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PLANO DE GOVERNO 

KELI CAPELINI – Prefeita e CLAUDINEI DE SÁ – Vice 

Coligação DEMOCRATAS e PARTIDO PROGRESSISTA 

“FAMÍLIA UNIDA NA FÉ, POR UM GOVERNO ABERTO E SUSTENTÁVEL” 

 
INTRODUÇÃO 

 Há muito tempo temos observado, seja em Artur Nogueira ou por esse imenso 
Brasil afora, planos de governo que se resumem em listas por vezes infindáveis de 
execuções, implantações, implementações ou remodelações de obras e ou serviços 
públicos, propostos por candidaturas que depois de eleitas não conseguem traduzi-los em 
realidade. 

Isto tem ocorrido em grande escala no atual cenário político brasileiro porque a 
disputa eleitoral acontece diante da cultura de que grande parte do eleitorado vota naqueles 
que mais prometem, naqueles que falam o que o eleitor quer ouvir! 

Assim, estes planos acabam se resumindo em meras promessas pontuais e 
eleitoreiras que em nada colaboram para o desenvolvimento da coletividade, nem tampouco 
para o interesse coletivo. 

Até porque, com a histórica redução do período de campanha, cada vez mais as 
candidaturas, as suas propostas e seus planos de governo são floreados com técnicas de 
marketing e publicidade, evitando-se as discussões por vezes incompreensíveis pela 
população em geral, pois o curto período eleitoral impede o aprofundamento daquilo que 
verdadeiramente nortearia um PLANO DE GOVERNO ESTRATÉGICO, EFETIVO, 
EFICIENTE E FUNCIONAL. 

Ao final, o que deveria ser a festa da democracia com o pleno exercício da 
cidadania por uma sociedade que busca melhores condições de vida para todos, por vezes 
torna-se um “pequeno” show de horrores onde a maioria das pessoas acaba se contentando 
com o de sempre: mais do mesmo! 

Baseando-se nesta realidade, nossa “FAMÍLIA DEMOCRATA E 
PROGRESSISTA” uniu-se com o objetivo de interromper este ciclo vicioso e 
tentar subverter a lógica do processo eleitoral, apresentando um PLANO DE 
GOVERNO com a FÉ, a crença e a certeza de que um GOVERNO ABERTO e 
SUSTENTÁVEL é viável, possível e exequível na busca de uma sociedade mais 
justa, mais respeitosa e mais exigente com aquilo que lhe pertence! 
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O QUE É UM GOVERNO ABERTO? 

 

 

 

 

 

 

 

No mesmo sentido, a CGU – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (GOV.BR), 
orienta que  Governo Aberto se refere a uma nova visão da Administração Pública que 
promove projetos e ações pautadas nos seguintes princípios: 

Transparência 

As informações sobre as atividades de governo são abertas, compreensíveis, 
tempestivas, livremente acessíveis e atendem ao padrão básico de dados abertos. 

Prestação de Contas e Responsabilização (Accountability) 

Existem regras e mecanismos que estabelecem como os atores justificam suas 
ações, atuam sobre críticas e exigências e aceitam as responsabilidades que lhes são 
incumbidas. 

Participação Cidadã 

O governo procura mobilizar a sociedade para debater, colaborar e propor 
contribuições que levam a um governo mais efetivo e responsivo. 

Tecnologia e Inovação 

O governo reconhece a importância das novas tecnologias no fomento à 
inovação provendo acesso à tecnologia e ampliando a capacidade da sociedade de utilizá-
la. 

 
Portanto, um governo é considerado aberto se sua gestão, 

ações, projetos e programas refletem esses quatro princípios. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-no-brasil/o-que-e-governo-aberto 

A expressão “GOVERNO ABERTO” (open government) refere-se a projetos 
e ações que visam: 

 à promoção da transparência, 
 à luta contra a corrupção, 
 ao incremento da participação social, e 
 ao desenvolvimento de novas tecnologias. 

Baseando-se nessas premissas, os governos tornam-se mais abertos, 
efetivos e responsáveis! 

