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 Mudar é preciso, renovar é necessário. 
  
     



 PRESSUPOSTOS E VALORES BÁSICOS  
O Plano de Ação Governamental de Dr. Marcelo e Jário Almeida Oliveira Almeida para o 
Município de Itamaraju assume os seguintes pressupostos ou valores básicos:  Métodos democráticos e participativos de gestão;  Transparência nos encaminhamentos e atos administrativos;  Ética, eficiência  e coerência das lideranças;  Estímulo à participação da sociedade organizada nos processos de gestão;  Estímulo à cooperação e à solidariedade como forma de gestão;  Estímulo e apoio ao desenvolvimento do comércio justo e solidário;  Busca do desenvolvimento sustentável como um processo único que leva em conta o 

rural e urbano;  Preservação do meio-ambiente como forma de garantir a sobrevivência das gerações 
futuras.  Incentivo à agroindustrialização;  Geração de emprego e renda.  Valorização da Educação como instrumento de desenvolvimento social;  VISÃO DO GOVERNO  

Um Município saudável, saneado e limpo, com uma gestão democrática e participativa, com 
abertura de postos de trabalho numa visão empreendedora a partir da sociedade, com seu 
povo recebendo serviços de saúde e segurança, onde a educação seja a base do progresso e 
desenvolvimento com sustentabilidade, reconhecido nacional e internacionalmente, numa frase 
– “Município de gente saudável e feliz”.   
SSEETTOORREESS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS  PPAARRAA  AA  PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  DDOO  
DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEELL  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  
  
  
OOss  sseettoorreess  ccllaassssiiffiiccaaddooss  ccoommoo  eessttrraattééggiiccooss  ppaarraa  aa  pprroommooççããoo  ddoo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  llooccaall  
ssuusstteennttáávveell  ssããoo  ooss  sseegguuiinntteess::  
    

      

Agricultura e 
Pecuária Desenvolvimento 

do Comercio e 
Industria 

Educação Saúde 
Estradas 

Esporte, Cultura e 
Lazer 

Infra Estrutura Urbano e rural 



AATTIIVVIIDDAADDEESS  EECCOONNÔÔMMIICCAASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS,,  NNEECCEESSSSÁÁRRIIAASS  ÀÀ  
PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  DDOO  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEELL  DDOO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO..  
  
AAss  aattiivviiddaaddeess  eeccoonnôômmiiccaass  eessttrraattééggiiccaass  ccllaassssiiffiiccaaddaass  ccoommoo  pprriioorriittáárriiaass  ppaarraa  aa  pprroommooççããoo  ddoo  
ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  llooccaall  ssuusstteennttáávveell  ssããoo  aass  sseegguuiinntteess::        
AAggrriiccuullttuurraa  PPeeccuuáárriiaa  AAggrrooiinnddúússttrriiaa  CCoommeerrcciioo  SSeerrvviiççooss  

PPeeqquueennaa  ee  MMééddiiaa                      
IInnddúússttrriiaa  

  
PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPAARRAA  OO  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDEE  IITTAAMMAARRAAJJUU  
  
PPaarraa  aa  pprroommooççããoo  ddoo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  llooccaall  ssuusstteennttáávveell,,  nnoossssaa  pprrooppoossttaa  ddee  ggoovveerrnnoo  ccoonnssiiddeerraa  
ccoommoo  nneecceessssáárriiaa  aa  bbuussccaa,,  ddee  ffoorrmmaa  ccoonnttiinnuuaaddaa,,  nnaa  aapplliiccaaççããoo  ddaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  aabbaaiixxoo  
rreellaacciioonnaaddaass::  
      FFooccaarr  aass  aaççõõeess  ee  pprroojjeettooss,,  vviissaannddoo  oo  ffoorrttaalleecciimmeennttoo  ee  aa  mmooddeerrnniizzaaççããoo  ddoo  sseettoorr  ddaa  

