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Com muito respeito e humildade a nossa querida população Florinense 

que viemos através deste, apresentar o nosso Plano de Governo 2021/2024, no 

qual carinhosamente desenvolvemos ouvindo os anseios da nossa querida 

população. População essa que acredita, sonha e visa um futuro promissor de 

igualdade e respeito para com todos. Tudo que está proposto em nosso plano 

de governo podemos sim concretizar, pois temos os caminhos abertos para 

buscar recursos Federais e Estaduais, o que necessitamos é sair da zona de 

conforto e ir em busca do que almejamos e sonhamos, sabemos que sem lutas 

não se obtém vitórias.  

Precisamos olhar por nossa grande Florinea com um olhar 

diferenciado, um olhar de mãe para com seus filhos, pois temos a certeza que 

nenhuma mãe foge a luta quando se quer o melhor para seus filhos. É dessa 

maneira que iremos trabalhar pelo nosso município, com olhar de mãe, com 

garra, humildade, amor e respeito.  

Este documento foi elaborado priorizando os anseios dos cidadãos 

nos norteando em nossas ações enquanto gestores, representantes da 

população Florinense nesses próximos quatro anos de governo da Gestão 2021 

/ 2024 “Amor a População e respeito ao funcionário” 

 

 

Edilene Alves da Silva 

Candidata a Prefeito 

 

 

Francisco da Silva 

Candidato a Vice  Prefeito 
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SAÚDE 

 

 Plantão médico 24 horas; 

 Contratação das seguintes especialidades ( Ginecologista, Cardiologista, 

Médico Cirurgião, Geriatra e Pediatra); 

 Atendimento da Farmácia na distribuição de medicamentos, todos os 

dias até as 22h00; 

 Implantação do programa Saúde Mental; 

 Aquisição de equipamentos de Raio X e Ultrassom com técnico e 

médico habilitado; 

 Modernização dos equipamentos de fisioterapia; 

 Equipar a UBSI para exames e pequenas cirurgias; 

 Construção de uma lavanderia Municipal para a Saúde; 

 Atendimento de Fonoaudióloga na Saúde e triagem na educação; 

  Fomentar as campanhas de prevenção da saúde no município; 

 Regulamentação do TFD (Tratamento fora do município mais de 40 km 

fornecer ,transporte e vale alimentação) 

 Atendimento de Dentista nos três períodos ( com prioridade para 

trabalhadores no atendimento noturno); 

 Aprimorar programa de incentivo da saúde da mulher; 

 Convênio com instituição de tratamento para alcoolismo e drogadição ; 

  Programa de prevenção da saúde dos homens; 

 Fortalecimento dos programas ( hipertensão, diabetes, tuberculose, 

tabagismo, etc...); 

 Intensificação no Combate ao Corona Vírus (desenvolver ações 

seguindo todas as normas e regulamentações do Ministério da Saúde, 

total apoio para combate a doença em nosso município); 

 Construção da piscina para hidroginástica com aquecedor: 

 Capacitação de atendimento humanizado  para os funcionários; 

  Buscar parcerias com o hospital Lucy-Montoro para adquirir próteses e 

aparelhos auditivos; 
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 Parceria para serviços de atendimento e reabilitação auditiva; 

 Melhorar a logística de transporte para locomoção de pacientes que 

necessitam de atendimento fora do município; 

 Contratação de profissional de fisioterapia para atender toda a demanda 

existente; 

 Criar o Programa para as Gestantes “SER MÃE” fornecendo kit para o 

bebê, fotos artística para as mamães ; 

 Retornar o Projeto Fazendo Saúde; 

 Atendimento de um profissional de Nutrição;  

 Parceria com a Agricultura para a proteção e cuidados veterinários aos 

animais abandonados e a implementação de programa de castração e 

identificação de animais; 

 Comprar serviço em todas as especialidades para zerar as demandas 

de exames pendentes: 

 

SOCIAL 

 

 Distribuição de Kit Frutas para acamados; 

 Criar associação do artesão apoiando e incentivando para feiras e 

encontros regionais; 

 Implantação do Projeto Parabéns ( kit festa com enfeites, bolo, salgados 

e refrigerantes para as crianças); 

 Construção de um prédio da APAE ( para atendimento no município  

para as pessoas com necessidades especiais); 

 Contratação de equipe especializada para APAE; 

 Técnico de Enfermagem para no CCI, fornecer três refeições diárias, 

atividades de lazer, esporte, viagens e entretenimento; 

