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 A Coligação JUNTOS SOMOS MAIS FORTES apresenta seu Plano Municipal de 

Governo para o resgate do desenvolvimento de Valença.  

O presente documento visa embasar uma gestão eficiente e estabelecer rumos e 

condições para a melhoria das condições econômicas e sociais da população. 

 

O descontrole e a ineficiência das contas públicas não são mera questão contábil, 

refletem nos serviços e políticas públicas que deveriam atender à população.  

A necessidade de resgate do rumo de Valença nos leva a apresentar uma 

alternativa política de gestão. Não pretendemos apenas mudar o governo 

municipal, mas a forma de governar.  

 

Apresentamos nosso Plano, construído no debate entre os cidadãos valencianos. 

O presente documento visa embasar uma gestão eficiente e estabelecer rumos e 

condições para a melhoria das condições econômicas e sociais da população 

valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAÚDE 

 

 

 Saúde é uma das principais preocupações da população. Não sem razão 

reclama-se da carência de atendimento pronto e qualificado. Colocamos 

neste plano as condições para a superação dessa deficiência. 

É fundamental oferecer atendimento eficaz nos Postos de Saúde, e a partir daí 

tornar todo o sistema mais eficiente. 

O município deve promover a saúde integral, quer seja diretamente ou através de 

convênios. Para tanto precisa contar com eficiência na gestão de recursos, bons 

profissionais e sistemas de controle. 

A prevenção, sempre tão exaltada, também precisa de planejamento. Não bastam 

discursos, é necessário planejar as ações específicas, e contar com os agentes de 

saúde e campanhas de esclarecimento e práticas sanitárias. 

Saúde é condição de cidadania, e os serviços oferecidos nesta área são parâmetro 

da eficiência na gestão pública. 
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Nossas principais metas são: 

 

� ELIMINAR AS FILAS. 

� NÃO DEIXAR FALTAR REMÉDIOS À POPULAÇÃO. 

� REDUZIR PARA NO MÁXIMO 60 DIAS AS CONSULTAS COM 

ESPECIALISTAS. 

� REDUZIR O PRAZO PARA EXAMES MÉDICOS. 

� AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

� HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES 

QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO 

� ESTÍMULO AO COMBATE ÀS ZOONOSES 

 

Destacamos que para atingir essas metas é necessária a revisão dos contratos de 

terceirização atuais, que retiram do poder publico a capacidade de gestão, e 

consomem a maior parte dos recursos. 

Ressaltamos aqui algumas práticas que pretendemos adotar em nossa 

administração: 

 

� INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE.  

Implantar software gerencial que permita agendamento eletrônico, histórico e 

prontuário médico digitais, acompanhamento em tempo real pelos gestores e por 

órgão de controle (ex.: conselho de saúde), memória de responsabilidade técnica e 

emissão de receitas, declarações e atestados. 

� Unidades de Saúde com ATENDIMENTO DAS 07h00 ÀS 21h00. 

Possibilitando o trabalhador consultar-se fora do horário comercial. 

� Estabelecer PROTOCOLO DE ATENDIMENTO. Um roteiro para o 

atendimento médico, pautado pelo diálogo com o paciente, o bom 

diagnóstico e a busca da solução do problema. Este protocolo poderá ser 

acompanhado online.  



EDUCAÇÃO 

 

 Educação nunca deveria ser encarada pelos gestores públicos como 

despesa. Os recursos aplicados são o melhor investimento que o 

município pode fazer para o futuro. A qualificação dos cidadãos é 

condição fundamental para o desenvolvimento do município. 

As Escolas são a grande estrutura capilar da Prefeitura. A Rede de Ensino fornece 

oportunidades de relação entre o poder público e o cidadão. É fundamental 

aproveitá-las. 

Na nossa perspectiva de gestão da educação, ela começa desde a primeira 

infância, acompanha os alunos no período escolar e dá suporte para qualificação 

continuada após sua saída dos quadros formais. A Escola, mais do que fornecer 

conteúdo, deve também formar cidadania e dar suporte ao seu exercício. 

A melhora da Educação em Valença passa obrigatoriamente pela valorização do 

profissional da área, fornecimento de infraestrutura adequada, a geração de 

índices eficientes de avaliação de desempenho e a democratização dos processos 

decisórios e responsabilidades. 
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Nossas principais metas são: 

 

� PROJETO COMUNIDADE ESCOLA. 

