
PLANO DE GOVERNO 

JAIRINHO - PSB 

 

 

Assistência Social 

• Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade 

e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais cujo foco seja a 

erradicação da pobreza e melhoria da qualidade de vida. 

Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais, da Assistência Social, dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e os Comitês: Bolsa Família e Fome Zero. 

Buscar recursos para construção de casas populares. 

Apoiar o Conselho Tutelar sustentando e fornecendo estrutura devida. 

Apoiar e implementar os Programas Federais já em curso e os novos que surgirem. 

Ampliar cursos profissionalizantes para todos os segmentos: mulheres, homens, jovens. 

Reforma e ampliação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. 

Manter e ampliar os serviços de fisioterapia. 

Manter e ampliar os serviços de advocacia. 

Fazer parcerias e trazer cursos profissionalizantes. 

Monitoramento das pessoas carentes com apoio de toda equipe técnica, como: Assistente 

Social, Advogados, Psicologos, Fisioterapeutas etc 

Criar programa de distribuição de cestas básicas para pessoas carentes do município. 

Criar programa de bolsa universitária municipal. 

Construir nova casa dos idosos com conforto e qualidade de vida aos usuários. 

 

Comunidade e Segurança 



• Integrar e modernizar as ações municipais de segurança pública em conjunto com as 

polícias militar e civil de forma transparente, participativa, visando garantir qualidade 

de vida em Cristianópolis. 

Criar o Conselho Municipal de Segurança Pública e apoiar a tomada de decisões em 

favor da segurança da população. 

• Criar planos de segurança local e regional com a participação ativa da sociedade. 

• Manter e ampliar o sistema municipal de vídeo monitoramento com a participação da 

sociedade integrado e com central de monitoramento das polícias militar e civil.  

Ampliar o patrulhamento da policia militar na cidade e na zona rural. 

• Criar a Secretaria Municipal de Trânsito visando uma atuação mais efetiva e racional, com 

ênfase na melhoria da sinalização e preservação da vida e monitorado com parceria do 

Sistema Municipal de Vídeo Monitoramento. 

Garantir acessibilidade das pessoas com deficiência em todos os órgãos e espaços públicos da 

cidade. 

Buscar verbas para pavimentação asfáltica, construção de calçadas, sinalização e iluminação 

do setor dos lagos e de todas as ruas que não tem na cidade. 

Manter serviços de tapa buracos e buscar recursos para recapagem da malha urbana 

existente. 

Manter serviços em nosso município de conservação das estradas rurais, manutenção em 

pontes, cascalhamento de currais etc. 

Manter e ampliar o apoio aos produtores rurais através das secretarias de agricultura e meio 

ambiente e convênios com entidades relacionadas como emater. 

Construção de tanques de peixe para melhorar a renda e alimentação familiar. 

 

Educação 

Apoiar e executar as decisões do conselho municipal de educação. 

• Ampliar os recursos financeiros para a educação 

Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de Cargos e Salários e 

manter o pagamento em dia. 

Manter em boas condições a frota do transporte escolar e planejar a sua renovação. 

Construção de novas salas de aula em alvenariaem substituição das salas placa da Escola 

Municipal Sergio Cesar Machado. 



Manter e melhorar o sistema de ar condicionada nas salas de aula para melhor conforto de 

alunos e professores e consequentemente mais desenvolvimento de nossas crianças. 

Construção de um refeitório todo equipado na Escola Sérgio Cesar Machado para os alunos se 

alimentarem com conforto. 

Manter a ótima qualidade do lanche escolar sempre acompanhado de um nutricionista. 

Busca incansável de recursos em programas do governo federal e estadual para melhorias nas 

escolas. 

Ampliar o laboratório de informática. 

Melhorar o transporte dos estudantes universitários. 

 

Esporte e Lazer 

• Aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática esportiva desde as escolas.  

Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 

saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros aumentando as 

opções de lazer através do esporte com a disponibilização de quadras desportivas, áreas para 

esportes radicais, campos de futebol, academias ao ar livre e parques infantis nas praças, 

dentre outras. 

Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, inclusive idosos, ampliando a 

oferta de espaços e instalações para atividades físicas na cidade. 

Criação do complexo esportivo no lago municipal com ampliação das opções de atividades 

físicas como construção do Campo Society iluminado, quadra de areia, pista de caminhada etc 

Criação do campeonato municipal de vôlei de praia, campo de areia e campo Societya ser 

realizado no complexo esportivo. 

Iluminação do Estádio Municipal Olival Alves Ribeiro. 

Continuação do torneio de Pesca no lago municipal com premiação que já é referência na 

região. 

Construir uma Praia Artificial no lago de baixo com quadra de vôlei e futebol de areia, 

quiosques, coqueirose também drenando e colocando areia em toda a sua borda para ser 

banhável se tornando  uma área de referência em lazer da região. 

Disponibilizar internet wi-fi livre nas praças e locais públicos de grande movimentação da 

cidade  

Gestão Pública 



• Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e Salários. 

• Garantir ampla participação popular na formulação e acompanhamento das políticas 

públicas. 

• Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do planejamento 

estratégico participativo e do conceito de Cidade Inteligente. 

• Aperfeiçoar o sistema previdenciário buscando preservar direitos dos servidores e 

fortalecendo a Previdência dos Servidores do Município de Cristianópolis-PASCRI. 

Manter o pagamento dos salários do funcionalismo público de Cristianópolis no último dia útil 

do mês. 

 

Habitação 

• Priorizar a construção de moradias para população com renda familiar de até três 

salários mínimos 

Ampliar e acelerar o processo de regularização fundiária das ocupações irregulares e áreas de 

risco, mediante implantação de políticas de urbanização e legalização das áreas ocupadas, por 

meio de gestão democrática e participativa. 

Implementar uma política de saneamento básico e ambiental para a cidade, articulando ações 

conjuntas com os municípios da região metropolitana, alinhadas aos planos de saneamento 

básico do governo federal 

Identificar, restaurar, conservar e incentivar a conservação de áreas de nascentes, incluindo 

essas áreas na regulamentação da Reserva Particular de Patrimônio Natural Municipal 

 

Saúde 

• Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e 

em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante ao aumento 

dos atendimentos de atenção básica e especializada. 

• Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com ênfase nas 

áreas e populações de maior vulnerabilidade. 

Aumentar a distribuição e os itens da farmácia básica de medicamentos. 

Transporte de pessoas para fazer tratamento de hemodiálise. 

Garantir a reforma geral e ampliação do Hospital Municipal de Cristianópolis. 



Garantir modernização, equipamentos e os moveis novos necessários para o bom andamento 

das funcionalidades do hospital. 

Criar o programa “MEU DENTE MEU SORRISO”, para garantir a saúde bucal de toda a 

população e crianças das escolas do município. 

Aperfeiçoar os trabalhos das agentes da saúde nas residências  

Adquirir mais ambulâncias para manter o serviço de qualidade do socorro e transporte de 

pacientes. 

Adquirir  aparelho de raio-x para Hospital municipal de Cristianópolis. 

 

 

 


