
Campo Alegre 

 

A candidatura de Pauline Pereira em 2016 renova o compromisso de 

trabalho, valorização, humanização e afirma determinação para avançar no 

desenvolvimento do município de Campo Alegre. 

 

Continuará tendo como referência outras cidades da região que tem obtido 

sucesso no seu desenvolvimento, trazendo melhores condições de vida para seus 

munícipes, mas agora partindo de um patamar comparativo mais decente visto as 

conquistas dos últimos quatro anos obtidas por Campo Alegre durante a primeira 

gestão Pauline Pereira.  

 

A candidatura tem mais uma vez a responsabilidade de fazer muito mais, 

obtendo maiores êxitos do que os alcançados pelas cidades referências. Esta 

responsabilidade é acentuada pela garantia da continuidade do processo de resgate 

dos direitos sociais das cidadãs e dos cidadãos campo-alegrenses, em curso durante 

o período de 2013 a 2016. 

 

A candidata a Prefeita, Pauline Pereira, e seu vice-prefeito, James Matias, 

após o primeiro período de conquistas, mantem a certeza que Campo Alegre jamais 

poderá outra vez permanecer sem vários programas, ações e equipamentos 

públicos, que num passado próximo foram prometidos e nunca realizados. Os 

últimos oito anos anteriores ao primeiro período de Pauline Pereira, aquela gestão 

negou a população uma melhor qualidade de vida. 

 

Para a população de Campo Alegre foi prometido, anteriormente ao 

período de Pauline Pereira, mas Campo Alegre não teve: 

 

ÁREA DA SAÚDE 

 

Hospital 

 

 Não teve cirurgias no hospital e tinha um atendimento precário em suas demais 

atividades - Com Pauline passou a ter;





 Não teve funcionando a maternidade, até para parto normal - Com Pauline 

passou a ter.

 

 

Saúde da Família 

 

 Não teve a universalização da cobertura do programa saúde da família no 

município, nem contempla a totalidade das áreas críticas e de população mais 

carente (na época apenas 20% da população era coberta com o programa) - Com 

Pauline passou a ter. 

 

Saúde Mental 



 Não teve o CAPS funcionando integralmente, (CAPS inaugurado no dia 08 de 

junho de 2012, final do mandato) -Com Pauline passou a ter em pleno 

funcionamento; 

 

 Não teve programa de inclusão social para os usuários do CAPS, através de 

parcerias com escolas, igrejas, associação de moradores e setores de indústria e 

comércios locais, visando reduzir o preconceito e favorecer a reintegração destes 

indivíduos em sua comunidade - Com Pauline passou a ter. 

 

Saúde bucal 

 

 ão teve equipes de saúde bucal desenvolvendo as suas atividades em conjunto 

com as Unidades Básicas de Saúde, atendendo a toda população (apenas duas 

com dificuldades) - Com Pauline passou até dez equipes. 



Participação popular e controle social 

 

 Não teve fortalecido o processo de participação popular e de controle social 

sobre as atividades das áreas de saúde - Com Pauline passou a ter.



 

Itens Gerais da Saúde 



 Não teve uma unidade móvel de saúde, para desenvolver atividades médicas e 

odontológicas nas áreas mais distantes - Com Pauline passou a ter;



 Não teve aquisição de novos veículos para dinamizar o trabalho das equipes de 

saúde da família - Com Pauline passou a ter;

          

 Não teve as ações de atendimento domiciliar em especial ao idoso acamado e aos 

portadores de patologias crônicas e incapacitantes (só em poucos e raros casos) - 

Com Pauline passou a ter;



 Não teve Academia de Saúde - Com Pauline passou a ter;



 Não teve complexo nutricional – compõe-se de uma fábrica de sopa, 

distribuição de leite e uma padaria. O objetivo deste complexo era atender as 

famílias carentes da cidade onde a renda familiar fosse inferior a um (o1) salário 

mínimo. Estas famílias receberiam diariamente um (o1) litro de leite, um (o1) 

litro de sopa e cinco (05) pães -Com Pauline passou a ter;



 Não teve restaurante popular chamado de “bandejão” - este restaurante teria 

por objetivo atender aos moradores da cidade com refeição a preço popular - 

Com Pauline não foi uma prioridade frente ao grande número de maiores 

necessidades.

