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 APRESENTAÇÃO: 

Queridos Pinhãoenses. 



Apresentamos aqui as principais propostas para a gestão 2021/2024. 

Todo o conteúdo desenvolvido teve como sua diretriz o desejo por um trabalho 

inovador e que possibilite com que nossa terra de grandes saltos. Pensando 

não somente em Pinhão do presente com soluções imediatas (que também são 

necessárias), mas também, de um Pinhão do futuro, com trabalho, dignidade e 

o principal: desenvolvimento. 

As propostas ora descritas refletem exatamente nosso pragmatismo e 

idealismo. Abrangem objetivos e projetos ousados, com eficiência e 

enredamento que impetrarão uma administração mais dedicada, competente e 

acima de tudo, humana.  

 Sendo assim, todas as propostas elaboradas neste plano, foram 

construídas através dos anseios relatados pela própria população, buscando 

solucionar as demandas por ela solicitadas, através de ações possíveis de 

serem colocadas em prática e que busquem sanar tais dificuldades com 

resultados em curto, médio e  à longo prazo.  

 Portanto, com planejamento, gestão eficiente e participativa, e através 

de implemento de mudanças necessárias, o município de Pinhão terá a 

oportunidade de crescer, atraindo investimentos com geração de renda e 

buscando uma qualidade de vida compatível com os anseios de todos os 

munícipes que aqui vivem e desejam um Pinhão melhor e desenvolvido. 

 Os desafios não nos assustam, nos encorajam. 

Leticia Martins 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 

 Administrar com Transparência, Honestidade e Comprometimento 

 Desenvolver as politicas e diretrizes que norteiam a gestão do corpo 

técnico administrativo das secretarias. 

 Promover gestão participativa e democrática; 

 Implantar uma ouvidoria pública; 

  Valorizar os servidores públicos e rever o Plano de Cargos e Salários.  

  Elaborar e desenvolver programas de atenção à saúde e segurança dos 

servidores. 

 Criar metas e indicadores de desempenho por e para as secretarias 

municipais. 

   Desenvolver um trabalho eficiente e humanizado; 

  Garantir celeridade nas Licitações, contratos e compras. 

   Otimizar os processos administrativos.  

 Capacitar e treinar os servidores municipais.  

  Avaliar a aplicação da legislação trabalhistas nos processos.  

  Estudar e avaliar a realocação dos espaços usados pelos órgãos da 

prefeitura.  

 

PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA – “Educação de qualidade transforma, ao mesmo tempo em 

que liberta, viabilizando cenários inicialmente considerados impossíveis”.  

 Conhecer as necessidades da área educacional, e adequar o 

atendimento ao plano de municipal de educação. 

 Reformulação do Estatuto do Magistério; 

 Estabelecer um padrão de qualidade para a rede municipal de 

educação; 

 Garantir formação continuada para os professores com parcerias às 

instituições de ensino superior.  

 Fortalecer o programa de erradicação do analfabetismo por meio da 

Educação de Jovens e Adultos; 

 Apoio ao Ensino Superior através da UAB; 



 Capacitação de Merendeiras; 

 Capacitação de Motoristas   do transporte escolar; 

 Capacitação de serventes e guardiões; 

 Retomar o PROERD; 

 Continuar com o Programa de incentivo ao empreendedorismo nas 

escolas; 

 Contribuir com a realização das formaturas de Educação Infantil; 

 Retomar a participação no município no Programa Agrinho; 

 Otimizar o acesso aos centros de educação infantil, nos bairros com 

maior déficit de vagas, através da reorganização de vagas.   

 Programar um plano de manutenção para os equipamentos da rede de 

educação. 

 Revitalizar os espaços de inclusão ampliando a oferta de atividades 

para o desenvolvimento intelectual, artístico e cultural. 

  Renovar a biblioteca municipal e as existentes nas escolas. 

  Humanizar as relações. 

 Garantir a distribuição de kits uniformes aos alunos das escolas 

municipais com prazo de entrega o terceiro mês do ano; 

  Revitalizar as unidades escolares de acordo com suas necessidades. 

  Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar 

principalmente junto à agricultura familiar existente no município. 

  Criar uma política de valorização dos profissionais da educação; 

 Contratar estagiários através de Programas de estágios para dar 

continuidade de trabalho e conhecimento ao jovem em sua área de 

estudo, ajudando na renda do estudante; 

 Promover Transporte escolar de qualidade; 

 Promover Transporte Universitário Gratuito em parceria com os 

universitários que contabilizem em horas complementares; 

 Disponibilizar ônibus exclusivo para atividades extracurriculares 

(projetos) das escolas. 

 Incentivar a elaboração de um Plano Municipal de educação. 

 

TURISMO e CULTURA: 



‘’ O turismo e a cultura não só transformam sua mente, como mudam o 

rumo da sua história’’ 

 Estabelecer um calendário de Eventos Turístico; (Turismo Aventura, 

Inverno, Rural, Religioso, Ecológico) 

 Criar Centro de Informações ao Turista; 

 Elaborar um roteiro de principais pontos turísticos do município; 

 Criar associação gastronômica de Pinhão com escolha de um prato 

típico que represente o município; 

 Resgatar a Festa do Pinhão;  

 Apoio e investimentos na Banda Municipal; 

 Apoio as realizações culturais existentes no município; 

 Apoio aos conjuntos musicais; 

 Revitalização do Museu Municipal na sede; 

 Buscar recursos Estaduais e Federais para construção do Centro 

Cultural anexado com anfiteatro; 

 Proporcionar acesso a cultura às crianças junto as escolas nos bairros 

com maior vulnerabilidade; 

 

 

PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: 

‘’O esporte é muito mais que saúde, bem estar e lazer. É educação!’’ 

 Articular a ação da Secretaria Municipal de Esporte e  com as demais 
secretarias do município, objetivando a inclusão social de crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade. 

  Incentivar a organização coletiva de eventos de lazer e esporte 
recreativo para envolver a população local; 

 Promover eventos esportivos de diversas modalidades; 

 Apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não 

governamentais; 

 Buscar junto ao  governo investimentos no esporte; 

 Implantação do Projeto   de valorização e utilização das praças do 

município  com programação de atividades sociais, de cultura e lazer das 

quais a população participe. 



 Apoiar e investir em TODAS as modalidades esportivas praticadas no 

município;  

 Implementar programa de formação esportiva da base até o profissional, 

incentivando e garantindo a participação feminina no processo; 

 Estruturar calendário de eventos, promovendo, em parceria com a 

iniciativa privada e organizações da sociedade civil, eventos esportivos e 

festas populares; 

 Ampliar e modernizar as estruturas desportivas da cidade; 

 Realizar parceria com a secretaria Municipal de Educação, a fim de 

potencializar o uso das escolas como equipamento base para a 

formação esportiva e prática do lazer; 

 Ampliação e consolidação do atendimento para todas as escolas  
 Promoção da prática esportiva no contra-turno escolar 
 Consolidar o Projeto Esporte na Escola em todas as unidades da rede 

pública de ensino;  
 Ampliar escolinhas de futebol, xadrez, judô e demais modalidades. 
  Estruturação de todas as unidades de ensino (escolas e núcleos de 

educação infantil) Investir na ampliação, construção, reforma e 
manutenção dos espaços esportivos;  

 Adquirir materiais esportivos de qualidade e em quantidade suficiente 
para as unidades da rede pública de ensino; 

  Participação em eventos na área do esporte educação  
 Assistência e adequação as escolinhas de Futsal; handebol; 

basquetebol e Vôlei   
 Disponibilizar infraestrutura adequada para modalidades do atletismo; 

Futsal; handebol; basquetebol e Vôlei. 
 Buscar apoio para competições; 
 Promover a competição com olímpiadas rurais e urbanas abrangendo 

todas as modalidades; 
 Retomar interbairros; 
 Buscar parceria junto a iniciativa privada e comercio local, para a 

promoção de competição de sinuca; 
 Criar projeto de atividade física orientada para a terceira idade e 

portadores de necessidades especiais com monitores nos espaços de 
esporte e lazer; 