(fonte: wikipedia.org) 
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Ainda, outro documento que também aborda o tema é a Declaração de 
Governo Aberto da OGP, uma iniciativa internacional que traduz que para um 
governo ser considerado aberto, ele deve buscar alcançar esses quatro objetivos: 

 Aumentar a disponibilidade de informações sobre atividades governamentais, 
 Apoiar a participação social, 
 Implementar os padrões mais altos de integridade profissional na 

Administração, 
 Ampliar o acesso a novas tecnologias para fins de abertura e prestação de 

contas. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/central-de-conteudo/documentos/arquivos/declaracao-governo-aberto.pdf 

 

 

 

Assim, a proposta central do nosso PLANO DE GOVERNO é a implantação em 
Artur Nogueira de um GOVENO ABERTO, efetivo e responsável, utilizando-se das 
ferramentas existentes de tecnologia avançada para que juntos façamos os enfrentamentos 
que a cidade necessita, em dois eixos de atuação, a saber: ADMINISTRAÇÃO DE 
GOVERNO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 



           25        

 
“Tempo de , transparência e participação... 

Tempo de , trabalho e renda!” 
4 

 

 

1º) DA ADMINISTRAÇÃO DE GOVERNO 

 Implantação do Programa TRANSPARÊNCIA 125% 
 O objetivo deste programa será superar o índice de 100% de transparência 

pública! Vamos transformar Artur Nogueira na cidade mais TRANSPARENTE 
do Brasil! Além de correto, possível e viável, esta ação de governo incentivará 
a participação das pessoas de bem da cidade na necessária discussão pública 
acerca dos rumos do nosso desenvolvimento; isto porque sem informação e 
sem transparência por parte do governo não há como os conselhos e órgãos 
municipais de fiscalização e controle atuarem da maneira como deveriam e, 
com isso, naturalmente estes organismos poderão auxiliar a sociedade 
representativa e organizada no combate à corrupção e contra a tomada de 
decisões que se opõem aos interesses públicos sociais e coletivos! 

 Implantação de ferramentas avançadas de tecnologia da informação para que 
a sociedade tenha acesso a “TODAS” as informações de forma disponibilizada, 
sem que haja a necessidade de requerimentos para solicitação de 
informações e mesmo quando isso for necessário, que isto ocorra de forma 
rápida e inclusiva, para o aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência. 

 É direito da população ter conhecimento de todos os acontecimentos 
ocorridos dentro do serviço público, desde a aquisição de “um prego” até 
investimentos de grande monta, bem como de quaisquer ações de governo 
ou de desenvolvimento de políticas públicas, o que certamente propiciará o 
engajamento da sociedade civil organizada em ações de fiscalização, controle 
e participação da elaboração das políticas públicas que nortearão os 
caminhos do desenvolvimento, sendo que o compromisso assumido por um 
governo aberto é fazer com que as informações sejam disponibilizadas para 
toda a pessoa interessada que desejar recebê-las através do seu celular.  

 
 Implantação do Programa PARTICIPAÇÃO 125% 

 O objetivo deste programa será superar o índice de 100% de participação da 
sociedade civil organizada na formulação das políticas públicas! Vamos 
transformar Artur Nogueira na cidade mais PARTICIPATIVA do Brasil! Além de 
correto, possível e viável, esta ação de governo exigirá maior transparência 
das ações, despesas e investimentos de governo! 



           25        

 
“Tempo de , transparência e participação... 

Tempo de , trabalho e renda!” 
5 

 

 Atuação imediata na reformulação de TODOS os CONSELHOS MUNICIPAIS, 
com eleições abertas, transparentes e conscientes! 

 Ampliação da atuação de conselhos escolares locais, de conselhos de saúde 
locais e tantos outros, para atuação integrada com os Conselhos Municipais 
correspondentes. 

 Desenvolvimento de ações para orientação e constituição de Conselhos de 
Moradores de Bairros e de um Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano para acompanhamento e atuação em deliberações do interesse do 
desenvolvimento do município. 