 Revitalização e adequação do prédio do Conselho Tutelar; 

 Apoio a participação da melhor idade no JORI ( Jogos Regionais do 

Idoso); 
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 Implantação do Programa Vila Dignidade ( Construção de unidades 

habitacionais para Idoso em situação de abandono familiar, com equipe 

especializada para monitoramento); 

 Implantação do Projeto “A Gente Transforma” (Benefício de 

transferência de renda para famílias de baixa renda adquirir materiais de 

construção para melhoria da casa própria); 

 Parceria com empresa privada para incentivo aos jovens que estão 

inseridos no Projeto Municipal ECO JOVEM;  

 Aumento no repasse financeiro do benefício do Projeto Frente de 

Trabalho;  

 Atendimento a todos os idosos do município com o  Projeto Municipal 

Leite do Idoso; 

 Ampliação nas vagas do benefício de vale transporte para as pessoas 

que trabalham fora do Município; 

 Implantação da Horta Comunitária; 

 Projeto de Capacitação para Jovens e Adultos visando a inserção no 

mercado de trabalho; 

 Apoio em todas as ações do Fundo Social de Florinea;  

 Convênio com Instituição de Acolhimento para Idoso; 

 Implantação de aulas de Balé nos projetos municipais; 

 Parceria com a CDHU, regularização e negociações das unidades 

habitacionais; 

 Apoio a Associação do Câncer;  

 Comemoração do Dia Internacional da Mulher;  

 Kit  para os idosos; 

 Retornar o Projeto Renovando a Natureza; 

 Atividades e passeios para turma do PAIF (CRAS) 

 

 

ESPORTE  

 

 Retorno do São Paulo  FC (veterano); 
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 Reforma do estádio do Marcelinão (sala da secretaria de esporte, pista 

de atletismo, troca do gramado, iluminação do campo); 
 Parceria com o Governo Federal e Estadual com programas esportivos; 
 Campeonatos municipais em diversas categorias; 
 Parcerias em escolas para incentivar nossas crianças e adolescentes na 

prática esportiva; 
 Realização de campeonato de voleibol; 
 Realização de campeonatos regionais de futsal e campo; 
 Realizar treinamentos táticos e físicos com os atletas do município; 
 Promover campeonato e torneios no balneário ( explorando campo e 

areia); 
 Construção de um campo de malha; 
 Apoiar o JORI ( jogos regionais do idoso); 
 Elaborar um calendário esportivo anual; 
 Buscar parcerias com escolinhas de futebol; 
 Campeões do ano ( novo formato campeonato de Futsal); 
 Campeonato de Moto Cross; 
 Apoiar campeonato de pesca; 
 Reforma da quadra do Jardim Bela Vista, piso e construção de 

banheiros: 
  Criação de um Campo Society;  
 Instalação de academias ao ar livre em todas as praças e manutenção 

nas já existentes; 
 Aulas de zumba; 
 Aula de Jiu- Jitsu;  
 Convênio para atletas em academia do município; 
 Incentivo aos atletas corredores do município; 
 Contratação de um professor especializado em futebol; 
 Construir Pista de Motocross: 

 

CULTURA 

 

 Reforma e modernização no espaço do Parque de Tradições como 
reforma da cozinha, banheiros, instalação de câmera fria, portal na rua 
Otto Silva e iluminação: 

 Festa do Peão; 
 Carnaval; 
 Festa Junina; 
 Festa de fim de Ano; 
 AVIVA Florínea; 
 Festa do Trabalhador; 
 Festa dos Santos Reis; 
 Festival de Música Sertaneja; 
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 Parceria com a Secretaria do Estado para implantação do Projeto GURI; 
 Festa do Trabalhador; 
 Festa do Funcionário Público; 
 Projeto Interior na Praia; 
 Desfile Cívico; 
 Banda Municipal; 
 Criar calendário de eventos anual; 
 Feira da Lua ( implantar vale de incentivo aos feirantes); 
 Barracão Multiuso para eventos:  
 Dia das Crianças; 
 Festa de Natal com Papai Noel e enfeites praça e cidade: 
 Aniversário da Cidade com bolo e brinquedos para as crianças: 

 

 ADMINISTRAÇÃO 

 

