
           

 

 
 

COLIGAÇÃO 
INOVAÇÃO, TRABALHO E 
DETERMINAÇÃO 

 

O MELHOR PLANO DE GOVERNO ESTA AQUI 

URBANISMO;  

Recape continuo e manutenção; 

Montaremos uma usina de massa asfáltica municipal, para estarmos sempre recapeando e fazendo 

asfalto de qualidade. Chega de recape só em vésperas de eleições. Com a usina municipal teremos 

o asfalto de qualidade, mais em conta, economizando muito, também será reativado a fábrica de 

tubos, meio fios, e tampas de boca de lobo e outros artefatos para manutenção da cidade e 

também readequação do cemitério.   

PRAÇAS; 

Revitalizaremos a praça dos pioneiros e daremos manutenção as demais praças de Sarandi que 

necessitarem, e construir banheiros públicos e bebedouros. 

Praças são lugares de muito lazer usado pelas pessoas, não podem ser largadas e abandonadas pelo 

poder público. 

ALMOXARIFADO MUNICIPAL; 

Vamos construir um almoxarifado Municipal, com amplo espaço que ficarão todos os veículos 

municipais das secretarias de urbanismo, meio ambiente, educação e outras,  equipado com lava 

rápido, borracharia e pequenas manutenções,  e condições dignas para o funcionário público 

prestar um bom serviço para o contribuinte,  e dar Manutenções como limpeza de boca de lobo, 

troca de lâmpadas, cascalhamentos, recapes, tapa buracos e outras manutenções que  deve ser 

serviço continuo prestado pela  Secretaria de Urbanismo. 

PROFISSIONAIS CAPACITADOS; 

Criaremos um setor com corpo técnico de engenheiros e outros profissionais, para elaborar 

projetos junto ao Governo Federal e Estadual visando buscar recursos para rede de esgoto, 

pavimentação asfáltica, casas populares e outros projetos que sejam necessários.  

Vamos fazer projetos e buscar junto ao governo federal em caráter a fundo perdido, verbas para 

refazer galerias de bairros antigos que estão entupidas, comprometidas, que causam alagamentos 

em novos bairros, só assim vamos resolver os transtornos causados pelas fortes chuvas.  

ILUMINAÇÃO PUBLICA; 

Vamos fazer rebaixamento de iluminação pública onde for necessário e dar manutenção periódica. 

PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS; 

A prefeitura de Sarandi vem a muito tempo alugando prédios para instalação de departamentos e 

secretarias, em nosso governo não iremos mais permitir isso, acabando de vez com os alugueis 

pagos pelo município, e economizando para investir em outras áreas de mais necessidades. 

Vamos construir um prédio para instalação da nova Prefeitura Municipal de Sarandi e todas as 

secretarias do município ao seu lado, estes prédios serão construídos no espaço atrás da câmara 

municipal de Sarandi, juntando assim os dois poderes, legislativo e executivo, com fácil acesso para 

atendimento à população a população de Sarandi. 

 



 

 

 

 

- MEIO AMBIENTE  

CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO MUNICIPAL; 

Muitas vezes as pessoas não têm onde jogar pequenas quantidades de entulhos como moveis, 

sofás, pneus e outros, com a criação do ecoponto municipal a Secretaria de Meio Ambiente poderá 

receber, reciclar e destinar correto os produtos que hoje são jogados em várias partes da cidade de 

Sarandi e evitar doenças como dengue e outras, e realizar notificações, multas a quem jogar lixo 

nas ruas e fundo de vales. 

Neste local serão destinados os lixos: 

- Pneus, sofás, moveis velhos, óleo de cozinha, pequenas quantidades de entulho e eletroeletrônico 

sem condições de uso.  

Serão realizados cadastro pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de carroceiros e pequenos 

veículos que poderão ser contratados por populares para levar pequenas quantidades de entulhos 

e outros para o ECOPONTO MUNICIPAL. 

