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PLANO DE GOVERNO 2020 / 2024 

“CONSTRUINDO FUTURO” 

DEM – PSDB – PSL 

 

Este documento é um instrumento em que apresentamos o programa de Metas 

do Governo Municipal para o mandato de 2021 a 2024, onde estabelecem diretrizes e as 

medidas que serão tomadas. As ações governamentais partem de um diagnostico amplo 

dos principais problemas da cidade, constitui-se, portanto, em propostas concretas e 

viáveis para soluções do mesmo, ou seja, cresce economicamente, socialmente e 

ambientalmente de forma sustentável. 

Para isto, debatemos nossas propostas e recebimentos contribuições e reflexão 

critica de varias pessoas de nossa comunidade, para fazer de nossa cidade, a melhor 

cidade para se viver, trabalhar, investir e visitar. Por conseguinte, as propostas ora 

apresentadas neste Programa de Metas serão de ações voltadas para melhoria da 

qualidade de vida da população, visando assegurar-lhes a igualdade de oportunidades e 

de direitos, tendo a ampliação na oferta de trabalho como um desafio de todos e 

condições fundamental para a promoção do desenvolvimento humano, econômico e 

social. 

Por fim, este documento se propõe a demonstrar como pretendemos proceder, 

nossas ações e compromissos com os cidadãos Florinenses, em torno das ideias que 

visam, sobretudo, abraçar causa do desenvolvimento social do nosso munícipio. Não é 

um Programa fechado, e sim em constante construção onde os anseios da sociedade 

serão seu principal combustível nestes próximos quatro anos. 

 

 

 

Paulo Eduardo Pinto                                  Benedita Helena Simeão Granado 

Candidato a Prefeito                                                        Candidato a Vice-Prefeito 
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OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 

Construção de Velório Municipal – Construção de um novo velório em frente ao 

cemitério municipal. 

Construção de Praça Municipal Jardim Bela Vista – Transformação da Praça de 

skate em espaço de lazer e esporte com academia ao ar livre e arborização urbana.     

Construção de Almoxarifado e Refeitório na Garagem Municipal – construção para 

dar mais conforto e segurança aos servidores municipais. 

Construção de Infra Estrutura do Centro de Desenvolvimento Comercial e 

Industrial – Construção dos acessos de entrada/saída, guias, sarjetas, calcada, 

iluminação, água e esgoto, para as instalações de futuras empresas em nosso município. 

Construção de Galerias Pluviais – Construção de galerias em pontos com grandes 

problemas de inundações.   

Construção de Lombo Faixas – Instalação de lombo faixas em áreas de grande 

circulação de pedestre, promovendo mais segurança e integralização de acessibilidade a 

nossa população. 

Recape Asfáltico Fases IV e V - Prosseguimento dos recapes asfálticos em vias  

publicas do município, projeto com convênios já assinados e licitados. 

Sinalização Viária Horizontal e Vertical Fases II e III – Prosseguimentos de 

sinalização viária em vias publicam, trazendo mais segurança ao transito do nosso 

município. 

Manutenção na Av. 30 de Dezembro – Melhorias em trechos precários da avenida e 

instalação de vasos de flores em toda a sua extensão. 

Pista de Caminhada “Vó Ana” – Pintura de piso e manutenção de sinalização para a 

segurança dos praticantes esportivos, em toda sua a extensão. 

 

SAÚDE 

 

Ação de Saúde Publica no Combate ao Corona vírus – Intensificação, ampliação de 

todas as ações já existente e criação de novas ações no combate ao corona vírus. 

Reforma e Modernização do Centro de Saúde – Conclusão (já em andamento) de 

reforma do centro de saúde que já está em andamento e compra de moveis planejados 

novos.  
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Aquisição de Gerador de Energia Elétrica – Compra de um novo gerador de energia 

elétrica para atender todo o prédio do centro de saúde. 

Aquisição de Equipamentos para a sala de urgência e emergência “nome” – 

Compra de novos aparelhos para melhorar o atendimento de urgências. 

Plantão Medica 24 Horas – Manutenção de Plantão médico de atendimento 24 horas 

inclusive nos finais de semana e feriados, com ampla prioridade nas urgências. 

Continuidade no Atendimento de Especialidades no Centro de Saúde Municipal: 

- Psiquiatra – Consultas Semanais. 

- Ginecologista – Consultas Semanais. 

- Cirurgião – Consultas Semanais. 

