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1- APRESENTAÇÃO 

 

A Carta da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, logo em 

seu art. 1º, erigiu os municípios a entes com autonomia plena, em paridade com os 

estados-federados, distrito-federal e com a própria União, os quais, unidos, formam a 

República Federativa do Brasil.  

Sendo assim, os municípios têm importância fundamental na vida dos 

cidadãos, considerando-se que é o ente federativo que está mais próximo aos problemas 

cotidianos dos indivíduos, sendo a parte mais sensível da administração pública, pelo fato 

de que os problemas municipais atingem os administrados diretamente, pois é nessa 

parcela de organização política que o cidadão tem sua morada, labora e precisa dos 

serviços públicos mais importantes para garantia e manutenção de sua qualidade de vida. 

A legislação eleitoral, especificamente o inc. IX, do art. 11, da Lei nº 9.504, 

de 30 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 

2009, que regulamenta as eleições no Brasil, determinou fosse apresentado o Plano de 

Governo pelos candidatos aos cargos majoritários do Poder Executivo, de sorte a que se 

oportunizasse ampla discussão e acompanhamento difuso das ações de gestão, fulcradas 

no que o candidato se comprometeu ao oferecer sua candidatura. 

O Partido Verde de Jales à frente da Prefeitura Municipal da cidade de JALES 

neste Plano apresenta as principais propostas do candidato a prefeito, Ailton de Souza 

Santana e do vice-prefeito Marcelo Fernando Dácia, para o mandato de 2021 – 2025.  

As experiências profissionais e pessoais de sua equipe, e os inúmeros diálogos 

com os atores que possuem formação especifica em áreas de atuação que perpassam a 

administração municipal foram considerados nesta apresentação.  

O presente documento, proposta de governo, traça, estrategicamente, seus 

objetivos e metas para o governo, em curto, médio e longo prazo. Os objetivos de metas 

traçadas em curto, médio e longo prazos, serão se necessários, reorganizados após tomar 

posse no cargo, visto não ter disponíveis todas as informações da atual situação 

econômico-financeira do município.  

O futuro é possível desde que façamos as escolhas certas. 

Conto com todos vocês! 



Plano de Governo Municipal - JALES  2020 

 

5 
 

 

AILTON DE SOUZA SANTANA 

Candidato a Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Governo Municipal - JALES  2020 

 

6 
 

2. EDUCAÇÃO 

 

EDUCAÇÃO: 

 

‐ Educação Infantil (conservar o plano municipal de educação) 

 Criar e ou ampliar bibliotecas infantis e brinquedotecas ambulantes, tanto na zona 

urbana, com parceria do Governo Federal  

 Garantir em parceria com o Governo Federal e Estaduais salas de aula com material 

adequado, além de espaço de recreação ao ar livre; ou melhorando as existentes; 

 Diversificar a merenda escolar; 

 Climatizar as escolas de Ensino Infantil; ou dar manutenção onde já possui. 

‐ Ensino Fundamental I: 

 Garantir a matricula para a demanda de alunos com idade inferior aos seis anos 

completos em março; 

 Fomentar a avaliação municipal do desempenho da educação; 

 Criar o Prêmio de Valorização do Desempenho Profissional Municipal (VDPM) 

para as escolas que atingirem as metas pré-estabelecidas; 

 Informatizar as escolas com números de matriculas superiores a 100 alunos; 

 Desenvolver projetos articulados à área da cultura, dando ênfase às diferentes 

manifestações artísticas culturais: música, dança audiovisual, teatro, canto, 

tradicionalismo; folclore, ginástica e gincanas culturais; 

 Integrar‐se a programas e projetos educativos oferecidos pelo Estado e/ou MEC; 

 ‐ Professores 

 Garantir a permanência das eleições para gestores escolares; 

 Promover formação continuada para os profissionais do magistério em parceria com 

órgãos federais, estaduais e municipais; 

