
 

 

PLANO DE GOVERNO  

 

 

 



 
 

SAÚDE 
 

1) Rede de distribuição de medicamentos, em sua 

logística informatizada; 

2) Montar farmácia nas UPA´s 24h; 

3) Melhorar e informatizar clinica de fisioterapia, 

como também modernizar e ampliar 

equipamentos. 

4) Humanizar atendimento, acelerar processo de 

filas  de espera, qualificação de funcionários; 

 

 

 



 

 

 

Pessoas com Deficiência 

 

5) Criar moderna clinica Municipal de apoio ai 

dependente químico; 

6) Melhorar o transporte para o portador de 

deficiência; 

7) Criar equipe de apoio aos familiares dos 

portadores de deficiência; 

8) Modernizar e arrumar equipamentos públicos 

como:  calçadas, orelhões, etc para uso dos 

portadores de deficiência; 

9) Criar Disk Transportes para pessoas com 

deficiência  (Leva e Trás); 

 



 

 

Educação e Creches 
 

10) Utilizar equipamentos públicos inviáveis e 

transformar em creches, em parceria c 

governo; 

11) Construir  novas creches e modernizar as já 

existentes; 

12) Modernizar e informatizar escolas publica 

no Município; 

 

 

 

 



 

 

Cultura 
 

13) Criar mutirões culturais itinerantes nos 

bairros afastados dos equipamentos públicos 

de acesso a cultura; 

14) Dar continuidade a todos os projetos 

sociais e implementar mais oficinas culturais 

como ferramentas de transformação a 

cidadãos na vida social; 

 

 

 

 



 

 

Esportes 
 

15) Ampliação de todas as modalidades e 

integração com as escolas; 

16) Acolher crianças da rede publica aos 

incentivos para atividades esportivas às 

escolas; 

17) Buscar parcerias para equipes 

profissionais; 

18) Transformar ginásios em centros 

esportivos, com academias  e brinquedoteca 

para filhos dos usuários; 

 

 



 
 

Emprego/Trabalho 
 

19) Parceria com governo federal e estadual, 

para capitação para  projetos  de incentivos ao 

micro, médio e grande empreendedor para 

geração de empregos; 

20) Melhorar curso  profissionalizantes  na 

demanda do que  o município requer; 

 

 

 



 
 

Promoção Social 
 

21) Continuidade com programas sociais para 

os mais desfavorecidos; 

22) Incentivar núcleos de modalidades 

esportivas nos bairros periféricos; 

23) Ampliar e modernizar casa acolhedora para  

a melhor idade; 

24) Buscar parcerias com a CONAB para 

abastecimento de banco de alimento 

municipal, para famílias desassistidas de 

segurança alimentar; 

25) Criar um conselho de não a violência às 

mulheres e crianças; 

 



 

 

Habitação 
26) Incentivos as organizações sociais de 

habitação, em parceria para suprir a demanda 

no município; 

27) Desburocratizar a regulamentação de 

terrenos no município; 

28) Acelerar o processo de articulação junto 

com o governo federal e estadual nos 

programas habitacionais (capitação de verbas); 

29) Elaborar e criar um programa para 

construir casas nos próprios terrenos das 

famílias; 

 

 



 

 

Meio Ambiente 
 

30) Transformar as grandes avenidas em 

parques lineares; 

31) Projeto de bairros mais verdes; 

32) Colocar banheiros públicos em praças do 

município (feminino/masculino); 

33) Refazer licitações como, coletas de lixo e 

varrição no Município; 

 

 

 

 

 



 

 

Segurança Publica 
34) Criar base comunitária nas principais saídas 

de rota de fuga; 

35) Incentivar Policiais Comunitários; 

36) Manter efetivos e modernizar 

equipamentos; 

37) Firmar convênio com a Prefeitura para que 

a fiscalização e autuação da Ocorrência de 

perturbação de sossego sejam da PM, onde os 

patrulheiros ao serem acionados, utilizem o 

decibelímetro e efetuem a autuação, se 

necessário for. 

38) Dobrar efetivo da GCM; 

 



 

Promoção Social 

 

39) Campanhas de motivação no sentido de 

dar transparência aos munícipes dos atos da 

prefeitura; 

40) Continuidade com programas sociais para 

os mais desfavorecidos; 

41) Incentivar núcleos de modalidades 

esportivas nos bairros periféricos; 

42) Ampliar e modernizar casa acolhedora para  

a melhor idade; 

43) Buscar parcerias com a CONAB para 

abastecimento de banco de alimento 

municipal, para famílias desassistidas de 

segurança alimentar; 

44) Criar um conselho de não a violência às 

mulheres e crianças; 



 

 

Transporte Publico 
 

 

45) Viabilizar construção de transporte aéreo 

sob trilhos; 

46) Incentivo e estudos para construção de 

vias para ciclistas; 

47) Remodelação das placas de ruas, deixando-

as mais iluminadas; 

 

 

 

 

 



 

 

Infra-estrutura 
48) Incentivo de transporte alternativo; 

49) Melhorias nas vias malhas viárias; 

50) Criação de novos acessos a bairros 

residenciais. 

51) Em todos os postes de iluminação colocar 

lixeiras com coletas diárias; 

52) Aprofundar calhas dos rios e reurbanizar 

suas margens, colocar bombas mecânicas a 

cada quilometro, para drenar as águas mais 

rápidas; 

 
 

 