 

ÁREA DA EDUCAÇÃO 

 

 Não teve Centro de Educação Infantil - Com Pauline passou a ter; 

 

 

 

 



CULTURA 

 

 Não teve Fórum de Identidade. O Fórum iria funcionar como um banco de 

ideias e iria ser realizado anualmente. Seus resultados deveriam contribuir para 

a produção cultural local - Continua sem ter;



 Não teve Conselho Municipal de Cultura - Continua sem ter;

 Não teve Mercado do Artesanato que serviria para comercialização de 

produtos artesanais como também espaço para a comercialização de produtos 

locais. Seria construído nas proximidades da rodovia e com uma praça de 

alimentação - Continua sem ter;



 Não teve Espaço Cultural Campo Alegre - Continua sem ter;



 Não teve Espaço Cultural em Luziápolis - Continua sem ter;

 

 

Esporte e Lazer 

 

 Não teve Construção de praças com parques recreativos para as crianças - Com 

Pauline passou a ter, prioritariamente em novos conjuntos;



 Não teve quadras esportivas nas comunidades - Com Pauline passou a ter;



 Não teve política permanente de apoio público às equipes esportivas da cidade 

(voleibol, handebol, futsal, etc.) - Com Pauline passou a ter já para algumas 

modalidades;



 Não teve Ginásio Poliesportivo em Luziápolis - Com Pauline passou a ter já 

uma quadra poliesportiva entregue e mais uma em execução;  

 

 

 



Desenvolvimento Socioeconômico 

 

 Não teve asfalto na estrada que liga a sede do município ao Distrito Luziápolis, 

importante integração para o desenvolvimento do município - Com Pauline 

passou a ter;



 Não teve Mercado do Peixe --Com Pauline passou a ter;



 Não teve ação de captação em novos empreendimentos industriais e 

comerciais para o município através da atuação da prefeitura - Com Pauline 

passou a ter.

 

Específico distrito Luziápolis e Zona Rural (Povoados) 

 

 Não teve Centros Comunitários - Continua sem ter;



 Não teve construção de Casas de Farinha no período - Continua sem ter;



 Não teve construção de Lavanderias - Continua sem ter;



 Não teve política de perfuração de Poços Artesianos - Com Pauline passou a 

ter;



 Não teve construção de áreas de Lazer - Com Pauline passou a ter já em 

novos conjuntos; 



 Não teve urbanização de praça e pavimentação com paralelepípedos na Chã da 

Imbira, Pimenteira, Belo Horizonte (apenas uma Rua na Pimenteira foi feita) - 

Com Pauline passou a ter; 



 Não teve grupos produtivos de corte e costura, blocos de cimento e doces 

caseiros, além de distribuição de ferramentas agrícolas - Continua sem ter.

 



Zona Urbana de Campo Alegre 

  

 Não teve construção de pavilhão de cursos com implantação de espaço para 

transporte alternativo - Com Pauline passou a ter, já em construção com 

previsão de conclusão para 2017; 

 ão teve Matadouro Público – Com Pauline passou a ter;

 Não teve uma política de correção e implantação de galerias de águas pluviais 

na sede - Com Pauline passou a ter.

 

Transporte e Malha Viária 

 

 Não teve ampliação no período anterior a Pauline do transporte de massa e 

da malha de estradas do município - Com Pauline passou a ter mais 

alternativas;



 Não teve conservação e manutenção da malha viária - Com Pauline 

passou a ter; 



 Não teve estudo topográfico da malha viária existente procurando detectar 

possíveis pontos de risco e eliminá-los - Com Pauline passou a ter; 



 Não teve Construção da estrada ligando Campo Alegre a Luziápolis - Com 

Pauline passou a ter; 



 Não teve sinalização das vias principais e secundárias bem como das 

construções públicas ao longo dos trechos (açudes, pontes, passagens de níveis, 

etc.) - Com Pauline passou a ter; 



 Não teve Construção de abrigos ao longo das estradas principais como 

pontos de paradas para transportes coletivos - Com Pauline passou a ter; 





 Não teve programa de treinamento e capacitação para o pessoal operacional 

da frota (Motoristas, Tratoristas, Operadores de Tráfego e Administrativo) - 

Continua sem ter;



 Não teve a implantação da SMTT -  Com Pauline passou a ter;



 Não teve Promoção de eventos ligados ao trânsito e transportes em datas 

comemorativas com caráter educacional e de lazer (Trilhas, rally, competições 

e etc) - Com Pauline passou a ter. 

