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APRESENTAÇÃO 

 

Teixeirópolis é um município que tem entre suas características físicas, um 
território plural, dinâmico e demograficamente distinto, apresentando em sua 
composição uma população do campo maior que a urbana. É uma cidade onde seus 
moradores sobrevivem e sustentam suas famílias, sobretudo, da atividade 
pecuária/agrícola. Por isso, é preciso que o poder público municipal olhe com mais 
carinho e atenção para a população de nosso município e viabilize a melhoria na 
prestação dos serviços e na implementação concreta das políticas públicas, 
prioritariamente, nas áreas da saúde, educação e agricultura, buscando uma 
complementação voltada para a juventude, cultura, esporte e lazer, fazendo com que 
tenha uma maior participação das mulheres e do comércio nas decisões municipais. 
Estas prioridades propostas tem visão prioritariamente, nas áreas da saúde, 
educação e agricultura, buscando uma complementação voltada para a juventude, 
cultura, esporte e lazer, fazendo com que tenha uma maior participação das 
mulheres e do comércio nas decisões municipais.  

Estas prioridades propostas tem uma visão e um componente político com 
o objetivo de alavancar os índices das áreas prioritárias definidas neste plano, 
resultando com isso, a médio e longo prazo, na melhoria dos indicadores das outras 
áreas. Pois investindo na saúde, educação e agricultura, nós estaremos com 
melhores profissionais para o mercado de trabalho, aumentando a produção, 
criando mais empregos, aumentando a arrecadação, gerando mais riquezas, e com 
isso, tendo mais recursos para investir nas outras áreas, elevando 
consequentemente a avaliação dos indicadores sociais.  

Este ponto é central dentro da governabilidade à medida que a organização 
de segmentos sociais implica em participação popular nas tomadas de decisão, em 
especial, no governo municipal, que tem, a priori, a missão de transformar a 
realidade e assegurar condições dignas de vida a todos munícipes de Teixeirópolis.  

Ao dialogar com os moradores de Teixeirópolis, que integram os vários 
segmentos da sociedade foi possível construirmos um diagnóstico dos problemas do 
Município. Sendo assim, esse Plano de Governo nasceu das angústias e aflições do 
povo, e também, para desmistificar a ideia de que as pessoas que vivenciam a sua 
realidade, não sejam capazes de elaborar e sistematizar propostas que visem à 
melhoria da qualidade de vida através da implementação de políticas públicas que 
contemplem as dimensões: social, ambiental, cultural e econômica. 

Desta forma é que iremos fazer uma gestão municipal embasada nos 
princípios básicos da Administração Pública, no controle dos gastos públicos, 
respeitando o espaço de cada cidadão, da natureza, ou seja, um jeito transparente 
de governar. 
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Com a parceria do Governo Estadual e Federal, iremos a curto e médio 
prazo, trazer para nosso Município a Inclusão Produtiva, qualificação profissional e 
o empreendedorismo rural, através de associações e cooperativas, fortalecendo a 
agroindústria, gerando renda e empregos, para o fortalecimento da economia local.  

Por isso, é preciso que o poder público municipal viabilize a população de 
nosso Município a melhoria de bens e serviços na área da Saúde, da Educação, da 
Agricultura, da Juventude, da Cultura, do Esporte e Lazer, das Mulheres e do 
Comércio, principal gerador de empregos, na cidade de Teixeirópolis.  

É nossa obrigação organizar a sociedade no sentido de sensibilizá-la, bem 
como demonstrá-la que quando queremos é possível realizar mudanças. Este ponto 
é central dentro da governabilidade à medida que a organização de segmentos 
sociais implica em participação popular nas tomadas de decisões de uma instituição 
pública, em especial, do governo municipal, ao passo que esse tem que transformar 
a realidade e assegurar condições dignas de vida a todos. “A inclusão social, dessa 
maneira, deve dar conta dos aspectos sociais, econômicos e políticos da vida na 
cidade e no campo”.  

