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1. Apresentação  

O habitante do município de Valença vem enfrentando durante anos, desafios 

nas áreas de Saúde, Educação, Transporte, Planejamento Urbano e Abastecimento 

de Águae Coleta de Esgoto.  

O problema constante nestas áreas deve-se à deficiência no critério de 

gerenciamento e aplicação dos recursos públicos. 

Para mudar esta deficiência gerencial, precisamos planejar e preparar o 

desenvolvimento dos próximos anos, sempre focando o cidadão valenciano, para que 

possamos evoluir e nos tornar referência em nosso estado. 

Um município socialmente justo tem que respeitar a questão social, através de 

políticas voltadas para diminuição das diferenças sociais e da melhoria na qualidade 

de vida da população. 

É nesta busca que trabalharemos incansavelmente e pretendemos, se esta for 

a vontade dosvalencianos, continuar construindo no próximo mandato uma cidade 

cada vez melhor.  

Serão maisquatro anos de trabalho intenso, responsável e com resultados 

expressivos para a nossa gente. 

 

2. Conselho dos Cidadãos 

 Procurando realizar um governo totalmente diferente e transparente que tenha 

interlocução com a Sociedade Valenciana e ao mesmo tempo manter convívioentre 

setores com interesses diferenciados, criaremos um Conselho, que terá foro informal e 

apolítico, para aconselhamento do poder executivo municipal no planejamento e 

implantação de ações e projetos necessários e de interesse dos residentes e 

domiciliados em cada distrito. 

 A formação do Conselho será de no mínimo 15 e no máximo 25 membros, 

todos os residentes no município, convidados pelo poder executivo municipal, sendo 

formado: 

 

 Por no mínimo um membro de cada distrito, 

 Por um membro de cada Conselho Municipal e Associação de Classe 

escolhido pelo poder executivo, 

 Por membros da Sociedade Civil do município, escolhidos pelo poder 

executivo.  
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3. Saúde  

Fábio Ramos foi o único candidato nas eleições passadas que se declarou 

contra o fechamento do Hospital Geral. 

"Sempre existe um caminho que não leve sofrimento ao povo." Fábio Ramos. 

O município de Valença precisa de uma gestão de saúde séria, que 

proporcione aos moradores maior tranquilidade no atendimento. 

 

Saúde acolhedora, inclusiva e para todos. 

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela humanização 

noatendimento,desde a recepção nas unidades básicas de saúde até o atendimento 

médico. 

Em nosso governo oserviço continuará sendo aperfeiçoado e realizado com zelo e 

respeito ao cidadão valenciano. 

Continuaremos focando a qualificação e melhora dos modelos de atenção à saúde 

básica, comatividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando 

programas especiaispara a criança, a mulher, o homem e a melhor idade, com 

atendimento acolhedor e integral docidadão. 

 

Nosso grande objetivo é estabelecer continuidade e sustentabilidade de 

açõeseficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade que garanta uma Saúde 

Pública que atendaàs necessidades da população. 

 

Principais ações propostas: 

● Ampliar os Conselhos Locais de Saúde nos distritos, fortalecendo e democratizando 

o controle social, 

● Implantar o Núcleo de Formação em Serviços de Saúde por meio da Escola de 

Gestão Pública, para servidores da Secretaria deSaúde,  

● Ampliar equipes de atendimento do PSF (Programa de Saúde da Família); 

● Ampliar a Linha Saúde na área rural do Município; 

● Renovar a frota de ambulâncias da Central de Transportes Eletivos; 

● Ampliar os mutirões para procedimentos cirúrgicos eletivos e ambulatoriais; 

● Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, serviços e setores; 

● Implantar por meio de computadores portáteis a coleta de dados dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentesde Endemias, 

● Implantar sistema de comunicação via SMS (mensagem de celular) com 

pacientes(agendamento de consultas, resultados de exames e outros serviços); 
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● Construir a Central de Abastecimento Farmacêutico e de Insumos; 

● Estruturar o setor de Engenharia Clínica com sistema informatizado, 

compreendendo ogerenciamento do acervo patrimonial com planejamento da 

manutenção preventiva ecorretiva de todos os equipamentos; 

● Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas; 

● Ampliar o atendimento a dependentes químicos, principalmente por meio do 

CETRAD (Centro de Tratamento de Dependentes de Álcool e Drogas). 

 

Programas Especiais  

*Nossa Saúde 

Programa base de toda nossa saúde, que dará ênfase na prevenção e atenção básica, 

pois, ficar doente não é o caminho. 

Em convênio com a fundação Don André Arco Verde (FAA), iremos aumentar o 

trabalho nos postos de saúde, nas especialidades e em programas preventivos, para 

que a saúde seja realmente cuidada. 

*Seu Filho Nosso Futuro.  

Programa para as gestantes e crianças recém-nascidas. 

Programa para melhoria das condições de saúde materno-infantil e estado nutricional 

dos recém-nascidos, através de exames e acompanhamento que deem aos bebes 

emães melhores condições nessa hora tão especial. Seus filhos merecem mais. 

 

*Programa Amigo do Idoso 

Com a finalidade de valorizar o idoso e possibilitar ao mesmo, um atendimento 

dedicado, pretendemos: 

a) implantar e melhorar as equipes de saúde para atendimento e acompanhamento 

dos idosos, procurando assim prevenir, proteger e recuperar a saúde com medidas 

profiláticas; 

b) implantar equipamentos comunitários voltados para propiciar melhor qualidade de 

vida aos idosos (Academias da terceira idade). 

c) criar serviços alternativos de saúde para os idosos, como os programas de 

hipertensão, diabetes, vacinação e fisioterapia.  

