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1. INTRODUÇÃO 

O atendimento das necessidades dos municípios, principalmente os que buscam 

melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes, deve ser planejado estrategicamente, 

para mais de quatro anos. Inquestionavelmente, tal estudo deve levar em conta 

propostas coerentes, integradas e viabilizadas por meio de políticas públicas factíveis e 

participativas. Muitas delas podem ser viabilizadas pelas iniciativas privadas (ou 

parcerias público-privadas). São inúmeras e divergentes temáticas municipais que 

devem ser contempladas quando se pensa em desenvolvimento local e regional dos 

municípios, como por exemplo: agricultura, ciência e tecnologia, comércio, cultura, 

educação, esporte, habitação, lazer, meio ambiente, saúde, segurança, serviços, setor 

social, transporte, turismo etc. Quando se discute aberta e participativamente essas 

temáticas municipais observa-se na prática da gestão municipal que um grande número 

de municípios está passando por desafios políticos, sociais, ambientais, financeiros e na 

sua forma de gestão. Isso requer a aproximação e equalização dos interesses pessoais e 

coletivos, sejam públicos ou privados. Do ponto de vista dos valores positivos e das 

intenções coletivas, isso não é ruim para os municípios. Mas devem ser levados em 

consideração outros fatores operacionais e estratégicos do município, lembrando 

principalmente que o foco é o cidadão – e não somente a remuneração dos políticos ou o 

lucro das organizações. No meio desses interesses está o munícipe (ou cidadão), que 

deve ser respeitado e priorizado. Claro que todos nós somos cidadãos, mas o foco aqui 

está no menos privilegiado nas temáticas municipais, principalmente as que se referem 

às questões de educação, habitação, lazer, meio ambiente, saúde e transporte (não 

excluindo as anteriormente citadas). Pensar estrategicamente essas temáticas 

municipais, de forma integrada, factível e participativa, muito além do “plano de 

governo” significa propiciar aos munícipes uma qualidade de vida mais adequada e de 

longo prazo. Como cidadão, candidato a Prefeito, peço que todos os demais munícipes 

reflitam para que tenhamos “planos de governo” que possam ir além dos quatro anos de 

um governo e que também contemplem inúmeras e divergentes temáticas municipais 

para que se possa pensar estrategicamente, agir operacionalmente e gerir 

competentemente o nosso município. Desse modo, vamos efetivamente contribuir para 

o desenvolvimento da nossa terra. Se não for possível agora, pelo menos que o nosso 

“plano de governo” tenha um caráter abrangente, coerente, factível operacional e 

estratégico para além de nossa própria gestão. 
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2. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 

Objetivando gerar mais qualidade vida para as pessoas, é importante que o Poder 

Executivo Municipal tenha responsabilidade e compromisso com as finanças 

públicas Municipal, mantendo as finanças equilibradas, para que se possa 

conseqüentemente ofertar serviços com qualidade a população. Seguindo essa 

linha de pensamento propomos: 

 

 Manter a Administração aberta à participação popular através dos 

Conselhos de Orçamento Participativo; 

 Capacitar os nossos Servidores Municipais e implantar programa de 

qualidade total; 

 Com as finanças equilibradas, e com certeza mais arrecadação estudará 

com os Servidores Municipais as melhorias salariais; 

 Garantir a continuidade dos pagamentos dos salários aos Servidores 

Municipais com pontualidade, bem como dos fornecedores; 

 Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, 

mantendo a atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio 

Público; 

 Procurar ampliar as políticas de apoio a juventude, firmando parcerias 

com instituições de ensino, órgãos governamentais desenvolvendo ações 

que venham ao encontro dos jovens Aventureirenses; 

 Preparar cada vez mais os nossos funcionários para que os projetos e 

convênios sejam executados; 
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3. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Assistência Social é um setor ao qual vamos olhar com muito respeito, carinho e 

responsabilidade, para que possamos incluir cada vez mais as pessoas que não 

inseridas nos programas da Prefeitura, que precisam do atendimento e cuidado do 

Poder Público. Assim, apresentamos as seguintes propostas: 

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

Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso, da Habitação, 

da Mulher e os Comitês: Bolsa Família, Segurança Alimentar e Nutricional; 

 Criação do Conselho Municipal da Mulher, com foco na igualdade e 

promoção de políticas públicas voltadas para a mulher e incentivo ao 

empreendedorismo feminino; 

 Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender a demanda de 

reformas e construção de unidades habitacionais, seguindo as exigências dos 

convênios firmados para as habitações de interesse social; 

 Buscar recursos para construção de casas populares.  