VARRIÇÃO E LIMOPEZA DA CIDADE; 

A cidade de Sarandi vem sofrendo a anos em várias administrações com a falta de limpeza e 

varrição de rua, em nosso governo vamos: 

- Terceirizar a varrição de ruas para que esse problema seja sanado, mantendo assim a nossa cidade 

limpa e organizada para melhor condição de vida de nossa população 

- Vamos adquirir novos maquinários para limpeza de terrenos baldios e outros. 

-   vamos terceirizar a poda de arvores em todo o município de Sarandi, e funcionários do meio 

ambiente irão fazer somente o corte de arvores que for necessário e fazer plantios de novas 

arvores. 

- Vamos terceirizar a roçada de terrenos baldios e os tratores do meio ambiente só vão trabalhar no 

recolhimento de lixos e materiais jogados nos terrenos baldios estradas e fundo de vales. 

- Vamos criar o departamento de controle fiscalização manutenção de nascentes e minas de águas, 

com equipes que irão monitorar todas as nascentes do município, manter limpas, fazer plantios de 

arvores ao seu redor e fiscalizar para que as nascentes não sejam destruídas. 

hoje em Sarandi tem uma cooperativa de recicláveis que conta com muito pouco apoio da 

prefeitura, em nosso governo vamos transformar esta cooperativa em uma super cooperativa, com 

equipamentos de auto tecnologia e os caminhões de coleta de lixo terão que passar para despejar o 

lixo nas esteiras aonde serão separados os materiais recicláveis, e lixo orgânico e só  será levado 

para o aterro somente o rejeito, será investido o que for necessário em equipamentos e estrutura  

para este projeto funcionar. Coleta 100%  

Onde aumentara o número de cooperados, ajudando várias famílias de Sarandi, e contribuindo 

muito para o meio ambiente.  

 

 

 

 



ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DA SEDE DA DEFESA CIVIL; 

Defesa civil hoje em Sarandi só tem no papel  

Vamos estruturar a defesa civil com sede própria, equipamentos, (02 viaturas de suporte avançado) 

com funcionários treinados para atendimento de emergências estoque de materiais para atender a 

população da cidade no momento em que acontecer os problemas de urgência, para não deixar as 

pessoas na espera como vem acontecendo todos os anos. 

PODAS DE ARVORES; 

O povo de Sarandi não pode mais viver correndo riscos com as imensas árvores plantadas enfrente 

suas residências, todos os anos caem muitas arvores, que destroem casas, carros, postes, e deixam 

a população de Sarandi sem energia e com muitos prejuízos, isto ira acabar em nosso governo. 

Vamos fazer um projeto para retirada de arvores grandes e acabar com transtornos futuros e 

erradicar as sibipiruna em pouco tempo. 

O proprietário de imóvel que tenha uma arvore de grande porte e velha, mesmo que sadia, será 

autorizado o corte, através da Secretaria de meio ambiente, com o compromisso de replantar no 

lugar, uma arvore de pequeno porte, após a erradicação terá que zelar sob pena de multa. 

Se o proprietário não quiser esperar a prefeitura cortar a sua arvore, e queira pagar particular pelo 

corte, será autorizado com o compromisso de replantar outra imediatamente, a muda deverá ser 

acima de 2 metros. 

Criação do Centro de controle de zoonoses; 

Será um projeto voltado ao controle da superpopulação de animais domésticos soltos e 

abandonados nas ruas da cidade, diminuindo o risco de acidentes automobilísticos e doenças 

infecto contagiosas entre animais. 

Serão disponibilizados profissionais veterinários e fiscais que irão apreender e multar proprietários 

que abandonar e maltratar animais, como cavalos e outros. 

O centro disponibilizara de um chip que serão implantados em animais adultos para facilitar a 

identificação de seus proprietários, e trabalhara com doação de animais recuperados. 

Terá sede com instalações adequadas para a apreensão e tratamento, e veiculo para recolhimento 

e transporte de animais. 