 

 

*Remédio em Casa 

Um programa voltado para pessoas idosas e portadores de doenças crônicas, que não 

podem deixar de se tratar. Em cadastro único, saberemos onde você mora e o que 

você necessita, portanto saberemos como cuidar de vocês. Seu remédio não pode 

faltar.  
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*Saúde Rural 

Um programa que vai atender aos moradores mais distantes do centro, para que 

vocês ai no campo também possam estar saudáveis, com atendimento médico, 

odontológico e medicações.  

 

 

4. Educação 

Educação de qualidade em tempo integral 

A educação de qualidade em tempo integralconsiste na grande meta que 

pretendemos atingir nos próximos quatro anos de gestão. Para que isso ocorra, 

precisamos programar grandes açõesque venham ao encontro das necessidades 

educacionais dos alunos matriculados na RedeMunicipal de Ensino. 

Neste sentido, compreendemos que a educação de qualidade passa pelo 

direito ao acesso àescolarização na Educação Infantil. Temos como meta, 

universalizar o atendimento às crianças de 4 e 5anos, bem como atender a atual 

demanda reprimida. Aperfeiçoaremos o atendimento no ensinofundamental (1º ao 5º 

ano) e suas modalidades (Educação Especial e Educação de Jovens eAdultos). 

Para elevarmos o padrão de qualidade educacional continuaremos investindo 

em reformas,ampliações e construção de novas escolas, aquisição de material 

didático compatível com a faixaetária das crianças, excelente alimentação escolar bem 

como, aformação e a valorização dos profissionais da educação. 

 

Principais ações propostas: 

● Criar novas vagas nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil); 

● Ampliar a educação em tempo integral; 

● Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade; 

● Ampliar o programa de formação continuada para todos os profissionais da 

educação, emparceria com instituições de ensino superior; 

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

darede municipal de ensino; 

● Implantar o Projeto Escola.com, disponibilizando computadores portáteis para os 

alunosdo 3º ao 5º ano e seus professores. 
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Programas Especiais 

 

*Educação Democrática 

Projeto que fará o retorno da eleição direta desde o secretário de educação, até as 

diretoras. 

O secretario ou secretaria será eleito de modo democrático pela classe, já o diretor 

será eleito pela sociedade local frequentadora da escola. 

 

*Minha família na Escola 

Não existe escola sem parceria com a família. Esse projeto tem como objetivo fazer a 

família participar das atividades de seus filhos, através de palestras, dinâmicas em 

grupo, mutirões e festividades ligadas à escola. Serão criadas também propostas 

sugeridas pelos pais para que ao longo do anoas mesmas sejam cumpridas. Você 

também pode fazer a escola de seu filho melhor. 

 

 

*Educar no Campo 

Programa de reativação e fortalecimento da educação rural, através de reabertura das 

escolas rurais e melhoramento das existentes, com contratação de professores e 

auxiliares locais, para que a evasão escolar e o analfabetismo sejam cada vez 

menores. Iremos ainda garantiro itinerário e o transporte de seus filhos. Iremos levar 

aos moradores rurais que não puderam estudar na juventude o EJA (ensino de jovens 

e adultos), e ainda cursos de melhoramento tanto para sua produção quanto para sua 

vida.  

 

 

 

*Novas creches 

O Município de Valença carece de creches, estamos fora da Meta do Plano Nacional 

de Educação (PNE),precisamos ter mais atenção com nossos filhos e com os pais que 

precisam trabalhar. 

Em nosso governo teremos como meta a construção de pelo menos uma creche ao 

ano, para que as mais de 800 crianças sem creche possam ser atendidas. Ainda 

faremos o melhoramento das creches existentes para que as mesmas possam 

oferecer aos nossos filhos melhores condições de iniciar sua infância. Mais parques, 

mais brincadeiras, melhor alimentação e muito mais carinho. Seu filho énosso futuro. 
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*Música na Escola  

Com tantos talentos em nossa cidade é inaceitável não usar esses músicos para nos 

ajudar na educação. 

A música desenvolve a criatividade, a sensibilidade e a integração dos alunos. 

Nosso programa irá levar para as escolas, aulas de música na tentativa de valorizar a 

cultura e desenvolver nos jovens seus talentos.  Educar é muito além de ler e 

escrever. 

O Distrito de Santa Isabel do Rio Preto já nos dá exemplo nesse sentido, vamos copiar 

o que é bom para nossos alunos. 

 

*Merenda Especial 

Alimentar bemfaz com que nossos jovens e crianças melhorem seu desempenho físico 

e racional; por isso, iremos criar uma tabela alimentar balanceada e de qualidade para 

nossas crianças, onde frutas, legumes, verduras, carnes e cereais façam parte do dia-

dia de nossos alunos.Ainda iremos introduzir as hortas comunitárias para que todos 

saibam como e onde são feitos nossos alimentos. Para cada turno serão pelo menos 

três refeições. 

 

*Depois da Aula  

Quem disse que aprender e só na sala, em nosso governo as horas livres das tardes 

ou manhãs será preenchida por aulas de esportes, arte, cultura, dança e tudo aquilo 

que faça nossos jovens e crianças serem melhores. 