 Voltar o pagamento do funcionalismo para o último dia de cada mês; 
 Criar um Plano de carreira para funcionário público buscando a 

valorização e o reconhecimento do trabalho: 
 Funcionários aposentados terão direito a vale alimentação; 
 Defensor Público Municipal; 
 Parceria com a defensoria pública para advogado gratuito; 
 Criar programa de iluminação Pública para isentar a população da taxa 

de energia implantando Placas Solares; 
 Manter o transporte gratuito para os trabalhadores do município que 

trabalham nas usinas e região: 
 Apoiar e respaldar os Conselhos Municipais: 
 Implantação a Casa dos Conselhos; 
 Voltar a cidade digital ,nas praças com internet gratuita a população: 
 Apoio a ASPMFLOR; 
 Criar centro de capitação de recursos Federais e Estaduais; 
 Construção do prédio para Instalação do GANHA TEMPO; 
 Fortalecimento do Comércio Local; 
 Canal de Ouvidoria para atender as reclamações e reivindicações da 

população;  
 Projeto Cidade Legal regularização de imóveis: 
 Ampliação de Vagas dos Estagiários aumentando o valor financeiro: 
 Presentear os funcionários com uma folga na data de seu aniversário: 

 
 

SEGURANÇA PÚBLICA 
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 Criar  Secretaria de Segurança Pública; 
 Construção da Central de Monitoramento, Instalação de câmeras em 

pontos estratégicos da cidade e condomínios: 
 Aumentar o efetivo e qualificar a guarda municipal( com veículos) 
 Manter a sinalização de trânsito nas vias públicas: 
 Construção do prédio para a Polícia Militar; 
 Apoio permanente do trabalho da polícia civil e militar; 
 Solicitar delegado com residência no município; 
 Implantação da Polícia comunitária em parceria com o governo do 

Estado; 
 Canal telefônico para central de atendimento (disque denúncia); 
 Salva vidas e segurança no Balneário Municipal nos finais de semana;  

 
 

 INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

 Criar Secretaria de Indústria e Comércio:;  
 Instalação do local de atendimento da Secretaria;  
 Busca de novas empresas para instalação no município; 
 Programa Jovem Aprendiz; 
 Transporte gratuito para o Distrito Industrial; 
 Criação do PAT ( Programa de Atendimento ao Trabalhador), articulação 

com empresas da região para buscar vagas de emprego para a 
população; 

 Banco do Povo; 
 Implantação da Associação Comercial; 
 Implantação da Lei Geral Municipal de incentivo a micro e pequena 

empresa 

 

TURISMO 

 

 Criar o CONTUR (Órgão Consultivo de assessoramento Municipal no 
Desenvolvimento das Atividades Turísticas): 

 Transformar Florínea em Cidade de interesse Turístico; 
 Instalar câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, no 

balneário; 
 Qualificação de salva vidas e segurança para atendimento no balneário 

municipal;  
 Troca da tubulação de captação de água dentro do balneário; 
 Troca da areia do balneário; 
 Refazer a comporta; 
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 Construção de mais quiosques com pia e churrasqueira na área de 

camping; 
 Melhoria no campo de futebol do balneário municipal; 
 Parceria com RAIS (pescadores); 
 Campeonato de som; 
 Encontro de carros antigos; 
 Reforma do Balneário; 
 Construção de um almoxarifado e barracão para os equipamentos;  
 Instalação de tela no campo de futebol do balneário; 
 Reforma da arquibancada do campo do balneário; 
 Diminuir  o valor da entrada de veículos no balneário para atrair Turistas:  
 Construção de uma portaria no balneário municipal; 
 Instalação de um Playground; 
 Instalação de uma academia ao ar livre no balneário municipal; 
 Calçadão entorno da praça de alimentação do balneário municipal; 
 Construção de um embarcador de barcos e botes; 
 Instalação de duchas no balneário municipal;  
 Construção de acessibilidade na área de camping que dá acesso aos 

sanitários do balneário municipal; 
 Veiculo para levar a população até o Balneário 
 Internet gratuita no Balneário: 

 
 

EDUCAÇÃO 

 

 Implantação de vagas para bolsa de graduação em diversos cursos; 
 Aumentar vagas para o Programa Escola da Família; 
 Parceria com a faculdade UNINA para disponibilizar diversos cursos ( 

Serviço Social, Administração, etc...) 
 Implantar Plano Piloto de Escola em tempo integral desenvolvendo 

várias atividades;  
 Ampliação de vagas do Programa de Estagiário e adequação do 

repasse financeiro;  
 Parceria com o SESI; 
 Distribuição de Uniformes, agasalhos e Tênis para as crianças da 