 Retomar projetos de atividade física destinado a toda a população; 
 

 

PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:  



As Finanças Públicas tem um papel importante na sociedade, pois o 

Município  para cumprir as suas funções que é promover a qualidade de vida, 

bem estar da comunidade precisa realizar gastos públicos e principalmente 

honrar seus compromissos financeiros, para que não prejudique a boa 

aplicação dos recursos público;   

 

 Garantir pagamento aos fornecedores conforme agenda pré-estabelecida, 

seguindo os tramites legais; 

 Familiarizar os munícipes com o Portal da Transparência , oportunizando 

assim condições de acompanhamento em toda a aplicação dos recursos 

público;     

 Garantir os pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com 

pontualidade, bem como dos fornecedores;  

 Assegurar a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes e 

fornecedores em casos que competem a secretaria; 

 Dar condições para negociação de dívidas ativas com o município;  

 Capacitação dos servidores conforme necessidade; 

 Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto 
público; 

 

 

PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:  

‘’Preservar a saúde, é preservar a vida.’’ 

 

 Criar associação dos Amigos da Oncologia de Pinhão; 

 Fortalecer a potencialidade individual e familiar no contexto gravídico, 

complementando o atendimento realizado nas consultas durante o pré 

natal;(Projeto Promovendo Amor); 

 Promover atendimento e acompanhamento aos portadores de 

obesidade; 

 Centralizar o atendimento das mulheres na clínica,bem como, a 

realização dos exames na própria clínica com isso agilizar o 

atendimento; 



 Reorganizar as equipes de atendimento nos ESFs sede e interior, 

disponibilizando mais profissionais (agentes de saúde); 

  Atendimento Médico regular no interior; 

 Atendimento odontológico regular no interior; 

 Disponibilizar profissional de enfermagem para o interior; 

  Informatizar o sistema da saúde; 

  Buscar ferramentas que facilitem o acesso dos munícipes as 

especialidades; 

 Garantir medicamentos conforme a demanda; 

 Garantir a aplicação do Orçamento Impositivo conforme decidido junto 

ao Conselho Gestor e Conselho da Saúde; 

 Construção da Farmácia Municipal; 

 Construção da Casa de Resíduos; 

 Construção do Laboratório; 

 Disponibilizar ambiente para troca de fraldas e lactação; 

 Criar espaço para as crianças fiarem até o atendimento ( recreação); 

 Trabalhar de forma integrada com o Hospital no sentido de promover 

melhor agilidade, qualidade e resolução dos casos; 

 Contratar pelo menos mais 03 médiocos com especialidade básica, 

Cirurgião geral, ortopedistas, anestesista; 

 Oferecer incentivos e oportunidade afim da permanência e residência 

desses profissionais no município;  

 Investir em programas de atualização profissionais da saúde para 

humanizar o atendimento ao paciente; 

 Reorganizar os serviços do CAPS e ampliação para atendimento de 

dependência química;    

 Estabelecer parceria junto a secretaria de esportes no apoio a realização 

de atividades físicas para os pacientes em tratamento; 

 Fortalecer a gestão participativa, transferência e o controle social 

exercido pelo conselho municipal de saúde;  

 Reformas de ESFs conforme demanda; 

 Garantir transporte adequado a todos os pacientes; 



 Disponibilizar ambiente confortável para os pacientes que se deslocam 

de comunidades distantes e precisam aguardar transporte; 

 Fortalecer o canal de ouvidoria entre o cidadão e a secretaria; 

 Criar ambientes de espera com qualidade e conforto a todos os 

pacientes, com intenção de garantir olhar mais humano a todos. 

 

PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 

‘’Agricultura é a arte de assistir impassível o trabalho da natureza.’’ 

 Garantir o Orçamento para viabilizar os demais programas; 
 Cursos e treinamentos para aperfeiçoamento da equipe técnica nas 

diferentes áreas; 
 Melhorar a estrutura da Secretaria de Agricultura (aquisição de veículos 

e implementos necessários para desempenho das atividades; 
 Criar Câmaras Técnicas: 

 Área de produção. (mercado A. Técnica); 
 Ambiental (uso de agrotóxico, conservação de fontes e rios, 

adequação de estradas e erosão); 
 Social (Qualidade das estradas, êxodo rural). 