Iremos fazer uma gestão municipal embasada nos princípios de 
planejamento, organização, liderança e controle dos gastos públicos, dentro dos 
preceitos sustentáveis, fomentando a economia local, utilizando o potencial 
produtivo do nosso Município, para gerar renda e emprego, criando assim um ciclo 
de prosperidade para o homem do campo e da cidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O município de Teixeirópolis – parte integrante do Estado Democrático de 
Direito chamado Brasil, país que garante na Constituição Federal a defesa da 
democracia representativa, através da seguinte cláusula: “todo poder emana do 
povo, que exerce por meio de representantes eleitos nos termos desta Constituição”, 
irá no dia 15 de Novembro de 2020, escolher prefeito, vice-prefeito e ainda nove 
vereadores que administrarão os recursos públicos do Município no período de 
2021 a 2024. 

A responsabilidade de cada eleitor é fundamental neste momento de 
escolha do gestor municipal, a sucessão de administradores públicos a cada quatro 
anos faz parte deste processo democrático, e nesse momento em que os municípios 
brasileiros escolherão seus novos gestores municipais, é oportuna a reflexão e a 
busca da construção de um novo projeto político.  
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É com imensa satisfação que eu Valdir Mendes de Castro, candidato a 
Prefeito pelo Partido Progressista, apresento meu Plano de Governo, seu processo 
de elaboração e construção foi levado em conta todas as necessidades e os anseios 
dos munícipes de Teixeirópolis, o Plano de Governo é voltado à realidade concreta 
do Município, a partir da troca de informações com os diversos setores, e a gama de 
conhecimentos e de experiências da equipe de trabalho que aqui reuniu as 
principais propostas do Programa de Governo. Apesar da convicção de que este 
programa abriga os principais anseios da população, não se elimina a necessidade 
de uma análise crítica e reflexiva sobre o mesmo e se aguarda sugestões e alterações 
que se fizerem necessárias. 

Diante disso, a administração municipal, terá outras dimensões através de 
projetos que permitirão dar espaço significativo as organizações comunitárias; 
alterar o perfil econômico do município; articular a competência profissional 
com a melhoria salarial; garantir a educação pública e gratuita para todos; 
melhorar os serviços de saúde, bem como outras questões que garantam a 
melhoria da qualidade de vida da população. 

As medidas aqui previstas não são inusitadas ou impraticáveis, mas sim 
soluções bem planejadas, que levam em consideração as necessidades e que serão 
adequadamente implementadas, em prol de resultados que assegurem um Urupá 
democrático e com progresso para todos. 

 

PROPOSTAS DE AÇÃO 

 
1- GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA 

 

A Gestão Pública é responsável pelo desenvolvimento urbano, rural e 
econômico de um Município. No entanto para que haja eficiência na gestão 
correspondente à administração de um Município há que se estabelecer a 
organização na gestão, criar missões correspondentes ao desenvolvimento que se 
almeja alcançar para, enfim, realizar a gestão de forma eficiente e eficaz, é com esta 
linha de pensamento que estarei apresentando meus projetos administrativos. 

• Promover a capacitação e aperfeiçoamento continuados dos servidores 
municipais; 

• Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e Salários; 
• Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e 

controle interno dentre outras práticas; 
• Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do 

planejamento estratégico participativo e do conceito de Cidade Inteligente;  
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• Aperfeiçoar a regulação e monitoramento dos serviços públicos, inclusive os 
terceirizados, de forma transparente e com a participação da cidadania;  

• Publicizar e dar transparência aos contratos de serviços terceirizados; 
• Fornecer serviços online aos contribuintes. (IPTU, Certidões Negativas, Nota 

Fiscal Eletrônica, entre outros). 
 

2- EDUCAÇÃO 

 

As ações aqui propostas visam garantir a efetivação de um projeto 
educacional democrático e com qualidade social capaz de contemplar o acesso e a 
permanecia dos alunos nas escolas em que as ações educativas estejam 
fundamentadas em princípios que promovam a construção da cidadania, o respeito 
ao ser humano, à igualdade de direitos através da valorização dos trabalhadores em 
educação. 

• Implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério Público Municipal e sua extensão aos demais 
servidores de forma a garantir remuneração condigna;  

• Garantia de formação continuada para os trabalhadores da educação, 
formação em serviço e assessoramento pedagógico especializado para atuar 
no processo de inclusão; 

• Implantação da gestão democrática com o fortalecimento dos Conselhos 
Escolares e eleição direta para os cargos de diretores e vice-diretores; 

• Garantia de condições adequadas de trabalho; 
• Construção, reforma e ampliação das escolas municipais dentro do padrão da 

Escola Inclusiva, onde os alunos possam praticar, práticas esportivas, 
culturais e de lazer; 

• Construção de um Centro de Atendimento Especializado, para alunos 
especiais; 

• Articulação com o comercio local e outras instituições no sentido de 
considerar no mercado de trabalho os alunos com necessidades educacionais 
especiais acompanhados nas escolas do Município;  

• Implantação e implementação de programas de informática básica nas 
escolas; 

• Implantação de programa de erradicação do analfabetismo; utilização de 
mais de 30% dos recursos destinados a merenda escolar, na aquisição de 
produtos oriundos da agricultura familiar do Município;  

• Regionalização da merenda escolar, onde os alunos terão acesso diário a 
itens alimentícios oriundos da produção agrícola regional 

• Garantia de acesso gratuito à creches e pré-escolas às crianças de 0 a 05 anos; 
• Melhoria do transporte escolar; 
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• Implantação de Polo Universitário; 
• Funcionamento legal e transparente dos recursos destinados à educação;  
• Garantia dos programas mantidos pelo Governo Federal. 

 
3- AGRICULTURA 

 

As propostas aqui elencadas devem, do ponto de vista de uma gestão ética 
e eficiente, serem conduzidas a partir dos princípios da sustentabilidade ambiental 
na perspectiva de promover estratégias voltadas ao que propõe a economia 
solidária, pautada no processo de inclusão produtiva e comercial contribuindo 
assim para geração de emprego e renda. 

• Recuperação e manutenção de máquinas agrícolas;  
• Recuperação e manutenção das estradas vicinais;  
• Viabilizar atendimento das maquinas agrícolas aos agricultores; 
• Estimular a criação de associações agrícolas, para firmar convênio com o 

governo do Estado, para receber máquinas agrícolas, direto sem intermédio 
do município; 

• Viabilizar a distribuição ao produtor rural de calcário, sem custo; 
• Estimular o produtor a realizar o plantio de mudas de cacau e café, sem 

custos; 
• Buscar convênio para a construção do parque de exposição agropecuário 

municipal; 
• Execução de bebedouros para gado; 
• Incentivar a produção diversificada através da assistência técnica e gerencial, 

projetos de escoamento e comercialização; 
• Destinar espaço/área para setor agropecuário, objetivo de construir 

barracão para armazenamento de produção agrícola e armazenamento de 
insumos. 
 

4- SAÚDE 

 

À medida que se investe em setores sociais, ambientais, econômicos e 
culturais e estruturais consequentemente há resultados positivos na qualidade de 
vida das pessoas, o que pressupõe um avanço significativo num sistema de saúde 
preventiva em detrimento da sobreposição da conjuntura atual da saúde curativa. 
No entanto temos a clareza de que é um trabalho a médio e longo prazo. Portanto as 
ações aqui propostas perpassam pela eficiência da gestão no âmbito da saúde 
municipal. 
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• Garantir a aplicação dos recursos oriundos dos planos do governo federal e 
estadual, repassados fundo a fundo, utilizando-os de forma correta e 
assertiva em prol da população;  

• Universalização do atendimento ao cidadão, através do SUS cumprindo a 
constitucionalidade; 

• Revitalização do Posto de Saúde no Município, equipando, realizando 
manutenções periódicas para que assim possamos garantir o atendimento 
em parceria com o Programa Saúde da Família; 

• Apoiar os Agentes Comunitários de Saúde, dando-lhes condições físicas e 
financeiras para que possam atuar em suas respectivas áreas de trabalho, 
através do PAB – Programa de Atenção Básica (CUSTEIO); 

• Implantar políticas especiais de saúde, para crianças, idosos, gestantes, 
portadores de necessidades especiais, hipertensos e diabéticos, realizando 
palestras educativas, bem como, levar aos seus conhecimentos seus direitos 
de acesso ao SUS, garantindo assim, seu atendimento de forma humanizada 
e rápida; 