 Apoiar o Conselho Tutelar; 

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

surgirem; 

 Ampliar o atendimento do CRAS enquanto entidade pública de acesso as 

Políticas Públicas, principalmente no atendimento as necessidades básicas da 

população; 

 Ter como objetivo a superação das formas de exclusão social e assegurar 

medidas que garantam o exercício da cidadania 

 . Ampliar cursos profissionalizantes para todos os segmentos: mulheres, 

homens, jovens; 

 Apoiar toda a Rede de Assistência do Município: APAE, Pastoral da 

Criança, Terceira idade, Associações de Moradores; 

 Disponibilizar ônibus para o Clube dos Idosos para confraternização com 

clubes de outras cidades; 

 Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham 

como foco principal a família.  
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4. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

Na agricultura e Meio Ambiente, vamos desenvolver ações que melhore a 

produtividade de nossos agricultores, objetivando diminuir ao máximo a 

deterioração do nosso meio ambiente. Apresentamos as seguintes propostas: 

 Criar o Conselho Municipal de Agricultura; 

 Promover as Patrulhas Rurais e buscar recursos para ampliar e renovar 

constantemente para atender melhor os agricultores; 

 Discutir com o Conselho Municipal de Agricultura a possibilidade de 

redução de preços de hora/máquina para os pequenos agricultores de forma 

que não comprometa a manutenção dos equipamentos; 

 Criar e aprimorar os programas já existentes: Inseminação artificial, 

apicultura, compra direta e outros; 

 Apoio às iniciativas das mulheres da área rural: Artesanato, doces 

,panificação e outros; 

 Criar e aprimorar o apoio a agricultura familiar e pequenos produtores, na 

busca da diversificação, mantendo-o no campo com suas famílias, obtendo 

mais renda e qualidade de vida; 

 Apoio técnico para melhoria da qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros 

para produção e venda; 

 Coleta periódica do lixo reciclável nas comunidades com apoio da 

Associação dos Catadores; 

 Promover o apoio à Associação dos Catadores através da conscientização 

dos moradores na coleta seletiva, buscando capacitação pessoal, melhoria da 

estrutura física com a construção de barracão próprio, e aquisição de 

equipamentos necessários; 

 Criar o horto municipal para a produção de mais mudas de árvores nativas e 

exóticas para reflorestamento e comercialização; 

 Produzir mudas de flores para o ajardinamento da nossa cidade; 

 Manter o convênio com a EMATER. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

5. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Educação é uma de nossas preocupações, pois entendemos que somente a educação 

pode livrar as nossas crianças e jovens das drogas e da violência e conduzi-las a uma 

vida mais prospera, com oportunidades no mercado de trabalho. A cultura é também 

importante, manter nossas tradições com a finalidade de que as próximas gerações 

conheçam as crenças e costumes e na área dos esportes apoiar e incentivar a prática 

de esportes em nosso município é muito importante, para que traga benefícios para 

nosso povo.Para isso, criamos um conjunto de propostas: 

 Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais de Educação, Cultura e 

Esportes; 

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

renovação e aquisição de vans; 

 Viabilizar a Escola Municipal de Tempo Integral; 

 Desenvolver políticas de esportes integradas a outras áreas, como: Projeto 

Vida Ativa associados à terceira idade, à criança e adolescente, às pessoas 

portadoras de necessidades e às pessoas que participam dos programas de 

saúde como: hipertensos, diabéticos e outros; 

 Apoiar e aprimorar todas as práticas esportivas, nas diversas faixas etárias 

(ex.: futebol de campo, futsal, atletismo, basquete, vôlei, handebol, xadrez, 

balé, ginástica rítmica e outros); 

 Dar continuidade ao Campeonato de Ruas do município; 

 Realizar parceria entre Prefeitura e Clubes de Futebol, para que seja 

implantada Escolinhas de Futebol, do clube ao qual a parceria seja feita; 

 Apoiar todas as práticas culturais como: Folia de Reis, festivais de música, 

roda de viola, festas , carnaval e outras; 

 Estimular e reorganizar os Estudantes Universitários para juntos discutir 

interesses da classe como no transporte até a ajuda de custos nas 

universidades; 

 Fazer parcerias com as Faculdades de cidades vizinhas, incluindo 

Leopoldina, para que seja disponibilizado desconto, para alunos de nosso 

município, assim como disponibilização de transportes públicos até elas; 

 Parceria com Faculdades EAD, para que pólos destas sejam instalados em 

nosso município; 

 Promover os cursos de capacitação dos professores e equipe pedagógica, 

merendeiras, serventes e equipe administrativa; 

 Manter os programas de erradicação do analfabetismo; 

 Promover parceria dos cursos técnicos à distância e o Programa PRO-

JOVEM, e outros que iremos buscar; 

 Garantir investimentos em: Materiais pedagógicos, merenda escolar com 

qualidade, tecnologia da informação e na manutenção e ampliação nos 

espaços escolares; 
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 Buscar junto aos Governos Federal e Estadual para implantação do Ensino 

Técnico Regular nas escolas Estaduais do Município; 

 Apoiar a Fanfarra Municipal nas suas atividades e na aquisição de novos 

equipamentos; 

 Apoiar a Educação Especial, oferecendo suporte para atendimento dos 

alunos. 

