
COLIGAÇÃO "O POVO QUER, PARATINGA PRECISA”. 
PROGRAMA DE GOVERNO 
 Uma ampla aliança com a participação de 10 partidos políticos, PT, PHS, PSDB, PMDB, PDT, PEN, PTN, PMB, PR e PCdoB, deu origem a Coligação "O POVO QUER, PARATINGA PRECISA", apresentando MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO para concorrer ao cargo de PREFEITO DE PARATINGA nas eleições municipais de 2 (dois) de outubro de 2016 com o objetivo de construir uma cidade melhor com desenvolvimento e justiça social. Uma união política composta por homens e mulheres que lutam pela transformação social e econômica, buscando o combate a corrupção e ao clientelismo em um governo voltado para a construção de uma sociedade democrática e cidadã, com transparência e participação popular e uma constante preocupação com o fortalecimento da economia e a geração de emprego e renda como forma de inclusão social e superação das desigualdades sociais. Uma unidade que fortalecerá ainda mais a luta para libertar PARATINGA do atraso e do abandono dando continuidade as ações inovadoras implementadas na administração municipal nos anos 2009/2012, revolucionando a administração com uma infraestrutura moderna e atuante em todas as áreas, melhorando a qualidade de vida da população rural e urbana.  A candidatura de MARCEL CARNEIRO está profundamente comprometida com as mesmas bandeiras do GOVERNADOR RUI COSTA, reforçará ainda mais o prestígio e as relações de PARATINGA junto aos governos estadual e federal, o que permitirá trazer obras importantes para o desenvolvimento do município. PARATINGA precisa avançar ainda mais rumo ao desenvolvimento e ao progresso e com MARCEL CARNEIRO iremos renovar os rumos administrativos, proporcionando maior qualidade de vida para nossa gente.   ADMINISTRAÇÃO 
 MARCEL CARNEIRO buscará a modernização da administração introduzindo mecanismos para tornar a gestão administrativa mais ágil e eficiente. 1. Instituir o planejamento das ações e a descentralização orçamentária permitindo maior dinamismo e controle na administração municipal; 



2. Construção de um moderno centro administrativo com toda a infraestrutura para o funcionamento das secretarias e órgãos da administração municipal;  3. Criação através de Projeto de Lei da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS adaptando a administração municipal a nova realidade político-administrativa do país; 4. Revisão e implantação do Plano Diretor para coordenar o crescimento urbano de forma planejada e organizada; 5. Implantação do Plano de Cargos e Salários, visando a valorização e profissionalização do funcionalismo municipal, tornando mais eficiente o funcionamento da máquina pública; 6. Tombamento, através de lei municipal, dos prédios históricos públicos e privados; 7. Revisão da nomenclatura de ruas e avenidas nos bairros e no centro da cidade; 8. Regularização da numeração dos imóveis residenciais e comerciais em toda a zona urbana, para a plena identificação de endereços de todos os habitantes da cidade.       
 EDUCAÇÃO 
  MARCEL CARNEIRO dará continuidade as ações na área educacional buscando revolucionar, qualificar e dinamizar a educação em PARATINGA. 1. Valorizar o profissional da educação com a implantação do Estatuto do Magistério e do Plano de Cargos e Salários; 2. Reforma, ampliação e melhoramento de todas as escolas do município; 3. Construção de novas unidades pré-escolares com quatro salas nas comunidades de Covão de Areia e Pedra Comprida; 4. Construção do novo prédio da Escola Elza Xavier com oito salas; 5. Construção dos prédios das Creches dos Bairros do Barro Vermelho, Alto da Estrela e São João com instalações modernas e adequadas as necessidades das nossas crianças; 6. Aquisição de ônibus para a melhoria do transporte escolar na zona rural; 7. Construção de INFOCENTROS nas comunidades de Boa Vista, Garapa, Caibros, Alagoas, Poção de Santo Antônio na região das Caatingas, Paulista e Nova União na região Beira Rio, Barra do Preto, Barreiro, Volta da Serra na região do Santo Onofre; 