 Implantação de conselhos municipais com atuação na religiosidade das 
pessoas, sem implicar em contrariedade da diretriz de laicidade do Estado, 
afim de que ações de orientação e recuperação de jovens e pessoas em 
condição de vulnerabilidade e envolvidos com a criminalidade e o uso de 
drogas, além de outras afins, possam implicar em melhoria das condições de 
vida. 

 Ações de incentivo à ampliação das organizações de classe para que possam 
ser desenvolvidas ações conjuntas no interesse público e do desenvolvimento 
econômico do município. 

 Atuação vigorosa na capacitação das pessoas que integrarem os conselhos 
municipais através de instituições de ensino, de órgãos da controladoria geral 
da união, do Ministério Público e de entidades e instituições afins para que 
elas saibam como agir dentro dos limites legais cumprindo o papel 
constitucional com a participação dos conselhos municipais para as 
necessárias deliberações nas tomadas de decisões por parte do governo 
municipal. 

 Retomada do funcionamento aprimorado da CASA DOS CONSELHOS, que por 
sinal não deveria ter sido sequer desativada por governos 
descompromissados com a participação efetiva da sociedade civil organizada, 
para apoio efetivo à participação da sociedade civil organizada nas diretrizes 
de governança. 

 Atuação consistente e permanente com a participação efetiva da sociedade 
civil organizada para o desenvolvimento de políticas públicas e respectivos 
plano para o desenvolvimento da educação, plano para o desenvolvimento da 
saúde, plano municipal da assistência e desenvolvimento social, plano para o 
desenvolvimento urbano e sustentável, plano para o desenvolvimento 
econômico e plano para o desenvolvimento humano. 
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 Implantação do Programa PREFEITURA ECONÔMICA E EFICIENTE 

 O objetivo deste programa é fazer com que a prefeitura adote medidas de 
eficiência no desenvolvimento das ações e dos serviços públicos, afim de que 
a prefeitura municipal consiga reduzir os custos operacionais e permita a 
reprogramação da destinação destes recursos em novos projetos públicos. 

 Retomada dos investimentos em tecnologia da informação para controle dos 
gastos públicos, o que certamente implicará a médio e curto prazo na 
melhoria da eficiência dos gastos e investimentos públicos. 

 Determinação severa para aumento da restrição às contratações por “carta 
convite” para ampliação das aquisições por pregões presenciais, tomadas de 
preço e concorrências públicas, afim de ampliar os volumes de aquisição de 
produtos e serviços com redução dos preços de aquisição. 

 Forte atuação para destinação de “recursos disponibilizados” em ações de 
governo decididas em conjunto com a sociedade civil organizada que será 
insistentemente convidada a participar das deliberações na elaboração das 
novas políticas públicas para incentivar o desenvolvimento do nosso 
município. 

 A população não aceita mais a prestação de serviços públicos sem o seu 
comprometimento com a condição de eficiência, respeito e humanização, e o 
governo atuará para que o serviço público municipal seja reconhecido como 
um serviço de qualidade e, quando isto não ocorrer, que medidas sejam 
imediatamente tomadas na regulamentação e na regularização da prestação 
destes serviços. 

 Também serão adotadas medidas de avaliações constantes dos servidores 
municipais para identificação dos problemas existentes na atuação do serviço 
público, a fim de possibilitar a recuperação da qualidade dos serviços 
prestados pelos mesmos, bem como o aproveitamento dos servidores em 
serviços e unidades operacionais conforme o seu perfil técnico e psicológico.  

 
 Implantação do Programa CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 

 É sabido que servidores sem capacitação, sem condições de trabalho e não 
remunerados adequadamente determinam cada vez mais a piora da 
qualidade do atendimento do usuário e contribuinte, e a implementação de 
novas legislações sob a diretriz da meritocracia permitirão a retomada 
dessas ações de valorização e capacitação do servidor público; já é passada a 
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hora que o servidor deixa de desempenhar adequadamente sua função sob a 
argumentação de que não possui condições de trabalho, capacitação ou 
remuneração justa, nem tampouco a obrigação de bem servir o cidadão e 
munícipe nogueirense; isso fará que o nosso governo cuide de fato do nosso 
povo! 

