
Coligação “Essa é Solução” – MDB e Progressistas. 

Candidatos: Sérgio da Rosa como prefeito e Angélica Cerentini de Franceschi para vice. 

  

PLANO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE NOVO CABRAIS  

O que buscamos? 

Buscamos um governo de debates de ideias em busca de atender ao maior interessado no 

processo que é o povo de NOVO CABRAIS. Proporcionando avanços maiores nas áreas 

de educação, saúde de qualidade e o desenvolvimento sócio econômico do município 

resultando em qualificação para o trabalho e geração de renda. 

Quanto ao atendimento ao público 

Agilizar atendimento da população pelos órgãos públicos, preferencialmente por meio de 

apenas um único contato com o órgão para a satisfação de sua necessidade e ainda 

modernizar ferramentas, especialmente por meio da internet. 

Quanto ao acesso à informação 

Ser uma administração transparente; Disponibilizar em tempo real todas informações 

sobre receita e despesas no portal digital; 

Nossas ações: 

SAÚDE 

A política para a saúde que prevemos objetiva o acesso universal, igualitário e gratuito a 

todos os cidadãos. Além disso, a ênfase na prevenção é crucial para a qualidade de vida 

da população, pois apresenta melhor relação custo-benefício. As ações básicas proposta 

com relação à saúde são: 

1. Promover a saúde e prevenir as doenças, adotando metas baseadas nos indicadores 

de longevidade e na diminuição de doenças. 

2. Facilitar o atendimento hospitalar quando ele se fizer necessário. 

3. Criar redes de saúde da família para tornar o atendimento próximo ao lugar onde 

as pessoas vivem e trabalham. 

4. Promover a manutenção de um sistema informatizado e acessível, que possibilite 

o monitoramento dos atendimentos, das doenças e da entrega de medicamentos, 

facilitando, assim, o tratamento de problemas epidemiológicos. 

5. Criar programas para combate a drogas e recuperação de dependente, incluindo 

assistência ao núcleo familiar. 

6. Enfatizar a importância da política de gratificações para funcionários quando da 

concretização de metas, reforçando os planos de carreiras. 

7. Ampliação do número de tipos medicamentos disponível nos postos de saúde. 

8. Mais investimento no consórcio intermunicipal de saúde. 

9. Renovação da frota veicular de saúde. 

10. Programa de capacitação contínua para profissionais atuantes na área da saúde; 



11. Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços 

prestados à toda população. 

12. Contratação de médicos especialistas, como cardiologista, pediatra, 

ginecologista, etc. 

13. Promoção de campanhas itinerantes, em todas as localidades, voltadas a 

atendimentos básicos. 

14. Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso). 

15. Criação de uma central de ambulância visando facilitar o atendimento e o 

deslocamento dos enfermos, bem como adquirir veículo equipado para situações 

emergenciais. 

16. Implantação de médico plantonista para o turno da noite. 

17. Enfermeiro ou técnico em enfermagem plantonista para acompanhamento de 

paciente socorrido, em casos emergenciais, junto ao motorista, passando mais 

segurança para a equipe e para o paciente. 

18. Incentivo à parcerias com universidades da região para ações voltadas aos 

munícipes. 

19. Criação de programas para as academias de saúde, com foco nos grupos 

prioritários (hipertensos, diabéticos, obesos, etc) com profissionais qualificados. 

20. Criação de programa de prevenção e ação com foco na saúde mental, com 

ampliação do atendimento de psiquiatria e psicologia, incluindo a unidade do 

Cortado.  

 

 

EDUCAÇÃO 

1. Garantia de acesso à escola para todos os alunos; 

2. Cumprir todas as metas do Plano Municipal de Educação; 

3. Ampliar o transporte universitário; 

4. Garantir o transporte escolar da zona rural para todas as crianças do município; 

5. Ampliar a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação; 

6. Investir nos professores, monitores, gestores escolares, funcionários de escola e 

motoristas do transporte escolar, por meio de formação continuada e melhoria 

nas condições de trabalho; 

7. Ampliar a oferta de educação para crianças para crianças de 03 anos de idade, com 

ampliação das vagas na creche; 

8. Realizar excursões pedagógicas de lazer para os alunos dos municípios; 

9. Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar; 

10. Equipar o laboratório de informática da Escola Municipal; 

11. Construção de sala para biblioteca na Escola Municipal; 

12. Implantação de biblioteca digital municipal 

13. Mobiliar escolas; 

14. Realizar concurso público para suprir vagas de professor e monitor; 

15. Fornecer uniforme para todos os alunos do município.  

16. Fornecer material escolar básico para os alunos. 



17. Garantir o transporte escolar digno e eficiente aos estudantes através do PEAT 

(Programa Estadual de Transporte Escolar); 

18. Dotar as escolas de infraestruturas físicas e tecnológicas coerentes com o 

momento vivido; 