 Organização de mercado e estrutura mínima que possibilite a produção 
e seu escoamento; 

 Formar grupos de produção no município em parceria com associações 
comunitárias e cooperativas de produção; 

 Buscar parcerias com instituições: 
 SENAR, SEBRAE, UNIVERSIDADES, EMATER, ADAPAR. 

 Realizar parcerias com a indústria de transformação (Agroindústrias) 
agregando valor à produção e aumentando a renda das famílias no meio 
rural. 

 Incentivar a diversificação das atividades, gerando assim o aumento da 
renda. 

 Parceria com Estado e Governo Federal nos programas agrícolas; 
 Correção de solo, aquisição de calcário, análise de solo e distribuição 

em tempo hábil; 
 Aquisição de sementes de inverno e fosfato natural; 
 Apoio e incentivo a agricultura familiar, investindo em capacitação e 

treinamento dos produtores; 
 Incentivar a produção voltada para merenda escolar e fomentar o 

consumo de produtos advindo de agricultura familiar na cidade; 
 Bovinocultura de leite e corte; 
 Fortalecimento do programa de I. A. 
 Melhoramento genético; 
 Implantação e reforma de pastagens; 



 Manejo correto para criação de bezerros; 
 Vacinação; 
 Orientação e acompanhamento técnico na elaboração de silagem; 
 Viabilizar o deslocamento dos produtos em eventos e palestras técnicas; 
 Melhoramento e reforma do Parque Coronel Lustosa; 
 Parceria com produtores para criação de uma associação de criadores 

de bezerros; 
 Plantio de mirtilo; 
 Parceria com os agricultores no tratamento de eucalipto; 
  Criar associação dos produtores do fruto Pinhão; 
 Reestruturação do centro de Produção transformado em campo de 

experimento de pastagens de inverno e verão; 
 Ativar a estrutura do viveiro para a produção em escala de mudas de 

erva mate 
 Definir espaços para acomodação dos animais abandonados e 

recolhidos.  
 Buscar meios para a castração humanitária aos animais. 
  Promover campanhas de conscientização sobre o respeito a vida dos 

animais 
 Retomar o programa horta do bairro; 
 Parceria com a Casa Familiar Rural; 
 Programa Porteira a dentro: 

 Ampliar e melhorar a estrutura do programa para atender a 
demanda.  

 

PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

URBANISMO E HABITAÇÃO: 

Habitação 

 Implantação de loteamento residencial; 

 Construção de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit 
habitacional; 

 Implantar programa pró-moradia do governo federal para financiamento da 
casa própria; 

 Promover a regularização fundiária; 

 Garantir o acesso da população com renda de até 03 salários mínimos aos 
programas habitacionais. 

 Reduzir as áreas de riscos com planos emergências de habitação social; 

 Captar recursos federais para realizar melhorias em conjuntos habitacionais 

 Implantação de métodos alternativos para solução de conflitos; 

 



Urbanismo:  

 

 Construir Portal da cidade; 

 Revitalizar as avenidas: 

 Revitalizar praças; 

 Ampliar a iluminação nos bairros mais afastados do centro; 

 Arborizar os bairros e o centro; 

 Trocar de sistema de iluminação pública por rede de distribuição 

subterrânea. 

 Revitalização da Rodoviária; 

 Continuar com o Programa Bufunfa bem como melhora -lá;  

 Revitalizar a Capela Mortuária ( climatização, móveis, ambiente adequado 

para alimentação e pernoite); 

 Construir mais uma capela mortuária; 

 Implantar semáforos; 

 Atendimento de agua tratada com qualidade, quantidade e regularidade, 

abrangendo 100% da população; 

 Implantar programa de drenagem urbana e sustentável em parceria com o 

governo estadual e federal visando a canalização dos córregos que 

atravessam ruas ou bairros da cidade; 

 Adequar conforme as normas a acessibilidade das vias urbanas e prédios 

públicos; 

 Elaborar um Projeto de criação para ciclovias e atletismo; 

 Distribuição de caçambinhas para os munícipes; 

 Ampliação do sistema de sinalização horizontal e vertical das vias 

urbanas; 

 Construção de banheiros públicos nas praças. 