• Criar programa de capacitação e ensino continuado aos Agentes 
Comunitários de Saúde, Agentes de Endemias e Servidores em Geral da 
saúde, através do Governo do Estado (CETAS) e Assembleia Legislativa 
(Escola do Legislativo), humanizando, aprimorando e aperfeiçoando a 
técnica do trabalho;  

• Criar o Comitê Municipal de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti; 
• Implementar e fortalecer as campanhas de Educação e Combate à Dengue, 

Zika e Chikungunya em parceria com os ACE, ACS, CMS, SEMEC, SEMOSP e 
Entidades representativas, dando total autonomia ao Comitê Municipal de 
Combate e Controle do Mosquito Aedes Aegypti através de decreto 
municipal;  

• Implementação, Revisão e Fortalecimento do Plano de Cargo Carreira e 
Salário aos trabalhadores da saúde como forma de garantir direitos 
trabalhistas e salário digno a todos os Servidores da Saúde;  

• Garantir medicamentos de alto custo através do governo do estado e sua 
distribuição na farmácia municipal, bem como garantir a aquisição dos 
medicamentos do RENAME na Atenção Básica para distribuição gratuita na 
farmácia básica e Equipes Saúde da Família 10 e também garantir e ampliar 
a aquisição dos medicamentos de urgência e emergência para atendimento 
na Unidade Hospitalar; 

• Aumentar a frota de ambulâncias e veículos de atendimento na Atenção 
Básica, Endemias e PSF, e sua manutenção;  

• Incineração e descarte adequado do lixo da unidade hospitalar, realizando 
contrato com empresas do ramo; 
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• Garantir a alimentação continuada dos programas de saúde do Governo 
Federal e Estadual, melhorando assim nossos indicadores pactuados, 
garantindo assim a continuidade dos repasses fundo a fundo; 

• Implantar o Programa e-SUS Hospitalar, levando a todos os ambientes da 
unidade hospitalar seu sistema de operacionalização, diminuindo o uso e 
acúmulo de papeis, bem como teremos a continuidade do diagnóstico do 
paciente facilitando o tratamento do mesmo em seu retorna à unidade, 
capacitação de todos os servidores para manusear o sistema;  

• Garantir a contratação de profissionais médicos e de enfermagem para que 
possamos ter estes profissionais todos os dias na unidade hospitalar em 
regime de plantão no atendimento das urgências e emergências; 

• Viabilizar a adesão de uma equipe de saúde bucal e garantir a contratação de 
profissionais odontologia para atender na UBS a grande demanda e 
necessidades apresentadas; 

• Aprimorar e ampliar o atendimento odontológico em nosso município, 
adquirindo os insumos necessários, bem como, equipamentos odontológicos 
para levarmos este atendimento para a UBS; 

• Implantar o Núcleo de Educação em Saúde, composta por profissionais 
capacitados para a realização de palestras sobre os temas variados 
concernentes a saúde dos munícipes, melhorando assim, o índice de 
prevenção de doenças crônicas e evitáveis;  

• Estruturar, reformar e ampliar a Unidade Hospitalar, climatizando e 
humanizando os ambientes, trazendo conforto e qualidade tanto aos 
servidores quanto aos usuários que utilizam e trabalham no local; 
 

5- COMÉRCIO 

 

No processo de desenvolvimento preconizado no Município o Setor 
Comercial assume um papel preponderante, à medida em que, com apoio, do poder 
público, e das instituições credenciadas para tal, contribuem significativamente para 
a geração de emprego e renda e para aumento da arrecadação municipal e do 
empreendedorismo, sem com isso onerar os impostos aos sujeitos que dele fazem 
parte. 