O projeto depois das aulas também irá trazer para as escolas pais que queiram 

aprender algo mais junto aos filhos. 

 

*Eu Amo Valença  

Queremos mostrar aos nossos filhos nossa cidade,nosso projeto visa ensinar a 

história de nossa cidade,através de passeios, excursões e também de 

estudos.Pretendemos com isso, tornar nossos alunos grandes conhecedores da 

história de nossa cidade, pois só se faz um futuro diferente se soubermos de onde 

viemos. 

 

*Jovem Talento  

Todos podem ser grandes, mas para isso precisam ser olhados. Em nosso governo 

iremos promover eventos musicais, esportivos e culturais na tentativa de dar aos 

nossos jovens a chance de brilhar e assim serem reconhecidos.Temos que fazer 

nossas joias brilharem. 
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*Escola Inteligente  

Não temos como negar o avanço tecnológico nos dias atuais, por isso nosso projeto é 

levar para dentro da escola a tecnologia, com mais computadores para os alunos, 

aulas virtuais e uso de recursos áudio visual. Teremos além de livros a tecnologia a 

nosso favor. 

 

*Retorno do Intercolegial 

Esporte é vida. Competir nos faz sentir mais forte. O interescolar faz a interação entre 

alunos e também promove nos jovens uma experiência de vida melhor. Iremos 

resgatar esse projeto abandonado, sabedores que somos do valor da integração no 

esporte.  

 

 

5. Política para a Criança e o Adolescente 
 

As crianças e os jovens sempre foram associados àqueles que “serão o futuro do 

nosso País”. 

 

Para viver períodos de mudanças e descobertas eles se veem diante das 

demandas e de um mundo globalizado e competitivo; há então, uma dificuldade 

patente em lidar com as incertezas. 

 

Esse problema nos preocupa, por isso pretendemos junto com a sociedade 

valenciana mobilizar programas que proporcione a essas gerações um padrão mínimo 

de vida para enfrentamento das adversidades. 

 

 

Programas Especiais 

 

* Nossos Filhos 

 
Programa de auxílio às famílias mais carentes, que convivem com crianças portadoras 

de necessidades especiais, transtornos ou intolerância alimentar. 

Iremos fornecer alimentos e lácteos adequados, fraldas e medicamentos. 

 

 

* Abrigo para Crianças e Adolescentes 

 
Programa a ser desenvolvido em parceria com entidades religiosas e filantrópicas, 

onde destinaremos instalações independentes entre sexos, com projetos educacionais 

e sociais para ressocialização e ambientação de crianças e jovens que vivem à 

margem da sociedade. 
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*Preparando o Futuro 

 
Vamos criar curso preparatório municipal para o ENEM e outros concursos, visando 

preparar os alunos de Colégios Estaduais, possibilitando a eles melhor condições para 

realizar seus desejos. 

 

 

*Bolsa Estudantil 

 
Programa destinado a propiciar as famílias de baixa renda poder custear os estudos e 

compra de material para seus filhos no ensino superior. 

 

 

*Primeiro Emprego 

 
Programa que visa possibilitar estágio remunerado aos jovens, incentivando a 

formação profissional, por intermédio de convênios com entidades federais, estaduais 

e privadas no município.  

 

 

*Esporte para Todos 

 
Programa que visa criar núcleos esportivos nas entidades do município dedicadas a 

práticas esportivas, procurando possibilitar trabalho físico-mental aos jovens. 

Iremos reativar o projeto “monitor social” contratando estagiários de educação física, 

através de bolsas, para ajudar a formar uma juventude saudável. 

 

 

6. Infraestrutura e Reforma Urbana 

 

Preparar Valença paracrescimento nos próximos Quatroanos 

Nos próximos anos prepararemos o caminho do crescimento, para isso, iremos 

priorizar investimentos em infraestrutura.Este crescimento precisa ser amparado por 

uma estrutura urbana que lhe dê sustentação, sendo este nosso próximo grande 

desafio. 

É de suma importância a valorização de nosso Patrimônio Arquitetônico com a 

conservação, reconstrução e manutenção dos imóveis, jardins e calçamentos,sempre 

acompanhados e definidos pelos órgãos responsáveis.  

Sistema viário organizado e seguro, transporte público funcional e eficiente, 

ciclovias interligandoos bairros ao centro, calçadas padronizadas e parques 

ambientais em todas as regiões da cidade. 

Esses são exemplos de estruturas essenciais para o crescimento de Valença 

que receberãoatenção especial. 
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Propostas  

 Revitalização e Modernização do Centro Comercial do distrito sede, 

 Conservação, Reconstrução e Manutenção dos prédios históricos e tombados em 

todo o Município, 

 Construir ciclovias interligando os bairros ao centro, 

●Construir rede própria de fibra óptica para tráfego de dados, voz e imagem, 

●Pavimentar todas as ruas da cidade que não possuem calçamento, 

●Ampliar pontos de acesso e a velocidade de conexão de Valença Digital 

●Eliminar pontos escuros da cidade por meio da extensão da rede de iluminação 

pública ecolocação de luminárias mais eficientes; 

 

Programas Especiais 

 

*Caminho das Águas 

Esse projeto tem como finalidade o estudo e também a solução dos problemas 

causados pelas chuvas em nossa cidade, problemas esses que não somente faz em 

muitas casas a água retornar, como causa enchente em várias localidades da cidade. 