 Retomada das práticas passadas para a capacitação e valorização dos 
servidores municipais, com regulamentação dos serviços públicos e melhoria 
das condições de trabalho. 

 Implementação de medidas para regulamentação de carreiras no serviço 
público municipal, bem como para a ocupação dos cargos de assessoramento, 
chefia e direção dentro das normas preconizadas pela legislação brasileira. 
 

2º: DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 Implantação do Programa de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 Do Desenvolvimento Econômico Industrial 

 Retomada das políticas de desenvolvimento industrial que foram 
abandonadas pelas últimas administrações municipais. Apesar da crise 
mundial é notório e perceptível que o desenvolvimento industrial está 
acontecendo em toda a nossa região, no entorno de Artur Nogueira; 
no entanto, políticas totalmente contrárias aos interesses do 
município estão prejudicando a vinda de unidades industriais para a 
cidade e comprometendo fortemente o desenvolvimento da cidade e 
deixando nossa população com menos trabalho e renda o que 
inevitavelmente afeta toda a nossa população na sua qualidade de 
vida! Já passou da hora de gerarmos mais trabalho e mais renda para 
o nosso povo! 

 Reavaliação das transformações de perímetros urbanos para fins 
industriais que foram alteradas para perímetros urbanos para fins 
residenciais; uma vez que isso impacta diretamente no 
desenvolvimento industrial de Artur Nogueira; grandes empresas 
estão deixando os grandes centros urbanos em decorrência de terem 
sido “engolidas” pelas moradias e isso implicará, num futuro não tão 
distante, a saída das empresas que se estabeleceram em Artur 
Nogueira para outras regiões menos conturbadas; estas áreas devem 
retornar imediatamente à condição de perímetro estritamente 
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industrial na faixa ao entorno das rodovias estaduais existentes em 
nosso território. 

 
 Do Desenvolvimento Econômico Agrícola 

 Retomada do desenvolvimento de políticas públicas para o 
fortalecimento da cooperativa de produtores agrícolas, ou mesmo 
para o surgimento de novas; no atual cenário de consumo existe a 
necessidade de fornecimento de cestas de produtos, a exemplo do 
que ocorre com a comercialização da produção de flores na cidade de 
Santo Antonio de Posse, com a Cooperativa de Flores Holambra; uma 
cooperativa forte implica em maior entrada no mercado consumidor 
da produção agrícola existente em nosso território. 

 Desenvolver ações públicas para incentivo a programas de 
investimentos agrícolas em produção climatizada para produção de 
flores; Artur Nogueira possui hoje um dos maiores parques industriais 
em fabricação de estufas e essa tecnologia ocupa mão de obra própria 
do município, o que permitirá maior geração de trabalho e renda não 
somente na produção agrícola, como também já a partir da fabricação 
das estruturas necessárias. 

 Desenvolver ações públicas para incentivo a programas de 
investimentos agrícolas em produção climatizada para produção de 
alimentos hortifrutigranjeiros, orgânicos ou não, inclusive mudas 
frutíferas; pelos mesmos fundamentos anteriores. 

 Implementação de políticas públicas para criação de um “banco de 
arrendamento de pequenas propriedades”; na tentativa de atração de 
investidores para a diversificação de seu capital produtivo mediante 
investimentos na produção agrícola de qualidade no município de 
Artur Nogueira, mediante apoio logístico do poder público municipal. 

 Atuação no desenvolvimento de políticas públicas para criação do 
programa produção de água, pelo qual serão implementadas medidas 
para remuneração dos produtores que se dedicarem à produção de 
água mediante recuperação de mananciais de suas propriedades, 
juntamente com a implantação do programa de reflorestamento 25 
mil, destinado ao plantio de 25 mil árvores como ação inicial para 
recuperação das nossas matas ciliares e mananciais; 
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 Retomada com mais vigor das políticas públicas para abastecimento 
da merenda escolar através da agricultura familiar. 