Creche; 
 Instalação de lousa digital com tablete nas escolas; 
 Capacitação continuada de professores e servidores municipais da 

educação; 
 Aumentar a frota do transporte  escolar;  
 Adequação e melhoria no espaço físico da Escola João Vasques; 
 Disponibilizar enfermeiro padrão na Creche Padre Danilo Cappelletto; 
 Instalação de uma biblioteca digital;  
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 Merenda escolar de qualidade sobre a supervisão de nutricionista; 
 Continuidade no EJA; 
 Reativar o espaço do Acessa São Paulo, para trabalhos ,Curriculum, etc. 
 Garantir o funcionamento do Projeto PROMIC anual sem interrupção de 

férias;  
 Oferecer um profissional especializado para cuidar das crianças com 

necessidades especiais dentro do ambiente escolar;  
 Contratação de equipe para funcionamento da APAE; 
 Construção do prédio para o Projeto PROMIC; 
 Construção do Complexo de atividades; 
 Compra de um veículo para entrega da merenda escolar; 
 Disponibilizar um veículo para o transporte dos alunos da ETEC; 

 

 

 

 

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE FLORINEA/SP 

 

 Continuidade nos projetos de geração de renda:  ( Projeto Marcenaria, 
Projeto Escola da Beleza, Projetos Escola da Moda, Projeto Padaria 
Artesanal, Projeto Costurando o Futuro)  

 Continuidade na Campanha do Agasalho para atender as famílias 
carentes do município; 

 Entregas de Kits Frutas e leite para pessoas acamadas, pessoas com 
deficiência, tratamento de Câncer, Tratamento de Tuberculose; 

 Implantação do Projeto “ OLHAR SOLIDÁRIO” que realizará visitas 
diárias para a população do município para identificar seus anseios, 
necessidades e assim atende-las e encaminhá-las para atendimentos 
nas diversas áreas de atuação dessa municipalidade; 

 Realização do jantar para os funcionários públicos; 
 

AGRICULTURA 

 

 Criar Secretaria Municipal de Agricultura; 
 Melhorar a frota agrícola; 
 Construção de um barracão para a frota agrícola; 
 Reativar o Conselho Municipal de Agricultura; 
 Buscar convênio do “Programa Melhor Caminho” para melhoria de 

estradas rurais do município;  
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 Isenção do pequeno agricultor nas despesas com horas de maquinários 

da municipalidade com áreas até 5 alqueires; 
 Contratação de Serviços Veterinários para atendimento aos animais cujo 

proprietário não possua  recursos para custear este serviço;  
 Incentivar pequenos e médios produtores nas áreas de: Piscicultura, 

avicultura, laticínios, agricultura, etc.; 
 Adquirir  produtos hortifrutigranjeiros direto dos produtores rurais do 

município para a merenda escolar; 
 Viabilizar programas de micro bacias em nosso município; 
 Construção de um Canil municipal (zoonoses); 
 Continuar disponibilizando os equipamentos das patrulhas agrícolas 

para atender os micros e pequenos agricultores na operação de campo, 
bem com pleitear mais maquinários em implementos para melhor 
atendê-los.  

 Manutenção e conservação das estradas rurais: mapeamento, 
cascalhamento, sinalização e levantamento de estradas;  

 Manter parceria com o SENAR ( Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural) fortalecendo o produtor rural com cursos de alimentos, 
artesanatos a partir de matéria prima local, entre outros; 

  Manter parceria com o CIVAP e o SEBRAE para melhor gerenciar os 
interesses e negócio do município; 

 Viabilizar recursos no Governo Federal e Estadual para Novos poços 
artesianos; 

 Horta municipal 
 

OBRAS 

 

 Conclusão da reforma e revitalização do Balneário Municipal; 
 Ampliação do Posto de Saúde com sala de ultrassom, sala de raio- x e 

lavanderia municipal; 
 Construção do Parque Ecológico; 
 Reforma do Estádio Municipal Marcelinão; 
 Revitalização dos canteiros centrais das Avenidas Barão do Rio Branco 

e Trinta de Dezembro; 
 Construção do Portal do Balneário Municipal; 
 Construção do prédio da Polícia Militar; 
 Urbanização em praças e jardins do município; 
 Pavimentação dos condomínios: Cantinho do Lazer e Recanto das 

Águas, Recanto das Flores, Condomínio Água Azul, estrada Marieta 
Siqueira ( ligação com o Condomínio Água Azul); 