Precisamos dar direção certa às águas e também manter limpo o percurso por onde 

ela passa. 

 

*Guardião do Rio  

Nas localidades cortadas por córregos, ribeirões e pequenos afluentes, iremos colocar 

um profissional com a responsabilidade de limpar e orientar aos moradores quanto à 

necessidade de manter esses locais limpos, eainda, informar ao município sobre 

deslizamentos nas áreas dos córregos. 

 

*Transporte para todos  

Diante da má distribuição do transporte público em nosso município, iremos refazer as 

rotas e horários desses transportes, ouvindo a comunidade para atender as mais 

distantes áreas. Ainda iremos cobrar das empresas as cotas de ônibus adaptados 

para deficientes, implantar o transporte alternativo em áreas de fluxo menor ou de 

difícil acesso aos ônibus, pois o importante são os valencianos terem direito de ir e vir.  

 

*Nosso Passeio  

O programa nosso passeio tem por finalidade iniciar uma etapa esquecida em nossa 

cidade, que é a construção de passeios.Queremos dar ao cidadão, idoso, criança, 

cadeirante e qualquer um o direito de sair de sua casa e andarcom segurança. 
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*Nova Luz  

Projeto inovador que dará a nossa cidade luzes de micro lede que reduzem em até 

65% o consumo. Essas serão colocadas em postes e monumentos na tentativa de 

redução do consumo e também preservação do meio ambiente. Pois a modernidade 

também tem que estar aqui. 

 

*Estacionamento para todos  

O retorno do estacionamento rotativo nas áreas centrais e de grande fluxo é uma 

necessidade. Esse projeto tem como objetivo dar aos clientes do comercio e também 

aos cidadãos, maior mobilidade e conforto ao se deslocarem de carro na cidade.  

 

*Novas Rotas 

Ao analisar o trânsito hoje em nossa cidade, notamos que há necessidade de estudos 

para refazer o fluxo de veículos no centro e bairros.Portanto é de suma importância 

ouvir comércio e moradores, para que possamos fazer a cidade andar.  

 

*Bairro Maravilha  

Em programação anual iremos revitalizar os bairros de Valença e distritos, dando aos 

mesmos o mínimo que um bairro precisa ter; luz, água, passeios, calçamentos e muito 

mais. 

 

*Cidade Jurídica  

 

É de nosso interesse apoiar a construção da denominada “Cidade Jurídica”, onde 

serão instalados todos os órgãos do ramo jurídico que atendem ao município, ou seja, 

Palácio da Justiça (Fórum), Defensoria Pública e Ministério Público Estadual; além 

desses órgãos é nossa intenção incluir a Subseção da OAB de Valença e uma 

biblioteca digital para atender os profissionais e estudantes de direito. 

 

 

7. Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda 

Nossa cidade carece de empregos. O agronegócio, assim como o turismo, será 

fundamental para o resgate de nossos empregos, pois geram recursos e produzem 

riquezas. Ainda daremos mais atenção aos nossos empresários.  

O nosso programa de geração de empregos e renda contemplará aspectos 

assistenciais de apoio à cidadania, e despertar a vocação empreendedora entre os 

ocupados do setor informal, das cooperativas, associações de moradores e empresas 

sociais. 
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Para realizar esse programa criaremos um órgão voltado para: 

 Atender os micros e pequenos empresários, para facilitar e desenvolver por 

meio de políticas eficientes e bem direcionadas, a ampliação das 

oportunidades de negócios, 

 Desburocratização dos processos da prefeitura para instalação, funcionamento 

e auxílio à gestão, em busca de maior eficiência produtiva e administrativa, 

 Definir diretrizes para ampliar as oportunidades de renda para a população 

mais pobre, incentivando feiras de artesanato, de produtos caseiros e etc., 

Incentivar ao máximo os atributos das pessoas através da reciclagem e 

qualificação da mão-de-obra, de modo a torná-la mais preparada para as 

mudanças do mercado atual, 

 Forte incentivo para instalação de Casas de Artesanato em todos os distritos 

do município, 

 Procurar incentivar médias empresas para se instalar no polo industrial do 

Distrito de Barão de Juparanã, 

● Manter e ampliar o Programa Empresa Fácil, 

● Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores, 

● Realizar mostras e feiras de negócios, 

● Criar uma linha 0800 visando orientar e informar os empreendedores, 

● Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e mercados, 

● Implantar o Condomínio de Desenvolvimento Industrial (espaço para consolidação 

eaperfeiçoamento de empreendedores individuais); 

● Criar o Observatório de Desenvolvimento Econômico, visando coletar, analisar e 

organizarinformações e estatísticas sobre as atividades econômicas do Município, 

● Criar o programa universitário empreendedor, visando estimular recém-formados a 

abrir opróprio negócio, além de encaminhamentos para programas de trainees em 

empresaslocais e regionais, 

● Promover ações por meio do Comtur (ConselhoMunicipal do Turismo), para ampliar 

o número de eventos anuais em Valença, o chamado"turismo de eventos e negócios". 

● Criar o Centro de Convenções e Eventos de Valença. 

 

 Roça Rica 

Com a finalidade de fortalecer o agronegócio, iremos de forma ampliada auxiliar o 

produtor, o transportador, o beneficiador e o vendedor dos produtos, possibilitando a 

geração de novos empregos. 