 Retomada das políticas públicas e ações para manutenção das 
estradas rurais nos moldes do programa melhor caminho, afim de 
permitir a melhor conservação das estradas rurais e facilitação do 
escoamento da produção agrícola. 

 Retomada das ações de incentivo ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural para ampliação das políticas públicas e ações 
para o desenvolvimento rural. 
 

 Do Desenvolvimento Econômico em Serviços 
 Retomada das discussões acerca do desenvolvimento econômico em 

serviços, notadamente aquelas relacionadas ao turismo; Artur 
Nogueira tem potencial para ser uma das “portas de entrada” para o 
circuito das águas, turismo classificado como de descanso e que 
acolhe uma das maiores populações de turistas do estado de São 
Paulo; a criação do CIRCUITO DAS FLORES deve ser retomada junto 
aos organismos de estado, mesmo que inexistindo transferências a 
título de verbas para o turismo; Artur Nogueira liderará essa discussão 
junto com os municípios de Holambra e Santo Antonio de Posse que 
hoje sedia a Cooperativa de Flores Holambra. 

 Retomada da discussão regional sobre a implementação da Rodovia 
das Flores (SP 107), para interligação dos municípios de Artur 
Nogueira, Holambra e Santo Antonio de Posse. 

 Retomada do desenvolvimento de políticas públicas para que a cidade 
de Artur Nogueira seja amplamente conhecida como a cidade das 
praças; esta identidade é inclusiva em relação à pretendida luta para 
instituição do circuito das Flores, até porque praças se relacionam com 
flores e tudo se interliga com o turismo de descanso! 

 Atuação para a implantação de um centro comercial e gastronômico 
coberto, mediante transformação de trecho da Rua 7 de Setembro 
(entre as ruas 13 de Maio e Expedicionários), ou outro deliberado pela 
sociedade participativa, como parte integrante de políticas para 
fortalecimento das atividades turísticas na cidade. 
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 Atuação para a revitalização da Avenida Dr Fernando Arens, em 
projeto a ser amplamente discutido com a sociedade civil participativa 
para sua definição e execução. 

 Retomada dos projetos para revitalização e criação do balneário e 
centro de lazer do Cotrins, que certamente propiciará o 
desenvolvimento humano. 

 Retomada e conclusão do projeto original de revitalização do 
balneário municipal com interligação do cinturão verde central ao 
cinturão verde Nova Artur e consequentemente ao Balneário 
Municipal, com forte reflorestamento da mata ciliar e dos mananciais 
do Balneário. 

 Retomada do projeto de revitalização do cinturão verde central, com 
reforma efetiva da “praça da fonte” e da antiga “praça de pau”, 
recuperação da “praça da estação” e da “praça do centro cultural” e 
implantação da “praça da Bíblia”, “praça das árvores” e “praça da 
juventude” no sentido centro/bairro lado norte. 

 Desenvolvimento de projeto que viabilize a interligação física com vias 
adaptadas para mobilidade urbana e devidamente arborizadas e 
iluminadas entre o cinturão verde central, a Lagoa dos Pássaros, o 
Balneário Municipal, o cinturão verde Nova Artur e a futura área de 
lazer do Cotrins. 
 

 Do Desenvolvimento Econômico Comercial 
 Determinação para criação de um conselho municipal de 

desenvolvimento comercial para a discussão e elaboração de políticas 
públicas pelas quais o município possa adotar medidas para incentivo 
e desenvolvimento econômico das atividades comerciais da cidade. 

 Devemos observar que a adoção de medidas para desenvolvimento 
das atividades de indústria, comércio e serviços atraem recursos 
externos para o nosso município e consequentemente ocorrerá o 
fortalecimento do comércio local. 

 
 Implantação do Programa de DESENVOLVIMENTO URBANO 

 Do Combate ao parcelamento urbano clandestino 
 Retomada das práticas eficientes de combate ao parcelamento 

irregular de solo no município de Artur Nogueira; o município tem 
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poder de polícia para atuar contra o parcelamento irregular do solo e 
não o faz por “incompetência”! 

