
Segurança :
Neste quesito, temos consciência de precisarmos tomar o devido cuidado, pois 
sabemos das limitações de nossas finanças; mas iremos buscar junto a iniciativa 
privada uma solução para melhorar a segurança de nosso município pois 
sabemos que é fundamental para todos e para nossos visitantes, que se possa 
circular sem medo .

Coleta:
A deficiência e descaso com o nosso lixo é vergonhoso: o que pretendemos é 
construir novas lixeiras em pontos estratégicos para coletar mais vezes por 
semana.
Orientar a população para reduzir a produção de resíduos e sem que isso vire 
promessa de campanha. Contratar uma empresa de reciclagem.

As águas:
Nossa cidade é banhado por cachoeiras, rios, represas e precisamos cuidar bem 
para que não sejam poluídos para que no futuro nossos filhos e netos possam 
aproveitar.

Ecoturismo :
Nossa cidade tem diversos pontos de divertimento aquáticos, poucos 
aproveitados sendo assim vamos da melhor maneira possível, fazer parcerias 
para que tudo o que temos seja aproveitado.
 
Esporte:
Será dedicado ao esporte uma atenção diferente, pois através do esporte nossas
crianças e adolescentes podem ter um futuro melhor; sendo assim tirando eles 
da rua evitando que usem drogas e bebidas de teor alcoólico.

Saúde:
Tendo como base a reclamação da população e sem querer apontar falhas 
entendemos  que a saúde do município está precária. Precisamos reavaliar essa 
questão, contratando profissionais qualificados mas principalmente dar a estes 
condições para executar o seu serviço com o mínimo de conforto buscando 
parcerias estimulando o bem. 

Educação:
Neste ano de 2020 em plena pandemia e por acompanhar de perto as aulas on-
line tive a oportunidade de ver mais de perto, o quanto é importante e árdua 
missão de nossos educadores e o quanto estão preparados mesma situação 
adversa: Nosso compromisso e dever é dar respaldo a estes heróis, mantendo 
nossas escolas em boas condições; trazendo os pais para palestras no intuito de 
somar educação curricular e familiar.

Transporte:
 Tempos difíceis para quem mora em bairros mais afastados vendo execrado 
seu direito de ir e vir o qual é constitucional.

 Desejamos ir junto aos órgãos competentes iremos trazer ou seja devolver a 
população o que se é de direito transporte público, e junto à conservação de 
nossas estradas o que será fundamental também para aqueles que tem 
condições próprias e vê  seus veículos destruídos com o descaso dos seus 
administradores.