 

8. Esporte e Lazer 

O cidadão Valenciano tem aptidão para o esporte.Vamos apoiar diversas 

modalidades esportivas amadoras,e viabilizar recursos paraconstruir uma moderna 
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Arena Multiuso. Com tudo isso, teremos uma das melhores estruturaspara a prática de 

esportes, formando atletas, descobrindo talentos e proporcionando lazer ediversão aos 

Valencianos. 

Principais ações propostas: 

● Desenvolver atividades de lazer em todo o Município, em espaços públicos nos 

finais desemana e feriados, ofertando lazer e diversão à comunidade em geral, 

pormeio do programa "Praça Ativa", 

● Promover o programa “Ginástica para todos", com aulas de alongamento, 

ginásticaaeróbica, localizada, funcional e laboral, 

● Manter o programa de instalação de academias ao ar livre para todas as idades, 

● Viabilizar recursos para a construção de uma moderna Arena Multiuso, 

● Realizar as "Olimpíadas Municipais", com disputa de várias modalidades 

esportivas,visando à integração social e promoção da saúde, 

● Incentivar a realização de competições amadoras de diversas modalidades. 

 

 

9. Meio Ambiente 

Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

Para ser uma cidade sustentável Valença precisa ser ambientalmente correta, 

na gestão dosrecursos hídricos, na arborização urbana, no gerenciamento dos 

resíduos sólidos, no saneamentoambiental e na construção de espaços ambientais de 

lazer. 

Iremos avançar e inovar por meio da reciclagem dos materiais e da energia, do 

uso de tecnologiaslimpas, educação ambiental, bem como regras de proteção 

ambiental e fiscalização. 

 

Principais ações propostas: 

 

● Ampliar as ações de arborização urbana, com o projeto Sementes do Amanhã, 

 Disque Árvore, vou pela Sombra e construir o viveiro municipal, 

● Manter e ampliar o programa Cidade das Águas, protegendo e conservando 

nascentes emonitorando os rios do Município, 

● Ampliar, aperfeiçoar e massificar o projeto Coleta Legal (coleta seletiva), 

● Elaborar e aprovar o novo Plano de Saneamento do Município, 

● Construir Parques Ambientais em várias regiões do Município, promovendo a cultura 

dapreservação, conservação e contemplação dos recursos naturais, aliado à prática 

deesportes e atividades culturais, 
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● Instituir, no âmbito do Município, o licenciamento florestal e ambiental, 

● Ampliar os mecanismos de controle e fiscalização da poluição, 

● Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos, 

● Municipalizar o serviço de tratamento de resíduos da construção civil. 

 

 

10. Transportes e Trânsito 

Mobilidade urbana: trânsito e transporte de qualidade para nossa gente 

Uma característica comum de cidades inteligentes é a aplicação de soluções 

eficazes esustentáveis para o desenvolvimento do trânsito, mobilidade urbana e 

engenharia de tráfego. 

A humanização do trânsito está entre as prioridades nessa área. Vamos 

implantar um amploprograma educativo, com abordagens de orientação a crianças, 

jovens e adultos de todas asidades, com o objetivo de resgatar valores de respeito e 

solidariedade no trânsito e de reduziracidentes. 

Principais ações propostas: 

● Realizar palestras, atividades lúdicas e campanhas visando à mudança 

comportamental eredução de acidentes, mortos e feridos em vias públicas, 

● Implantar a modernização do EstaR (estacionamento regulamentado) por meio 

dosparquímetros no centro da cidade, oferecendo maior agilidade e conforto ao 

usuário, bem como uso decomputadores portáteis pelos Agentes do EstaR 

(Estacionamento Regulamentado), 

● Incentivar o uso de transporte não motorizado, por meio de ciclovias e ciclofaixas e 

debicicletários próximos aos transportes públicos, 

● Propor soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do trânsito, a fim 

depromover prioritariamente a segurança e a fluidez, 

 Maior fiscalização no transporte público, para que haja horários e itinerários 

queatendam a população, 

 Implantação do transporte alternativo em vias não exploradas ou mal exploradas. 

 

11. Assistência Social 

Compromisso com o direito de todos 

Na Assistência Social como política de proteção social, vamos desenvolver 

trabalho deexcelência noatendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social. 

A consolidação da assistência social como política pública e direito social ainda 

exigeo enfrentamento de importantes desafios; assim propomos o desenvolvimento e 

a continuidade de formas inovadoras ecriativas nagestão, monitoramento, avaliação e 

informação. 
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Principais ações propostas: 

● Construir duas unidades volantes do CRAS (Centro de Referência de Assistência 

Social) para atender os distritos nointerior do Município, 

● Instituir um CRAS na área central do Município, 

● Manter e ampliar o programa de formação continuada para profissionais da 

redeSócio assistencial do Município (governamental e nãogovernamental)e 

conselheiros depolíticas públicas, por meio da Escola de Gestão Pública. 

 

 Criação de Centro Integrado de assistência social e unidades religiosas, 

 

 Elaboração dos programas de prevenção de drogas e desenvolvimento dos bairros, 

em parceria com entidades sócias religiosas, 

 

 Criação de cadastro único de auxílios materiais, medicamentosos e alimentares, na 

tentativa de atender a todos. 

 

 

12. Agricultura  

Apoio e incentivo ao homem do campo 

O agronegócio e a agropecuária são os pilares da economia do Município 

deValença. O Poder Público Municipalcompreende um dos principais elementos de 

promoção e fomento desse fundamental setor danossa economia. Neste sentido, a 

Secretaria de Agricultura continuará desenvolvendo importantesprogramas e projetos 

de apoio ao homem do campo. 

