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Uma visão inovadora de gestão pública para garantir mais qualidade de vida à nossa 
população é o que pretendemos dar continuidade em nossa cidade. E é isso que 
apresentamos a você nas próximas páginas. Você vai conhecer agora o nosso 
Programa de Governo, que na realidade não é um elenco de promessas, mas sim um 
compromisso que assumo com cada morador da nossa querida Gonçalves Dias. Essas 
propostas vão orientar as ações durante o nosso governo.  
Elaboradas a partir de debates com todos os setores - partidos da coligação, 
associações de bairro, organizações não governamentais, empresários, comerciantes, 
profissionais liberais - nossas propostas estão abertas às contribuições da sociedade. 
Isso porque queremos apresentar um Programa de Governo que atenda, de fato, à 
expectativa da população.  
Queremos uma cidade onde todos possam participar das decisões sobre os 
investimentos públicos e fiscalizar os serviços prestados pela Prefeitura. Uma cidade 
onde esses serviços sejam eficientes e suficientes, geridos de forma moderna e 
transparente. Vamos trabalhar para construção de uma cidade mais agradável, justa e 
com inclusão social, pois ela é nosso núcleo mais forte, depois da família. É na cidade 
que as pessoas nascem, moram, estudam, trabalham e se divertem, nela, tudo o que o 
poder público faz afeta mais diretamente nossas vidas.  
Daí a responsabilidade do governante, que deve gerir o município de forma planejada 
e articulada com a sociedade civil organizada, estabelecendo parcerias com diferentes 
setores da comunidade e com os governos estadual e federal.  
Nosso Programa de Governo vai centrar sua atuação em torno de cinco grandes 
marcas:  
Gonçalves Dias acolhedora, inclusiva e de oportunidades;  

Gonçalves Dias com qualidade de vida para todos, em todos os cantos;  

Gonçalves Dias crescendo no ritmo do Brasil;  

Gonçalves Dias democrática, com gestão participativa, transparente e eficiente;  

Gonçalves Dias engajada no fortalecimento da ação regional.  

Gonçalves Dias direcionada para a geração de emprego.  
 

 
SAÚDE  
 
Equipar os postos e unidades de saúde existentes, para melhoria do atendimento a 
população; (aparelho de ultrassom, eletrocardiograma, cadeiras odontológicas, etc), a 
fim de garantir um diagnostico rápido e preciso ao paciente;  

Ampliação/reforma das Unidades de Saúde das Famílias PSF, com a construção 
de uma ala pediátrica;  

Aquisição de ambulância para atendimento aos povoados da zona rural e 
assentamentos.  

Construção da academia da saúde; visando a melhoria da qualidade de vida da 
população e principalmente dos idosos, com acompanhamento de profissional 
especializado;  

Aquisição de Unidade Móvel Médica/Odontológica para atendimento a população 
da zona rural;  



Construção do laboratório municipal de analises clinica, a fim de ampliar o acesso 
aos exames laboratoriais.  

Promover cursos de capacitação aos profissionais de saúde;  

Melhorar a qualidade de atendimento da saúde preventiva do município, em todas 
as suas unidades de saúde;  

Contratação de médicos especialistas (GINECOLOGISTA, UROLOGISTA, 
OFTALMOLOGISTA, PSIQUIATRA, OTORRINOLARINGONOLOGISTA, 
FONAUDIOLOGA, ETC);  

Reorganizar o atendimento de saúde, visando reduzir o tempo de espera em filas 
para atendimento, consultas e exames;  

Ampliação e melhoria das equipes de saúde da família e programa de agentes 
comunitários de saúde (PACS) com condições de trabalho das equipes;  

Ampliação das equipes de saúde bucal;  

Ampliar, aperfeiçoar e manter os programas já existentes;  

Construção do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ);  

Combater de forma intensiva o Calazar, dengue e demais doenças 
epidemiológicas;  

Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde;  

Ampliação dos Programas de prevenção do câncer de colo de útero e mamas;  
 
Trabalho com as gestantes com a distribuição de kit´s para o pré-natal;  

Auxílios para aquisição de óculos ou lentes e prótese dentaria;  

Ampliação da farmácia básica na distribuição de medicamentos gratuitos as 
pessoas carentes;  

Políticas de saneamentos básicas com participação de órgão federais e estaduais 
visando melhoria sanitária e habitacionais;  
 Aquisição de um hospital municipal com todos os equipamentos necessários para 

atender ao público, em parceria com o governo do estado e governo federal. 
 

