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        Diretrizes do Seu Plano de Governo 

 

Segurança 

 

Implantar o Sistema Integrado de Segurança (SISP) funciona como um centro onde 
se encontra instalados todos os órgãos que fazem parte da Segurança de um 
Município. Funciona também o Centro de Vídeo Monitoramento da cidade, as 
Câmeras instaladas nos principais pontos críticos da cidade geram imagens para 
uma sala nesse Centro que serão vistas por um Guarda Municipal, este de imediato 
acionará uma viatura para o local. Funcionará também o Sistema de comunicação 
através de rádios fixo e móvel que serão instalados no interior da viatura, bem como, 
na moto patrulha com um HT (Rádio móvel). Será instalado Foto sensor pertos de 
Hospitais e Escolas e nas entradas e saídas da cidade. 

O Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) será coordenado por Profissional 
de Segurança, onde comandará todos os órgãos que fazem parte da Segurança do 
Município. 

FUNCIONARÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA (SISP) OS 
SEGUINTES ORGÃOS: GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE TRÂNSITO, 
AGENTE DO PRÓ-CIDADANIA, VIGIAS, CAMERAS DE VIDEO 
MONITORAMENTO, SALA DE MONITORAMNETO, FOTOSENSORES, SALA 
DE RÁDIO; 

- Voltar com o Programa PRÓ-CIDADANIA; 

- Aumentar o efetivo da Guarda Municipal para funcionar no período da noite; 

- Montar o programa Ronda Escolar através da Guarda Municipal; 

- Ampliar o programa de iluminação pública de Nova Russas; 

- Convênios com SSP e Polícia Militar para melhorar a segurança no Município.  

 

Transporte 

-Implantar o Transporte Escolar para alunos que estudam na Cidade de Crateús em curso 
Superior; 

- Transporte para pacientes a outras cidades para tratamento médico; 

- Transporte dos alunos da Rede Municipal e Estadual em condições conforme as normas; 

- Transporte gratuito para idosos acima de 65 anos dos distritos para a sede (convênio 
com os carros de horários e/ou projeto de lei – cadastramento com o conselho municipal 
e secretaria de ação social. 

 

Educação 

- O prefeito eleito promete implantar nas escolas públicas computadores e melhoria na 
parte física estabelecendo gradativamente nas unidades da pré-escola e nas escolas do 
ensino fundamental na Sede e Distritos do Município; 

- Trabalhar junto às autoridades estaduais para trazer um CAMPUS UNIVERSITÁRIOS 
para Nova Russas; 
- O Prefeito destaca que vai construir  novas creches em parceria com o Governo Federal 
e Estadual; 



- Implantar cursos de capacitação para jovens e adultos; 

-Cursinho Pré-Vestibular para alunos ingressarem no ensino superior; 
- O prefeito inclui em suas propostas capacitações permanentes do magistério; 

- Aumentos salariais, concursos, cursos de pós-graduação apoiados pela Prefeitura; 

- Um terço da carga horária dos professores para planejamento de aula e implantar 
seleção para diretores de escola; 
- Ampliar o número de creches em Nova Russas; 

- Programar de maneira progressiva o programa Computador por Sala; 

- Erradicar o analfabetismo em Nova Russas; 

- Implantar no Município transporte escolar com 100% de cobertura do transporte de 
alunos em carros em respeito à Lei Municipal, dando maior segurança e conforto aos 
alunos transportados; 

- Trabalhar em parceria com o conselho do FUNDEB, Sindicato dos Servidores Públicos 
e demais órgãos ligados a educação pra buscar uma solução para atualização das 
referências do plano de carreiras dos funcionários da administração; 

- Realização de curso de capacitação pra servidores lotados em funções gerais e 
administrativas dentro das escolas(zeladores, merendeiras, secretários, vigias, etc...). 

 

Saúde 

- Reestruturar e programar as Unidades Básicas de Saúde da Família,para que consolidem 
melhoria da rede de Saúde Municipal do município; 

-Ampliar o número de profissionais médicos clinica e especialistasno Hospital e nas 
Unidades de Saúde da família e equipe de 
multiprofissionais,fisioterapeutas,terapeuta ocupacional,nutricionista,fonoaudiólogo 
entre outros; 

- Implantar Unidade de Pronto Atendimento 24 horas na Sede; 

-Implementar e ampliar a Estratégia de Saúde da Família no Município; 

- Implantar o Núcleo de Apoio de Saúde da Família; 

- Implantar o Centro de Apoio Psicossocial – CAPS. 

 

Plano Diretor 

- Realizar concursos para contratação de servidores Públicos; 

- Elaborar de forma participativa e enviar à Câmara os projetos de lei previstos no Plano 
Diretor de Nova Russas; 

- Instalar o Conselho da Cidade, como mecanismo de gestão compartilhada e 
participativa. 