8. Capacitação, treinamento e formação continuada dando condições a todos os professores para obtenção do curso superior em parceria com universidades estaduais e federais; 9. Aquisição de mobiliários modernos para as escolas municipais da zona rural e urbana; 10. Aquisição de veículos para transporte das equipes pedagógicas; 11. Construção do prédio do Pólo da UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, para introdução de novos cursos; 12. Aquisição do prédio histórico do COLÉGIO CENECISTA ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO. 13. Construção de quadras poliesportivas nas escolas das comunidades do Agreste, Patos, Nova União, Barra do Preto, Barreiro de São João, Boa Vista e Barro Branco. 14. Implantação da função do AGENTE DA EDUCAÇÃO na estrutura da Secretaria de Educação para monitorar e  incentivar a frequência escolar em toda a rede municipal de educação, além de identificar situações de risco e vulnerabilidade na estrutura educacional.   AGRICULTURA 
  A Secretaria Municipal de Agricultura e Expansão Econômica tem por 
finalidade conduzir, coordenar e supervisionar as diretrizes e ações da política agropecuária do Município, desenvolvendo as seguintes propostas: 1. Contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal, propondo programas setoriais de sua competência e colaborando para a elaboração de programas gerais voltadas para a agricultura; 2. Cumprir políticas e diretrizes definidas no Plano de Ação do Governo Municipal e nos programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria; 3. Promover cooperação técnica e intercâmbio com órgãos e entidades públicas e privadas e ONGs, em assuntos ligados ao interesse agropecuário do Município; 4. Articular com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, na negociação e captação de recursos e assistência para execução de planos, programas e projetos destinados à agricultura e à pecuária; (Ampliação dos programas PAA e PNAE, Programa Produzir e instalação de abatedouro municipal através da ADAB); 5. Coordenar a formulação da política de desenvolvimento agrícola do Município, compatibilizando-as com as diretrizes dos governos federal e estadual (participação efetiva do CMDRS – Conselho Municipal de 



Desenvolvimento Rural Sustentável – implantação de um espaço na Secretaria Municipal de Agricultura); 6. Propor convênios, contratos, acordos, ajustes e outras medidas que se recomendem para a consecução dos objetivos da Secretaria com ASCONTEC, FUNDIFRAN, SEBRAE e SENAR; 7. Executar as diretrizes, os planos e os programas gerais de fomento à agricultura, inclusive mediante a implantação da infraestrutura de apoio nas unidades de Demonstração de Convivência com o Semiárido, atendendo o número máximo de agricultores familiares do município com o Programa Garantia Safra;  8. Estimular a instalação de feiras, mercados, exposições com venda direta pelo produtor no município com a realização de 4 (quatro) Feiras Regionais da Agricultura Familiar e instalação de um núcleo de Vendas de Produtos da Agricultura Familiar em espaço apropriado na área urbana do município para os produtores exporem seus produtos e comercializá-los; 9. Executar as diretrizes, os planos e os programas gerais de fomento à agricultura e a pecuária com a elaboração de Projetos variados e específicos como o PRONAF agro-ecológico e similares. 10. Estimular a instalação de agroindústria e o desenvolvimento do potencial turístico rural do município com a implantação de pequenas fábricas de beneficiamento de frutas nativas; 11. Estimular a organização de Associações Comunitárias no município, realizando convênios e parcerias para a regularização contábil e acompanhamento técnico das associações; 12. Estimular, apoiar e coordenar atividades e iniciativas da comunidade, visando o aperfeiçoamento da produção, especialmente a criação e a manutenção de associações comunitárias rurais;  13. Desenvolver projetos de Arborização de Plantas Nativas Regionais nas áreas urbanas e rurais; 14. Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos dando atenção especial para as demandas que surgirão durante a gestão.   ESPORTE E LAZER 
 MARCEL CARNEIRO dará continuidade as ações de apoio e fortalecimento das atividades esportivas e recreativas  no município, valorizando o esporte e o lazer como um instrumento de diversão e inclusão social para a juventude, principalmente em comunidades, bairros e grupos sociais em situação de risco e vulnerabilidade. 