 
 Do Desenvolvimento Urbano Ordenado 

 Determinação para a imediata revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento do município de Artur Nogueira, aprovado em 2007 
e que até o momento ela não ocorreu; 

 Determinação para a implantação de Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, para adoção de políticas públicas de 
desenvolvimento ordenado, encerrando um ciclo de malversação dos 
interesses municipais quanto ao desenvolvimento ordenado de seu 
território. 

 Implementação de mecanismos EXTREMAMENTE TRANSPARENTES 
para discussão dos procedimentos de aprovação de parcelamento do 
solo, pondo um fim às possibilidades de “aprovações passíveis de 
decisões de gabinete”. 

 Retomada das políticas de desenvolvimento ambiental no município 
com olhar para a criação do Parque Ecológico Municipal, os cuidados 
ambientais com o “corredor das onças” e com a Reserva Federal do 
“Matão da Usina”; não há como falar em desenvolvimento ordenado 
sem projetarmos nele a necessária proteção ambiental. 

 Retomada das ações para regularização dos empreendimentos que se 
encontram em situação de irregularidade, em respeito aos princípios 
legais estabelecidos para tanto. 

 Adoção de ações para implementação de políticas públicas necessárias 
à regulamentação e controle para o desenvolvimento urbano 
ordenado, principalmente no tocante à regulamentação dos planos de 
desenvolvimento nas várias áreas correlacionadas ao presente tema. 

 
 Implantação do Programa de DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 Não existe desenvolvimento humano sem desenvolvimento econômico e sem 
desenvolvimento urbano ordenado; os quais, por sua vez, não existem sem o 
desenvolvimento humano correspondente, ao tempo que todos estes 3 (três) 
desenvolvimentos é que formam o conjunto fundamentador do 
“desenvolvimento sustentável”. 
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 Implantação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Humano; a palavra 
sustentabilidade deve ser perseguida incansavelmente e o governo agirá para 
que este conselho tenha assento representativo em todos os demais 
conselhos municipais; notadamente aqueles incluídos no eixo do 
desenvolvimento sustentável, bem como aqueles correlacionados à defesa, 
proteção e desenvolvimento humanizado da pessoa em toda e qualquer ação 
de governo. 

 Organizar o desenvolvimento urbano com ações e políticas públicas que 
determinem o respeito à acessibilidade das pessoas. 

 

CONCLUSÃO 

A execução destas 7 (sete) pilastras de governo, com suas 
peculiaridades em cada tema, sendo 4 (quatro) delas no eixo 
administrativo e 3 (três) no eixo da sustentabilidade, certamente 
propiciará: 

a) Uma maior economia na realização dos gastos públicos, 
o que permitirá a destinação de mais recursos para as 
infinitas ações que necessitam ser implementadas 
durante o governo; 

b) A execução de serviços públicos com melhor qualidade 
e mais humanizados; 

c) A efetiva participação da sociedade civil organizada 
pelas decisões no destino da cidade e 
consequentemente do povo nogueirense, com a 
possibilidade de enfrentamento da corrupção e o amplo 
combate ao favorecimento público de determinados 
setores em detrimento da sociedade como um todo; e 

d) A melhoria da qualidade de vida com mais ações, 
infraestrutura de desenvolvimento e serviços públicos, 
tudo pela busca de uma sociedade mais justa e mais 
humana. 
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Finalizando, enquanto o governo iniciará a partir do 
primeiro dia de atuação sua luta para a disponibilização de mais 
recursos públicos para as ações, infraestruturas e serviços 
necessários, ao mesmo tempo serão iniciadas fortes ações para 
chamamento e consultas públicas visando a efetiva participação da 
sociedade civil e consequente transparência, inclusive na tomada 
das decisões acerca do escalonamento das prioridades que devam 
ser executadas no município. 