 Oferecer merenda escolar de qualidade, incentivando a inclusão dos produtos 

agrícolas regionais, fortalecendo a produção da agricultura familiar; 

‐ Educação Ambiental 
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 Privilegiar o conhecimento sobre o meio ambiente, sua preservação e sua melhoria; 

incrementação e manutenção do viveiro municipal; 

 Promover parcerias com entidades para que os alunos possam arborizar nossas ruas 

e praças; 

 Coletar seletivamente o lixo; 

 Buscar parceria para construção de caixas de lixo e aquisição de caminhão de lixo 

para garantir a correta coleta do mesmo; 

 ‐ Ensino Superior 

 Buscar parcerias junto às faculdades regionais para aquisição de bolsas de estudos 

para jovens de baixa renda; ou fomentar as ações já existentes. 

 Buscar parcerias com Polos Universitários para ofertar mais cursos na sede do 

município; e investir nos cursos para terceira idade. 

3. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

SAÚDE 

 Fortalecer e qualificar o conselho municipal de saúde; 

 Fomentar as ações existentes nas equipes de atenção básica, no modelo de saúde 

da família e adequar as equipes existentes, conforme parâmetros epidemiológicos; 

 Estruturar e organizar o acesso ao serviço especializado de forma a garantir o 

cuidado integral e contínuo; 

 Aumentar o número de médicos no Município, principalmente voltados para 

saúde das crianças e idosos; 

 Oferecer cursos de relações humanas para os profissionais de saúde; 

 Aplicar mais recursos financeiros e de pessoal em programas de prevenção a 

doenças; 

 Gerenciar melhor os recursos da Farmácia Básica, ofertando mais medicamentos 

para a população; 

 Analisar e avaliar os programas já implantados, usando experiências de sucesso 

para preparar ações futuras. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Orientar às famílias quanto aos benefícios sócio assistenciais em três 

modalidades: Continuados, eventuais e emergenciais; 

 Atender as famílias através dos programas existentes, com os profissionais: 

Assistentes Sociais, Psicólogos e Pedagogos; 

 Ofertar acompanhamentos a pessoas com deficiências e pessoas idosas; 

 Garantir o atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade social os 

programas sociais (Bolsa Família); 

 Fomentar as ações e capacitar e sensibilizar profissionais novos para a prevenção 

e detecção de violência contra pessoas idosas e pessoas com necessidades 

especiais; 

 Integrar a Secretaria de Assistência Social a todas as políticas intersetoriais e 

ações voltadas à prevenção, combate e tratamento ao uso de álcool e outras drogas. 

 Valorizar o saber profissional dos servidores de carreira da Assistência Social 

(equipes de referencia), com apoio e incentivo ao aperfeiçoamento técnico 

constante em todos os níveis, ofertando Consultoria Técnica sempre que 

necessário para o pleno desenvolvimento da gestão e implementação de políticas 

públicas sociais e de direitos. 

 Analisar e avaliar os programas já implantados, usando experiências de sucesso 

para preparar ações futuras. 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 

 

 Implantar serviço de acolhimento em instituição para mulheres em situação de 

violência. 

 Implantar serviço de acolhimento em instituição para Pessoa Idosa 

implementando com   acolhimento dia para a pessoa idosa. 

4.AGRICULTURA, PECUÁRIA, COMÉRCIO E PEQUENO NEGÓCIOS 

 Apoiar programas de desenvolvimento rural que privilegiem a diversificação da 

produção, como: avicultura, piscicultura, suinocultura, apicultura e fruticultura, 

para gerar novas rendas e oportunidades no campo; 

 Estimular a agricultura familiar, agricultura orgânica e o agronegócio; 
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 Analisar e avaliar os programas já implantados, usando experiências de sucesso 

para preparar ações futuras. 