1.  Recuperação do ESTÁDIO MUNICIPAL WALDEMIRO CRUZ com a ampliação das arquibancadas, melhoramento do gramado, dos vestiários e da iluminação; 2. Construção de quadras poliesportivas nos bairros do Cruzeiro, Alto da Estrela e São João; 3. Reforma das quadras poliesportivas das praças 15 de Novembro e URBIS; 4. Organização de campeonatos e torneios nas modalidades esportivas alternativas como vôlei, futsal, basquete e futebol feminino; 5. Criação da Escolinha Municipal “GAROTO CIDADÃO” com funcionamento nas dependências do ESTÁDIO MUNICIPAL WALDEMIRO CRUZ para estimular a prática do futebol entre crianças e adolescentes, incentivando a frequência escolar e o afastamento de situações e ambientes de risco e vulnerabilidade; 6. Realização, dinamização e fortalecimento dos tradicionais campeonatos esportivos de futebol da cidade e da zona rural com a consequente melhoria das premiações e do apoio às equipes; 7. Incentivo e apoio total para a tradicional SELEÇÃO DE FUTEBOL DE PARATINGA na participação em competições regionais como a Copa Oeste e Intermunicipal, além de eventos de intercâmbio esportivo-cultural na Bahia e em outros estados da federação.       CULTURA, IGUALDADE RACIAL E TURISMO. 
 MARCEL CARNEIRO dará todo apoio para as ações culturais e as políticas de inclusão e valorização da diversidade racial, resgatando as tradições e os valores culturais do nosso povo. 1. Realização da SEMANA CULTURAL DE ARTE E CULTURA POPULAR no período da festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade, constituindo em um importante evento do calendário de festas regionais; 2. Construção do CENTRO CULTURAL DO SABER, onde funcionará biblioteca, sala de cinema, teatro e música, cursos e oficinas dotado de auditório para realizações de eventos e solenidades; 3. Apoio a todas as manifestações populares e religiosas do município; identificando e valorizando os grupos diversos de cultura popular como cantadores, violeiros, reiseiros, rezadeiras e benzedeiras. 4. Aproveitamento de todas as potencialidades turísticas, ecológicas e culturais do Vale do São Francisco; 



5. Implantação do ARQUIVO PÚBLICO do município para preservação da memória e da história do nosso povo; 6. Tornar oficial a parceria e a sintonia nas ações da Secretaria de Cultura e da Igualdade Racial com a Secretaria de Educação, envolvendo alunos, professores, diretores e dirigentes educacionais nas ações culturais do município; 7. Incentivo e apoio para as atividades da centenária SOCIEDADE FILARMÔNICA 13 DE JUNHO, patrimônio cultural do nosso município, orgulho de velhas e novas gerações de paratinguenses, estabelecendo uma parceria permanente com a diretoria e músicos para o seu fortalecimento; 8. Recuperação dos arquivos para a publicação do livro sobre a HISTÓRIA DE PARATINGA de autoria do saudoso historiador CARLOS FERNANDO FILGUEIRAS DE MAGALHÃES.   MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 
 MARCEL CARNEIRO dará todo apoio para as ações de preservação do meio ambiente adotando políticas responsáveis de desenvolvimento sustentável. 1. Revitalização do Rio Santo Onofre, Riacho do Paulista e Riacho da Penha, recuperando as suas matas ciliares e combatendo o assoreamento do seu leito; 2. Fiscalização permanente contra ações predatórias e execução de políticas públicas com foco no desenvolvimento sustentável; 3. Criação da estação experimental de mudas frutíferas e ornamentais para arborização da cidade e comunidades rurais e para doação à população; 4. Recuperação e preservação dos mananciais de Águas do Paulista, Brejo das Moças e Penha e lagoas do município; 5. Buscar parcerias com os governos estadual e federal na luta pela revitalização do RIO SÃO FRANCISCO para a urgente desobstrução e recuperação do braço do Rio São Francisco que banha PARATINGA, além do reflorestamento das várzeas próximas a cidade, transformando-as em áreas de preservação permanente; 6. Implantação de ações para aumento da oferta do pescado com a distribuição de alevinos nas lagoas do município e remoção de peixes para RIO SÃO FRANCISCO no período de estiagem com a diminuição do nível de água das lagoas. 7. Atenção especial ao sistema de coleta e armazenamento do LIXO URBANO, com a adoção de medidas para o cumprimento de normas e 



