
   PLANO DE GOVERNO   PARA O MUNICÍPIO DE URUPÁ  
GESTÃO: 2021-2024.        

COLIGAÇÃO: “URUPÁ UMA NOVA HISTÓRIA: RENOVACÃO, CRESCIMENTO E IGUALDADE PARA TODOS “ 

CANDIDATA A PREFEITO: 

MARCELO PEREIRA DA SILVA.           

CANDIDATO A VICE-PREFEITA: 

ENESIA DE OLIVEIRA DA SILVA. 

 

  

Educação 

 Manter Internet de qualidade e gratuita em todas escolas da Zona Urbana e Rural; 

 Lutar pela implantação da Educação de ensino integral; 

 Manter a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios de acesso democrático e 

transparente, promovendo a permanência e o êxito dos alunos, desenvolvendo esforços pela 

ampliação gradual da oferta; 

 Construir, ampliar os espaços de Educação para a realização das aulas de Educação Física e o 

desenvolvimento de programas educativos, socioculturais e de lazer, começando pela Entidade de 

Ensino que atende mais estudantes, com o objetivo atender pelo menos 50% das escolas do município; 

 Garantir a inclusão das crianças com deficiência, assegurando acessibilidade, equipamentos e 

formação para os profissionais da rede municipal de ensino; 

 Criar política de produção de uniformes e materiais escolares gratuitos para os alunos da Educação 

infantil, assegurando sua qualidade e prazos de entrega; 

 Reestruturar as ações para execução dos convênios, aprimorando o acompanhamento, a supervisão e 

qualificando a parceria com as entidades filantrópicas (APAE) Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, de caráter Cultural, assistencial e Educacional; 

 Ampliar ou criar programa de formação continuada para todos os profissionais da educação, em 

parceria com instituições de ensino superior; 

 Vídeo monitoramento nas escolas, caso haja aceitação; 

 Criar programas de valorização dos profissionais da Educação visando beneficiar, através de um auxílio, 

aqueles que se deslocam mais de 10 km para o local de trabalho; 

 Criar um ambiente nas entidades de ensino onde o professor das séries iniciais, que permanecem 8 

horas na escola, faça repouso na hora do almoço; 

 Ter uma gestão humanizada para professores e demais servidores, alunos e pais; 

 Valorização, respeito e Reestruturação do PCCs ( Plano de Cargos e Carreiras)  do profissionais da 

educação e executá-lo na forma da Lei; 

 Estabelecer um padrão de qualidade na Rede Municipal de Educação, de forma a garantir um bom 

atendimento aos alunos, sem restrição. 

 Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal; 

 Criar, ampliar e qualificar os atuais projetos e programas em andamento: Bibliotecas interativas, 

Laboratórios de informática, Info-rede; 

 Dar continuidade ao Programa do IFRO, visando atender os jovens e adultos do município, apoiando-

os a concluir um curso Técnico, graduação, pós-graduação de forma EAD e gratuita. 

 



CULTURA 

• Apoiar os artistas locais, possibilitando a valorização e divulgação dos trabalhos produzidos nas  

diversas áreas da expressão da arte; 

• Ampliar o apoio e incentivo às atividades culturais, fanfarras, festivais de músicas;   

quadrilhas e demais expressões de cultura da sede, tanto na sede do município, quanto distritos Núcleo 

Primavera e Nova Aliança; 

• Criar evento cultural para expor as principais atividades que fomenta a economia do município; 

• Criar a Lei de Incentivo à Cultura; 

• Valorizar o patrimônio histórico e cultural; 

• Realizar festa comemorativas (Dia do trabalhador, Dia das crianças, comemoração festiva do aniversário 

do município de Urupá;  

• Realizar censo cultural no município para identificar o que criam e produzem, os diversos agentes 

Culturais; 

• Participar do Plano Nacional do Livro e Leitura, promovendo o livro, a leitura, a literatura e as  

Bibliotecas; 

• Criar Pontos de Cultura no município, com apoio do Ministério da Cultura; 

• Promover exposições itinerantes nas escolas e praças de obras dos diversos artistas da cidade, com  

palestras e atividades desses artistas com os alunos; 

• Fortalecer e divulgar as manifestações culturais do município, estimulando a participação de toda a  

Sociedade; 

• Fomentar a cultura por meio da criação em praças e parques de programação sistemática e variada; 

• Consolidar as festividades de final de ano como uma marca registrada cultural do município. 

