
 

 

 

PLANO DE GOVERNO JOÃO BOSCO – 2017 

 

1-ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SOCIAL 

- Uma política tributária eficiente e justa; 
- Regularização da Caixa de Previdência Municipal (CAPSMIT), no que tange a obtenção do 
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP); 
- Adequar o Estatuto dos funcionários; 
- Incentivo ao Comercio e Industrias locais. 
 
2. ADMINISTRAÇÃO URBANA, HABITACIONAL e OBRAS. 

- Conclusão das obras iniciadas e abandonadas; 
- Criação de novos loteamentos urbanos; 
- Criação de acesso ao Conjunto Habitacional Vila dos Ferroviários; 
- Regulamentação e sinalização para trânsito de veículos pesados; 
- Instalação de programa de acessibilidade.  
  

3. ADMINISTRAÇÃO da EDUCAÇÃO, CULTURA e MEIO AMBIENTE. 

A) Educação 

- Garantir melhoria do ensino nas escolas municipais e a integração com as escolas estaduais; 
- Construção de creches e pré-escola de acordo com a demanda e necessidade dos bairros, 

com ampliação do horário de atendimento; 
- Manutenção da qualidade da merenda escolar, procurando o seu enriquecimento com 

produtos naturais produzidos no município;  
- Manutenção do transporte escolar; 
- Promoção da integração Educação/Esportes através de competições, campeonatos, 

gincanas; 
- Manutenção das Bolsas de Estudos no Ensino Superior para alunos de baixo poder 

aquisitivo, com revisão da Legislação vigente; 
- Autonomia para as escolas municipais e criação de concurso público de direção. 
 

B) Cultura 

- Ampliação da Orquestra de Sopro, através da escola de música e termino do ambiente 
próprio para as aulas. 

- Incentivo a profissionalização dos artesãos; 
- Incentivo às festas e feiras tradicionais do município;  
 

C) Meio ambiente 

- Recuperação das matas ciliares (educação ambiental) em parceria com empresas e ONG’s; 
- Estudo para implantação de um aterro sanitário de acordo com as normas vigentes; 
- Melhoria nas dependências do abrigo de animais; 
- Manutenção do controle de qualidade da água, fornecida pela SABESP; 



-  Coleta diária do lixo urbano e do lixo contaminado, realizada com veículos e destinos 
adequados;  

- Melhoria da limpeza pública (varrição), bem como, aumento do número de funcionários e de 
mutirões de limpeza; 

- Incentivo à coleta seletiva. 
 

4. ADMINISTRAÇÃO DO ESPORTE E LAZER 

- Incentivo as diversas modalidades esportivas; 
- Recuperação e ampliação das praças para práticas esportivas, inclusivo nos Distritos do 

Serra e Lobo. 
- Adequação do Clube CIEEL para realização de bailes, práticas esportivas e sociais.                           
 

5. ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 

- Manutenção e Ampliação dos postos de atendimento ampliando o trabalho preventivo e 
curativo incluindo visitas domiciliares; 

- Manutenção e regulamentação da distribuição dos remédios; 
- Manutenção e Ampliação das diversas especialidades, bem como, o incentivo a todos os 

programas da saúde; 
- Promover a integração entre o Pronto Socorro e o Hospital Santa Terezinha com as unidades 

básicas de saúde; 
- Repasse de verbas para manutenção do Pronto Socorro e Hospital.     
 

6. ADMINISTRAÇÃO DA SEGURANÇA 

- Manutenção, regularização e aprimoramento da Guarda Municipal; 
- Apoio as Polícias Civil e Militar, bem como o aumento do efetivo; 
- Manutenção e Apoio ao Corpo de Bombeiros. 
  
7. ADMINISTRAÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL 

- Manutenção dos serviços sociais em todo o município; 
- Criação do Cartão Social; 
- Apoio as Instituições filantrópicas, Associações, Cooperativas e ONG’s. 
  
8. AGRICULTURA e AGROPECUÁRIA. 

- Apoio ao Conselho Municipal de Agricultura para o uso racional de equipamentos e 
implementos já adquiridos pela Prefeitura Municipal e PAC, bem como, aquisições de outros 
implementos necessários através de emendas parlamentares; 

- Apoio as atividade  da Casa de Agricultura; 
- Total apoio aos cursos profissionalizantes (Senai, Senac e Sebrae), bem como, manutenção 

de parceria com a Casa da Agricultura para promoção de cursos técnicos na área de 
agricultura.; 

 

9. EMPREGO  

- Investir na formação de mão de obra, trazendo para nossa cidade mais escolas com cursos 
profissionalizantes para a valorização de nossos trabalhadores, em especial os jovens. 

- Termino da infra-estrutura do Distrito Industrial, viabilizando sua ampliação; 
- Incentivar o turismo local para geração de renda; 
 