Será feita castração de animais soltos na rua, como gatos, cachorros periodicamente, para evitar o 

aumento da população dos animais e ter um certo controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- DESENVOLVIMENTO ECONOMICO; 

A INDUSTRIA E COMERCIO DE SARANDI SEMPRE FORAM ESQUECIDOS PELAS ULTIMAS 

ADMINISTRAÇÕES, COM POUCO INVESTIMENTOS E FAZENDO POUCO CASO DAS ASSOCIAÇÕES E 

NÃO FAZENDO PARCERIAS DEVIDAS PARA ALAVANCAR A INDUSTRIA E COMERCIO DE SARANDI  

 

Em nosso governo vamos investir muito na indústria e comercio buscando parcerias com as 

associações principalmente com a ACIS associação comercial e industrial de Sarandi  

Vamos criar uma equipe de profissionais que trabalharão buscando novos investidores em 

loteamentos industriais, esta mesma equipe criarão leis de incentivos fiscais que passara pela 

câmara de vereadores, para assim incentivar novas empresas e comércios a virem se instalar em 

nosso município, gerando empregos, impostos e renda para nosso cidadão sarandiense  

Em Sarandi já passou da hora de diminuir loteamentos residenciais e investir em parques industriais 

assim gerando muito empregos e dando qualidade de vida ao nosso povo  

 

EXPORANDI; 

Exporandi é uma festa tradicional da nossa cidade  

Em nosso governo vamos estudar um local para organizar melhor esta grande festa do município  

Faremos uma parceria entre associação comercial industrial e sociedade rural de Sarandi para que 

esta festa seja organizada por estas entidades com apoio financeiro da prefeitura municipal de 

Sarandi  

Associação industrial e comercial de Sarandi e sociedade rural tem mais condições de organizar 

essa festa trazendo a participação de empresários e comerciantes para este grande evento da 

cidade de Sarandi  

CURSOS PROFISSIONALIZANTES; 

Hoje são contratados cursos através do SENAI, SENAC e outros, que tem um custo muito alto para a 

prefeitura e de duração de poucos meses formando poucos alunos. 

Em nosso governo vamos abrir concurso público para contratar instrutores profissionalizantes que, 

em tempo integral e o ano todo ministrarão estes cursos para profissionalizar pessoas sem 

condições financeiras e dar qualidade de vida as mesmas, atendendo o maior número de pessoas. 

AGRICULTURA E PECUARIA; 

O maior problema que os agricultores de Sarandi encontra no momento, é a dificuldade de parceria 

com a prefeitura principalmente em conservação de estradas rurais. 

Em nosso governo vamos buscar recursos do governo federal e estadual para adquirir maquinários 

de grande porte como, pá carregadeira, moto niveladora e caminhões, que chamará  patrulha rural 

para realizar conserto e manutenção das estradas rurais, estes maquinários serão repassados  

através de convenio e seção de uso para AAGRIS- associação do agricultores de Sarandi que  terá 

condições, através de parcerias com a prefeitura, de realizar um grande trabalho escoando a safra e  

beneficiando o agricultores de nossa cidade. 

Iremos adquirir no início do nosso governo, com recursos próprios, um caminhão boiadeiro que 

será utilizado pelo centro de zoonoses, para apreensão de animais de grande porte, como cavalos e 

vacas e outros que invadem as plantações devorando tudo e dando muito prejuízo aos agricultores, 

assim como animais soltos nos bairros  

Em nosso governo mudaremos a feira livre de domingo, da rua para o centro da praça dos 

pioneiros, dando mais comodidade e espaço aos feirantes e frequentadores da feira, onde não 



atrapalhara o transito e terá mais estacionamentos envolta da praça, a feira do produtor rural que 

acontece as quinta- feiras na Praça Ipiranga também será removida para Praça dos Pioneiros. 

Também criaremos no mesmo espaço, no centro da praça dos pioneiros, a feira do artesanato e 

camelódromo onde os pequenos vendedores autônomos poderão vender suas mercadorias, assim 

melhorando a renda familiar de muitas pessoas de Sarandi. 