 Otimizar cronograma de recolhimento de entulhos nos bairros. 

 Recuperar o chafariz na avenida trifon;  

 

Ambiente: 



 Mobilizar a iniciativa privada e a sociedade civil para a recuperação de 

áreas degradadas e nascentes.  

 Estimular um modelo agroecológico de produção rural no município. 

  Fomentar circuitos agroecológicas com a produção de produtos para o 

agroturismo.  

 Facilitar o acesso a licenciamentos junto aos órgãos responsáveis. 

 Fomentar o desenvolvimento de sistemas de reuso de água. 

 Reestruturar a arborização do município; 

 Recuperação área ambiental em frente a Câmara; 

 Ampliação da estação de transbordo do município; 

 Buscar tecnologias e mais equipamentos para ampliação da coleta 

seletiva e envasamento de materiais recicláveis; 

 Incentivar todos os coletores e os micro empresários no setor de 

reciclagem; 

 Buscar programas para a transformação de lixo orgânico em adubo, em 

médio prazo; 

 Revitalização das nascentes nas áreas urbanas e rurais, bem como a 

proteção das margens dos córregos; 

  Identificar os espaços passíveis de arborização e de reflorestamento 

com plantas nativas e fazer parcerias com Instituições para desenvolver 

as estratégias; 

 Conscientizar aos proprietários de terrenos baldios quanto a limpeza dos 

mesmos; 

 

 

 

PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

VIAÇÃO: 

 

 Recuperar as  entradas do município; 

 Recuperação de estradas do interior do  município; 

 Recuperação e construção de pontes com parceria junto ao Governo do 

Estado; 



 Construção de pontos de ônibus em pareceria com a Secretaria de 

Educação;  

 Melhoria e manutenção de estradas rurais, para facilitar o escoamento 

da produção rural; 

 Elaborar e executar projeto de proteção de fontes; 

 

PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: 

 

 Criar programa para combater a fome e desnutrição de crianças, através 
de uma alimentação saudável e balanceada, com produtos diretamente 
dos agricultores, com verduras, pães, bolachas, leite comprados 
diretamente das  entidades e agricultura familiar.   

 Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social; Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal 
de Pessoa com Deficiência; Conselhos Tutelares, dentre outros, na 
perspectiva da democratização e do controle social da Política de 
Assistência Social 

 Reestruturar os equipamentos públicos/serviços socioassistenciais 
(Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Unidades de 
Acolhimento, dentre outros) com as condições de trabalho adequadas, 
equipe técnica específica, material de consumo e permanente; 

 Conhecer as necessidades da população e planejar atendimento 
prioritário.  

  Criar programas de referência da pessoa em situação de risco. 
 Potencializar e fomentar a intersetorialidade, como estratégia de gestão 

visando ampliar as ofertas da Assistência Social em integração com as 
Políticas de Educação, Saúde, Trabalho, Habitação, Cultura, Esporte, 
Direitos Humanos, Segurança, Meio Ambiente, dentre outras, de modo a 
permitir o acesso aos direitos sociais básicos e a ampliação de 
oportunidades às famílias em situação de vulnerabilidade e violação de 
direitos; 

 Ampliar e aprimorar as ações de qualificação profissional, criando 

oportunidades para inserção do jovem no mercado de trabalho, através da 

implementação de programas de estímulo ao primeiro emprego; 

 • Apoiar iniciativas de produção da agricultura familiar, orgânica, de forma a 

gerar alimentos saudáveis e renda para as famílias, priorizando aquelas 

beneficiárias do Programa Bolsa Família; 

 



PROPOSTAS AOS IDOSOS: 

 Ampliar as condições de utilização pelos idosos, dos espaços existentes, 

com oferta de serviços e atividades de convivência, incluindo atendimento 

específico aos que estão em situação de vulnerabilidade. 

  Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto 

às suas necessidades e direitos.  