Transformar cada escola em instrumento de envolvimento da comunidade na 

educação de nossas crianças e nas demais políticas de exercício da cidadania. 

 

� APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

Garantir serviços e acompanhamento multidisciplinar de fonoaudiologia, 

fisioterapia e psicologia. Fornecer Terapia Ocupacional. Assegurar a inclusão dos 

alunos nas classes regulares nos níveis da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Ampliar as equipes avaliadoras. Garantia da efetivação dos gastos 

dos recursos destinados à educação especial. Assegurar materiais didático-

pedagógicos aos profissionais da Educação Especial. Garantir a participação da 

família e da comunidade. 

 

� VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 

Garantir ao Magistério Público Municipal, bem como a todos os profissionais da 

Educação de Valença:  

1. O ingresso através de concurso público e prova de títulos,  

2. Aperfeiçoamento profissional,  

3. possibilidade de progressão funcional,  

4. Período reservado a estudos, planejamentos e avaliação. 

 

� GARANTIR AS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA. 

As Escolas devem estar em bom estado e com salas em número suficiente para 

atender o critério de no máximo 25 crianças por turma. 

 

 



� DOBRAR O NÚMERO DE VAGAS EM CRECHES E DAR TODA ATENÇÃO 

À EDUCAÇÃO INFANTIL 

- Dobrar já no primeiro ano o número de vagas para crianças de 0 a 3 anos.  

- Realizar Cadastro único para crianças de 0 a 5 anos. Identificando demandas e 

necessidades. 

- Universalizar o atendimento de pré-escola de 04 e 05 anos na Rede Municipal de 

Ensino. 

 

� DEMOCRATIZAR A GESTÃO E O FUNCIONAMENTO: 

O PROCESSO DE GESTÃO Democrático, no Município de Valença nortear-se-á 

pelos princípios autonomia com responsabilidade, tendo como principal objetivo a 

qualidade no processo de ensino e aprendizagem. 

• Fortalecer o conselho Escolar e associação de pais, professores, funcionários e 

mestres das unidades. 

• Fortalecer o trabalho valorizado pelos órgãos colegiados Municipais CME 

Conselho Alimentação Escolar. 

• Promover parcerias com a área da saúde e ação social, bem como com o 

Conselho Tutelar na busca pela efetivação da política pública como alternativa de 

transformação social. 

• Desenvolvimento de ação articuladas com a Rede Estadual de Ensino, com 

vistas à comunidade e o pleno desenvolvimento do processo de ensino 

aprendizagem dos educadores. 

• Rediscussão do Plano Municipal de Educação e Projeto Curricular Municipal. 

• Garantir as eleições democráticas para diretor. 

• Garantir a integração entre Secretaria Municipal de Educação e de Obras para 

planejamento, acompanhamento e decisões de construção ou reforma dos 

espaços físicos da rede Municipal de Ensino. 

• Garantir que na Rede Municipal de Ensino tenha sistema de informática que 
integre Escolas/ SME levar o acesso à internet em todas as unidades Escolares. 
 



São também nossos objetivos: 

 

� Implantação do curso pré-vestibular e do programa de bolsa de 
estudos para os alunos do município.  

 
� Cursos profissionalizantes. 

 
� Melhoria no transporte dos alunos, sobretudo para os que moram em 

locais de difícil acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÇÃO SOCIAL 

 

 Ação Social é fundamental para qualquer órgão que opere políticas 

públicas. É onde se concentram os especialistas no contato com o 

público. Não há bom governo sem boas estruturas de Ação Social, são 

elas que determinam quem será atendido, e se o atendimento estará surtindo 

efeitos. 