 

-CULTURA, ESPORTE E LAZER; 

EVENTOS DO MUNICIPIO; 

Nas últimas administrações acabaram com vários eventos que eram tradição no município de 

Sarandi, em nosso governo investiremos e traremos de volta grandes eventos, como a miss Sarandi, 

boneca viva, mister Sarandi e mis 3ª idade. 

Vamos incentivar e investir na volta do carnaval de ruas com grandes desfiles. 

ESPORTE E LAZER; 

O povo de Sarandi não pode viver só de trabalho e problemas, precisa de esporte, cultura e lazer O 

povo precisa ser feliz e ter diversões no seu dia a dia. 

Vamos investir em esportes de todas modalidades organizando campeonatos e formando 

escolinhas de futebol e outros. 

Para os atletas que se destacarem em qualquer esporte ou modalidade, criaremos o bolsa esporte 

aonde este atleta ganhara para representar Sarandi pelo Brasil e outros países. 

Já saíram daqui muitos esportistas profissionais que fizeram fama e representam este município até 

hoje, vale apena investir no esporte que é uma grande arma contra as drogas e vícios que assolam 

nossos jovens. 

O principal esporte, o futebol, vem sofrendo em Sarandi por falta de campos e estruturas, em 

nosso governo, investiremos em um complexo de campos de futebol com toda a estrutura 

necessárias. 

PRAÇA DE SKATE; 

Iremos cercar a pista de Skate na Praça da Juventude, construir escritório para organização, 

banheiros e bebedouros que será usado por todos que frequentam a Praça, implantar carteirinhas 

para os usuários e limitar horários dando mais segurança e comodidade a todos que frequentam 

essa área de esportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 

OUVIDORIA MUNICIPAL; 

Em nosso governo vamos criar a ouvidoria do município de Sarandi, onde as 

pessoas poderão fazer suas reclamações e pedidos através de protocolo, onde 

os ouvidores irão encaminhar para as secretarias e acompanhar até a solução 

dos problemas. 

CENTRAL DE RECEBIMENTOS; 

Iremos criar a central de recebimento de mercadorias para obter um grande 

controle e evitar desvios e desperdícios. 

CARTÃO ALIMENTAÇÃO E REVISÃO DE PLANO DE CARREIRA; 

 Para os funcionários públicos municipais, implantaremos o cartão ticket 

alimentação, com limite acima do valor da cesta básica, onde o funcionário 

poderá comprar o produto que escolher. 

Faremos revisão do plano de carreira de todos os servidores públicos 

municipais. 

 

 

 

 

AUTARQUIA DE AGUAS SARANDI; 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO; 

Faremos estudos para construção de uma estação de tratamento de aguas, onde poderá ser 

capitado agua dos rios Pirapó ou rio Keli. Haja visto que estamos correndo risco de um futuro 

próximo sem agua em Sarandi, por ter uma grande quantidade de poços artesianos em nossa 

cidade que podem secar de uma hora para outra por isso precisamos nos preparar para o futuro. 

REDES DE AGUA; 

 Vamos refazer Rede de aguas, as redes de aguas de alguns bairros mais antigos de Sarandi estão 

muito comprometidas, principalmente no centro de Sarandi, onde a rede é de cano galvanizado e 

enferrujado a nossa população não sabe disso, mas está correndo risco até na sua saúde tomando 

agua com ferrugem. Estaremos trocando estas redes de imediato na nossa administração, é 

inadmissível continuar com este problema, e com redes de aguas com cano de ¾ quartos, e ficar 

quebrando calcadas e asfalto para remendar, por isso que muitas vezes falta agua em vários bairros 

de Sarandi. 

REDE DE ESGOTO SANITARIO; 

Vamos fazer projetos para buscar junto ao governo federal verbas públicas a fundo perdido, para 

saneamento básico nos bairros que ainda não tenha rede de esgoto sanitário. 