Dentre as metas para os próximos quatro anos, estão à difusão do 

conhecimento técnicoreferente à eficiência tecnológica, econômica e administrativa 

das cadeias produtivas e aqualidade de produção, bem como o incentivo ao produtor 

rural para diversificar atividades emculturas alternativas. 

 

Principais ações propostas: 

● Intensificar o programa de saúde animal, 

● Intensificar o Programa de Saneamento Rural, abrangendo nos próximos quatro 

anos ao menos70% das comunidades rurais, 

● Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em parceria com a 

Secretaria do Meio Ambiente, 

● Manter e ampliar programas em funcionamento, tais como Porteira para Dentro, 

PatrulhaMecanizada e Nota do Produtor Rural. 

 

Programas Especiais 
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*Nossas Riquezas 

Para dar início ao novo precisamos nos atualizar, para isso iremos cadastrar e criar 

um mapa de toda área rural valenciana. O Município de Valença precisa saber de 

onde vêm suas riquezas e valorizá-las. 

Iremos criar o mapa do leite, das verduras, legumes e frutas que produzimos e, dar 

atenção diferenciada a cada produtor.   

 

*Nosso Ouro Branco 

Programa de incentivo e vinculação do leite ao município como nossa real riqueza. 

Daremos aos produtores condições demelhoramento e escoamento do leite, através 

de cursos, melhoramento genético, criação de associações mais ativas e eficazes para 

que tenhamos orgulho de produzir nosso ouro branco. O leite vai deixar de ser 

sacrifício para se tornar orgulho. 

 

*Agricultura Familiar 

Projeto de incentivo ao plantio em pequena escala, como hortas, pomares, com 

objetivo de geração de renda e também para o aproveitamento de terras não 

produtivas. O município também irá comprar para a merenda escolar os produtos 

produzidos por nossos agricultores, sua produção já terá destino certo. Nosso campo 

mais perto e mais produtivo.   

 

*Muito Além da Roça 

Queremos com esse programa criar novos caminhos para nossa produção, onde o 

leite pode virar queijo, doce de leite ainda na roça. Os legumes e frutas podem virar 

doce aí mesmo onde são colhidos. Seu produto pode ter mais valor financeiro e 

também social, sua marca vai mostrar de onde você é e seu valor.    

 

*Caminho da Roça 

Programa fundamental para a área rural, em nosso governo as primeiras estradas a 

serem cuidadas serão as rurais. É hora de dar boas estradas a quem nunca foi 

contemplado. 

Criaremos datas e itinerários junto os produtores rurais, para que não haja mais o 

descaso aos mesmos. Faremos caixas coletoras e também levaremos saibro, escoria 

aonde precisar. No futuro cada região terá sua Patrol, pois as associações irão cuidar 

dos itinerários e de suas estradas, queremos libertar o produtor para que os mesmos 

tenham prazer em morar na área rural.  

 

*Nascente Querida 
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Programa conveniado aos programas ambientais de preservação das nascentes, onde 

daremos incentivo fiscal a quem tem suas nascentes preservadas e cuidadas, pois 

pagar pelo futuro não é caro, sua água é nosso futuro.   

 

 

 

 

*Luz para Todos 

Iremos não só inovar com painéis solares e micro lede como também fazer o que a 

muito já teria que ter sido feito, iluminar as áreas rurais habitadas e estradas.  De início 

faremos a luz chegar onde está mais perto dos distritos, mas não iremos parar até 

atendermos a todos. O mínimo que podemos fazer e dar luz ao seu caminho.  

 

*Novos Olhares para o Campo 

ASecretaria de Cultura realizará festividades contemplando e valorizando tudo o que 

de bom existe no campo, queremosprojetar um novo olhar para a roça. 

Em nosso governo a área rural será valorizada, pois uma agricultura pujante será 

motivo de orgulho para o Município de Valença. 

 

*Café Especial 

Retornaremos a incentivar o plantio do café, especialmente o chamado café gourmet 

que é mais que uma bebida, uma iguaria. Em pequenas propriedades ou até grandes, 

desde o início até a colheita. 

 

*Nossa Cana  

Com uma história rica, não vamos deixar de lado a cultura da cana que tanto nos tem 

dado nos últimos tempos. 

Nosso olhar para esse setor vai desde a rapadura até nossa famosa cachaça. 

 Criaremos junto aos produtores uma associação que em convenio com a prefeitura 

fará a legalização, melhoramento e ampliação desse setor. Não podemos fechar ou 

negar essa cultura, temos que fazê-laficar cada vez mais forte. 

 

 

13. Gestão Financeira e Administrativa 

Respeito ao cidadão, modernização administrativa e responsabilidade fiscal e 

tratar o dinheiro público com extrema responsabilidade e seriedade esse é nosso 

compromisso. 
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Para os próximos quatro anos, além de manter a austeridade fiscal, iremos 

ampliar os sistemasde planejamento, controle e gerenciamento dos processos e 

procedimentos administrativos efinanceiros, com foco na modernização da gestão, 

eficiência dos serviços públicos edesburocratização. 

Bons resultados na gestão pública passam necessariamente pela capacitação, 

aperfeiçoamento evalorização do quadro de servidores. Neste quesito, vamos 

continuar avançando por meio da"Escola de Gestão Pública" e da gradativa revisão 

dos planos de carreiras. 