 

Agricultura 

 

 Não teve Política de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Com 

Pauline passou a ter; 

 Não teve Política de Incentivo à criação de hortas comunitárias - Continua 

sem ter; 



 Não teve Política de incentivo à produção de leite para pequenos 

produtores - Com Pauline passou a ter; 



 Não teve melhoria das vias de acesso e pequenas pontes da zona rural para 

facilitar o escoamento dos produtos agrícolas - Com Pauline passou a ter; 

 

 Não teve distribuição de sementes para hortifrutigranjeiros em 

complemento ao executado pelo Estado - Com Pauline passou a ter;



 Não teve Política de incentivo à geração de renda no meio rural através de 

novas associações - Com Pauline passou a ter; 



 Não teve comercialização dos produtos produzidos por cooperativas e 

agricultores familiares do município através de um programa do tipo (direto 

do produtor) - Continua sem ter;





 Não teve Projeto Abastecer – projeto que visava levar aos moradores de 

baixa renda produtos gerados pelos agricultores familiares, com preço 

bastante acessível - Continua sem ter;

 

Segurança 

 

 Não teve guarda municipal para proteção das escolas, hospitais, postos de 

saúde, praças, etc. Só foi instituída em lei, sem implementação -  Com Pauline 

passou a ter. 

 

 

Uma constatação em 2012 

 

Além de todos os itens citados anteriormente, itens que faziam parte de um 

documento de compromisso de campanha do gestor anterior ao atual período 

Pauline, gestor anterior que passou oito anos no comando da gestão do município, 

chegando a ser eleito com muitas promessas como visto, itens esses que não 

passaram de promessas e nunca se tornaram realidade, para a infelicidade da 

população de Campo Alegre. Apontamos na época da eleição passada que o 

município também não tinha: 

 

 Não tinha Praça Multieventos - Com Pauline passou a ter a conquista 

do e do projeto para o Distrito Luziápolis e já articulado o recurso e 

projeto da sede do município;



 Não tinha Clube Municipal - Com Pauline passou a ter inicialmente o 

Centro Social de Campo Alegre – CESCA;



 Não tinha CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) - Com Pauline 

passou a ter; 

 Não tinha NASF - Com Pauline passou a ter; 





 Não tinha campos de futebol povoados e na cidade - Com Pauline passou a 

ter; 



 Não tinha Laboratório de Prótese - Com Pauline passou a ter;



 Não tinha Instituto de Identificação - Com Pauline passou a ter; 



 Não tinha emissão de carteira de trabalho - Com Pauline passou a ter; 



 Não tinha Política de pavimentação asfáltica nas ruas e principais avenidas 

da cidade - Com Pauline passou a ter.

 

                 Postura de compromissos

 

Na campanha passada Pauline assumiu assim compromissos: 

 

Por tudo que tem faltado ao povo de Campo Alegre, chegou a hora de 

passarmos a ter responsabilidade com o povo, carinho para com as pessoas, 

coragem e trabalho para construir um futuro melhor. 

 

Vamos todos, juntos e unidos, realizar todos os nossos objetivos para uma 

cidade cada vez melhor, com qualidade de vida digna para todos, implantando 

novas ideias e novas estratégias de trabalho, alcançando assim, as metas e diretrizes 

de um Plano de Governo. 

 

NA CAMPANHA DESSE ANO: 

 

Agora, nesta eleição Pauline Pereira e seu candidato à vice James Matias, 

renovam a postura de buscar com muito trabalho, conquistar em grande número, se 

possível todas as metas e objetivos do plano iniciado em 2013. Agora mais 

realizável após todas as transformações em curso nas ações administrativa e no dia 

a dia da cidade. Farão isso sem deixar de manter as conquistas, buscando novas 

oportunidades, estando sempre atento as transformações em curso no Brasil e no 

mundo, para que o campo-alegrense possa usufruir dias melhores com uma gestão 



que apóia ações voltadas ao desenvolvimento e qualidade de vida de seus munícipes, 

e que cria instrumentos e espaços onde facilita o convívio familiar e social. 

Fazendo assim um chamamento especial a todos para continuar 

contribuindo com a gestão de nossos espaços como vem ocorrendo, pois eles são 

conquistas de todos nós; esta participação integrada a sociedade nos faz um só na 

realização de uma nova Campo Alegre e solicitamos sua participação em prol de 

todos.   