aaggrriiccuullttuurraa  ee  ddaa  ppeeccuuáárriiaa;;    DDeesscceennttrraalliizzaarr  oo  pprroocceessssoo  ddee  ccoonnssttrruuççããoo  ddoo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,,  oorriieennttaannddoo--oo  ppaarraa  aass  
sseeddeess  ddooss  ddiissttrriittooss  ee  ppoovvooaaddooss;;    AAppooiiaarr  aass  aaggrrooiinnddúússttrriiaass  eexxiisstteenntteess  ee  eessttiimmuullaarr  oo  ssuurrggiimmeennttoo  ddee  oouuttrraass,,  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  
aass  vvooccaaççõõeess  llooccaaiiss;;    EEssttiimmuullaarr  pprrooggrraammaass,,  aaççõõeess  ee  eevveennttooss  ccoomm  vviissttaass  aaoo  ffeecchhaammeennttoo  ddee  ccaaddeeiiaass  
pprroodduuttiivvaass  ((ccoommeerrcciiaalliizzaaççããoo));;    MMeellhhoorraarr  ee  eexxppaannddiirr  ttooddaa  iinnffrraa--eessttrruuttuurraa  ffííssiiccaa  ((eessttrraaddaa,,  eenneerrggiiaa,,  aabbaasstteecciimmeennttoo,,  
ssaanneeaammeennttoo  bbáássiiccoo,,  rreeccuurrssooss  hhííddrriiccooss,,  eettcc..));;    PPrroommoovveerr  oo  eemmpprreeeennddeeddoorriissmmoo  llooccaall,,  nnuummaa  óóttiiccaa  ddaa  ssóócciiaa--eeccoonnoommiiaa  ssoolliiddáárriiaa;;    EEssttiimmuullaarr  ee  aappooiiaarr  oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  aarrtteessaannaattoo  nnoo  MMuunniiccííppiioo;;    EExxppaannddiirr  ee  mmeellhhoorr  qquuaalliiffiiccaarr  ttooddaa  iinnffrraa--eessttrruuttuurraa  ssoocciiaall  ((eedduuccaaççããoo,,  ssaaúúddee,,  ccuullttuurraa,,  
eessppoorrttee  ee  llaazzeerr));;    AAppooiiaarr  ee  eessttiimmuullaarr  aaççõõeess  ee  pprroojjeettooss  qquuee  lleevveemm  àà  pprroommooççããoo  ddoo  ttuurriissmmoo  rruurraall;;    PPrroommoovveerr  aa  iinncclluussããoo  ddiiggiittaall,,  nnuummaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  iinncclluussããoo  ssoocciiaall;;    PPrroommoovveerr  ee  aappooiiaarr  aa  iinntteeggrraaççããoo  ddee  ttooddaass  aass  aassssoocciiaaççõõeess  ee  eennttiiddaaddeess  lliiggaaddaass  àà  
ssoocciieeddaaddee  cciivviill,,  bbuussccaannddoo  oo  ffoorrttaalleecciimmeennttoo  ddoo  aassssoocciiaattiivviissmmoo  nnoo  MMuunniiccííppiioo..    EEssttiimmuullaarr  ee  aappooiiaarr  oo  eessppoorrttee  ee  aa  ccuullttuurraa  ssoobb  ooss  vváárriiooss  sseettoorreess,,  ccoommoo  ffoorrmmaa  ddee  iinntteeggrraarr  aa  
jjuuvveennttuuddee  lliivvrraannddoo--aa  ddee  ttooddaa  ssoorrttee  ddee  vvíícciioo  ee  oocciioossiiddaaddee..  

   
AÇÕES SETORIAIS DE GOVERNO 

 
1 – ADMINISTRAÇÃO 
 

1. Criação da Ouvidoria Municipal 
A Ouvidoria Municipal será um órgão permanente, autônomo e independente; vinculado ao 
Gabinete do Prefeito, com as atribuições de receber denúncias e reclamações e sugestões do 
cidadão.  
 2. Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 
O CMDES será um Órgão Consultivo e Deliberativo do Governo do Município, composto por 
representantes do Poder Executivo, Legislativo, sindicatos, associações comunitárias, clubes 
de serviços e Igrejas, destinadas a fortalecer a participação de setores organizados da 
sociedade no processo de tomada das decisões de competência do Governo Municipal. 