orientações governamentais para a correta destinação deste problema que atinge todos os municípios.       DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 MARCEL CARNEIRO investirá em políticas de geração de emprego e renda e investirá na formação de jovens e adultos com cursos profissionalizantes. 1. Implementação de cursos para treinamento, capacitação e formação de mão de obra para geração de emprego e renda, estimulando o aparecimento de novos pedreiros, marceneiros, eletricistas, pintores, garçons, profissionais de beleza e cozinheiras em parceria com órgãos da esfera pública e privada;  2. Parceria com o setor privado para geração de novos postos de trabalho, estimulando o surgimento de novas empresas para absorver a mão de obra ociosa no município; 3.  Executar uma política permanente na identificação, elaboração e implantação de projetos de interesse do município em todas as áreas para o fortalecimento das atividades produtivas e do desenvolvimento social e econômico.   SAÚDE 
 MARCEL CARNEIRO dará atenção especial à saúde, implementando políticas urgentes de caráter emergencial para a melhoria do atendimento médico no município. 1. Ampliação do atendimento médico com especialistas em cardiologia, ortopedia, ginecologia, pediatria, psicologia e psiquiatria; 2. Ampliação do atendimento odontológico com a contratação de mais dentistas para atendimento na zona urbana e no interior do município;  3. Construção de Postos de Saúde nas comunidades de Volta da Serra, Alagoas, Muquém e Macedo e do Bairro do Cruzeiro;  4. Ampliação da oferta de medicamentos na FARMÁCIA POPULAR para atendimento a população; 5. Aquisição de 4 (quatro) ambulâncias para atendimento as demandas emergenciais nas regiões das Caatingas, Beira do Rio, Santo Onofre e cidade; 6. Melhoramento do atendimento ao público no HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATINGA, implantando uma política permanente de treinamento de 



funcionários, além da contratação de técnicos especializados na gestão hospitalar; 7. Investimento na estrutura do HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATINGA com a aquisição de novos equipamentos hospitalares, conservação e melhoria dos leitos hospitalares; substituição de móveis, camas, colchões, lençóis e similares garantindo mais conforto e dignidade  para enfermos e familiares.   OBRAS E INFRAESTRUTURA 
  MARCEL CARNEIRO implementará políticas para urbanização dos antigos e novos bairros da cidade e a recuperação das estradas vicinais do município. 1. Continuidade do projeto urbanístico da zona urbana, recuperando praças, calçando e asfaltando ruas e avenidas da cidade; 2. Recuperação das estradas vicinais e pontes do interior do município; 3. Investimento nas Praças de Eventos para a realização das festas tradicionais do município como o Carnaval e o São João; 4. Estruturação da feira livre trazendo conforto e segurança para feirantes e consumidores; 5. Duplicação, urbanização e iluminação da Avenida Cristóvão Nogueira; 6. Implantação do Mercado do Peixe para comercialização do pescado em local apropriado com adoção de medidas básicas de higiene e limpeza; 7. Todo o apoio à recuperação da IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTONIO, patrimônio cultural e arquitetônico de PARATINGA de incalculável valor imaterial atingido por um incêndio; 8. Reforma das PRAÇAS DA BANDEIRA, 15 DE NOVEMBRO e do Conjunto Habitacional URBIS, importantes espaços de lazer e recreação de crianças, jovens e adultos; 9. Recuperação e tombamento do prédio histórico do PAÇO MUNICIPAL, garantindo a sua utilização na estrutura administrativa do município; 10. Construção de ciclovias e de áreas exclusivas para pedestres nas Avenidas Rio Branco e Cristóvão Nogueira e Avenida Manoel Novaes, sentido Entroncamento; 11. Construção de áreas de lazer com quiosques, iluminação, assentos e jardins no canteiro central da Avenida Rio Branco; 12. Implantação do sistema de sinalização com semáforo, disciplinando o caótico trânsito de automóveis e motos nas principais ruas e avenidas do centro da cidade.    



ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA 
 MARCEL CARNEIRO não medirá esforços para tornar a Assistência Social eficiente, ágil, mais humana e menos burocrática. Buscará a ampliação de todos os programas existentes no município além da implantação de novos programas para o atendimento das demandas da nossa sociedade. Dará também atenção especial à segurança pública para garantir a paz e a normalidade para todos os paratinguenses. 1. Investimento nas ações de prevenção e orientação nas áreas de vulnerabilidade social, identificando causas e criando perspectivas de recuperação e inclusão de setores sociais expostos e excluídos do convívio social; 2. Apoio e estruturação do CONSELHO TUTELAR, importante organismo oficial para a identificação e recuperação de crianças e jovens envolvidos com ambientes marginais, consumo de drogas, álcool e participação em pequenos delitos; 3. Parceria permanente com as polícias civil e militar no combate ao crime organizado no município, para a identificação de ações criminosas como o comércio de drogas, roubos e assaltos a estabelecimentos comerciais, bancários e a cidadãos na cidade e na zona rural;   4. Reestruturação e ampliação da GUARDA MUNICIPAL com investimento em treinamento e formação dos agentes.   Paratinga - Bahia, 11 de agosto de 2016.     ______________________________________________________ MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO.   
 