     

Tópicos e Diretrizes do Plano de Governo 

 

SAÚDE 

 

 Cobertura de 100% ao programa saúde da família, ajustando sempre ao 

determinado pelo Ministério da Saúde;



 Manter conquista do Consultório Odontológico Móvel, que foi implantado no 

Programa Melhor em casa;



 Manter conquista de veículos para a Saúde para apoio as Equipes de Saúde da 

Família, ampliando quando necessário;



 Manter conquista de veículos para a Saúde (Ambulâncias e deslocamento de 

pacientes, hemodiálise, CAPS, etc.), ampliando quando necessário;



 Manter conquista da correta e planejada compra de equipamentos, materiais 

permanentes, consumo e hospitalar para os serviços de saúde, buscando sempre 

a eficiência e eficácia dos serviços;



 Manter número adequado das equipes de ESF e ESB, buscando sempre a 

eficiência e eficácia dos serviços;





 Implantação de UPA (Unidade de Pronto Atendimento) através da Reforma e 

Ampliação da Unidade Mista Senador Arnon de Melo, uma política de saúde 

em parceria com o estado/Governo Federal;



 Implantação de Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), uma unidade já 

implantada e viabilizando outra unidade, para preencher a necessidade 

identificada;



 Manter em operação o Centro Cirúrgico, buscando sempre o adequado nível 

tecnológico;



 Manter em funcionamento a maternidade da Unida Mista Senador Arnon de 

Melo, buscando sempre o adequado nível tecnológico;



 Manter o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), modernizando 

procedimentos de acordo como Ministério da Saúde;



 Manter o Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), buscando sempre 

o adequado nível tecnológico;



 Manter Adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE) em 100% das Escolas do 

Município, ajustando sempre ao determinado pelo Ministério da Saúde;



 Implantação de uma política de fornecimento de medicamentos credenciada 

pelo Ministério da Saúde;



 Implementação do Centro de Especialidades Médicas; 



 Manter Academia de Saúde, ampliando número dentro do possível;



 Manter o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), buscando sempre o 

adequado nível tecnológico;

 



 Manter e ampliar Atendimento Odontológico as Famílias nas Unidades Básicas 

de Saúde;



 Permanecer com a política de capacitação permanente para os Profissionais de 

Saúde;



 Manter estruturado o Laboratório de Patologia Clínica; 



 Manter as UBS; (Unidade Básica de Saúde), ampliando e construindo outras 

onde sejam identificadas as necessidades;



 Manter o Centro de Fisioterapia e buscar sempre o adequado nível tecnológico;



 Construção da Academia da Saúde do Distrito Luziápolis;



 Ampliação da Unidade Básica de Saúde Luiz Vieira na Sede;



 Construção da Academia da Saúde do Povoado Chã da Imbira.

 

 Construção da Unidade CAPS – sede da cidade;

 

 Construção e implantação da Unidade CAPS no Distrito Luziápolis; 



 Implantação de uma equipe do Programa Melhor em Casa no Distrito 

Luziápolis;



 Conclusão da Construção da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil – UAI no 

Distrito Luziápolis.

 

 

 

 

 



CULTURA 

 

 Fomento a implantação de teatros e cinemas;



 Implantação dos pontos de Cultura no Município;



 Implantar Feira de Artesanato Local;



 Mapeamento de potencialidades turísticas e sinalização dos mesmos, utilizando 

as tradições culturais;



 Criação e implementação de um Centro Cultural;



 Construção de um espaço multieventos (em andamento, com previsão de 

conclusão em fevereiro de 2017); 



 Construção de Pórticos dando maior visibilidade aos visitantes;



 Mapeamento de potencialidades turísticas do município utilizando as tradições 

culturais e o turismo rural;



 Melhorar o acervo da Biblioteca Municipal localizada na sede da cidade e 

construir e equipar uma Biblioteca Municipal no Distrito Luziápolis; 



 Manter o incentivo e o apoio ao desenvolvimento das práticas e tradições 

culturais existentes no município.

 

 

 

 

 

 

 



ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Manter o programa de auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade social, 

Bolsa Alegre, que foi criado através da Lei Municipal nº 661/2013;



 Implantar um programa municipal para doação de cestas nutricionais as 

gestantes;



 Continuar e ampliar a cobertura dos serviços do CRAS e CREAS em áreas de 

vulnerabilidade social do município;



 Ampliar o atendimento das unidades de Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo;



 Ampliar o número de beneficiários dos Complexos Nutricionais;



 Manter os serviços de acompanhamento e assistência as gestantes;



 Ampliar o apoio aos portadores de necessidades especiais; 



 Programa de habitação saudável (combate a moradia não digna);



 Manter os convênios com ONG’s locais, nacionais e internacionais visando a 

melhor condição de vida das pessoas necessitadas;



 Conclusão da construção do novo Conselho Tutelar do Distrito Luziápolis;



 Buscar parcerias para implantar na área urbana nova Sede para o Conselho 

Tutelar;



 Ampliação e reforma da Sede da Secretaria de Assistência Social.