19. Promover ações educativas nas escolas, contribuindo para a formação de 

cidadãos comprometidos com a proteção do meio ambiente; 

20. Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o conteúdo 

curricular básico, reforço escolar, esporte e cultura; 

21. Projetos de intensificação de melhoria na educação básica; 

22. Garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam 

alfabetizadas; 

23. Implantação da assembleia geral de educação, que tem por objetivo organizar e 

integrar os processos educacionais em Novo Cabrais: lançando e analisando 

propostas, planejando ações, junto aos líderes escolares para o desenvolvimento 

educacional; 

24. Parceria entre EEEF Pedro Lovato, governo municipal e Centro de Referência 

em Saúde Popular Comunitária, na realização de projetos educacionais, 

desenvolvimento de Horto Medicinal e a possibilidade de ampliação para a 

criação de um laboratório de extração de tinturas para uso como medicina 

preventiva e alternativa através da homeopatia, nos programas de saúde do SUS 

local e regional; 

 

 

ESPORTES E LAZER 

O esporte e o lazer são fatores fundamentais para promover a qualidade de vida e 

aumentar os índices de saúde, além de movimentar o comércio, por isso é importante 

investir em ações que envolvam todos os grupos da sociedade, com projetos pensados 

para todas faixas etárias e gêneros. 

1. Programas de Esportes e Recreação em parceria com a Secretaria de Esportes; 

2. Criação de escolinhas de futebol feminino e masculino; 

3. Apoio ao esporte nas localidades e incentivo da inclusão de mulheres e terceira 

idade; 

4. Incentivo em ações recreativas, esportivas e sociais; 

5. Ações com foco em outras modalidades esportivas além do futebol, como o 

Karatê, voleibol e etc; 

6. Novas modalidades de competição para campeonatos; 

7. Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos 

esportivos (passeio ciclístico, caminhada turística, maratonas, torneios e 

competições, MotoCross...); 

8. Realização de gincanas e eventos interlocalidades; 

9. Integração de ações culturais em eventos municipais. 

 



 
 

CULTURA E TURISMO 

Queremos resgatar a história de Novo Cabrais, potencializar o turismo rural e criar 

memorial. Fomentar ações focadas nas descendências locais, ampliar ações com o CTG 

e Piquete, investir em ações para teatro, música e outros talentos que nossos munícipes 

possuem, serão alguns dos nossos focos, também. 

1. Criação de memorial/museu municipal para resgate e preservação da nossa 

história; 

2. Incentivo em ações que promovam o turismo, valorizando nossas belezas naturais 

e potencializando a economia local; 

3. Projeto para criação de grupo de teatro, bem como criação de ações dentro das 

escolas municipais para facilitar o desenvolvimento artístico; 

4. Incentivo à eventos promovendo as descendências locais, alemã, afro, italiana etc; 

5. Incentivo ao coral musical, bem como apoio ao desenvolvimento musical nas 

escolas; 

6. Incentivo aos grupos tradicionalistas de Novo Cabrais, como CTG, Piquetes, etc. 

7. Desenvolvimento de ações de incentivo ao jovem para conhecer e promover a 

história local; 

8. Programas de resgate e incentivo aos festejos de manifestações culturais e 
artísticas; 

9. Espaço para as entidades e grupos apresentarem seus talentos nos eventos 
municipais. 

10. Garantir a realização da Expocabrais, incentivar e favorecer a participação de 
produtores e artistas locais. 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

1. Compromisso com o direito de todos A 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. 

2. Frente aos desafios propomos o desenvolvimento e a continuidade de formas 

inovadoras e criativas na sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação e 

informação, pautando sempre no bem estar da população. 

3. Atuar de forma integrada com a população na solução dos problemas através do 

Projeto “Prefeitura na localidade”, visando atender as necessidades da população 

em cada localidade segundo suas prioridades; 

4. Implantação Escola profissionalizante para capacitação de mão de obra e geração 

de trabalho e renda; 

5. Ampliação do Cesta com mais gêneros alimentícios; 

6. Ampliação dos Projetos de Habitação; 

7. Ampliar as ações ao Projeto da 3ª Idade; 

8. Intensificar as Políticas da Assistência Social em Convênio com as esferas Federal 

e Estadual; 

9. Ampliar o programas CRAS na Comunidades; 



10. Instituir o Departamento Municipal de Direitos Humanos com vistas ao 

fortalecimento das ações Municipais, como: Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; 

Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual; Erradicação do Trabalho Infantil 

e Proteção ao Trabalho do adolescente; Enfrentamento e Atenção ao Uso Abusivo 

de Substâncias Psicoativas por Crianças e Adolescentes; 

11. Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 

situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência 

contra as mulheres; 