 Promover orientações sobre saúde e atividades físicas para o idoso. 

 Buscar apoio junto ao governo do estado para a disponibilização de 

transporte exclusivo do grupo ‘’Sorriso e vida’’ para que possam estar 

desenvolvendo suas atividades também fora do município; 

 

PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES: 

 

 Fortalecer a presença das mulheres nas diversas etapas dos processos de 

democracia participativa, buscando o empoderamento. 

 Promover ações que garantam a autonomia econômica e financeira das 

mulheres através de minicursos; 

 Promover ações em conjunto a Procuradoria da Mulher do município com o 

fim de criar uma rede de enfrentamento para a quebra do ciclo de violência; 

 Viabilizar o aluguel social; 

 Garantir o acesso das mulheres em situação de violência e abrigamento no 

Programa Municipal de Habitação e demais programas sociais, de acordo 

com o que assegura a Lei Maria da Penha. 

 Promover maior suporte nas ações do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher. 

 Garantir um percentual de contratação de mulheres no ramo da construção 

civil bem como a qualificação desta mão de obra, para fim de inserção 

neste mercado de trabalho; 

 Criar casa da gestante unificando com casa abrigo para as mulheres vitimas 

de violência; 

 Promover palestras nos bairros de forma itinerante sobre os direitos das 

mulheres, solidariedade e empreendedorismo. 

 Buscar meios de complementação de renda para as mulheres; 



 apoiar e orientar mulheres a implantarem seus próprios negócios, visando a 

geração de renda. 

 

PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO: 

 Proteger às pessoas e grupos vulneráveis e/ou historicamente 

discriminados (negros, pessoas com deficiência, com transtorno mental, 

vítimas da dependência química, a comunidade LGBT e população em 

situação de rua), através da oferta universal de políticas públicas de 

proteção aos direitos fundamentais do ser humano;  

• Desenvolver ações de combate à homofobia, transfobia, lesbofobia; 

 • Implementar ações de combate ao racismo e à discriminação racial, 

promovendo a igualdade étnico-racial; 

 Articular e desenvolver ações de prevenção à violência contra as minorias 

da sociedade, introduzindo uma temática de educação com o objetivo de 

apoiar, promover, gerir, estimular e garantir as diferentes formas e meios de 

efetivação dos direitos humanos; 

 Fortalecer parcerias com demais níveis de governo, a fim de implementar 

ações de proteção aos direitos humanos do cidadão, independente de cor, 

raça, orientação sexual, identidade de gênero, credo ou quaisquer 

necessidades especiais. 

 

 

PROGRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO: 

 

 Fomentar a formulação e a implantação de políticas públicas municipais 

de incentivo ao desenvolvimento dos microempreendedores individuais; 

 Garantir a aplicação do Orçamento Impositivo conforme determinado 

pelo Conselho Gestor; 

 Buscar parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento de 

infraestrutura e emprego; 

 Promover capacitação e especialização técnica profissional no sentido 

de desenvolver novas atividades;(na área construção civil, operador de 

máquinas pesadas urbana e agrícola, operador de equipamentos para 



madeireira,   panificação, derivados de leite, corte e costura, entre 

outras); a fim de inserção e recolocação no mercado de trabalho;   

  Incentivar e desenvolver o comércio local; 

 

 

 

EMPREGO E RENDA: 

 Implantação de condomínios industriais em busca de fomentar o 

desenvolvimento econômico e industrial; 

 Buscar meios de incentivo as empresas através de redução de carga 

tributária para que se instalem no município; 

 Fomentar politicas publicas de incentivo a inserção do jovem no 

mercado de trabalho; 

 Incentivar e orientar o pequeno empreendedor 

 Apoiar as empresas já existentes na cidade 

 Incentivar e implantar o departamento de apoio ao micro e pequeno 

empresário 

 

SEGURANÇA PUBLICA: 

 Ampliar sistema de monitoramento em 4 anos no quadro urbano e 

distritos; 

 Promover suporte ao Conselho de Segurança do município. 

 Buscar parcerias com a delegacia da policia civil e PM, dentro das 

normas determinadas para melhorias do atendimento a população; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