- Pediatra – Consultas Semanais. 

- Fonoaudióloga – Consultas semanais. 

- Fisioterapia – Consultas Diárias, e atendimento domiciliar “Home Care”. 

- Dentistas – Consultas Diárias, e mensais nas escolas municipais. 

Manutenção de Castração de Animais – Proteção e cuidados veterinários com os 

animais de rua do município. 

Manutenção da Frota da Saúde Fases IV e V – Aquisição de Novos Veículos 

proporcionando mais conforto e segurança aos pacientes e motoristas. 

Manutenção do Projeto Fazendo Saúde – Apoio e ampliação de Atividades Físicas 

aos Idosos e Hipertensos com acompanhamento de Educador Físico. 

Manutenção da Farmácia Municipal – Ampliação na entrega de medicamentos 

gratuitos disponibilizados a população.   

Ampliação das Ações da Estratégia Saúde da Família – Investir na prevenção da 

atenção  básica de saúde, propiciando visitas sistemáticas dos agentes de saúde na zona 

Urbana e Rural do município. 

Ampliação de Campanhas de Prevenção – Setembro Amarelo; Outubro Rosa; 

Novembro Azul e vacinação. 

 

 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

Implantação de parque ecológico – Construção de Parque Ecológico no antigo lixão 

ao lado do cemitério municipal, com arborização, espaços de laser e esporte. 
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Florinea 100% LED Fases II, III e IV – Modernização da Iluminação Publica com a 

substituição por lâmpadas led. 

Produzindo Nossa Própria Energia – Implantação de placas de energia solar para 

abastecimento dos prédios públicos e da iluminação publica. 

Conservação das Estradas Rurais – Prosseguindo na manutenção e conservação das 

estradas rurais (cascalhamento) para escoamento de nossa safra agrícola e conforto e 

segurança dos moradores da zona rural. 

Doação de Mudas – Prosseguindo na doação de mudas aos agricultores e moradores do 

município. 

Aquisição de Novos Implementos Agrícolas - Aquisição de equipamentos agrícolas e 

manutenção nos já adquiridos, para uso dos pequenos agricultores. 

Manutenção da Feira da Lua – Apoio e incentivo aos Agricultores Familiares e 

munícipes para poder vender e divulgar seus produtos (hortaliças, embutidos, Pães 

caseiro, etc), em nossa feira da lua. 

Incentivo a Agricultura Familiar – Apoio aos agricultores familiares para ampliação 

de gêneros alimentícios para a venda dos produtos na merenda escolar municipal e 

estadual. 

Veiculo para a Coleta Seletiva – Aquisição de veiculo novo adaptado para a realização 

da coleta seletiva de matérias recicláveis (veiculo já licitado). 

Barracão de Materiais Recicláveis – Construção de Barracão para materiais 

recicláveis, dando melhor condições aos nossos coletores. 

Campanhas Educacionais – Campanhas educacionais de conscientização sobre a 

importância da coleta seletiva, visando o Alcance de toda a população. 

Plantação de Hortas – Plantação de hortas em terrenos que a prefeitura não utiliza 

mantendo os terrenos limpos e organizados. 

 

EDUCAÇÃO 

 

Ações no Combate ao Corona vírus nas Creches e Escolas Municipais – Aplicação 

de rígido e higiene nas creches e escolas municipais como: 

- Desinfecção das Escolas; 

- Postos de Desinfecção dos Alunos e protocolo de saúde Funcionários na Entrada; 

- Controle de Temperatura dos Alunos;; 
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- implantação de diretrizes a serem seguidas;   

- Uso de Mascaras e distanciamento de carteiras 

Programa Merenda Escolar – Elaboração de cardápios diversificados e nutritivos, 

acompanhado da excelente qualidade servida para nossos alunos das escolas municipal, 

estadual e projetos. 

Manutenção e adequações do Cemau “Olimpia de Paula” – Compra de novos 

utensílios domésticos, Equipamentos e moveis planejados para a melhor organização 

dos utensílios.  

Transporte Gratuito Intermunicipal – Manutenção do transporte gratuito para alunos 

de cursos superiores, técnicos e profissionalizantes. 

Manutenção de Cursinho Pré-Vestibular – Apoio e Incentivo ao cursinho pré-

vestibular, para toda a população interessada em ingressar em cursos técnicos e 

superiores.  