Vamos construir um prédio próprio para instalar a autarquia de aguas de Sarandi, não podemos 

ficar pagando um aluguel exorbitante como pagamos atualmente. 



 

SAUDE;  

Implantaremos o atendimento humanizado e preventivo. 

 

AMBULANCIA; 

Criaremos o departamento de transporte e agendamento de ambulância onde o cidadão poderá 

ligar e agendar ou fazer pedido. Sem burocracias e enrolação. 

CONSULTORIO MOVEL; 

Implantaremos o consultório móvel, um ônibus equipado, com clinico geral e odontologia dando 

atendimento básico nos bairros mais afastados, escolas, eventos e festas ligadas ao município. 

SUPER PRONTO SOCORRO; 

Transformaremos o imóvel onde é o   hospital de especialidades em um super pronto socorro, que 

atenderá a zona norte de Sarandi, haja vista que Sarandi não tem condições de arcar com despesas 

para manutenção de um hospital no município. 

ODONTOLOGIA; 

Vamos ampliar e reestruturar o setor de odontologia, para dar maior entendimento a população 

mais carente de Sarandi.  

Daremos mais apoio aos programas e projetos de saúde, estruturando os departamentos dando 

condições de trabalhos, atendimento humanizado e execução dos mesmos. 

 

SEGURANÇA PUBLICA; 

GUARDA MUNICIPAL; 

Hoje a Central da Guarda Municipal é única, e em um lugar só, dificultando atendimento de 

ocorrências em vários locais e bairros da cidade de Sarandi, para resolver esse problema estaremos 

instalando módulos da Guarda Municipal com viaturas e guardas acoplados a estes módulos. 

Primeiros módulos; 

 Praça dos Pioneiros 

 Praça do Jardim Panorama 

 Região da Igreja São Paulo Apostolo 

 Região do Jardim Esperança 

E também vamos adquirir um módulo móvel que estará atendendo em todos os bairros festas e 

eventos do Município 

GUARDA MUNICIPAL MIRIM; 

A Guarda Municipal Mirim será um projeto voltando às adolescentes em contra turno escolar, onde 

terão a oportunidade de colaborar com a comunidade na prestação de informações, orientações e 

comunicação geral. O projeto será de inclusão social onde colaborará com o participante nas 

questões de cidadania e dignidade humana, onde esses adolescentes serão encaminhados ao 

mercado de trabalho através de convênio firmado com Agencias dos Trabalhador. 

 

 

 



 

AGENTES DE TRANSITO; 

Contratação de agentes de transito para melhor fiscalização e organização do transito da cidade de 

Sarandi, e deixar a Guarda Municipal fazer só a segurança do Município. 

No efetivo da Guarda Municipal serão criados 03 (três) grupos da patrulha escolar municipal 

equipados com viaturas caracterizadas escolar com guardas municipais altamente treinados para 

dar palestras e lidar com alunos de todas as idades. Estes grupos atenderão e ficarão apenas nas 

escolas cuidando do patrimônio público, orientando alunos e dando segurança aos mesmos e 

professores  

TRANSITO MOBILIDADE; 

Implantaremos mão única em maioria dos bairros de Sarandi e sinalização. As ruas serão mão única 

com estacionamento de ambos os lados. As que são mão única e estacionamento de um lado só, 

irão voltar a ter estacionamento dos dois lados, por exemplo o Jardim Independência e Panorama e 

jardim verão não podemos tirar estacionamentos temos que criar mais. 

Vamos concursar e contratar Engenheiro de Trafego e Transito, também serão implantados 

semáforos e sinalização em todos os locais que forem necessários, através de estudo técnico 

também serão instaladas cancelas eletrônicas nos cruzamentos da linha férrea. 

Vamos construir o terminal rodoviário urbano e fazer licitação para contratação de empresa para 

transporte dentro do município dando mais conforto e mobilidades para as pessoas de Sarandi. 