Esse conselho terá atribuição de opinar sobre as diretrizes do governo, manifestar sobre onde 
e como será aplicado o dinheiro público, além de indicar ao Prefeito, as obras e serviços 
públicos considerados prioritários. O prefeito não será mais o único responsável na aplicação 
do dinheiro público, mas dividirá com a sociedade organizada essa tarefa. 
 3. Capacitação e qualificação dos Servidores Públicos 
Iremos realizar periodicamente cursos, seminários e simpósios voltados para a qualificação e 
capacitação dos servidores públicos municipais, como forma de oferecer serviço público 
eficiente e de melhor qualidade. 
 4.  Apoio e orientação às entidades e organizações comunitárias; 
Haverá dentro da prefeitura um setor responsável pelo suporte técnico e jurídico a todas as 
entidades civis organizadas (associações) para que as mesmas possam funcionar com 
eficiência e resultado.  
 5. Criação da Secretaria de Industria,Comércio e Geração de Emprego e Renda. 
O governo municipal em parceria com o CDL,sindicatos e associações comunitárias e de 
agricultura,em comum acordo discutirão projetos nesta área com o objetivo de gerar emprego e 
renda,tanto na sede como nos distritos.   
 
 
2 - FINANÇAS E ORÇAMENTO 
 

1. Reduzir o endividamento público municipal. 
2. Implantar o Cadastro Econômico de profissionais autônomos e empresas prestadoras 

de serviços; 
3. Criação do Estatuto Municipal da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
4. Colocar em prática a idéia do Orçamento Participativo; 
5. Desenvolve política de melhoria salarial para os servidores municipais. 
6. Melhorar a aplicação dos recursos financeiros, tornando-os mais produtivos.  

3 - EDUCAÇÃO CULTURA E CIDADANIA. 
 
Curto Prazo 
 

 Recuperar e reformar toda a rede escolar do Município, antes do Inicio do ano letivo;  Realizar o processo de eleição direta para diretores e vice-diretores das escolas 
municipais;  Suprir todas as escolas do Município com material didático e material de consumo;  Dar posse a todos os Diretores e Vice-Diretores das Escolas, eleitos 
democraticamente;  Suprir o depósito municipal de merenda escolar, para o início do ano letivo.  Realizar Semana Pedagógica, na abertura do ano letivo;  Contratar serviço de transporte escolar com qualidade, para os alunos da sede e 
interior do Município;  

Médio e Longo Prazo 
 

 Promover anualmente Conferencia Municipal de Educação, com objetivo de traçar 
novas diretrizes para melhoria da política municipal para o setor educacional e 
seminários de capacitação e reciclagem dos profissionais da Educação.   Construir e implantar em parceria com os Educadores o Plano Municipal de 
Educação, ou aperfeiçoá-lo, caso já existente; 



 Implantar sistema de inclusão digital em todas as escolas municipais;  Implantar políticas de erradicação do analfabetismo entre adultos;  Melhoria da infra-estrutura do Sistema Municipal de Educação;  Incluir no currículo escolar do ensino fundamental, a disciplina “Direito e Cidadania”,  Construção de Quadras Poliesportivas nas escolas da sede e interior do Município;  Construir e fortalecer o pólo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), tornando um 
centro de formação permanente de professores.   Construção do Espaço Cultural de Itamaraju, como instrumento de incentivo da 
cultura local, agregando a Biblioteca Municipal, Casa da Cultura e Oficinas para 
desenvolvimento das potencialidades culturais da juventude;  Laboratório de Ciências.  Construção de Creches nos bairros periféricos da Cidade;  Criação da Fanfarra de Itamaraju, como instrumento de desenvolvimento da 
disciplina, respeito, cidadania, civismo e auto-estima do jovem;  Buscar parcerias com o Estado e União, para implantação de Cursos 
Profissionalizantes como garantia de continuidade da formação do jovem 
Itamarajuenses;  Implantar calendário anual de eventos e festas do Município,incluindo as festividades 
religiosas(católicos,evangélicos e outros).  Apoiar a cultura local incentivando os artistas locais em seus projetos;  Dar apoio ao Ensino Superior existente no Município e buscar meios para 
implantação de uma faculdade pública em Itamaraju. 