12. Ampliar as atividades com as crianças, adolescentes e idosos no Serviço de 

Convivência tais como: artesanatos, aulas de dança, informática, dentre outros; 

13. Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência 

e idosos; 

14. Incentivar a constituição de cooperativas para reciclagem; 

15. Criação e implantação da Ouvidoria em todos os órgãos municipais. 

16. Capacitação dos Conselheiros Tutelares para atuação efetiva e correta de suas 

funções; 

17. Revisão do CADÚNICO (Cadastro Único) para inserção nos Programas sociais 

fazendo a busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas 

pela falta de acesso a informação; 

18. Criação de Stas itinerante. 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E LOGÍSTICA 

1. Incentivar ações econômicas que mais contribuam para o Desenvolvimento 

Humano, as quais beneficiem o maior número de pessoas possível. Para tanto, 

apoio às pequenas e médias empresas, porque este segmento é que gera maior 

parte do produto interno bruto e é o que abriga a vasta maioria dos empregos. 

2. Estimular a geração de empregos mediante atração de empresas industriais e do 

apoio a elas, a fim de que possam explorar as vocações naturais do município e 

do povo; 

3. Fomentar incentivos às pequenas e médias empresas; 

4. Estabelecer parcerias para qualificar gerentes e trabalhadores do comércio, com 

vistas á ascensão social e profissional dessa classe; 

5. Estimular constantemente a qualificação dos diversos serviços que sejam 

necessários ao atendimento de toda a população. 

6. Criação de plano de ação para transporte municipal, atendendo todas as 

localidades. 

MEIO AMBIENTE 

1. Incentivo e apoio ao desenvolvimento de uma política de conservação de nossos 

recursos naturais e conservação ambiental; 

2. Elaboração de plano municipal de desenvolvimento socioambiental que proteja 

os recursos ambientais (água, ou flora e fauna) e que se baseie no regramento do 

uso do solo, no crescimento econômico e na sustentabilidade; 

3. Localizar para conservação e recuperação, áreas de preservação; 

4. Ampliação de um viveiro de plantas de espécies nativas; 

5. Conservação do solo; 

6. Trabalho em micro bacias hidrográficas; 



7. Implantar mecanismos de licenciamento – em coerência com a política estadual e 

federal do setor – e de fiscalização do exercício de atividades que possam resultar 

em impacto ambiental negativo. 

8. Criação de associação para coleta e reciclagem de lixo para dar correto descarte e 

ainda promover empregos. 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 

Sem renunciar a nossas experiências positivas, devemos, a cada instante, buscar novas 

alternativas para o desenvolvimento agrário, levando em conta nossos recursos naturais e 

as exigências do ágil mercado globalizado. 

Propomos: 

1. Promover ações conjuntas com EMATER e Órgãos afins, as quais busquem 

assistência técnica a produtores, bem como estímulo ao uso da 

informática/internet/bancos de dados/meteorologia; 

2. Apoiar programas de desenvolvimento rural que privilegiem a diversificação da 

produção. Novas áreas como piscicultura, apicultura e fruticultura podem gerar 

novas rendas e oportunidades no campo; 

3. Estimular a comercialização direta de produtos, pelos próprios produtores, em 

feiras de abastecimento; 

4. Incentivar ações de saneamento no meio rural como: preservação de mananciais 

hídricos, coleta seletiva de lixo, construção de cisternas e destinação adequada das 

águas, dos dejetos humanos e os dos animais; 

5. Apoiar a participação em programas do setor, como os de reflorestamento, de 

irrigação; 

6. Apoiar a manutenção e a melhoria da infraestrutura rural – estradas, bueiros – e 

dar suporte à execução de outras melhorias rurais; 

7. Estimular a agricultura familiar e o agronegócio; 

8. Recuperação de pastagens; 

9. Construção de silos para armazenamento; 

10. Incentivos às pequenas lavouras irrigadas; 

11. Apoio aos produtores rurais do município; 

12. Incentivos à hortas domésticas; 

13. Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte do município 

de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtos da agricultura familiar; 

14. Cursos de capacitação; 

15. Incentivo ao melhoramento genético do rebanho; 

16. Trabalhos com nutrição e sanidade animal; 

17. Incentivo ao associativismo (organização rural); 

 

OBRAS 

1. Analisar e agir em prol da solução para o abastecimento de água; 

2. Manutenção constante nas estradas do município; 



3. Estudo de planos com ações permanentes para melhorar a vias, diminuindo assim 

o custo da manutenção; 

4. Investir em infraestrutura recursos para praça; 

5. Construção do parque de máquinas; 

6. Abertura de novas ruas e saneamento básico; 

7. Aquisição de britador para melhoria das estradas do município; 

8. Construção e manutenção de pontes; 

9. Investimento em iluminação pública; 

10. Buscar a municipalização do cemitério dos Anjos, no centro do município, com 

criação de capela mortuária. 

 


