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JUSTIFICATIVA 

 
O presente documento visa atender as exigências legais da Justiça Eleitoral para o 

registro de nossa candidatura, com o objetivo de apresentar as proposta que queremos 

discutir com a comunidade pinhãoense em parceria com as entidades representativas, 

juntamente com candidatos (as) vereador (a), juntamente com profissionais das diversas 

áreas buscando soluções para o melhor desenvolvimento do nosso município. 

O atual planejamento será utilizado como referencial na apresentação de nossas 

propostas, em debates, reuniões com as representatividades de nossa coligação “Coração 

Pinhãoense: O Melhor Para Nossa Gente” colaborando para melhoria na qualidade de 

vida das pessoas de nosso município de acordo com as temáticas de cada setor, 

atendendo as principais necessidades da nossa população da cidade e interior, 

considerando os aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais do município de 

Pinhão. 

Nosso Plano de Governo 2021-2024 contará com todo o nosso empenho através de 

uma campanha eleitoral limpa e eficaz pois acreditamos que nossa cidade tem grande 

potencial para a geração de diferentes fontes de renda, geração de novas oportunidades 

para trabalhadores rurais e empreendedores e reorganização da economia local, através 

de projetos consistentes em parcerias com a comunidade. Construir um mandato com 

planejamento estratégico de pequeno, médio e longo prazo para o bem estar geral da 

população pinhãoense. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 Apoio aos movimentos sociais existentes no município com defensoria jurídica 

para a regularização fundiária (gradativamente); 

 Força tarefa, retomando o Programa “Seu Bairro, Nossa Meta”,  envolvendo 

todas as secretarias, sobre a coordenação da Administração; 

 Formação continuada e valorização dos servidores municipais; 

  viabilizar  concurso  público,  levando  em  consideração  o  índice  da  folha   

de pagamento; 

 Aprimoramento do departamento de recebimento e fiscalização de mercadorias, 

obras e serviços com dedicação exclusiva; 

 Expansão do acesso à internet gratuita; 

 Apoio a Festa do Pinhão em parceria com as escolas municipais;



 Apoio ao COMUTRA; 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 Ampliação do número de Câmeras de segurança nos espaços públicos; 

 Promover ações educativas, sociais, de formação profissional, culturais e 

esportivas, agindo na rede de proteção às crianças, adolescentes e jovens; 

 Fortalecer a parceria com o Governo Estadual, com o objetivo de reforçar o 

policiamento no campo; 

 Apoio ao CONSEG. 

 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 

 

 Criação de “Projeto Carreta do Calcário”, ambulante para atender e comprar 

calcários, direto do fornecedor; 

 Apoio técnico aos agricultores, com visitas nas propriedades rurais; 

 Inseminação artificial para atender um maior número de produtores rurais e 

produtores de leite; 

 Projeto de readequação do Programa “Porteira a Dentro”, priorizando as atividades 

de produção e comercialização agrícola; 

 Promover e incentivar a pesca artesanal, oportunizando o seu fortalecimento e 

sustentabilidade; 

 Dar continuidade a todos os projetos e programas em funcionamento na 

Secretaria, desde que demonstrem eficiência e resultados positivos para a 

população pinhãoense, discutindo com os usuários dos serviços, formas de 

aperfeiçoamento; 

 Manter e ampliar os programas de aquisição de alimentos e compra direta para a 

merenda escolar, estendendo a compra para a montagem de benefícios eventuais 

da assistência social (cestas básicas); 

 Manter a realização das Feiras de bezerros e gado geral; 

 Manter e, em parceria com os feirantes, desenvolver ações que visem a ampliação 

da Feira do Produtor Rural, assim como manter a moeda de troca Bufunfa; 

 Desenvolver todos os trabalhos da secretaria em parceria com as organizações do 

campo; (Cooperativas, conselhos e demais entidades); 

 Dar suporte administrativo às associações de produtores rurais, para que as 

mesmas possam alcançar o melhor aproveitamento de suas estruturas; 



 Viabilizar veículo para o transporte de produtos provenientes dos pequenos 

agricultores do município até a central de abastecimento municipal; 

 Estabelecer parceria com instituições estaduais e federais com o intuito de 

viabilizar a documentação necessária a regularização das pequenas propriedades, 

a fim de facilitar o acesso a créditos agrícolas; 

 Reativação do Centro de Produção; 

 Em parceria com a COOMAPER, desenvolver ações estratégicas que visem o 

aumento da produção de leite, com a garantia de assistência técnica pelo 

município, facilitando o escoamento da produção, bem como, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Industria e Comércio, incentivar a criação de 

agroindústrias especializadas em derivados do leite. 

