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 ‘‘ESCREVENDO UMA NOVA HISTÓRIA’’ 

 

Apresentação  

 

As propostas ora aqui apresentadas foram desenvolvidas a partir da 

experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida, como morador, 

empresário e vice-prefeito desse município.  As propostas refletem das 

demandas dos trabalhos que serão desenvolvidos e simultaneamente nosso 

ideal, que é contemplar objetivos e projetos ousados, com aptidão que 

impetrarão uma administração ainda mais eficiente e competente em prol de 

nossos munícipes.  

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente 

comprometida com a população Teixeiropolense. Trata-se de uma proposta de 

política pública na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento social, uma 

política humanizada, com administração voltada à população.  

Neste sentido, contempla em todos os setores ideias inovadoras que tem 

como eixo central a articulação interinstitucional, e a busca de parcerias com 

instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto na esfera 

pública como na privada, de forma que estas instituições passem a exercitar a 

máxima da responsabilidade social.  

Venha conosco ESCREVER UMA NOVA HISTÓRIA! Nosso município 

pode muito mais, vamos juntos somar as forças com pessoas certas e 

comprometidas com o desenvolvimento local.  

 

 

OSMY TOLEDO – 15 - PREFEITO  



 

Nossas propostas: 

 

 

 Implantação do “PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE”, com a criação 

das equipes de saúde bucal. 

 Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos 

serviços na Unidade Básica de Saúde, garantido atendimento preventivo de 

saúde a toda população que precisa. 

 Promover cursos de aperfeiçoamento aos servidores; 

 Disponibilizar maior quantidade e variedade de medicamentos, exames 

e tratamentos de saúde para a população em todas as faixas etárias; 

 Promoção de campanhas itinerantes, voltadas a exames oftalmológicos, 

diabéticos, ginecológicos e urológicos; 

 Reduzir o tempo de espera no agendamento de exames de alta 

complexidade; 

 Intensificar o atendimento do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar 

ao Idoso); 

 Valorizar os servidores da saúde, atualizando o Plano de carreira da 

categoria; 

 HOSPITAL MUNICIPAL – Dar continuidade as obras de instalação do 

hospital municipal, conseguir através de emendas de parlamentares os 

recursos necessários para a aquisição de equipamentos modernos para o bom 

funcionamento da unidade hospitalar do município, deste modo, 

proporcionando um atendimento satisfatório e de qualidade aos usuários do 

sistema público de saúde. 

  

SAÚDE 



 

 

 Realização de obras de pavimentação em bairros ainda não 

pavimentados; 

 Aumentar a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto e distribuição 

de água tratada; 

 Criação do conselho de Infraestrutura (cada linha terá um representante 

que irá relatar pontos críticos da sua vicinal); 

 Manutenção das estradas do munícipio com frota própria; 

 Implantação de iluminação de LED em avenidas e ruas ainda 

inexistentes de iluminação pública; 

 Construção de calçamento nas principais ruas da cidade; 

 Implantação de sinalização e faixa de pedestres na Avenida Afonso 

Pena; 

 Modernização da iluminação (LED) da Avenida Afonso pena do 

perímetro urbano até a linha 24; 

 Limpeza e arborização do perímetro urbano, precisamente da linha 20 

até a linha 24; 

 Implantação lombadas em cruzamentos das principais avenidas do 

município; 

 

 

  

INFRAESTRUTURA 



 

 Implantação de Programa de extensão rural (assistência técnica e 

capacitação) de acordo com demanda de cada produtor; 

 Estímulo à constituição de Agroindústrias e associações para 

autogestão, por meio de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais; 

 Implantação de Programa de melhoramento genético das culturas 

desenvolvidas no município; 

 Pesquisa de viabilidade para inserção de novas lavouras para 

aproveitamento no período de inatividade do solo; 

 Contratação de um médico veterinário para atender o pequeno e médio 

produtor; 

 Pleitear recursos através de emendas parlamentares para construir 

bueiros nas entradas e carreadores dos proprietários rurais, melhorando o 

acesso a propriedade; 

 Ampliação do valor do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) para 

aquisição direta da agricultura familiar e fornecer alimento para famílias em 

situação de vulnerabilidade social, merenda escolar e alimentação hospitalar; 

 Disponibilizar equipamentos agrícolas para o atendimento dos pequenos 

e médios produtores em tempo hábil para plantação de suas culturas 

(agricultura familiar). 

  

AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 



 

 Instalação de câmeras em torres de observação nas principais vias de 

acesso, que enviarão imagens de toda cidade em tempo real para o 

grupamento da Polícia Militar do município; 

 Solicitação de aumento do efetivo da Polícia Militar; 

  

SEGURANÇA 



 

 

 

 Programas de incentivo as práticas de esporte e realização de eventos 

esportivos (passeios ciclísticos, torneios de futebol e futsal e competições entre 

escolas); 

 Resgatar os festejos de manifestações culturais (cavalgadas, natal e 

réveillon); 

 Criação do programa “Cidade Conectada” para instalação de WIFI 

(internet móvel) em praças para facilitar a comunicação e interação da 

população acompanhando as novas tecnologias; 

 Ampliação do festival da agricultura para promoção dos agricultores e 

das agroindústrias do município; 

 Através de emendas parlamentares construir um campo de grama 

sintética; 

 Criação da escolinha de futebol para atender as crianças e 

adolescentes, proporcionando disciplina e como forma de prevenção às drogas 

e a marginalidade; 

 Construção de uma pista de caminhada; 

 Realização de eventos culturais e religiosos, como: Festa do Padroeiro, 

dia do Evangélico, dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, dia do 

trabalhador e outros;  

  

CULTURA, ESPORTE E LAZER 



 

 

 Atuar de forma determinante fazendo busca ativa para incluir os 

cidadãos atualmente afastados de atividades e programas pela falta de acesso 

à informação.  

 Estimular e apoiar os grupos de melhor idade a praticar esporte; 

 Promover encontros festivo com os jovens da terceira idade; 

 Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação e efetiva e correta 

de suas funções; 

 Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais 

Fazendo a Busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos 

programas pela falta de acesso a informação; 

 Contratação de um educador físico para que possa trabalhar com a 

coordenação motora dos jovens da terceira idade. 

 Construção de um conjunto habitacional; 

  

ASSISTÊNCIA SOCIAL 



 

 Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com 

atenção à Educação Especial;  

 Promover cursos de capacitação dos profissionais ligados à Educação;  

 Investir na infraestrutura das instituições para ampliar a quantidade de 

vagas ofertadas a cada ano;  

 Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens 

e adultos; 

 Fornecer merenda escolar de qualidade e quantidade, com parceria na 

agricultura familiar (PAA); 

 Promover eventos de premiação de alunos de melhor nota nas escolas 

da rede municipal e estadual; 

 Preencher o quadro de servidores comissionados com pessoas da área; 

  

EDUCAÇÃO 



 

 

 Rever o piso salarial de todas as categorias de servidores municipais 

que se encontra defasado há vários anos; 

 Promover em parceria com órgãos federais e estaduais, cursos de 

aperfeiçoamento aos servidores municipais, evitando assim a “importação” de 

trabalhadores, vindo de outros municípios; 

 Preencher os cargos de Secretários e demais cargos em comissão, 

preferencialmente com pessoas do município, valorizando os moradores daqui 

que necessitam de uma oportunidade de trabalho; 

 Promover as reformas e ampliação dos prédios públicos municipais. 

 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 