Todas as áreas de atuação da Prefeitura podem se beneficiar da interação que 

uma boa Ação Social pode desenvolver, operando como veículo de comunicação 

com a Sociedade, e centralizando os conselhos, instituições e organizações 

sociais. 
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Nossas principais metas são: 

 

� CENTRALIZAR e assessorar os CONSELHOS MUNICIPAIS e locais; 

 

� Implantar CENTRO DA JUVENTUDE, fornecendo transporte até o local, e o 

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE; 

 

� Promover programa de inclusão de famílias de situação de risco no CRAS; 

 

� Fortalecer o controle social e as entidades assistenciais do município; 

 

� Implantar PROGRAMA PARA MORADORES DE RUA, com reinserção na 

família e no mercado de trabalho; 

 

� Implantar o SUAS. Sistema Único de Assistência Social; 

 

� Estabelecer o PROTOCOLO DA REDE DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA; 

 

� Implantar SEDE PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGURANÇA PÚBLICA 

 

ualquer Plano Municipal de Segurança Pública inicia-se pelo gestor 

municipal, ou pretendente ao cargo, assumir clara e plenamente o dever 

constitucional do município para com a Segurança de seus cidadãos. 

Conforme o Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

O equívoco em eximir o município da responsabilidade de conquistar a Segurança 

Pública vêm da simplificação do tema como atributo exclusivo das forças policiais, 

estas sim de responsabilidade dos Estados e da União.  

A Segurança Pública, suas falhas e suas políticas são fenômenos sociais amplos, 

que escapam à competência exclusiva de aparatos de repressão. Estes últimos 

são uma parte importante de uma diretriz maior. Para alcançarmos uma situação 

social satisfatória no que concerne à segurança, os poderes instituídos devem 

substituir oportunidades de crime e contravenção por condições de cidadania. 

Uma boa gestão de Segurança Pública depende da sinergia entre os entes 

federados e por fim uma gestão mais competente e compromissada. 
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Nossas principais metas são: 

 

� CÂMERAS DE SEGURANÇA.  

Instalar câmeras de segurança em número suficiente para monitoramento de todo 
o município, com prioridade para escolas e centros de convívio social. 

� CENTRAL DE MONITORAMENTO.  

Unidade da Guarda Municipal que concentra as imagens geradas pelas câmeras 
de segurança, softwares de reconhecimento de situações de risco, rastreamento 
dos guardas comunitários e seus comunicados. A central contará com efetivo de 
apoio aos guardas comunitários para situações que assim demandem. 

� MAPA DO CRIME.  

Criar mecanismo para que todo crime ocorrido no município seja comunicado à 
Central de Monitoramento. A partir daí georreferenciar as ocorrências gerando 
mapa de onde é mais necessária a intervenção das instituições. 

� EMERGÊNCIA LOCAL.  

Criar um número de telefone local para receber as chamadas, fazer a triagem e dar 
atendimento correto para as demandas. A população de Valença terá um número 
só seu para ligar em caso de emergência. 

� CONSELHO TUTELAR.  

Dar condições de ação ao conselho tutelar e controlar sua atuação através de 
Grupo de Trabalho composto por todas as instituições de interesse na Segurança 
Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA E PECUÁRIA 

 

dentificamos nesse setor uma excelente oportunidade de desenvolvimento do 

município, impulsionado pelo desenvolvimento de nossas famílias e cidadãos. 

Com investimentos públicos, parceiros privados interessados nesse mercado 

latente, podemos agregar valor a nossa produção.  

Tecnologia e identificação de nichos de mercado darão a tônica do incremento 

produtivo e de faturamento para o setor, bem como instrumentos melhora na 

distribuição e logística. 

Nossa meta é elevar a participação do setor agrícola no nosso PIB. 

E com esta renda extra, permitir que as terras e seus frutos sustentem as novas 

gerações, e que elas não sejam obrigadas a abandonar o campo por falta de 

viabilidade econômica. 
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Nossas principais metas são: 

 

� Melhorias, manutenção e conservação das estradas vicinais,  

 

� Apoio às empresas caseiras rurais, 

 

� Melhoria do mercado municipal,  

 

� Contratação de profissionais agrários para melhorar os serviços de 

extensão,  

 

� Aquisição veículos novos para a secretaria de agricultura, 

 

� Apoio à produção e comercialização dos produtos rurais,  

 

� Valorização e ampliação da produção leiteira do município,  

 

� Apoio aos pequenos produtores rurais, 

 

� Incentivo à mulher do campo,  

 

� Apoio aos eventos rurais regionalizados por localidades municipais,  

 

� Valorização da integração das entidades afins rurais,  

 

� Trabalhar em parceria com o conselho municipal de política agrícola; 

 

 



MEIO AMBIENTE 

 

 relação do homem com a natureza não pode mais ser vista como uma 

queda de braço e sim com uma parceria para o bem comum, ou seja, 

integrar as políticas de desenvolvimento, mas jamais esquecer o cuidado 

com o meio ambiente.  