Iremos implantar estacionamento rotativo na área central de Sarandi onde motoristas pagarão uma 

pequena taxa por hora, dando mais oportunidade para que todos possam usar os estacionamentos, 

que ajudara fortalecer o comercio de Sarandi. 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 

Criação da Gerência de Projetos Escolares cuja finalidade será a de acompanhar 

os procedimentos de infra-estrutura nos estabelecimentos escolares assim como 

administrar o processo de locação de imóveis. 

Criação de um setor de licitação específico para a Secretaria de Educação  

Desenvolver estratégias de sensibilização e pertencimento da comunidade em 

relação a escola  

Implantação do Boletim On-line 

Estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do ensino público municipal 

Remanejamento do quadro de funcionários atendendo a qualidade dos serviços 

prestados, tempo de serviço,  

Articulação e aliança efetiva entre os conselhos afetos a criança e ao adolescente 

Conselho Tutelar, CMDCA, CMES, CMAS, CMSS e outros 

Gerenciamento e monitoramento do transporte escolar 

Parceria com Organizações da Sociedade Civil para a oferta de curso no contra 

turno escolar 

Acompanhamento nutricional da alimentação escolar nas escolas do município. 
Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar. 

 

Segurança nas escolas e comunidade 



Programa de combate as drogas, meio ambiente e empreendedorismo 

Capacitação e formação continuada para os profissionais da educação e demais 

funcionários que atuam em uma unidade escolar 

Promoção da escola de pais com a realização de encontros de formação referente 

a assuntos específicos e da atualidade que venham a contribuir com a formação da 

criança e os vínculos familiares 

Criação do prêmio por meritocracia referente ao desempenho do diretor, professor, 

projeto, melhor aluno e aluna. 

Implantação da escola de gestores e pedagogos, trabalhando de forma específica 

para o aperfeiçoamento de suas funções e atribuições. 

Criação do Centro de Formação Continuada 

Qualificação do atendimento com equidade o que contribuirá para a construção de 

uma boa escola 

Investimentos específicos nas variáveis que impactam o desempenho das escolas 

no IDEB. 

Investimento na formação pedagógica específica aos formadores de referência 

Descentralização da distribuição de vagas. Cada escola poderá administrar seu 

limite de recebimento de alunos dando autonomia para o diretor da escola. 

Estabelecimento de parcerias entre as demais secretarias que atendam a criança e 

o adolescente desburocratizando o atendimento da rede. 

Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade; 

Aperfeiçoaremos o atendimento no ensino fundamental (1º ao 5º ano) e suas 

modalidades (Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos). 

Manter o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para todos os alunos 

da rede municipal de ensino 

 

Qualificação dos/as professores/as e demais profissionais para o atendimento nas 

escolares regulares; 

 

Adaptação das escolas para que os/as alunos/as especiais possam nela transitar. 

Implantar avaliação do desempenho escolar na Educação Infantil, Fundamental I e 

II afim de garantir a qualidade na educação e verificar onde estão as fragilidades   



 

 

ASSISTENCIA SOCIAL; 

 

Instituir um CREAS para atendimento à mulher em situação de violência; 

Criação do Centro da Terceira Idade 

Manter e ampliar o programa de formação continuada para profissionais da rede 
sócio-assistencial do Município (governamental e não-governamental) e 
conselheiros de políticas públicas, por meio da Escola de Gestão Pública 

Oferecer suporte técnico e de infra-estrutura para os conselhos afetos a 
secretaria de assistência social 

Revitalização e proposição de projetos voltados a 3ª idade 

Levantamento e monitoramento das famílias beneficiadas pelos Programas de 
Governo 

CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 

Local onde as pessoas idosas poderão ficar no período da manhã, tarde ou o 
dia todo conforme a necessidade da família, com recreação, jogos, atividades 
físicas, academia da terceira idade, atividades culturais, atendimento médico e 
odontológico, musicas, dança, artesanatos entre outras atividades. 

 

 

 

 