 4 -  PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. 
 

1. Construção de Casas Populares para atender à população de baixa renda, através de 
convênio com o Estado e União; 

2. Elaboração de senso social junto à população carente, objetivando a implantação de 
projetos de cunho social; 

3. Implantar em parceria com as associações de bairros, projetos sociais voltados para a 
geração de emprego e renda; como a criação de Incubadora de empresas.  

4. Fiscalizar e melhorar o programa Bolsa Família; 
5. Implantar programas sociais no combate às drogas e recuperação de pessoas 

usuárias de drogas; 
6. Implantar Projeto de Mutirão da Habitação Popular; 
7. Incentivar a criação de cooperativa de catadores de material reciclável; 
8. Fortalecer parcerias com a APAE, Pastoral da Criança e outras Entidades de cunho 

social em suas ações e projetos; 
9. Reestruturar a vigilância sanitária do Município. 

 5 – SAÚDE 
 

 Desenvolver programas de prevenção de doenças; 
 Expansão e Melhoramento do Programa Saúde da Família; 
 Aquisição de Equipamentos modernos para o Hospital Municipal; 
 Contratação de Médicos para as diversas áreas da saúde; 
 Regularidade na distribuição de medicamentos nos PSFs; 
 Atendimento Médico, Odontológico e Farmacêutico eficiente nos PSFs da sede e 

Interior; 
 Implantação de uma UTI no Hospital Regional; 
 Melhoria do SAMU; 
 Construção de PSF em Bairros, Povoados e Distritos ainda não contemplados.  
 Melhorar e viabilizar todos os programas de saúde vinculados ao Ministério da Saúde, 

dando saúde plena à população. 
 Integralização de todos os serviços de saúde-PSFs; Policlínica; SAMU e Hospital 

municipal. 
 Implantação de forma eficaz dos serviços de Saúde do Hospital Municipal na área de 

Clínica Médica (dois clínicos de plantão); Pediatria(Berçário); Cirurgia Geral e 



subespecialidades, tais como Urologia, Vascular; Ginecologia-Obstetrícia; 
Anestesiologia; Ortopedia. 

 Eficiência e melhoria na marcação de exames e consultas médicas, principalmente nas 
especialidades.  

6 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO 
 

 Realizar operação que vise restaurar o calçamento de todas as vias públicas da sede e 
interior.  Patrolamento de todas as vias públicas da Sede, Bairro, Povoados e Distritos;  Realizar operação de limpeza de todas as vias públicas da sede, bairro, povoados e 
distritos;  Melhoramento da iluminação pública, com reposição de lâmpadas;  Recuperação das estradas que ligam o interior à sede do Município.  

Médio e Longo  Prazo 
  Pavimentação de ruas nos bairros da sede, povoados e distritos;  Reurbanização e revitalização de Praças;principalmente nos distritos  Pavimentação das vias laterais da BR 101, no trecho que liga o Posto Serral ao trevo 

de acesso à cidade, com melhoramento de iluminação pública;  Iluminação pública no trecho que liga o bairro jaqueira ao bairro da liberdade, com 
construção de pista para pedestre e ciclista nas laterais;  Pavimentação de pequenas vias no centro da cidade;  Urbanização do Bairro São Bernardo  Rede de Esgoto e Drenagem fluvial no Bairro Itatiaia e Corujão.  Envolver a Apes (Associação dos Prefeitos do Estremo Sul) e o Município de 
Jucuruçu, num amplo Projeto junto ao Governo do Estado e Federal, para 
pavimentação da estrada que liga Itamaraju ao Município de Jucuruçu.   Executar Projeto de Municipalização da Política de Trânsito do Município.  Construção de uma pista de pouso para aviões de pequeno porte;  Construção de Abrigos de ônibus na sede e interior;  

7 – AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA. 
 

1. Implantação do Plano Diretor Agrícola Municipal, como instrumento que irá levantar 
dados estatísticos, diagnóstico das deficiências e potencialidades do Município no 
setor agrícola e pecuário.  

2. Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, como órgão gestor do 
Plano Diretor Agrícola Municipal; 

3. Estimular o associativismo o cooperativismo e o empreendedorismo no Município, 
estimulando o crescimento econômico nos diversos setores da economia do 
Município.  

4. Apoiar e incentivar a agricultura familiar, diversificando a produção agrícola do 
Município; 

5. Apoiar a Criação de Cooperativa de Produtores Rurais de Itamaraju, como 
instrumento de apoio aos pequenos produtos rurais do Município.    

6. Dar apoio técnico e operacional a todas as associações de pequenos produtos 
rurais.  

7. Apoiar e incentivar a implantação de uma Central de Abastecimento de produtos 
agrícolas e cereais, como instrumento fomentador da Agricultura Familiar no 
Município. 

8. Facilitação do escoamento da produção agrícola do interior com estradas 
patroladas e cascalhadas.  

9. Desenvolver em parceria com a CDL e SINDCOMERCIO, projeto de revitalização e 
crescimento do comercio legal; 



10. Apoiar a instalação no Município de Frigorífico de grande porte, para abate do 
rebanho bovino do Município e região; 

11. Dar apoio a projetos voltados para a melhoria e aumento da produção leiteira no 
Município. 

12. Incentivar a continuidade do Projeto de Piscicultura no Município, fomentando 
ainda a piscicultura nas associações e assentamentos do Município; 

13. Estimular a implantação de agroindústrias nos diversos setores agrícola e pecuária, 
a exemplo de laticínios, frigoríficos, curtumes e outros. 

14. Priorização do comercio local nas compras da Prefeitura; 
15. Revitalização da cidade baixa através de incentivos.  

8 - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. 
 
 Esporte e Lazer, como instrumento de implementação das políticas públicas voltadas para 
esse setor, na prática das seguintes ações: 
 

1. Promover e apoiar as práticas esportivas junto à comunidade; 
2. Promover e executar programas de incentivo ao esporte amador; 
3. Estimular e Incentivar a Seleção Municipal de Futebol, assim como os torneios de 

bairro e interior. 
4. Organizar e executar eventos esportivos e recreativos de caráter popular; 
5. Promover, com regularidade, a execução de programas recreativos e de lazer 

voltados para a terceira idade; 
6. Promover programas esportivos e recreativos junto à comunidade estudantil; Além 

do Futebol estimular outras modalidades esportivas (vôlei; handebol; capoeira, etc).  
7. Administrar as praças de esportes, as unidades educacionais desportivas e as 

demais integrantes da estrutura da Secretaria; 
8. Supervisionar, administrar e fiscalizar os centros desportivos municipais; 
9. Prestar assistência à formação de associações comunitárias com fins esportivos e 

de recreação; 
10. Descobrir as necessidades do Município no campo dos desportos, da recreação e 

do lazer; 
11. Promover programas cívico-desportivos de interesse geral do Município; 
12. Buscar parceria para Projetos de Construção de Quadras Poliesportivas nas 

Escolas Municipais, Bairros, Povoados e Distritos.  
9 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

1. Buscar parceria junto ao governo estadual ou federal para construção do Aterro 
Sanitário de Itamaraju; 

2. Criar Projeto de arborização das vias públicas da sede e interior; 
3. Desenvolver programa de coleta seletiva de lixo domiciliar; 
4. Incentivar a criação de Cooperativa de Catadores de lixo; 
5. Despertar e desenvolver na população uma consciência crítica e educativa quanto à 

preservação do meio ambiente; 
6. Urbanização da Lagoa do Jacaré, utilizando como área de preservação ambiental e 

lazer; 
7. Aprovação do Código Municipal do Meio Ambiente; 
8. Melhorar a política pública de ordenação do uso e ocupação do solo urbano; 
9. Realizar campanha de educação e conscientização da população quanto à limpeza 

da cidade. 
 
 

Itamaraju – Agosto de 2016. 
 

Dr. Marcelo e Jário Almeida Oliveira 
 

A mudança que o povo quer 