Apoio a Faculdade EAD São Brás – Apoio ao Ensino Superior a Distancia com mais 

opções de cursos de Graduação e Pós-graduação para toda população interessada.  

Atendimento Especializado aos Portadores de Necessidades Especiais - Manutenção 

e ampliação no atendimento especializado a todas as crianças e jovens portadores de 

necessidade especiais com APAE. 

Distribuição de Uniformes Gratuitos – Disponibilizarem uniformes gratuitos aos 

alunos da rede municipal de ensino. 

Implantação de Fornecimento Kits Escolar - Distribuição de kits básica de material 

escolar nos inícios dos anos letivos nas escolas da rede municipal de ensino. 

Manutenção do projeto “Dentista na Escola” – Oferecer atendimento odontológico 

juntamente com a saúde, sobre orientações e higienização bucal.  

Manutenção da Creche Escola Padre Danilo Capelletto - Manutenção com Reformas 

nas instalações do prédio, como pintura, instalação de persianas nas salas de aulas, 

higienização ar-condicionado, monitoramento 24 hs e outras que se fazem necessário. 

Manutenção e Adequações da Escola “EMEF – Prof. João Vasquez” – Reforma do 

prédio (banheiros, salas, secretaria, etc..) e construção de um refeitório trazendo mais 

segurança aos nossos alunos e funcionários.  

Apoio as Escolas Estaduais – Apoio aos Projetos e Ações das Escolas Teófilo Elias e 

Noêmia Garcia Ciciliato. 

Fortalecimento do projeto “Promic” – Manutenção e Fortalecimento aos projetos e 

oficinas realizados no projeto como (Dança, futebol, artesanatos, gincanas, etc..) 

promover passeios culturais em nossa região. 
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Esporte 

 

Implantação da Escolinha de Futebol – Aulas de futebol com crianças de 7 a 16 anos 

com toda estrutura de material esportivo (uniforme para cada categoria), participação de 

campeonatos e amistosos com cidades de nossa região. 

Construção de Cancha de Malha – Construção da cancha de malha adequada e 

moderna (construção já licitada) para incentivar a pratica da modalidade em nosso 

município. 

Reforma do Ginásio de Esportes “Zuinão” – Busca de recurso com Governo Federal 

e Estadual, para a modernização do ginásio de esportes. 

Instituir Calendário Municipal de Eventos Esportivos – Divulgar calendário oficial 

de eventos e atividades esportivas. Recreativas e de lazer. 

Realização de Campeonatos e Torneios – Promoção de campeonatos e torneios 

municipais e regionais nas modalidades: futebol de salão e futebol society, corrida 

florinea running super 6k, entre outros. 

Instalação de Academia ao Ar Livre – Instalação de academia ao ar livre em pontos 

da nova pista de caminhada “Vó Ana” e manutenção das que estão instaladas. 

Campeonato de Pesca Esportiva – Buscar parcerias com o comercio local para a 

realização do torneio. 

Apoio Times Amadores e Atletismo - Apoiar times e atletas de corrida municipais, 

que representam o município em nossa região com material esportivo adequado. 

 

ASSISTENCIA SOCIAL 

 

Reforma do prédio do CCI – Reforma, modernização e instalação de Piscina para a 

pratica de exercícios aquáticos para o grupo da  melhor idade do município. 

Reforma e Ampliação do Prédio do CRAS - Reforma para dar mais conforto e 

segurança no atendimento aos munícipes com vulnerabilidade social. 

Construção do Prédio para o Conselho Tutelar – Busca de recurso com Governo 

Federal e Estadual, para a construção de um prédio moderno para abrigar o conselho 

Tutelar. 
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Ampliação de Atendimento Domiciliar no CRAS – Manutenção e ampliação dos 

atendimentos e assistência domiciliares, pelos profissionais (Assistente Social e 

Psicólogo). 

Implantação do Projeto de Vida – Projeto voltado a adolescentes em conflito com a 

lei. 

Desenvolvimento da lei Municipal de Auxílios – Documento que norteara o 

planejamento a execução e a concessão dos seguintes benefícios eventuais, a população 

em vulnerabilidade social: 

- Passagens; 

- Prótese Dentaria; 

- Cadeiras de Rodas; 

- Muletas; 

 - Fraldas Geriátricas; 

- Formulas de leites (Suplementos Alimentares); 

- Kit Gestante (projeto ser Mãe); 

- Kit Frutas a Acamados; 

- Aluguel Social; 

- Auxilio Funerário; 

- Cestas Básicas; 

- Agua e Esgoto; 

- Energia Elétrica; 

Manutenção de Passeios Culturais – manutenção e ampliação de passeios para os 

projetos do  

Manutenção e Ampliação de Vagas nos Projetos Sociais de Transferência de 

Renda – Manutenção e ampliação dos projetos federais e estaduais e municipais, para 

famílias de baixa renda: Ação Jovem, Renda Cidadã, Bolsa Família, Viva Leite, etc. 