 Fomentar a criação de micro-cooperativas de produtores, nas mais variadas 

atividades e de acordo com a aptidão produtiva de cada comunidade; 

 Criação e implantação do Programa Municipal de produção sustentável e 

integrada de alimentos com foco nas pequenas propriedades urbanas, periurbanas 

e rurais; (Adaptação do Sisteminha Embrapa); 

 Garantir a autonomia política e administrativa ao Conselho de Desenvolvimento 

Rural – Conder, bem como ampliar a destinação de recursos ao Funder; 

 Garantir formação continuada às equipes técnicas da Secretaria; 

 Buscar recursos para implantação de abatedouro municipal de bovinos e suínos, 

com o objetivo de beneficiar agricultores, agroindústrias e pequenos varejos. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Fortalecimento dos projetos sociais voltados para a melhor Idade; 

 Manutenção do convênio de políticas para a mulher (atendimento a vítimas de 

violência); 

 Aprimorar o projeto de “Kits Mamãe Gestante” para atender gestantes em 

situação de vulnerabilidade social; 

 Fortalecimento de medidas de prevenção e combate ao trabalho infantil; 

 Dar suporte e  garantir a autonomia aos conselhos municipais de políticas 

públicas;  

 Melhorar o atendimentos nos programas do SUAS existentes no município

(Sistema Único de Assistência Social); 

 Incentivo das entidades cadastradas; 



 Apoio ao Conselho Tutelar. 

 

 

 

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

 Construção de mais Centros de Educação Infantil, a longo prazo para atendimento 

em tempo integral das crianças de 0 a 4 anos; 

 Manutenção da distribuição dos uniformes escolares (kits completos), ampliando 

para a Educação Infantil; 

 Investimentos em tecnologias para incentivar o trabalho do professor com alunos; 

 Criação do espaço do professor para atendimento com profissionais técnicos de 

diferentes áreas; 

 Espaços especializados para cursos de formação continuada e trocas de 

experiências entre professores da rede municipal; 

 Aquisição de ônibus com recursos próprios da secretaria; 

 Mutirão da limpeza e melhorias nas escolas/creches envolvendo educação e 

comunidade escolar em geral; 

 Reestruturação da Biblioteca Municipal; 

 Elaborar projetos de hortas nas escolas com parcerias da secretaria de agricultura; 

 Realização do desfile de  7 de setembro e atividades culturais em comemoração 

do aniversário do Município; 

 Ampliar investimentos em curso de formação continuada para professores e 

demais profissionais da educação; 

 Investir em melhorias, reformas dos espaços escolares (envolvendo educação e 

comunidade escolar); 

 Viabilizar compras de materiais escolares para proporcionar aos professores um 

bom desempenho de seu trabalho; 

 Manutenção e ampliação do atendimento aos alunos com direitos a inclusão; 

 Viabilizar construção de novas escolas do ensino fundamental no interior do 

município; 

 Melhoramento do transporte escolar na cidade e interior; 

 Apoio para casa familiar rural,  

 Garantia do transporte universitário 100% gratuito; 

 Melhorias no Centro de Atendimento Educacional Especializado Deficiência 

Visual (DV) Escola Água Verde; 



 Estabelecer parcerias com estudantes dos polos universitários do munícipio. 

 

 

 

CULTURA 

 
 Dar ênfase na elaboração e encaminhamento de projetos a instituições 

governamentais e privadas com o objetivo de angariar recursos financeiros 

para ampliar e fortalecer as atividades culturais do município; (Exemplo: Lei 

Rouanet) 

 Realização de Festivais de música, dança e teatro com o objetivo de 

valorizar e incentivar a produção artística local; 

 Incentivo e parceria na realização de eventos tradicionais. (Encontro de 

Gaiteiros, Festa do Pinhão, Tropeadas, etc); 

 Proporcionar aulas de música, dança, teatro e artes visuais, valorizando os 

artistas locais e contribuindo com projetos que viabilizem financeiramente 

quem vive de sua arte; 

 Realização da Feira Municipal de Literatura; (Aos moldes da que o Colégio 

Estadual Professor Mario Evaldo Morski realizava). 

 

 

ESPORTES 

 

 Apoio e incentivo a todas as modalidades esportivas; 

 Realização de campeonatos municipais de futsal, futebol de sete, futebol de 

campo, basquete, handebol, voleibol, basquetebol entre outras modalidades; 

 Desenvolver de integração esportiva através de gincanas, oficinas; torneios 

de diferentes modalidades; 

 Apoio e incentivo aos esportes do campo. (laço, ginetiada, entre outros); 

 Incentivo ao esporte amador como lazer para jovens e adultos; 

 Buscar recursos para construção de mais quadras poliesportivas na cidade e no 

interior; 

 Incentivos e apoio ao Projeto de Olimpíadas Escolares para a formação de 

jovens sadios; 

 Incentivo ao esporte para pessoas com necessidades especiais; 

 Manutenção dos campos de futebol nos bairros; 



 Criação de novas praças esportivas na cidade; 

 Realização do Interbairros. 