 Reestruturar e valorizar o comércio local, com licitação adequada para atender as 

categorias empresariais de empreendedor individual, empresa de pequeno e 

grande porte, obedecendo a Lei municipal e demais leis federais; 

 Valorizar as empresas e a mão de obra local; 

 Valorizar nossa economia, fazendo jus ao BRASÃO MUNICIPAL, que firma a 

agricultura como principal fator econômico.   

 Incentivar a criação de startup, pequenas empresas, o empreendedorismo através 

de cursos, networks; 

   5.   ZONA FRANCA DE TRIBUTAÇÃO / GRANDES EMPRESAS. 

 Criação de zona franca de tributação nos termos da lei da responsabilidade fiscal, 

onde o município renunciará receita fiscal, para que grandes empresas se instalem 

no município, trazendo empregos diretos e indiretos e aumentando a econômica 

local. 

 Incentivo às empresas instaladas em Jales, a ampliarem a sua empresa para que 

sejam beneficiadas com a isenção fiscal.  

6. CULTURA E ESPORTES 

 Criar um Calendário Esportivo Municipal atendendo a zona urbana sob a 

responsabilidade do Departamento de Esporte do Município; 

 Realização de Campeonatos Municipais de Futsal, Futebol de Campo, assim como 

Voleibol e outras modalidades (Handebol, Basquetebol e demais); 

 Incentivar a criação permanente de equipe de Futsal Municipal, categorias adultas, 

infantis e veteranas para representarem o Município em competições regionais; 

 Fomentar e disponibilizar Utilização da Academia ao Ar Livre para aulas de 

atividades físicas, orientadas por profissional de educação física, especialmente 

voltadas turmas da terceira idade; 

 Criar   a semana da virada da cultural; incentivando os artistas locais; 
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7. OBRAS E TRANSPORTES 

 Elaborar projetos para captação de recursos para a pavimentação de novas 

ruas; 

 Manter a cidade limpa; Colocar lixeira nas ruas do centro da cidade 

 Divulgação das obras públicas; dando consciência ao cidadão do que está 

sendo realizado; 

 Sinalização de vias urbanas com placa de trânsito, semáforo e placas com os 

nomes das ruas; 

 Pavimentar trechos de ruas e avenidas; recuperar trechos de ruas e avenidas 

que apresentam deficiências no asfalto; 

 Prestação de serviços de horas máquina; 

 Fomentar as ações voltadas Coleta seletiva de lixo nos logradouro públicos; 

 Conservação dos cemitérios públicos; 

 

8.SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL 

 

8.1 SEGURANÇA 

 Manter o Policiamento ostensivo na zona urbana; ampliar e consolidar programas 

e ações que garantam mais segurança para a população, principalmente a atividade 

delegada; 

 Incentivar e apoiar o Programa Escolar de Resistencia as Drogas e a Violência  

 Criar e apoiar o Programa Bombeiro Mirim; 

 Oferecer em parceria com a Ciretran aos alunos e pais, palestras, oficinas de 

conscientização e prevenção no trânsito, principalmente para prevenção de 

acidente de moto no perímetro urbano. 

 Manutenção nos Semáforos existentes na cidade, promovendo orientação e pratica 

de segurança no transito de pais, alunos, condutores de veículos e pedestres em 

geral; 
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9. GESTÃO PÚBLICA 

9.1 GESTÃO 

 Realizar uma gestão transparente, adotando código de conduta e princípios éticos 

no intuito de combater a corrupção, valorizando o funcionário para alcançar 

metas e resultados; 

 Tornar mais rápido e resolutivo o atendimento ao cidadão através do 

aprimoramento do governo eletrônico (tecnologia da informação); 

 Aperfeiçoar o serviço de ouvidoria buscando um atendimento mais efetivo e 

resolutivo para o cidadão; 

 Aperfeiçoar a gestão de projetos; 