 

 

6. VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMOS 

Um dos grandes desafios das cidades é a mobilidade urbana, com o constante 

crescimento de circulação de veículos, que tende ano a ano aumentar cada vez mais, 

estabelecemos propostas que visam melhorias na circulação de veículos e pessoas na 

cidade. Propostas que tem por objetivo melhorar cada vez mais a mobilidade urbana 

e rural de nosso município: 

 Manter as máquinas em condições de trabalho e renovar a frota; 

 Manter as estradas rurais em melhores condições com: cascalhamento, 

readequação das estradas, pontes e bueiros; 

 Manter a equipe de trabalhadores para conserto, nos pontos críticos; 

 Criar uma equipe específica de jardinagem para conservar a cidade mais 

bonita e acolhedora; 

 Fazer um projeto com técnicos para reurbanizar a nossa cidade e buscar a 

padronização de calçadas; 

 Manter as vias públicas limpas; 

 Recolocação das lixeiras nos principais pontos públicos; 

 Buscar recursos para criar um local de lazer e prática de esporte; 

 Construção da capela mortuária em parceria com as entidades e associações; 

 Melhorar a infra-estrutura da ciclovia para a prática de esportes; 

 Instalar academias; 

 Efetivar o projeto de iluminação; 

 Reforma e melhoria nas praças.  
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7. SAÚDE 

Saúde também uma de nossas preocupações, pois se observarmos a situação da 

saúde a nível nacional, concluiremos que a saúde passa por enorme desafio, falta 

de leitos para as pessoas, de medicamentos e filas com grande número de 

pessoas para serem atendidas, assim como também sabemos que todo 

investimento certo em saúde pode trazer benefícios a nossa população. Portanto, 

propomos: 

 Apoiar o Conselho Municipal de Saúde: Capacitar os conselheiros, 

incentivar a participação em eventos de saúde pública, apoiar as 

iniciativas dos conselheiros; 

 Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos 

serviços com ampliação de ações e garantindo material de consumo 

humano; 

 Manter o transporte para o atendimento de população, em dois turnos;  

 Buscar alternativas para aumentar o número de consultas, bem como de 

outras especialidades; 

 Procurar através de parcerias ampliar os atendimentos para Raio-X, 

Ecografias e exames complementares; 

 Rever junto ao Estado a lista de medicamentos de alto custo e 

medicamentos excepcionais; 

 Ampliar o número de medicamentos do programa de assistência 

farmacêutica; 

 Dar continuidade ao Programa Hiperdia (Hipertensos e Diabéticos), 

mantendo medicamentos e condições de acesso dos usuários; 

 Criar um programa municipal para atenção ao idoso, inclusive com 

atividades físicas e acompanhamento de equipe multiprofissional, na 

sede e no distrito; 

 Ampliar o PACS – Programa Agente Comunitário de Saúde, inclusive 

com atendimento médico e odontológico em dias programados; 

 Aumentar os itens da farmácia básica de medicamentos; 

 Manter ambulâncias para dar suporte ao atendimento de emergência e 

transporte de usuários para outras cidades, conforme determinação da 

Central de Regulação de Leitos; 

 Garantir os medicamentos que fazem da Atenção Básica e do Plano 

Municipal de Assistência Farmacêutica, para suprir as necessidades da 

população, inclusive nas unidades de saúde; 

 Apoiar os Programas de Combate a Dengue e criar uma estratégia para 

erradicação do mosquito transmissor da dengue, melhorando o suporte 

técnico da equipe de Agentes de Endemias; 

 Manter o serviço de endemias atualizado e com notificações periódicas 

conforme regulamentação do SUS e melhorar o suporte da equipe; 

 Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária; 

 Viabilizar equipamentos para as equipes da estratégia Saúde da Família. 
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8. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

Fomentar a indústria, comércio e turismo em nossa cidade é muito importante, para 

que possamos gerar mais renda e emprego para os nossos munícipes.Para tanto 

propomos: 

 Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento – CMDE; 

 Viabilizar recursos para a construção de barracões industriais para estimular 

a instalação de indústrias gerando mais emprego e renda; 

 Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria com o 

SENAI, SEBRAE, e outros; 

 Divulgar ainda mais o nosso Município para atrair investimentos; 

 Levantar as potencialidades turísticas do nosso município; 

 Preparar as propriedades rurais modelo e qualificar os moradores para 

receberem visitas técnicas e trocas de experiências no setor de turismo; 

 Divulgar e incentivar as visitações na área de preservação ambiental; 

 Continuar a realização da Fexpoantureiro, além de apoiar eventos como, 

Carnaval, Festa de Santo Antonio e São Domingos e N.S. da Conceição; 

 Reestruturar a Agência do Trabalhador buscando vagas aos trabalhadores no 

município e cidades da região; 

 Incentivar a Cooperativas e sindicato rural e apoiar os projetos para o Micro 

Crédito; 

 Criar o conselho Municipal do Turismo. 

 

 