 

ESPORTE E LAZER 

• Valorizar as várias dimensões do esporte: amador (por meio das respectivas , Associação, clubes e 

demais organizações; 

• Criar programa de incentivo aos atletas para representar Urupá; 

• Implantar o Projeto “De Bem com a Vida” para promover orientações e práticas de atividades físicas 

com acompanhamento de profissionais de Educação Física; 

• Ampliar a realização dos jogos estudantis e distritais; 

• Construir pistas de  patins e de bicicletas; 

• Qualificar, construir e ampliar os campos e quadras públicas existentes, tanto na sede do município 

como nos distritos; 



• Implantar o Projeto “Feliz Cidade” ― em ruas de lazer, parques e praças ―com o obje�vo de promover 

oficinas e aulas das diferentes manifestações culturais e esportivas; construir mais pista para 

caminhada, playground, áreas para atividades corporais ao ar livre e formação da comunidade. 

• Criar o projeto de lazer nos bairros; 

• Desenvolver o Programa “Escola Aberta” para promover a abertura das escolas públicas, realizar 

atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas culturais; videoteca e palestras 

de interesse da comunidade; 

• Assegurar a formação dos agentes sociais e dos servidores do Esporte e do Lazer, em parceria com  

os projetos sociais e universidades; 

• Ampliar e fortalecer os " campeonatos Municipais de futebol de campo”, salão, society, vôlei e outras 

modalidades (feminino e masculino), desenvolver a prática do esporte corroborando para a saúde, 

prazer e bem-estar;    

 

Meio Ambiente e Agricultura  

• Lixo que não é lixo Reciclagem. 

• Incentivo e apoio aos catadores e cooperativas de lixo; 

• Criação do aterro sanitário municipal; 

• Reavaliação do processo licitatório das empresas de coleta de lixo; 

• criação do viveiro municipal;                     

 Criar Programa de proteção as Nascentes;  

• Realizar o planejamento de médio e longo prazo, com participação da sociedade, tendo  

Como perspectiva: “ URUPÁ   a cidade que "Amamos”;              

• recuperação de pastagens; 

• Parceria com técnicos para melhoria da produção agrícola; 

• Auxílio no transporte dos produtos para escoamento rumo ao consumidor; 

• Feira do agricultor; 

•  Ampliar a compra da produção agrícola e rural local;                                           

 Programa Porteira Aberta (aterro de curral, cocheiras, carregadores, entre outros; 

              

 

 Saúde  

 Atendimento humanizado para os usuários do SUS, assegurando uma postura de respeito e cuidado 

com a população; 

 Pediatra 40 h/semana; 

 Ortopedista 40 h/semana; 



 Raio X com atendimento 2 vezes por semana; 

 Ultrassonografia 2 vezes por semana; 

 Partos humanizadas; 

 Partos cesarianas; 

 Cirurgia Eletiva com parceria Município X Estado; 

Investir nos incrementos de equipamentos de trabalho de uso exclusivo do servidor no setor de urgência 

e Emergência; 

 Restruturação dos PCCs (Plano de Cargo e Carreiras dos Servidores), que visa a valorização dos 

Profissionais da Saúde; 

 Implementação das políticas públicas da saúde, tendo como um ponto importante a valorização dos 

Agentes Comunitários de Saúde; 

 Aperfeiçoar os Centros de Saúde dos Núcleos e fornecer atendimento nas UBS de do Núcleo Primavera 

e de Nova Aliança, de segunda-feira a sexta-feira 

 Consolidar e fortalecer os Programas do Ministério da Saúde, tais como: Saúde da Família (PSF); 

reestruturação da atenção Básica com atendimento de especialidades; 

 Ampliar o atendimento Odontológico na Unidade Básica de Saúde da Zona Urbana; 

 Conservar a frota de veículos de Ambulâncias para garantir o transporte dos pacientes; 

 Reestruturar a Vigilância Sanitária, colocar Centro de Atendimento para animais de pequeno porte; 

 Garantir a Educação Continuada para os profissionais da Saúde;( Cursos, Palestras< formação...) 