 

Queremos propor ações sempre em Parceria com o Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente e norteadas pelo DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVAL, 

conceituando-o como sendo “O desenvolvimento que procura satisfazer as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as 

pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social 

e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um 

uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats 

naturais”. 
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Nossas principais metas são: 

 

� CONTROLE DE ANIMAIS E PRAGAS. 

Equipar o Centro de Zoonose para que possa identificar populações de pragas na 

cidade, evitar doenças, controle e chipagem de cães e gatos para evitar metas 

populações como combater a proliferação de vetores atraídos por roedores a 

exemplo dos ratos. Fazer convênios com profissionais da área de zootecnia e 

veterinária para dar suporte à vigilância sanitária e de saúde. 

 

� GESTÃO DE VAZIOS URBANOS (TERRENOS BALDIOS). 

Cada proprietário deve ser responsável por seu terreno, por isso, o mesmo deverá 

zelar e cuidar do seu imóvel mesmo que não esteja ocupado. Serão estimulados e 

incentivados os proprietários através de cálculo junto a Secretaria do Meio 

Ambiente de desconto ou gratificação no IPTU para os terrenos que manterem 

cuidados e conservados.  

 

� PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E PARQUES. 

Os parques, praças, e as florestas urbanas serão destaques em nossa gestão, de 

forma compartilhada entre proprietários e poder público áreas em ambientes 

urbanos serão criados equipamentos urbanos para a proteção do meio ambiente. 

Não podemos esquecer a necessidade que temos de boa qualidade de ar e água, 

essa conquista só se dará com a união de esforços, poder público e coletividade. 

 

Essas ações serão desenvolvidas com o apoio e orientação do Conselho de 

Defesa do Meio Ambiente, que tem atribuições consultivas e deliberativas, que 

junto com o poder público organizarão campanhas e momentos de debates, tais 



como: fóruns de lixo e cidadania, campanhas educativas entre outras ações junto 

unidades de ensino, universidade e a população em geral. 

 

São também nossos objetivos: 

 

� Criar, ampliar e manter as unidades de conservação no município,  
 

� Projeto de micro bacia,  
 

� Projetos de recuperação de áreas degradadas, 
 

� Implantação da guarda ambiental, 
 

� Combate aos incêndios florestais, 
 

� Criação de pontos de observação de focos de incêndios,  
 

� Valorização dos jardins da cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANISMO 

 

rbanizar uma cidade é oferecer diretrizes para transformar seu 

crescimento em desenvolvimento. A cidade não deve ser um ente 

separado das pessoas, é o lugar onde realizam a vida, deve, portanto, 

ser parte das famílias e cidadãos. A isso chamamos de ocupação social do 

espaço. A grande diretriz para o planejamento urbano é tornar possível e 

agradável a ocupação dos espaços sociais pelas  famílias, aproximando o público 

da vida privada. Isto em si tem um efeito avassalador em todas as dimensões da 

gestão pública. Uma cidade em que as pessoas assumam o espaço para si, é uma 

cidade com milhares de agentes públicos cuidando dela. 
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Nossas principais metas são: 

 

� MOBILIDADE URBANA  

Garantir a capacidade do cidadão em deslocar-se confortável e rapidamente, 
compreendida em todas as suas vertentes, 

� ACESSIBILIDADE.  

É direito de todo cidadão acesso a seu patrimônio comum (tudo aquilo que for 
público). Implantar em todas os passeios instrumentos de acessibilidade, rampas e 
piso táctil onde necessário. 

� TRANSPORTE PÚBLICO 

Garantir um Transporte Público de qualidade, integrando os Distritos à Sede. 
Alcançando todos os Bairros e Zona Rural. Utilizando Ônibus, Micro-ônibus e 
Vans. 

� CICLOVIAS.  

Implantar ciclovias possibilitando desta forma o uso de bicicletas como alternativa 
para locomoção urbana. 

� PRIORIDADE PARA AS PESSOAS 

Uma cidade humana deve dar condições de conforto e segurança para as 
pessoas. Priorizando-as em relação aos carros. 

� ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

Implantar vagas de estacionamento rotativo, para facilitar o acesso em locais onde 
o motorista tem dificuldades em encontrar locais para estacionar. 

O sistema visa garantir mais rotatividade de vagas e a democratização do espaço 
público, para que mais pessoas tenham acesso ao estacionamento em áreas do 
município. Com  renda revertida para entidades assistenciais do Município 

 

 

 

 

 



CULTURA 

 

 Cultura, como expressão da alma humana, eleva o cidadão e contribui para 
melhor qualidade de vida. Concorre com o descaminho das drogas, combate 
de maneira saudável o afastamento social da 3ª idade além de qualificar o 

cidadão ao convívio e ao mercado. 
 

O Movimento cultural são todas as pessoas, grupos, entidades e setoriais que 
estão discutindo e produzindo cultura em suas mais diversas formas. Tais entes 
precisam ter participação no planejamento e execução dos projetos culturais do 
poder público. 
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Nossas principais metas são: 

 
� REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO CULTURAL  

A Secretaria de Cultura também deve ser fortalecida para que contenha servidores 
públicos na quantidade necessária e com qualificação para o planejamento e 
execução de uma gestão eficaz, garantindo a manutenção da memória e a 
continuidade das ações.  

É preciso romper com privilégios e dar um tratamento efetivamente democrático e 
participativo, a partir de uma rede institucional integrada, que fortaleça a Cultura.  

� INFRAESTRUTURA CULTURAL 

Recuperar os espaços culturais e ampliar a oferta de equipamentos culturais, 
levando infraestrutura adequada, iluminação e segurança. 

� PATRIMÔNIO  

É preciso integrar o planejamento e a gestão urbanística e regional, bem como 
resgatar e valorizar o patrimônio de cada bairro e Distrito para que seja 
devidamente apropriado e cuidado por seus cidadãos.  

� DESENVOLVIMENTO DAS ARTES  

Promover o desenvolvimento das vocações artísticas e culturais. O foco está na 
promoção e estímulo à diversidade de linguagens e segmentos artísticos. 
Identificar e potencializar esse talentos e oferecer as condições adequadas para 
que desenvolvam sua arte, condições e incentivo para se projetarem no mercado 
cultural.  

� ECONOMIA CRIATIVA  

Valorizar e investir na indústria cultural para alavancar a economia. O 
desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura e das novas tecnologias da 
informação e comunicação devem estar a serviço do bem-estar da população, da 
geração de emprego e renda.  

 
� CIDADANIA E DIVERSIDADE  

Valorizar a diversidade cultural, exaltar a história de Valença. O programa pretende 
promover as várias linguagens, expressões e manifestações da cultura rural e 
urbana que compõem a nossa identidade. 



TURISMO 

 

 turismo é uma atividade que necessita de parceria permanente entre os 
setores público e privado para se desenvolver a contento. Ao setor privado 
compete realizar o turismo propriamente dito, enquanto que ao poder 

público compete investir em infraestrutura.  

Além do setor privado organizado, e do Poder público, um terceiro elemento é 
necessário nesta equação: a comunidade. A participação ativa da comunidade é 
um elemento facilitador da atividade turística.  

Portanto, para se manter o nível ideal turístico no município, é necessário que 
coexistam as seguintes condições:  

− Receber bem os turistas  

− Existência de estrutura hoteleira e gastronômica suficiente  

− Infraestrutura urbana adequada  

− Fácil acesso aos destinos turísticos  

− Limpeza  

− Vegetação.  
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Nossas principais metas são: 

 

� Construção de Centro de Convenções;  
 

� Otimizar os projetos de saneamento básico e infraestrutura, com instalação 
de banheiros públicos;  
 

� Fomentar o turismo da terceira idade e da Juventude;  
 

� Fomentar o turismo religioso;  
 

� Criar um calendário de eventos turísticos e culturais, descentralizados;  
 

� Criar Assessoria de Comunicação específica para o Turismo;  
 

� Investir na captação de Turismo de negócios;  
 

� Incentivar a gastronomia local;  
 

� Criação de novos produtos turísticos  
 

� Adotar o ensino de turismo na rede municipal de educação;  
 

� Alavancar o ecoturismo, aproveitando o atrativo natural das matas, por meio 
de: Oficialização das rotas turísticas, devendo ser definidas (numeradas) e 
roteirizadas (mapear a trilha informando o grau de dificuldade e 
infraestrutura oferecida). Após este mapeamento e oficialização, as rotas 
deverão ser sinalizadas, limpas constantemente e oferecer uma estrutura 
com profissionais capacitados a oferecer um passeio com instrução e 
segurança (guias e equipe técnica).  
 