O governo determinará, para tanto, desde já, dentre outras 
ações, inclusive aquelas já elencadas acima, as que merecerão 
especial atenção na destinação dos recursos públicos 
disponibilizados a partir da efetiva execução de um GOVERNO 
ABERTO, a saber: 

ÁGUA E ESGOTO 

 Construção de reservatório natural de água para evitar a falta de 
água bruta no sistema de tratamento, cujo problema a todo 
momento prejudica o fornecimento regular de água tratada para 
toda a população em períodos de seca e estiagem; 

 Implantação do Projeto Caixa d’Água, através do qual o governo 
desenvolverá ações para subsidiar o fornecimento de caixas 
d’água para toda a população, bem como fomentar iniciativas para 
suas instalações, a fim de aumentar a “reservação” de água 
tratada nas próprias residências e moradias do município, o que 
poderá permitir a ampliação de 10 a 15 milhões de litros d’água 
tratada e que certamente diminuirão os problemas com a falta 
d’água na cidade a um custo muito inferior à construção de 
grandes reservatórios de água tratada; 

 Implementação de parceria público privada para a realização de 
investimentos que permitam o direcionamento de reservatórios 
estaduais para o município de Artur Nogueira. 

 Conclusão e operacionalização das Estações de Tratamento de 
Esgoto para que possamos viabilizar a obtenção de maiores 
recursos junto aos organismos regionais, nacionais e 
internacionais destinados para o saneamento básico. 
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SAÚDE e VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 Fortalecimento da rede de atenção básica de saúde, notadamente 
nas ações preventivas, mediante rearticulação das ações de saúde 
da família e das unidades básicas, inclusive com flexibilização dos 
horários de funcionamento das unidades de saúde. 

 Implementação de ferramentas de tecnologia da informação para 
facilitação e humanização da agenda de atendimentos, inclusive 
mediante utilização efetiva de aplicativos para aparelhos móveis. 

 Considerando a recente modificação da proposta do atual acerca 
da prestação dos serviços de urgência e emergência, será 
imprescindível a adoção de medidas de humanização e 
eficientização do atendimento ao cidadão usuário. 

 Retomada das ações de mutirão para diminuição da fila de 
atendimento às necessidades do cidadão usuário, represadas pela 
falta de planejamento estratégico e utilização de ferramentas de 
tecnologia da informação. 

 Adoção de medidas de repactuação dos serviços de média e alta 
complexidade de responsabilidade do sistema SUS de saúde, 
visando também a melhoria da prestação destes serviços e 
redução das filas de espera. 

 Ampliação das ações para atendimento da demanda da Farmácia 
Municipal. 

 Fortalecimento no desenvolvimento de ações preventivas de 
vigilância sanitária e epidemiológica. 

 Fortalecimento das ações da vigilância de zooneses, com adoção 
de medidas que visem promover o controle de doenças 
decorrentes de pragas. 

 Fortalecimento das ações da vigilância em zooneses relacionadas 
aos cuidados de animais domésticos. 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

 Readequação do funcionamento da Escola Modelo como 
servidora da rede municipal de educação, inclusive com a 
recuperação das instalações prejudicadas pela falta de ações de 
manutenção. 

 Ampliação dos programas de educação em tempo integral. 
 Ampliação das vagas para o serviço das creches municipais, com 

readequação de horários de funcionamento. 
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 Retomada do Projeto Escola do Futuro com destinação efetiva de 
recursos para ampliação das atividades escolares mediante 
utilização de ferramentas avançadas em tecnologia da informação. 

 Desenvolvimento efetivo de ações para combate ao atraso de 
aprendizagem, inclusive mediante readequação do Projeto CRAEE 
para suas atividades originais quando de sua implantação, bem 
como capacitação dos profissionais professores da educação. 

 Investimentos em adequações de acessibilidade, com 
desenvolvimento de projetos padrão para enfrentamento dos 
problemas no atendimento aos alunos com necessidades 
especiais. 

 Desenvolvimento de ações para melhoria da merenda escolar. 
 Desenvolvimento de ações para estabelecimento de parcerias 

público privadas para viabilização do transporte escolar 
intermunicipal. 

 Retomada efetiva e fortalecimento do programa municipal dinheiro 
direto na escola – PMDDE, para viabilizar a melhoria efetiva do 
ambiente escolar. 

 Fortalecimento das ações integradas com esporte e cultura com 
os alunos integrantes da rede municipal de educação. 