 Implantar o programa “Prefeito nos Bairros”, visando aproximar o Prefeito da 

Comunidade; principalmente através do representante do bairro,  

 Modernizar as Secretarias Municipais para melhor atender o cidadão; 

9.2 SERVIDORES PÚBLICOS E FUNCIONALISMO 

 Valorizar o Plano de Cargo, Carreira e salário dos servidores municipais, e 

principalmente aos funcionários da secretaria municipal de saúde, bem como as 

demais secretarias; 

9.3 JUVENTUDE 

 Fomentar   as praças   existentes   principalmente para a   juventude com 

equipamentos de ginastica, pista de skate, quiosques de informática, wi-fi gratuito, 

e outros; 

 Aprimorar o Departamento de Juventude dando autonomia aos jovens nas ações; 

e garantir cursos profissionalizantes diversos; 

 Criar em parceria com os comerciantes locais o Programa Meu Primeiro Emprego 

e estágios; buscar parcerias com as Universidades Públicas e Privadas para a 

formação superior de nossos jovens; 

 Desenvolver estratégias para inserir nossa juventude no mercado de trabalho, 

tanto no setor público, bem como no privado; 
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 Desenvolver política pública para atender os jovens que estão em situação de 

vulnerabilidade social; 

 Desenvolver em parceria com o SEBRAE o Programa Jovem Empreendedor; 

10. GOVERNO 

Promover a integração entre o público e o privado, com transparência 

administrativa, autofiscalização democrática sobre as ações da prefeitura e, o uso dos 

recursos públicos. 

Governar com coerência, seriedade, democracia, objetividade e, 

principalmente propósito de melhorar cada dia mais a qualidade de vida das pessoas. 

 Primar pela eficiência na prestação dos serviços públicos ao cidadão, com a 

participação democrática dos moradores em todas as decisões importantes do bairro e da 

cidade. 

Esta gestão vai reconhecer os sacrifícios da população e oferecer serviços de 

melhor qualidade. Este plano de governo tem o objetivo de reestruturar e resolver os 

problemas do município de Jales.   

Com planejamento e gestão profissional eficiente e a colaboração de todos, 

com o implemento das mudanças necessárias, trará investimentos com geração de renda 

atingindo uma qualidade de vida compatível com os anseios de todos que aqui vivem. 

Prioridades do nosso governo:  

Ampliar o atendimento na área de saúde com resolutividade, qualificando as 

parcerias existentes.  

Oferecer educação de qualidade possibilitando desenvolvimento profissional, 

humano e social.  

Missão: Desenvolver o Município economicamente e fixando como centro de região 

forte e socialmente justo, oportunizando a melhoria e eficiência dos serviços públicos. 

Competitividade: desenvolver suas empresas dar condições e fatores que transformem o 

município realmente em centro de região;  

Sustentabilidade: estabelecer políticas que visem o atendimento das demandas da 

sociedade, do meio ambiente, garantindo empregabilidade, e o desenvolvimento das 

empresas.  
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Cidadania: parceria com os diversos organismos do Estado e do município para fomentar 

a equidade social e econômica, bem como o desenvolvimento da educação, saúde, 

emprego, cultura, lazer, segurança a todos.  

Inclusão social: tornar Jales uma cidade humanizada, com ações concretas que 

possibilitem qualidade de vida a todos os cidadãos.  

Transparência: garantir à população o acesso às informações e acompanhamento dos 

resultados dos programas e ações de fácil entendimento, utilizando o portal de 

transparência. 

Profissionalizar a gestão municipal: garantir uma gestão profissional com servidores 

capacitados que primem pela ética, profissionalismo e comprometimento com as 

propostas da gestão municipal.  

Renovação: Serão os pilares de nosso trabalho, honestidade, respeito, transparência, e 

ética. 

 

O futuro é possível desde que façamos as escolhas certas.  

 

Conto com todos vocês! 

 

 

 

AILTON DE SOUZA SANTANA 

Candidato a Prefeito 