Cuidados Especiais com Nossas Gestantes – Manutenção do projeto Mamãe-Bebê, 

em parceria com a Secretaria de Saúde. 

Cuidados Especiais com Nossas Crianças – Implantação de novos projetos no 

PROMIC para que envolvam o publico infantil do nosso município. 
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Cuidados Especiais com Nossos Jovens – Manutenção e Ampliação do projeto Eco 

Jovem, para jovens entre 15 a 17 anos. 

Manutenção  

CULTURA E TURISMO 

 

Apoio a Festas Tradicionais - Apoio a festa de reis, quermesses julina, carnaval, 

aniversario da cidade, bailes de forró, rodeios e passagem de ano com queima de fogos. 

Sinalização Turística – Implantação de sinalização turística no município. 

Fomento e visitação – Fomentar passeios de jovens e terceiras idades de cidade da 

região ao município. 

Banda Municipal – Manutenção e ampliação da banda municipal. 

Desfile 7 de setembro – continuidade do desfile 7 de setembro com departamentos 

municipais e estaduais.  

Balneário Municipal – Estudo para a viabilização para concessão de uso do espaço do 

Balneário municipal a empresas privadas do setor. 

Encontro de Motociclistas e tricíclistas – Continuidade do encontro no balneário 

municipal. 

Incentivo ao turismo – Implantar políticas de incentivo e apoio aos empreendedores do 

comércio local voltado ao turismo.  

 

EMPREGO 

Finalização Infra Estrutura do Centro de Desenvolvimento Comercial e Industrial 

– Para que empresas possam se instalar e estimular a geração de empregos mediante 

atração de empresas e indústrias, a fim que possam explorar as vocações naturais do 

município e do povo.  

Qualificação Profissional – Estimular constantemente a qualificação profissional dos 

diversos serviços e setores econômicos á jovens com vistas á ascensão social e 

profissional dessas classes. 

Vagas de Estagiários – Manutenção do programa para que os estudantes de nível 

superior possam se preparar melhor para o mercado de trabalho. 

Manutenção do Vale Transporte – Continuidade do vale transportes (passes) para 

trabalhadores de cidades vizinhas. 



9 
 

Transporte Gratuito aos trabalhadores – Continuidade de transporte aos 

trabalhadores fluminenses que trabalham em outros municípios. 

Banco do Povo – Fortalecer as operações junto ao banco do povo paulista no município 

visando proporcionar taxa de juros baixa para nosso micro e pequenas empresas para 

capital de giro e investimentos. 
 

Feirinha da lua – Continuidade da feirinha mensal para a exposição e venda de 

produtos da agricultura familiar, produtos alimentícios, artesanatos e outros, a fim de 

garantir renda a pequenos produtores do nosso município. 

Frente de Trabalho – Manutenção e ampliação do programa frente de trabalho a 

famílias com vulnerabilidade social. 

 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

 

Capacitação e Treinamento Profissional – Implantar programas especializado de 

treinamento para os mais diversos setores municipais, visando aprimorar e aperfeiçoar 

todos os servidores públicos municipais.  

Manutenção de Cesta Natalina para os Funcionários – Concessão de cesta natalina 

para os funcionários municipais. 

Manutenção e Ampliação do Cartão Alimentação – Aumento anual de valor do 

cartão para os servidores municipais. 

Premio Assiduidade – Implantação de pagamento anual do prêmio assiduidade 

(Bônus) aos nossos funcionários.  

Manutenção das Férias - Continuidade do pagamento das férias em dia a todos 

servidores públicos. 

Café da Manhã com aniversariantes – Continuidade do café da manhã no Gabinete 

com funcionários aniversariantes de cada mês. 

Homenagem a Servidores Públicos Aposentada – Reconhecimento com homenagem 

festiva ao funcionário público municipal quando da sua aposentadoria. 

Jantar com Funcionários – Continuidade do Jantar festivo com os funcionários ao 

final de cada ano. 

   

 

 