 Fortalecimento das ações para a prática esportiva das mais 
diversificadas modalidades, com reativação efetiva das estruturas 
esportivas já existentes. 

 Fortalecimento das ações para a prática cultural também nas 
diversas áreas de atuação. 

 Adoção de ações para desenvolvimento de políticas públicas e 
parcerias que visem a proteção do patrimônio histórico e cultural. 

 Adequação do espaço do antigo teatro municipal para viabilização 
de programas e projetos educacionais. 

 Captação de recursos para recuperação do patrimônio histórico 
constituído da antiga Escola do Cardona. 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 Retomada das ações de programas para a capacitação de pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, destinadas à geração de 
trabalho e renda. 
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 Retomada das ações da Coordenadoria da Mulher para adoção de 
políticas públicas que visem a redução da violência doméstica, 
notadamente contra as mulheres e crianças. 

 Retomada das ações da Coordenadoria da Juventude para adoção 
de políticas públicas que visem a conscientização da juventude 
para o enfrentamento das drogas e da violência social, de forma 
integrada com as ações de esporte e cultura, bem como para 
capacitação e sua inclusão no mercado de trabalho. 

 Implantação da Coordenadoria do Idoso para adoção de políticas 
públicas que visem a sua proteção e inclusão em programas para 
melhoria de sua qualidade de vida. 

 Integração das ações da assistência social com as ações de saúde 
da família para levantamento efetivo da realidade municipal com 
relação à população em condições de vulnerabilidade social, a fim 
de adoção de políticas públicas que visem a melhoria da 
qualidade de vida dos mais pobres e necessitados. 

 Fortalecimento das ações públicas para apoio das entidades 
assistenciais e filantrópicas do município, uma vez que as 
mesmas funcionam como braços eficientes no atendimento da 
população que delas necessitam. 

 Implementação de cadastro único integrado por todos os serviços 
que atuam no combate às questões de vulnerabilidade social, a 
fim de possibilitar maior eficiência na ampliação do número de 
pessoas atendidas pela rede de assistência e desenvolvimento 
social. 

SEGURANÇA  

 Desenvolvimento de ações que visem a capacitação e melhoria 
das condições de trabalho dos agentes responsáveis pelo apoio 
às atividades de segurança no município. 

 Retomada do projeto de triangulação das instalações de polícia 
(civil, militar e municipal) para melhoria da estratégia de cobertura 
geográfica nas ações de combate ao crime e à violência no 
município. 

 Fortalecimento das ações de policiamento rural. 
 Investimentos em ferramentas avançadas de tecnologia da 

informação para monitoramento e fiscalização das vias e 
logradouros públicos. 



           25        

 
“Tempo de , transparência e participação... 

Tempo de , trabalho e renda!” 
17 

 

INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS 

 Ampliação dos investimentos para melhoria da malha viária do 
município. 

 Fortalecimento dos serviços de restauração e manutenção das 
vias e logradouros municipais, visivelmente em situação de 
abandono. 

 Adoção de medidas de desenvolvimento de parcerias público-
privadas para implantação de novos serviços e estruturas para 
sepultamento, inclusive mediante a implantação de cemitério 
campal ou correlato, bem como estruturas para sepultamentos em 
cemitério de característica tradicional. 

 Retomada dos programas de investimento em ampliação efetiva 
da rede municipal de iluminação pública. 

HABITAÇÃO 

 Adoção de ações para implantação de programa habitacional que 
vise a construção de 600 (seiscentas) moradias para 
disponibilização às famílias de baixa renda. 

OUTROS 

Que fique esclarecido que as propostas pontuais 
apresentadas acima não esgotam a discussão acerca das 
necessidades de Artur Nogueira e ultrapassam a atual capacidade 
de investimentos pela Municipalidade. Será vital a participação 
efetiva da sociedade civil organizada na tarefa de escalonamento 
da priorização quando da aplicação dos recursos disponibilizados 
pela nova forma de governar que aqui se propõe como GOVERNO 
ABERTO. 

 

 

KELI CAPELINI                                CLAUDINEI DE SÁ 
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