 Conclusão da Construção do Pavilhão de Cursos.



POLÍTICAS PARA MULHERES, JOVENS E IDOSOS 



 Manter atendimento jurídico e acompanhamento psicológico;



 Criar casa de apoio para idosos (Casa de Passagem);



 Ofertar cursos para as mulheres e idosos;



 Campanhas de combate e enfretamento a violência contra a mulher;



 Centro de Atendimento ao Idoso;



 Manter os grupos de Convivência do Idoso. 

 

 

 

URBANISMO, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE 

 

 Ampliação do Programa de Educação Ambiental que contempla as ações de 

conscientização ambiental do cidadão para coleta seletiva, arborização urbana, 

poluição sonora, etc.



 Fortalecimento do sistema municipal de monitoramento e licenciamento 

ambiental, inclusive com a conservação do potencial hídrico;



 Implantação do sistema de sinalização e veículos de concessão pública;

 Implantação do aterro sanitário, através de consórcio intermunicipal;

 Implantação do sistema de esgotamento e tratamento sanitário da sede do 

município, através de parcerias com o Governo Federal;



 Reestruturação e ampliação do sistema de esgotamento e tratamento sanitário 

de Luziápolis através de parcerias com o Governo Federal;





 Manutenção das praças municipais; 



 Reforma da Praça Central da sede;



 Construção de Praça no Distrito Luziápolis;



 Aquisições de equipamentos para manutenção da rede de esgotamento sanitário; 



 Melhoria da coleta de resíduos sólidos e aquisição de veículos coletores; 



 Manutenção do serviço de Iluminação pública e aquisição de um carro 

adaptado para troca periódica de lâmpadas em todas as ruas do município; 



 Pavimentação de ruas, paralelepípedo na cidade, nos povoados e Distrito 

Luziápolis; 



 Pavimentação Asfáltica de avenidas da cidade e Distrito Luziápolis;



 Construção de casas populares;



 Construção de módulos sanitários em residências desprovidas deste serviço; 



 Executar projeto de urbanização e recuperação ambiental do açude municipal;



 Continuar o trabalho de recuperação das matas ciliares, nascentes e margens 

dos rios e riachos; 



 Manter a viabilização e implantação de lotes urbanizados para possibilitar à 

diversificação das formas de acesso a habitação;



 Construção do Centro Social de Campo Alegre – CESCA – Em Luziápolis;





AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

 Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas para apoio a agricultura 

familiar;



 Apoio e incentivo às atividades de hortas comunitárias;



 Manter o apoio às atividades mecanizadas, aos pequenos produtores;



 Fortalecimento do programa de aquisição de alimentos – PAA;



 Abertura do novo Matadouro Público Municipal; 



 Construção do novo Mercado Público de Luziápolis;



 Revitalização dos mercados públicos municipais da Sede; 



 Manutenção dos serviços oferecidos na Sala do Empreendedor; 



 Implantação do perímetro de irrigação; 



 Ampliar o apoio aos projetos de piscicultura; 



 Incentivo e apoio aos grupos de produções, como alternativa para gerações de 

emprego e renda (cortinas, pinturas, doces, artesanato, etc.); 



 Manter a parceria com o sistema “S” para realizações de cursos de capacitação 

técnica e profissional; 



 Manter a distribuição de sementes para pequenos produtores de forma 

complementar a ação do Estado;



 Manter a parceria com o comércio local, visando o fortalecimento desse 

segmento na economia de Campo Alegre; 



 Construção do novo Pátio da Feira de Luziápolis.

 

EDUCAÇÃO 

 

 Implantar a Rede da Primeira Infância; 



 Ampliar o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos através de centros de 

educação infantil;



 Ampliar o atendimento as crianças de 0 a 3 anos de idade (através da construção 

de mais duas novas creches, sendo uma na sede e uma em Luziapolis);



 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais;



 Garantir a formação continuada para todos os profissionais da educação;



 Alfabetizar todas as crianças até o máximo os 8 anos de idade, fortalecendo o  

Programa de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;

 

 Ampliar a oferta de Educação em Tempo Integral nas escolas municipais; (O 

município já ultrapassou a meta do Plano Municipal de Educação - PME 

prevista para 2025).