 Ampliar a Farmácia Básica Hospitalar; 

 Manter o Centro de atenção Psicossocial (CAPS); 

 Fortalecer os Centros de Atenção Integral da Saúde da criança, mulher, Idosos, trabalhador e pessoas 

com deficiências físicas e psicológicas, portadores de DST (Doenças sexualmente Transmissíveis); AIDS 

( Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e dependentes químicos; 

 Fomentar e fortalecer o Programa de Atendimento domiciliar a pacientes acamados e idosos 

incapazes; 

 Celebrar Convênios junto a entidade ligada à saúde (Bombeiro Civil em Resgate). 

     Assistência Social  

 Adequação dos Recursos Humanos (contratação do pessoal); 

 Possibilitar a contratação de Equipe Volante para atendimento nas áreas não atendidas pelos Serviços 

do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social; 

 Construção de Espaço Físico para Funcionamento do Serviço de Convivência e fortalecimento de 

Vínculos –SCFV para crianças e adolescentes; 

 Construção de um Espaço Físico para funcionamento do Centro de Referência Assistência Social – 

CRAS; 

 Criação da Política Municipal de Assistência social (Lei do SUAS); 

 Criação do Programa Municipal de Enfrentamento ao uso abusivo de álcool e outros entorpecentes; 

 Priorizar as ações de Assistência Social aos beneficiários dos Programas de Transferência de Renda, 

visando a emancipação das famílias; 

 Fortalecimento dos Conselhos de Direito (Assistência Social) de Crianças e Adolescentes); 

 Ampliação e fortalecimento das ações e serviços da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais); 

 Implantação da Educação permanente para os profissionais do SUAS; 

 Manutenção e ampliação dos Serviços do Conselho Tutelar; 



 Construção ou ampliação da Sede do Conselho Tutelar para melhor. 

 

 Infraestrutura   e Planejamento                       

 Abertura e manutenções de estradas vicinais onde será mapeado todos pontos críticos do município 

junto com os técnicos e os nossos produtores rurais; 

• Ampliar  parques e praças, dotando-os de segurança e descentralizando as práticas de cultura, esporte 

e lazer promovidas pela Prefeitura; 

• Aperfeiçoar e ampliar o sistema de coleta seletiva, coleta de resíduos e limpeza urbana; 

• Implantar o aterro sanitário municipal; 

• Realizar a arborização e o ajardinamento na cidade; 

• Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios públicos; 

• Promover a revisão do Plano Diretor, buscando compatibilizar a ocupação do solo urbano com diretrizes 

que assegurem o desenvolvimento sustentável, e rever a legislação complementar já aprovada, 

visando sua simplificação; 

• Elaborar legislação complementar para o Centro da cidade e centros de bairros, com objetivo fomentar 

o comércio e estimular o uso residencial.     

  melhorar a energia elétrica , iluminação pública, garantindo e manutenção tanto no munícipio quanto 

nos núcleos (  Primavera C 3 , Nova Aliança);                               

 Asfaltamento com rede de drenagem, conforme disponibilidade de orçamentos;                                  

 Implantar o aterro sanitário   rede de esgoto e drenagem;                 

  construir Ciclovia com sinalização;                                 

 Criar o programa "cidade limpa e  Bem cuidada" priorizando o planejamento integrado dos  trabalhos 

de manutenção da cidade com Capina, poda de árvores, pinturas de guias, sinalização, dedetizar, 

limpezas de bueiros, canteiros de flores, portais de entrada e saída da cidade);                                        

 Implantação de bueiros nas ruas;                                   

 Substituir as pontes por tubos Armcos na zona rural;            

 Ampliar e reformar   prédios públicos do município;                                                  

 Ampliar e fazer manutenção de Praças e Bosque municipal;                        

 Contratação de empresa especializada para limpeza, capinar, poda de árvores, e jardinagem na cidade. 