Principais ações propostas: 

 

● Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), 

● Modernizar o Arquivo Público Municipal, 

● Criar a Escola de Gestão Pública, para promover a capacitação e oaperfeiçoamento 

constante dos servidores municipais, 

● Garantir a continuidade da revisão do Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do 

funcionalismo municipal, 

● Implantar programa de atenção, vigilância e promoção à saúde do servidor, 

● Implantar a rede de dados em fibra óptica, 

● Elaborar e executar OCA (Orçamento da Criança e Adolescente), conforme 

determina aFundação Abrinq, 

● Aperfeiçoar o Serviço 156 (Ouvidoria) de forma a possibilitar respostas rápidas, 

● Ampliar a capacitação e atuação preventiva da Defesa Civil, 

● Manter e ampliar parcerias destinadas a capacitar jovens e adultosespecialmente no 

ensino técnico, bem como, fortalecer a Agência do Trabalhador. 

 

Programas Especiais  

*Transparência de Gestão 

Com a nova forma de pensar política iremos implantar a transparência em todos os 

atos da prefeitura, nada mais será feito sem que antes a população saiba, através de 

audiências públicas, informes e reuniões junto a entidades doMunicípio de Valença. 

Iremos realizar contratos e convênios para que não haja mais surpresas a sociedade, 

e para que a má utilização das verbas públicas não mais seja prática comum. 

 O dinheiro é do povo e cabe a ele fiscalizá-lo. 

*Contrato Justo 

Revisão e redução de contratos existentes, pararedução dos gastos da prefeitura. 

Vamos valorizar o imposto que você recolhe. 
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*Funcionário Modelo 

Programa que visa diminuir os cargos políticos e comissionados sem vínculos com o 

município, através da valorização dos funcionários públicos existentes. Aqueles 

funcionários com maior tempo de serviço ou maior empenho no setor serão 

contemplados com cargos de diretoria e gerencia, para que os mesmos sejam 

valorizados e mais reconhecidos pelo serviço público. Pois são vocês funcionários que 

realmente representam o município. 

 

*Gestão Conjunta  

Criação de grupo de funcionários públicos, para que mensalmente possam debater 

com o executivo os andamentos dos projetos.  

 Não podemos decidir sozinho o futuro do município, vocês fazem parte dessa 

mudança. 

 

*Governo Itinerante  

Programa que visa criar calendário fixo de visitas em todos os distritos, onde o prefeito 

e seu grupo estarão junto à comunidade ouvindo e resolvendo pendências que o 

executivopossa sanar. Devemos estar mais próximos de vocês este é seu direito. 

 

*Orçamento Participativo  

Definição conjunta com a comunidade e entidades para nos auxiliar na 

organização dos gastos públicose execução dos mesmos. 

 

*Fortalecimento dos Conselhos 

Os conselhos terão papel fundamental em nosso governo, pois são eles que fazem o 

trabalho de organização social com interesse no desenvolvimento e melhoramento da 

cidade. Não temos como fazer um município melhor se eles não forem ouvidos. 

 

*Prefeito por um dia 

Projeto de incentivo a politização e também a fiscalização do executivo, que 

dará aos alunos de melhor rendimento a oportunidade de acompanhar um dia 

do prefeito e saber o que de verdade ele faz. 

 

 

14. Cultura  
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Arte, cidadania e responsabilidade social 

O Município de Valença será um centro cultural que, por meio de diversos 

festivais e mostras, incentivará e estimulará a cultura de sua gente. 

A principal meta é colocar em pleno funcionamento o Teatro Municipal, atraindo 

grandes espetáculos e incentivando talentos locais, posicionando o município de 

Valença no circuito nacional do teatro. 

 

Principais ações propostas: 

● Finalizar a reforma do Teatro Rosinha de Valença, 

● Ampliar os tele centros, proporcionando inclusão digital, 

● Ampliar projetos de incentivo à leitura, 

● Fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, 

 Fortalecimento dasOrquestras e Bandas do município de Valença, 

 

 Recriação do show de talentos, 

 

 Criação do Centro de Cultura Valenciano, com exposição, aulas e comércio de 

produtos que mostrem a nossa cultura, 

 

 

15. Habitação  

Possuir um confortável lugar seguro e digno para viver com sua família é o 

sonho de muitos cidadãos valencianos, que desejam ter a garantia de que os filhos 

terão um teto eamparo para seguir suas vidas. 

A Prefeitura de Valença realizará diagnóstico para apontar o déficit habitacional 

do município e cadastrar famílias em busca de novas moradias. Com base na 

demanda, pretendemos captar recursos federais para implantar programa 

habitacionalno Município. 

Vamos reforçar o trabalho de regularização fundiária para titulação das famílias 

que residem em áreas não legalizadas, bem como intensificar a construção de novas 

unidades habitacionais de modo a reduzir o déficit habitacional domunicípio. 

 

Principais ações propostas: 

● Captar recursos federais para realizar melhorias em casas de conjuntos 

habitacionais deinteresse social, 

● Dar cumprimento ao que determina o Plano Municipal de Habitação, 

● Fortalecer o Concidade (Conselho Municipal da Cidade) 

 

 



21 
 

16. Segurança 

Compartilhar a responsabilidade na medida dos limites de atuação 

Por meio do GGIM(Gabinete de Gestão Integrada Municipal), a Prefeitura 

continuará apoiando as forçasde segurança que atuam na cidade, buscando ampliar o 

efetivo de policiais e viaturas ecompartilhando a Central de Vídeo monitoramento, que 

será instalada na sede da Guarda Patrimonial. 