� Criação de um parque municipal para eventos, que tenha espaços para 
feiras de artesanato, shows musicais, exposições, teatro ao ar livre e 
parque infantil.  

 

 

 

 



ESPORTE E LAZER 
 

 esporte é um direito Constitucional assegurado a todos, porém é 
necessário criar a Cultura Esportiva na população, e esta cultura não 
significa apenas a participação em programas esportivos. Significa, 

também, que a população deve estar devidamente representada nos fóruns de 
decisão sobre as políticas públicas. 

É preciso trazer o esporte para a política, acabando com o estigma de atividade 
alienadora, que a faz ser vista pela sociedade como política social de menor 
importância. 
As ações pontuais, como ocorrem hoje, não levam à consolidação de uma cultura 
esportiva e de lazer nas comunidades. 
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Nossas principais metas são: 

 
� Construção de um Ginásio de Esportes Municipal 

 
� Fomentar e valorizar a realização dos Jogos Internos nas Escolas, com a 

participação de todos, interagindo com as outras áreas do conhecimento, 
com a realização de Semana Esportiva/Cultural.  

 
� Realizar os Jogos Estudantis de Valença.  

 
� Revitalizar e adequar com qualidade a infraestrutura esportiva nas Escolas 

Municipais.  
 

� Realizar os Jogos Estudantis de Valença para as pessoas Portadoras de 
Necessidades Especiais  

 
� Otimizar a utilização dos espaços públicos (praças e quadras poliesportivas, 

equipamentos das escolas nos fins de semana e feriados) destinados à 
prática de atividades físicas, esportivas e de lazer esportivo.  

 
� Adequar a infraestrutura esportiva para ser utilizada pelas pessoas 

portadoras de necessidades especiais.  
 

� Fomentar a Gestão Participativa nos assuntos do esporte e lazer esportivo 
nos bairros, juntamente com as Associações de Moradores.  

 

� Desenvolver, em parceria com os Clubes de Valença, a utilização de seus 
espaços em projetos esportivos e de lazer de interesse comunitário. 
 

� Programar calendário anual de eventos esportivos e de lazer que 
contemplem a participação ativa ou passiva das pessoas.  

 
� Recuperar, sinalizar e aumentar a malha viária de ciclovias na cidade.  

Construir bicicletários dotados de infraestrutura necessária ao bom atendimento 
dos ciclistas, em pontos estratégicos do município. 

 

 

 



Esses são os principais pontos abordados pela Coligação JUNTOS SOMOS MAIS 

FORTES em seu Plano Municipal de Governo.  

 

Aproveitamos também para destacar nossa principal Bandeira: 

O COMBATE A EVASÃO DE RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO 

 

Valença hoje perde em torno de DUZENTOS MILHÕES de reais, por mandato, ou 

seja, durante quatro anos, Valença perde cerca de 1/3 de tudo que arrecada neste 

período. 

Nossas riquezas escapam pelas desnecessárias Terceirizações, principalmente as 

ligadas ao Saneamento, abastecimento de Água e Coleta de Resíduos Sólidos. 

Assumimos o Compromisso de Criarmos uma Empresa Municipal para responder 

por esses setores, assim como pelo Esgotamento Sanitário e Captação e 

Drenagem de águas pluviais. Fazendo com que nossos Recursos permaneçam em 

nossa cidade. 

Combateremos também outra forma de mal emprego dos nossos Recursos 

Públicos, com a redução dos alugueis pagos pela Prefeitura. Para tanto 

otimizaremos o uso de nossos espaços, como também ampliaremos o Centro 

Administrativo.  

Inadmissível, por exemplo, é termos mais de 12 mil m², no Galpão da Antiga 

Ferreira Guimarães, nada se feito por lá e gastarmos milhões em alugueis. 

Valença pode muito mais, pode ter a certeza que esses descalabros não mais 

acontecerão. 

 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 

 

 