 Incentivar os professores municipais para que possuam formação específica de 

nível superior, na área de conhecimento em que atuam (apoio financeiro); Oferta 

de transporte para as faculdades / PROESP;



 Implantação de uma gestão democrática na educação municipal;



 Aquisição de mais ônibus adaptado para o transporte escolar; 





 Continuar o programa Mais Educação nas escolas municipais;



 Garantir à população o acesso à educação superior e tecnológica através da 

disponibilização de transportes; 



 Construção de quadras poliesportivas para escolas com mais de 500 alunos; 



 Manter a qualidade da merenda escolar garantindo a parceria com os produtores 

locais; 



 Incentivar o acesso dos alunos da rede pública ao mundo digital, de forma 

diversificada;



 Construção do Centro de Educação Especializada em Luziápolis;



 Conclusão da Construção de creche MI em Luziápolis.



 Adquirir equipamentos e mobiliário para atender aos novos equipamentos 

públicos que serão implantados.



 

ESPORTE E LAZER 

 

 Implantação de novas áreas para prática do desporto nos seguintes locais 

(Pimenteira e bairro Sebastião de Oliveira Gomes);



 Construção de Ginásio de Esportes no Distrito Luziápolis;



 Reforma da Quadra Poliesportiva de Luziápolis (Quadra do Campo Central);



 Reforma do Estádio Denison Costa Amorim com implantação de lances de 

arquibancada e cabine de rádio;



 Manter o apoio às organizações esportivas do município através da 

disponibilização de material esportivo, transportes, etc;

 Construção de espaços possibilitando a prática de atividades físicas para a 

população de todas as idades em Luziápolis e Chã da Imbira;

 

 

TRANSPORTE 

 

 Aquisição de mais veículos e máquinas, renovando e ampliando a frota 

existente; 



 Implantar um projeto de sinalização de trânsito, organizando o fluxo de 

veículos e pedestres;



  Concluir a construção do terminal rodoviário de apoio ao transporte 

alternativo; 



 Manutenção das estradas vicinais; 



 Construção de abrigos para mototáxis;



 Ampliar o número de abrigos para pontos de parada de transportes 

coletivos;



 Urbanização e convívio social as margens da AL 220 e BR 101;



 Construção de Terminal Rodoviário, para receber linhas urbanas e 

interurbanas.

 

 

 

 

 



ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PROCURADORIA 



 Buscar sempre o adequado nível tecnológico e a valorização dos servidores com 

capacitação permanente; 

 Manter a assistência judiciária para a população carente; 

 Ampliar o sistema SAAE e mantê-lo eficiente; 

 Continuar apoiando o comércio local e incentivando a ser competitivo na 

conquista de vendas para a prefeitura;

 Aquisição de novos terrenos para implantação dos novos equipamentos públicos 

na sede, povoados e Distrito.

 

MAIS METAS PARA REALIZAÇÕES 



 Restauração de casas de famílias de baixa renda;



 Pavimentação do Povoado Pimenteira



 Implantação do Programa Cidades Inteligentes;



 Construção do novo cemitério na sede da cidade;



 Buscar parceria junto ao Governo Estadual e/ou Federal para implantação de 

extensão de Escolas Técnicas ou Instituições de Ensino Superior;



 Construção do Centro Municipal de Fisioterapia;



 Construção de espaços de convívio urbano;



 Manutenção e acessibilidade às informações através da Transparência Pública;



 Construção da nova sede do Governo Municipal (Nova Prefeitura). 





 

Concluir todas as metas do PPA anterior e planejar o novo PPA em conjunto 

com técnicos e comunidades, visando a valorização das conquistas e o 

estabelecimento de novas conquistas, sempre com a participação da 

população; 

 

Realizar uma reforma da estrutura governamental, visando adequar a 

estrutura ao atual patamar de conquistas, e assim facilitar e dar mais 

eficiência, eficácia e efetividade a administração de nosso município, nossa 

querida Campo Alegre. 

 

Consolidar a politica de integração dos munícipes, e assim fortalecer o 

processo de desenvolvimento em curso no município, buscando sempre a 

valorização da participação popular nas decisões e na evolução desse 

desenvolvimento. 