Vamos reforçar a estrutura da Guarda, visando garantir o adequado 

cumprimento de seu dever constitucional, que é proteger os bens, serviços e 

instalações pertencentes ao Município. 

Principais ações propostas: 

● Apoiar e fortalecer o Conseg (Conselho Comunitário de Segurança), 

● Implantar Sistema de Videomonitoramento (câmeras); 

● Realizar audiências públicas em amplo debate com a sociedade para avaliar e 

deliberar arespeitoda Guarda Patrimonial; 

● Intensificar o programa de estruturação da Guarda; 

● Realizar operações em parceria com os demais órgãos de segurança; 

 

 

17.Turismo 

Nossa cidade e rica em história, natureza e cultura. Não precisamos de muito 

para tornar um polo turístico. O Distrito de Conservatória nos representa, mas 

precisamos fazer o mesmo em todo o município de Valença. 

Nosso projeto de governo vê no turismo um dos grandes resgates do emprego 

e do bem-estar do valenciano. 

 

Programas Especiais 

 

*A cidade fala 

Projeto que pretende dotar o município de comunicação viária de trânsito – placas, 

painéis - que direcionem e informem os moradores e visitantes; com isto, as pessoas 

poderão saber para onde estão indo e o que encontrará, pois o primeiro ponto para o 

turismo é a informação. Estaremos favorecendo o comércio local, os pontos turísticos 

e nossa história. 

 

*Resgate da historia  

Os itinerários e patrimônios históricos de Valença receberão maior atenção e também 

melhor planejamento, para que os mesmos sejam vistos, visitados e lembrados. A 
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modernização de praças terá como objetivo ressaltar sua história e torná-las mais 

visitadas; resgatar cores e símbolos desses locais é obrigação de quem respeita a 

história. Somos ricos em história não podemos esquecer nosso passado, masvalorizá-

lo. 

 

 

*Sabor de Valença  

Criação de um calendário gastronômico no Município, transformando bares, 

restaurantes, lanchonetes em pontos turísticos, através de eventos gastronômicos 

como é realizado em várias cidades do país.Criaremos a rota gastronômica através 

das avaliações de comidas, petiscos e lanches. 

 

*Meu artesanato nossa Valença 

Itinerárioturístico que nos levará as casas e locais onde nosso artesanato é produzido, 

valorizando nossos artesãos e dando a eles a verdadeira valorização como artista.  

 

*O voo dos Mascates 

Criação do centro de voo livre na Serra dos Mascates, com toda infraestrutura para 

atender não só os aficionados por este esporte, mas também paratornar este local em 

ponto turístico. 

 

*Praça em Festa  

Projeto de valorização cultural, onde todas as praças se tornarão centros de 

apresentação durante o fim de semana. Todas as formas de manifestação artística 

poderão se apresentar.Criaremos calendário para termos sempre a arte na rua e em 

nossas vidas. 

 

*Uma Volta Completa 

Itinerário turístico que farão valencianos e turistas percorrer todos os distritos, com 

pontos de parada em locais de alimentação, artesanato locale também pontos 

históricos. Esse mesmo itinerário será feito com as escolas para que todo aluno saiba 

o tamanho e a riqueza de sua cidade.  

 

*Mais Serra da Beleza 

Buscaremos recurso para criação do Centro de Observação da Serra da Beleza, mas 

antes disso, iremos criar junto aos distritos de Conservatória e Santa Isabeldo Rio 

Preto um centro de exploração turística daquele local. Pois tanta beleza não pode ser 

esquecida. 
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*Festa do Leite  

Criaremos a festas do leite que irá premiar e também fomentar o comércio dos 

produtos derivados do leite.  

Além de dar a quem muito trabalha a chance de se divertir um pouco,queremos que os 

visitantes conheçam melhor o produtor e os produtos que tanto nos engrandece.  

 

*Minha Cor é Viva  

Projeto de valorização da cultura afro, destacando e focando na origem de nossos 

quilombos. Festa que procure engrandecer está cultura em nossa cidade, premiando: 

penteados, maquiagens, roupas, dançase movimentos culturais.  

 

*Praça das Artes 

Bem na entrada do distrito sede, no conjunto que envolve teatro, rodoviária e mercado 

municipal, iremos criar a praça das artes com exposições permanentes de Artistas 

locais. 

 

*Caminhando por entre as Matas  

Nosso verde será mais verde quando visto de perto. Esse projeto visa explorar o eco 

turismo através das caminhadas ecológicas, fazendo nossos turistas e nós mesmos 

conhecermos melhor nossas matas, cachoeiras e também nossos parques. Faremos a 

preservação e criação de trilhas, além de mapas que permitam a qualquer um, sem 

nenhum custo andar pelo Município.   

 

 

18. Saúde Pública 

 

 Criação de um novo Cemitério Municipal, com serviço de Crematório, 

 

 Canil Municipal 

Ampliaremos o Canil Municipal, melhorando os serviços prestados aos animais 

abandonados em convênio com a Faculdade de Veterinária, Associações e 

Grupos de proteção aos animais, 

 

 Cemitério para animais de pequeno porte 

Será disponibilizada área para que os animais de pequeno porte de nossa 

cidade possam ter um local adequado para sepultamento. 

 