 
 

FINANÇAS 

 

 Pregão eletrônico (implantação), Informatização das ações rotineiras para 

interligá-las a todos os setores afins na busca por um gerenciamento mais 

eficaz; 

 Promoção de cursos e treinamentos para todos os funcionários; 

 Transparência total, principalmente dando ênfase ao portal da transparência; 

 
 

 

INDÚSTRIA,  COMÉRCIO E TURISMO 

 
 Planejamento e execução de estratégias de valorização e fortalecimento do 

comercio local em parceria com a ACIAP, entre outras organizações 

comerciais locais e regionais; 

 Incentivo a manutenção e ampliação das agroindústrias de Pinhão, visando a 

diversificação da produção e estimulando o cooperativismo em todo o 

território municipal, com ênfase na organização da comercialização dos 

produtos; 

 Propor parcerias com universidades e empresas interessadas na construção 

de projetos voltados ao desenvolvimento econômico municipal e regional; 

 Realização contínua de formação e qualificação dos trabalhadores 

pinhãoenses, nas mais variadas áreas, buscando parcerias com entidades 

municipais, estaduais e federais, dando ênfase políticas públicas voltadas a 

mulheres e jovens; 

 Construção e/ou aproveitamento de Barracões Industriais de pequeno e 

médio porte, que sirvam como incubadora para pequenas e medias empresas, 

priorizando iniciativas de empreendedores pinhãoenses; 

 Apoio técnico ao Pequeno e Micro Empreendedor; 

 Manter e aperfeiçoar da sala do empreendedor; 

 Readequação do parque industrial com melhoramento das ruas e retomada 

da sua finalidade (geração de emprego e renda); 



 Viabilizar junto com a Associação Empresarial a criação de cursos 

preparatórios para o primeiro emprego para mulheres e jovens; 

 Readequação do parque industrial; 

 Viabilização de parcerias para qualificação de profissionais para o primeiro 

emprego. 

 

TURISMO 

 

 Facilitar o acesso aos pontos turísticos e as rotas de ecoturismo; 

 Funcionamento do Departamento de turismo nos finais de semana e feriados 

com o objetivo de facilitar o acesso da população e turistas aos serviços 

disponibilizados pelo departamento; 

 Cadastrar Famílias interessadas em oferecer hospedagem aos turistas; 

 Formação e qualificação de guias turísticos, priorizando jovens de nosso 

município; 

 Formação e qualificação de guias de pesca; 

 

 

MEIO AMBIENTE, URBANISMO E HABITAÇÃO 

 

 Elaborar projetos para garantir acessibilidade para pessoas com necessidades 

especiais nas vias e espaços públicos; 

 Melhorias nos pontos de ônibus e abrigos; 

 Revisões nas vias públicas para melhor circulação; 

 Criação do Programa Municipal de Habitação Popular financiado com recursos 

próprios, com Lei Municipal detalhada que abranja desde a regularização de 

lotes e terrenos urbanos e rurais, até pequenas reformas e ampliações que 

garantam o mínimo de dignidade a famílias em situação de vulnerabilidade ou 

risco social. Os recursos serão aportados no Fundo Municipal de Habitação e 

geridos pelo Conselho Municipal de Habitação; 

 Revitalização dos bairros e sedes das comunidades do interior; 

 Viabilizar uma construção da fábrica de manilhas e meio-fio no pátio de 

máquinas; 

 Retorno do “Projeto Moradia Econômica” (Família de baixa renda). 

 

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Instalação e Plantão da UPA 24 horas com o objetivo de zerar filas de espera 

para fichas de consultas médicas; 

 Contratação de mais profissionais para área da saúde, dentistas e médicos; 

(Concurso) 

 Valorização dos profissionais de saúde permanentes; 

 Reativação dos atendimentos odontológicos, viabilizando a volta do 

“Programa Expresso Sorriso” com atendimento no interior do município 

(Interior e bairros); 

 Reativar “Projeto: Levando Saúde até Você”; 

 Implantar o Projeto: “Remédio em Casa” (conforme Lei 2014); 

 Projeto: Jovens Saudáveis; 

 Casa de apoio; 

 Equipe itinerante com equipe de multiprofissional; 

  Fornecer lanche para pessoas que estão em fila de espera aguardando 

atendimento; 

 Ampliação da farmácia básica (sede própria), próximo ao espaço do posto 

central); 

 Atendimento especializado de apoio a saúde da mulher, com aquisições de 

novos aparelhos de exames para clínica da mulher; 

 Manutenção e ampliação dos pontos de atendimento à saúde com 

atendimento de qualidade na sede e no interior do município; 

 Ampliação de convênios com centro de consultas especializadas; 

 Reativação de mais postos de saúde. 

 

 

INFRAESTRUTURA E VIAÇÃO 

 

 Apoio as propriedades rurais, com conservação e cascalhamento das estradas; 

 Implantação de uma estrutura de máquinas descentralizada no interior com o 

objetivo de facilitar o deslocamento e realização dos trabalhos; 

 Construção e recuperação de pontes e bueiros; 

 Implantação de calçamentos nos lugares críticos, escolas e postos de saúde; 

 Mapeamento Rodoviário/Viário para acompanhamentos da execução dos 

serviços. 


