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 Criação de Educação Ambiental 

 Implantação de Estação de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Bastos 

 Aquisição de Implementos para apoio aos Produtores Rurais 

 Estação Meteorológica 

 Feira da Lua 

 Aquisição de mais tratores de pequeno porte 

 Programa Casas Populares e Lotes urbanizados 

 Implantação de Sistema de laser no entorno do Córrego da Colônia  

 Construção de um prédio próprio do CAPS e da Residência Terapêutica 

 Construção de novo Centro de Fisioterapia  

 Construção de um Centro de Especialidades Médicas 

  Construção e Implantação de Laboratório de Análises Clinicas Municipal  

 Serviço de Exames de Tomografia no Município 

 Criação de Incubadora, espaços Coworking e Palestras Meetups 

 Curso de Capacitação de Mão de Obra 

 Instalação de novo distrito Industrial 

 Implementação de Política Municipal de Cultura 

 Apoio a Sustentabilidade econômica de Econômica criativa  

 Incentivo da Cultura através do Jovem 

 Casas populares para público em situação de riscos (Beira Rio) 

 Oficinas para atendimento de adolescentes de 12 a 17 anos 

 Construção de uma escola de 12 salas 

 Continuidade do atendimento que visa zerar vagas de creche no município   

 Instalação de um Centro para o Atendimento Educacional Especializado com toda rede 

de Apoio (Professores de Educação Especial, Braille, Fonoaudiólogo, Psicólogo, 

Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Assistente Social Nutricionista e Médico 

neuropediatra para todos os alunos da rede municipal de ensino 

 Ampliação de projetos de contra turno para famílias de baixa renda e que situações que 

ambos os pais trabalhem 

 Monitoramento nas unidades escolares municipais 

 Continuação da renovação da frota de ônibus para atender alunos da zona urbana e zona 

rural e também aos alunos matriculados em faculdade, universidades e cursinhos da 

região. 

 Reforma do Estádio Municipal 

 Cobertura da Quadra do Parque das Nações 

 Construção de Quadras esportivas para várias modalidades no município 

 Sede da Secretaria de Esporte 

 Recapeamento Asfáltico nos bairros da cidade 

 Reforma do Recinto de Exposições Kisuke Watanabe 

 Serviços “Melhor Caminho nas estradas Rurais” 

 Ampliação do Programa Calçada Social  

 Monitoramento da Cidade 

 Investimentos no Cemitério Municipal  

 Construção de Novas Praças 

 Completa obra de Infraestrutura Urbana 