 

Orçamento/Infra Estrutura 

- Ampliar o Orçamento Participativo com a participação da população; 

- Incrementar o orçamento municipal através do combate à sonegação e ampliação da 
base tributária com incentivo às vocações da cidade primando pela justiça fiscal; 

- Ampliar parcerias com o governo Estadual para implantação de programas nas áreas 
estratégicas como saúde, educação e infraestrutura; 



- Buscar recursos com o Estado e Governo Federal; 

- Manter a elaboração participativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária 
Anual e Plano Plurianual Participativo; 

- Monitorar o custeio da prefeitura; 

- Acabar com os esgotos a céu aberto em várias localidades da Sede e Distritos; 

- Calçamentos em ruas da sede e dos Distritos; 

- Primar pela Transparência na prestação de contas públicas; 

- Executar Perfurações de Poços e Buscar solução hídrica para o Município de Nova 
Russas; 

- Fazer Piçarramento em todas as estradas para os Distritos e com apoio do Governo 
Estadual ligar com asfalto os Distritos próximos das CE’s; 

- Construção da Praça no Distrito de Espacinha e de Pereiros; 

- Urbanização da Lagoa Seca no distrito de Lagoa de São Pedro, com calçadão e 
iluminação; 

- Construção de anel viário com a finalidade de evitar caminhões e carretas passar por 
dentro da cidade, com apoio do governo do Estado; 

- Construção de Ginásio Esportivo nos Distritos do Município; 

- Implantar o plano de cargos e carreiras de todos os funcionários do Município de Nova 
Russas e buscar com o Sindicato dos Servidores resolver todas as pendências salariais em 
atraso; 

 

Saneamento 

- Implementar o Plano Municipal de Saneamento; 

- Revisar e acompanhar as projeções do SAAE; 

- Realizar convênios e parcerias com o governo Estadual e Federal para aumentar a 
cobertura de ligações d'água na cidade; 

- Expandir o Programa de Cobertura de água nas Residências, Regularizar a distribuição 
de água potável para toda à rede. 

 

Assistência Social  

- Retirar da extrema pobreza famílias a partir do programa “Nova Russas sem Miséria”; 

- Em conjunto com o governo Estadual, Federal e Iniciativa Privada, Reduzir a 
vulnerabilidade social em Nova Russas; 

- Implantar um programa de Inclusão Produtiva das Mulheres do Programa "Crochê 
Belo"; 

- Implantar o programa “MEU DIA DE PRINCESA” para jovens carentes na festa de 15 
anos. 

- Redução paulatina das áreas de risco de Nova Russas; 

- Implantar Programas de Requalificação Urbana e Rural. 

- Implantar a Cozinha Comunitária para ofertar almoço às famílias mais carentes que 
trabalham durante todo o dia. 

 



Iluminação  

- Ampliar a iluminação pública em vias e logradouros públicos através de um Plano de 
Iluminação para a cidade; 

- Manutenção permanente dos pontos de luz instalados; 

- Ampliar a iluminação em pontos públicos, históricos e turísticos da cidade. 

 

Lixo 

- Implantar a coleta seletiva em Nova Russas; 

- Implementar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

- Manter a regularidade da coleta de lixo domiciliar na Sede e Distritos; 

- Manter as ações preventivas de limpeza de bueiros, meio fios e pôda de árvores, capina 
e fortalecer o monitoramento da coleta de lixo. 

 

 Juventude e Emprego 
  
- O Prefeito vai colocar para funcionar a unidade do Centro Cultural, Artes, Ciência e 
Esporte; 
- O prefeito destaca que em sua administração vai recuperar campos de futebol e áreas de 
lazer na sede e zona Rural e construir quadras poliesportivas, praças, espaços de 
convivência e pistas de skate; 
- Além de apoio total ao Esporte em Nova Russas com a aquisição dos campos nos 
distritos e sede; 
- O prefeito eleito vai oferecer curso de capacitação para preparar os jovens para o 
primeiro emprego; 
- O prefeito ressalta a importância da Nossa Escola Técnica Profissionalizante que será 
bem utilizada pela administração Municipal através de convênio; 
- Já na área de emprego e renda, o prefeitovai gerar vagas de estágios e empregos para 
jovens em parceria com empresas públicas e privadas; 
- Possibilitar e ampliar o acesso da comunidade à prática de atividade física e ao 
lazer, a fim de melhorar a qualidade de vida da população, na zona urbana e 
rural; 
- Criar o Programa “Ruas de Lazer” na sede e distritos do Município; 
 
- RESGATAR E FORTALECER AS TRADIÇÕES CULTURAIS DE NOSSA 
CIDADE(FUTEBOL, CARNAVAL, FESTAS JUNINAS, FESTA DE 
AGOSTO,FESTA DO EVANGÉLICO, SETE DE SETEMBRO, DIA DO 
MUNICÍPIO ENTRE OUTROS). 
 
AGRICULTURA 
 
- Implantação como política de governo do programa “Aração de Terra”; 
- Apoio as políticas da “agricultura familiar”; 
- Ajuda ao Agropecuarista para melhoria de seu rebanho; 
- Apoio com técnicos aoagricultores e pecuaristas do Município. 
  
 
 