 Recapeamento e pavimentação asfáltica nas vias públicas do município 
e aquisição de equipamentos de pavimentação;  

 Equipar espaços públicos da cidade com academias ao ar livre; 



PLANO DE GOVERNO 2021 / 2024 
“ AMOR A POPULAÇÃO E RESPEITO AO FUNCIONÁRIO “ 

 ( PSD- PL )  
 
 Implantação de Anel Viário entorno do Município; 
 Melhoria na iluminação dos condomínios; 
 Construção de guias e galerias no condomínio Água Azul, Recanto das 

Flores, Cantinho do Lazer, Recanto das Águas; 
 Manutenção nas estradas rurais do município; 
 Acessibilidade para todos, eliminar barreiras arquitetônicas e adequar 

calçadas e prédios públicos para acesso a pessoa com deficiência, 
Idosos e crianças; 

 Aquisição de novos veículos, maquinários e caçamba para retirada de 
entulhos; 

 Construção de unidades habitacionais ( CDHU, Programa Minha Casa 
Minha Vida) 

 Duplicação da Avenida Ventura Martins, PARTE 2; 
 Revitalização e adequação do prédio do Conselho Tutelar; 
 Construção do Prédio do PROMIC; 
 Manter e melhorar a Limpeza Pública; 
 Urbanizar praças e jardins e instalar playground; 
 Construção do Velório Municipal;  
 Construção do Bosque Ecológico; 
 Instalação de lâmpadas de Led em todo município; 
 Construção de bueiros e galerias na Avenida 30 de Dezembro ,Rua 

Duque de Caxias ,Avenida Barão do Rio Branco ,Avenida Brasil, Rua 
Vitalina Maria de Jesus, Rua Lázaro Tavares de Oliveira ,Rua Adão 
Leme Batista; 

 Construção do barracão multiuso para eventos; 
 Reforma do prédio da Garagem Municipal; 
 Construção de guarita no Balneário Municipal; 
 Construção do Clube dos Funcionários; 
 Ampliação da Escola João Vasquez; 
 Construção do prédio Ganha Tempo; 
 Reestruturação das Praças; 
 Reforma da quadra do Jardim Bela Vista, com banheiros, cancha de 

malha; 
 Construção de Pista de Moto Cross; 
 Construção da Guarita do Aterro Sanitário; 

 

MEIO AMBIENTE 

 

 Criação da estrutura Ambiental Municipal com toda infraestrutura e 
equipe treinada para desenvolver todos os projetos ambientais e 
atendimento da demanda local; 

 Criação do Plano Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; 
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 Ampliação da cobertura de COLETA SELETIVA DE LIXO em todos os 

bairros da cidade e nos condomínios; 
 Aquisição de área para implantação de barracão da coleta seletiva 

municipal por meio de recursos Federais no FNMA Fundo -  Nacional do 
Meio Ambiente; 

 Desenvolvimento de Projetos para aquisição dos equipamentos da 
coleta seletiva; 

 Programa CIDADE VERDE: plantio de árvores nas ruas e terrenos 
particulares. 

 Criação do espaço Pomar Urbano para produção de mudas de frutas 
para doação e plantio em áreas apropriadas. 

 Restauração e condução do antigo viveiro de mudas municipal; 
 Apoio aos projetos de educação ambiental com jovens e adolescentes; 
 Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente; 
 Criação de campanhas incentivando os comerciantes e produtores rurais 

a destinar 1% do imposto de renda aos fundos municipais, recebendo A 
RESTITUIÇÃO DO Imposto de Renda Anual; 

 Desenvolver as campanhas de coleta de materiais inservíveis; 
 Ampliação do Aterro Sanitário Municipal e gestão adequada dos 

materiais; 
 Criação do Núcleo de Educação Ambiental capacitando os jovens de 

Projetos Sociais ao conhecimento básico em produção de hortaliças e 
espécies frutíferas para melhoria na renda familiar. 

 Incentivo aos proprietários de terrenos baldios a produzir hortaliças para 
o sustento familiar e minimizando o crescimento de ervas daninhas 
evitando a proliferação de insetos e animais peçonhentos. 

 Trabalhar para atender todos os Projetos e Programas Municipais 
Estaduais e Federais para a melhoria da qualidade de vida de toda a 
nossa população com carinho e respeito pelo ser humano e 
principalmente focados na sustentabilidade e no equilíbrio entre o 
homem e o ambiente em que vive. 

 