EDUCAÇÃO  
 
Dar continuidade aos programas capacitação dos profissionais da educação;  

Ampliação, reforma e adequação das escolas municipais existentes no município, 
proporcionando um ensino de qualidade;  

Construções de escolas municipais aonde se fizerem necessária;  

Garantir apoio à educação especial;  

Apoio às escolas estaduais instaladas no nosso município;  

Proporcionar aos alunos da rede publica municipal um transporte escolar com 
qualidade e segurança;  

Garantir a alfabetização e a educação de jovens e adultos, diminuindo o índice de 
analfabetismo da zona urbana e zona rural;  



Apoio aos universitários e implantação da universidade aberta do governo federal;  

Manutenção do prédio da biblioteca pública municipal bem como ampliação e 
aquisição de acervos;  

Oportunizar educação escolar junto à grupos e agremiações evangélicas;  

Oportunizar material didático e pedagógico de qualidade;  

Oportunizar cursos de informática e acessos a outros cursos profissionalizantes;  
 
Ampliar aos alunos atividades extracurriculares;  

Melhoria na qualidade da merenda escolar, mantendo em dias em todas as 
escolas do município;  

Priorizar a qualidade e variedade nos alimentos da merenda escolar;  

Informatizar todas as escolas e proporcionar acesso gratuito à internet sem fio;  

Implantar mesa redonda com a formação permanente dos educadores, com troca 
de experiências entre eles.  

Aperfeiçoar a rede de ensino fundamental do município;  

Melhorar os programas de alfabetização de jovens e adultos;  

Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e 
adultos;  

Manter com a classe uma política salarial dentro dos parâmetros legais, sempre 
tomando como base a lei orçamentária e transferências constitucionais;  

Garantir o acesso a leituras diversificadas, através de aquisição de acervo para 
escolas e creches do município;  

Organizar um centro de atendimento com equipe multidisciplinar para alunos com 
dificuldades de aprendizagem (psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, 
psicopedagogo e outros);  

Construção e manutenção de quadras de esportes em escolas da rede municipal;  

Adequar espaços físicos escolares as pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida;  
 

SEGURANÇA  
 
Apoio às policias Militares e Civis que atuam em nosso município, com o aumento 

inclusive do numero de seus efetivos;  

Realizar fóruns com todos os segmentos sociais (Poder Executivo, Legislativo, 

Judiciário, Ongs, Igrejas e associações) para o desenvolvimento e execuções de ações 
que levem ao combate do tráfico de drogas e entorpecentes, bem como da exploração 
e a prostituição infantil do nosso município;  
 

Implantação do programa Porta Aberta, onde as lideranças comunitárias e 

políticos municipais podem apresentar suas reivindicações;   

Combater a entrada de drogas no município;  

 



AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
  
Promover atividades de lazer, cultura, apoio nutricional e cursos com a finalidade 
de aumentar rendimentos e melhorar a qualidade de vida dos idosos;  

Implantação de mutirão em diversos bairros na zona urbana e rural do município, a 
fim de emitir documentos e prestar serviços sociais à comunidade;  

Buscar parcerias para desenvolver projetos de habitação para construção de casas 
populares;  

Oferecer parceria junto às Igrejas Evangélicas de modo atuante e participativo;  

Oferecer cursos ás famílias do programa Bolsa Família e Fome Zero;  

Assessorar e apoiar grupos de mães, jovens e idosos;  

Acesso dos idosos ao lazer;  

Disponibilizar atendimento para os portadores de necessidades especiais 
(transporte especial);  

Oferecer cursos profissionalizantes, programas artísticos e culturais aos jovens;  

Criar um programa municipal que garanta a integração dos programas de 
transferência de renda federal, estadual e municipal para ampliar o atendimento às 
pessoas em situação de vulnerabilidade;  
 
Atendimento prioritário das ações de Assistência Social aos beneficiários dos 
programas de transferência de renda, visando à emancipação das famílias;  

Adequar a rede do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para 
atender a demanda do município nas regiões de maior vulnerabilidade.  

Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as 
formas de violência decorrentes de negligencia, abuso, maus tratos, exploração sexual 
e crueldade em relação à criança e ao adolescente;  

Ampliar as campanhas de violência contra as mulheres e o serviço de atendimento 
às vitimas;  

Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos programas 
sociais do município;  

Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer destinados às 
mulheres nos equipamentos públicos municipais;  

Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas;  
 

INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  
 
Pavimentação das ruas e avenidas na sede do município e zona rural;  

Realizar serviços de infraestrutura e saneamento básico na sede do município e 
zona rural;  

Coleta sistemática e reciclagem de lixo;  



Distribuição e implantação de sistemas de abastecimento de água potável para os 
munícipes;  

Prestação de serviços de horas máquina;  

Melhorar as estradas do Interior e o acesso até as propriedades rurais;  

Construção de praças, parques, jardins e área de lazer;  

Ampliação e manutenção da rede de iluminação pública;  

Melhorar condições de acessibilidade nas calçadas e passeios públicos;  

Construção e manutenção do aterro sanitário, em parceria com os governos 
estadual e federal;  

Urbanização de bairros;  

Melhoramento na estrutura física do mercado e feira municipal com padronização 
em suas instalações, bem como projeto de organização dos feirantes.  

Recuperação e ampliação das estradas vicinais;  

Aquisição de maquinários para ampliação da frota municipal;  
 
 Construção de casas populares, 
 
 Construção de pontes de concreto e implantação de bueiros. 

 
 Construção de um Abatedouro Municipal em parceria com os governos estadual e 

federal. 
 

 

ESPORTE E LAZER  
 
Adquirir equipamentos de treinamentos esportivos;  

Ampliação da escolinha para práticas esportivas para criança e adolescentes;  

Realizar eventos esportivos no município (Jogos Abertos);  

Construção de espaços de Lazer para todas as idades;  

Adequar o Estádio Municipal para a prática de diversas modalidades esportivas;  

Construir parques infantis no município e zona rural;  

Ampliar academias ao ar livre com acompanhamento profissional;  

Construção e manutenção de quadras de esporte;  

Construção e manutenção de campos de futebol;  

Incentivar a pratica de todas as modalidades esportivas;  

Incentivo às práticas e modalidades esportivas.  
 

 
 



 
AGRICULTURA E PECUÁRIA  
 
Criar o Conselho Municipal de Agricultura;  

Oportunizar o Acesso ao crédito rural;  

Oportunizar a melhoria da renda do produtor rural;  

Oportunizar cursos profissionalizantes;  

Oportunizar e fortalecer o associativismo e cooperativismo rural;  

Apoiar programas de incentivos em agricultura (Bancos de sementes, Adubos, 
Distribuição de calcário, programa de reflorestamento, piscicultura, fruticultura, 
inseminação artificial);  

Oportunizar eventos na área da agricultura;  

Atrair novos setores produtivos para o município, em consonância com a política 
de desenvolvimento regional;  

Estimular o fortalecimento das cadeias produtivas do município e da região;  

Construção de poços artesianos na zona rural;  

Construção de açudes na zona rural;  

Manutenção e ampliação da casa de farinha em parceria com cooperativas e 
associações de moradores; 
 
Aquisição e manutenção de patrulha mecanizada;  

 

CULTURA E TURISMO 
  
Ampliar e divulgar as rotas turísticas no município;  

Recuperação da mata ciliar;  

Incentivar oficinas de música, teatro, violão, pintura, etc.;  

Oportunizar cursos de jardins e paisagismo para embelezamento de propriedades;  

Viabilizar junto ao SEBRAE palestras e cursos de aperfeiçoamento profissional 
artesão;  

 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
  
Apoiar o comércio no desenvolvimento da economia local em parcerias com as 
associações;  



Incentivar a ampliação e implantação de empresas e indústrias no município com 
investidores locais e ou de fora;  

Criar área comercial e industrial;  

Realização de eventos com Show e valorizando o comércio, a indústria, as 
agroindústrias, a agricultura e dando destaque regional ao evento;  
 

OUTRAS AÇÕES  
 
Dar continuidade à valorização do Servidor público municipal;  

Incentivar a participação popular nos diversos Conselhos Municipais;  

A Ouvidoria Municipal será o principal canal de comunicação entre a população e o 
governo;  

Humanização e eficiência do atendimento ao contribuinte;  

Motivação ao comércio local abrilhantando a classe no período natalino.  


