Joel Cordeiro para prefeito. 

 

● Investir mais na educação, valorizando os professores e alunos. Possibilitando o           

crescimento de todos.  

● Construir um hospital no município de Colombo através de parcerias com os            

governos federal e estadual, bem como com a iniciativa privada e a sociedade             

civil, objetivando sempre melhores condições de saúde ao povo.  

● Criar um centro especializado na saúde da mulher.  

● Criar um centro especializado na saúde na criança. 

● Criar um centro especializado na saúde no idoso. 

● Criar um centro especializado na saúde do homem. 

● Criar um centro de tratamento especializado para portadores de necessidade          

especiais. 

● Ampliar a guarda municipal proporcionando segurança ao cidadão de bem.          

Investindo em capacitação e tecnologia. 

● Criar o parque industrial de Colombo para atrair empresas e oferecer empregos            

aos cidadãos colombenses. 

● Criar a linha do trabalhador, facilitando o transporte dentro do município. 

● Investir em áreas de lazer, proporcionando qualidade de vida às nossas           

crianças, adolescentes e jovens. 

● Criar cursos profissionalizantes para os jovens de Colombo. 

● Investir em creches, visando atender melhor as mães que precisam trabalhar.  

● Criar um centro de atletismo para a juventude colombense e para portadores            

de deficiência.  

● Investir no turismo, visando a geração de empregos e o fomento do comércio. 

● Criar a Delegacia da Mulher em Colombo. 

● Valorizar o funcionalismo público municipal. 

● Construir um centro de eventos em Colombo. 

● Criação de parques e praças, destinados ao esporte e lazer, para melhora da             

qualidade de vida do povo Colombense.  

● Incentivar a agricultura, possibilitando o crescimento do produtor rural. 

● Criar e implantar projetos de deslocamentos e entretenimento destinados à          

terceira idade para proporcionar lazer e qualidade de vida aos idosos. 

● Criar um polo tecnológico em Colombo. 

● Agilizar a ampliação e recuperação da malha viária através de pavimentação           

asfáltica em Colombo.  

● Defender a família como estrutura da sociedade. 

● Criar a feira do produtor rural. 

● Criar a feira do comércio. 

● Incentivar a cultura de Colombo. 

 

 