• Viabilizar a realização de cursos para a categoria em parceria com o SEBRAE, 
SENAC, SENAI, SENAR e EMATER através de cursos profissionalizantes; 

• Apoio a micros e pequenas empresas; 
• Viabilizar e incentivar o comércio local a participar das licitações municipais, 

para fomentar a renda do município; 
• Apoio ao comercio local através de incentivos aos investimentos do setor 

industrial. 
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6- INFRAESTRUTURA 

 

A proposta aqui deve considerar os pressupostos para um 
desenvolvimento socialmente equilibrado, ambientalmente sustentável e 
politicamente e participativo que garanta à universalização das políticas sociais 
e o acesso igualitário as políticas públicas. Nesse contexto há de ser considerar 
uma visão estratégica de desenvolvimento municipal através da elaboração dos 
planos municipais das diversas áreas, observando os impactos do crescimento e 
o Plano Diretor do Município. 

• Elaborar e executar projetos de saneamento básico para o município; 
• Ampliação e melhoramento do sistema de abastecimento de água; 
• Asfaltamento de ruas com drenagem pluvial e meio-fio; 
• Elaboração de projetos de preservação e revitalização estrutural e visual do 

Centro Comercial em convenio com o governo federal e estadual; 
• Melhoria da iluminação pública municipal; 
• Regularização fundiária das áreas de ocupação do Município; 
• Construção de capela mortuária 
• Viabilizar mecanismo para escriturar as áreas irregulares do município; 
• Buscar recursos juntos aos governos federais e estaduais para instalação de 

energia solar no Hospital Municipal e nas Escolas Municipais de 
Teixeirópolis, com o objetivo de reduzir despesas públicas; 

• Iluminação pública nas áreas ainda não comtempladas no Município; 
• Retornar os atendimentos aos moradores que necessitam de aterro para 

construir suas residências em nosso município, sem custos;  

 

7- MEIO AMBIENTE  

 

Investir nas políticas de gestão ambiental é sobremaneira garantir a 
continuidade das espécies e inverter a lógica tradicional de desenvolvimento 
desprovido dos processos de sustentabilidade ambiental. 

• Ampliação e melhoramento da coleta seletiva de lixo; 
• Elaborar um programa ambiental visando: recuperação e preservação de 

rios e igarapés; incentivar o reflorestamento e arborização; 
• Realizar manutenção de praças do nosso Município; 
• Criação de uma política de educação ambiental nas escolas; 
• Incentivar a regularização Ambiental. 
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8- ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma 
nova possibilidade para o nosso País. No entanto, a consolidação da assistência 
social como política pública e direito social, ainda exige o enfrentamento de 
importantes desafios, assim, nossa proposta de governo é continuar fazendo valer o 
que preconiza essa importante política e garantir atendimento de qualidade a todas 
as famílias que dela necessitam. Frente aos desafios propomos o desenvolvimento e 
a continuidade de formas inovadoras e criativas na sua implementação, gestão, 
monitoramento, avaliação e informação.  

• Implementar os programas do governo federal que visam combater a 
pobreza extrema, erradicar o analfabetismo, fortalecimento do CRAS; 

• Criar programas específicos para crianças, adolescentes, idosos e pessoas 
com deficiência; 

• Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de se 
assegurar a melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do 
sistema descentralizado e participativo, bem como as realidades regionais e 
locais; 

• Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social 
como espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão 
compartilhada. 

• Manter as festas em comemoração aos dias das crianças, assim como o 
passeio em comemoração ao dia dos idosos. 
 

9- ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 

As ações propostas nestes setores têm como diretrizes as questões 
relacionadas a uma vida saudável e comprometidas com resgate do que há de mais 
belo construído ao longo da história neste Município, e sobretudo com as questões 
voltadas as ações educativas que promovem as bases necessárias a construção de 
uma cultura de paz. 

• Incentivar a prática de todas as modalidades esportivas; 
• Apoiar os eventos esportivos e culturais realizados em nosso Município; 
• Manter o programa de instalação de academias ao ar livre; 
• Ampliar projetos de incentivo à leitura;  
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• Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, inclusive 
idosos, ampliando a oferta de espaços e instalações para atividades físicas na 
cidade. 

• Reativar o estádio municipal; 
• Dar apoio aos estudantes universitários que estudam fora do município; 
• Voltar a realizar a Cavalgada; 
• Viabilizar a construção de uma pista de motocross; 

 
 

 

Valdir Mendes de Castro  

 


