
 

 

Eleições 2016 – Proposta de Governo 

 

 

 Apresentamos aqui um resumo básico do programa de governo do PRTB para 

Santana do Ipanema, que tem como seu candidato a prefeito Dr. CHRIS e a vice Sgt. 

Marcilio. 

 Neste plano de governo, apresentamos a sociedade, novos sonhos, novos projetos 

para transformar nossa cidade, e valorizar nosso cidadão, garantindo seus direitos e 

proporcionando uma qualidade de vida digna para os santanenses. 

 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Ampliar as políticas de apoio à juventude, firmando parcerias com instituições de ensino, 

órgãos governamentais e conselhos municipais. 

Transparência nos gastos públicos, utilizando painéis de acompanhamento em obras 

públicas, com valores utilizados e o tempo exato da obra. 

Fortalecer os conselhos municipais. 

Valorização do servidor público com capacitações, piso salarial e pagamento em dia. 

Novo plano diretor. 

Planejar ações e parcerias para adquirir área para o distrito industrial de Santana do 

Ipanema. 

Sincronia entre os sistemas e órgãos públicos, agilizando o atendimento ao cidadão. 

Criação de subprefeituras nos bairros. 

Atualização e implantação do plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores. 

Fortalecer os micros e pequenos negócios informais, rurais e urbanos, existentes no 

município. 



Concurso público em áreas específicas. 

Reurbanização e arborização de ruas, praças e canteiros. 

Defensoria pública municipal. 

Incentivos fiscais para as empresas que queiram se instalar no município. 

 

ESPORTE, CULTURA E JUVENTUDE 

Escola de línguas, inglês e espanhol gratuito para população de baixa renda. 

Construção de campos de futebol nos bairros e zonas rurais. 

Apoio para atrair eventos esportivos de nível nacional. 

Apoio para modalidades esportivas como handebol, motocross e jiu-jitsu. 

Criação de escolinhas de base para handebol e futebol de salão. 

Ginásio poliesportivo moderno. 

Criação da escola de música. 

Revitalização dos locais históricos. 

Apoio aos segmentos artísticos da cidade, escritores e literatura popular. 

Divulgação da cultura local a nível nacional. 

Implantação de pontos de cultura e wi-fi nas praças. 

Projeto leitura nos bairros, em parcerias com escolas, associações e empresas, levando a 

leitura para os bairros. 

Programas de lazer nos espaços públicos nos finais de semana, transformando praças em 

áreas de recreação. 

Aulas de ginástica, alongamento e funcional para todas as idades, nos espaços públicos.  

Ampliação da biblioteca publica. 

 

SEGURANÇA 

Criação da guarda municipal. 



Instalação de câmeras em toda cidade, que enviarão as imagens para central da guarda 

municipal. 

Postos da guarda municipal nos bairros. 

Programas de ação comunitária e de prevenção nas escolas. 

Posto policial nos Povoados de Areias Brancas e São Félix. 

 

TRANSPORTE E TRÂNSITO 

Estação de passageiros para os transportes alternativos. 

Implementação de ciclovias e ciclofaixas. 

Transporte escolar/bairro escola. 

Departamento de estradas. 

Plataformas para taxi e mototaxi. 

Estacionamento público no centro e adjacências. 

 

EDUCAÇÃO 

Reforma e ampliação de toda rede escolar municipal. 

Incentivo a formação profissional de professores e servidores. 

Implantação de cursos técnicos e profissionalizantes. 

Dois professores em sala de aula, visando melhor aprendizado do aluno. 

Valorização dos servidores da educação. 

Implementar o projeto aluno-monitor. 

Escola municipal em tempo integral. 

Apoio à educação especial. 

Frota de transporte escolar em boas condições.  

Merenda de qualidade. 

Garantir o transporte para os estudantes universitários e da rede municipal. 



Buscar parcerias para instalação de faculdades no município. 

 

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 

Área para eventos, shows e datas comemorativas como a Festa da Juventude, São João e 

Encontro dos Carreiros. 

Local para práticas de caminhadas e corridas, com iluminação, banheiros e posto de 

segurança da guarda municipal. 

Shopping popular para abrigar os vendedores ambulantes, visando a melhoria do 

ordenamento urbano. 

Feira livre com estacionamento. 

Subprefeituras, em Areias Brancas, São Félix, Olho D’água do Amaro e Camoxinga, visando 

a descentralização das ações administrativas do município. 

Curral do gado.  

Matadouro. 

Construção da Ceasa. 

Revitalização do centro da cidade com a implantação do moderno calçadão público. 

Creches. 

Melhorar o serviço do abastecimento de água. 

Reforma e ampliação do mercado público da carne. 

Melhoria das estradas vicinais. 

Conclusão do saneamento da cidade. 

Construção de casas para população de baixa renda. 

Campanhas educativas e revitalização do Rio Ipanema. 

Criação de cooperativa para material reciclável.  

Implantar coleta seletiva de lixo. 

 

SAÚDE 



Ambulância nos postos de saúde. 

Central de hemodiálise. 

Sistema digital de consultas, exames  e outros serviços. 

Mais especialidades para o município. 

Ampliar as equipes de saúde na zona rural. 

Centro de controle de zoonoses, específicos para cães e gatos. 

Renovar a frota de ambulâncias. 

Modernizar o trabalho dos agentes de saúde e endemias, com a informatização dos 

serviços. 

Saúde itinerante, levando serviços e exames para as comunidades. 

Fortalecimento e valorização do conselho municipal de saúde e dos servidores. 

Casa de apoio para pacientes que precisam se deslocar a capital. 

Assistência médica e odontológica aos idosos do abrigo São Vicente. 

Odontologia preventiva nos bairros. 

 

AGRICULTURA 

Perfuração de poços. 

Apoio á agricultura familiar. 

Apoio ao micro e pequeno agricultor, com máquinas e sementes. 

Implantação e apoio a hortas comunitárias. 

Apoio técnico ao produtor rural. 

Construção de barragens. 

Apoio à piscicultura nas comunidades 

Assistência veterinária e zootécnica aos criadores de animais. 


