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Apresentação:

Rodolfo Fernandes certamente vive o melhor momento de sua história. Este é o
nosso presente, com conquistas e reconhecimento. A partir de agora, precisamos
planejar e preparar o desenvolvimento dos próximos anos, construindo aquela que será
uma das melhores cidades do Brasil, em qualidade de vida e crescimento econômico. E
o crescimento que virá será sustentável, pois, nossa cidade será socialmente justa,
economicamente viável, e ambientalmente correta.
Socialmente justa, porque respeita o ser humano. Não há sustentabilidade
ambiental sem considerar a questão social. Uma cidade socialmente justa, se constrói
com a melhoria da qualidade de vida da população, com a diminuição das diferenças
sociais, e com políticas públicas voltadas à questão social.
Economicamente viável, pois, proporciona o acesso à ciência e à tecnologia, além
de manter uma política rigorosa de compras públicas, administrando e investindo o
dinheiro público de forma transparente e justa.
É buscando isso que trabalharemos incansavelmente a partir de 1º de janeiro de
2017, se esta for a vontade dos Rodolfo-fernandenses, construindo uma cidade cada vez
melhor. Serão quatro anos de trabalho intenso, responsável e com resultados
expressivos para a nossa gente. Junte-se a nós!
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Saúde.
Saúde acolhedora, inclusiva e para todos.
A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela
humanização do atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de saúde, até o
atendimento médico. O serviço continuará sendo aperfeiçoado e realizado com zelo e
respeito ao cidadão rodolfo-fernandense.
Melhoraremos os modelos de atenção à saúde básica, com atividades na
promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando programas especiais para a
criança, a mulher, o homem e a melhor idade, com atendimento acolhedor e integral do
cidadão, observando os objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU.
Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e sustentabilidade
de ações eficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade, que garanta uma Saúde
Pública que atenda às necessidades da população.
Principais ações propostas:


Ampliar os Conselhos Locais de Saúde, fortalecendo e democratizando o
controle social nos territórios de saúde do Município;



Ampliar equipes de atendimento do Programa de Saúde da Família;



Ampliar a Linha Saúde na área rural do Município;



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



Elaborar projeto e destinar a área para implantação do Hospital Municipal, em
conjunto com Estado e União;



Revitalizar as Unidades Básicas de Saúde, quando necessário;



Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas;
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Educação.
Educação de qualidade.
A educação de qualidade consiste na grande meta que pretendemos atingir nos
próximos quatro anos de gestão. Para que isso ocorra, precisamos implementar grandes
ações que venham ao encontro das necessidades educacionais dos alunos matriculados
na Rede Municipal de Ensino.
Neste sentido, compreendemos que a educação de qualidade passa pelo direito
ao acesso à escolarização na Educação Infantil. É nossa meta universalizar o
atendimento às crianças de 4 e 5 anos, bem como, atender a atual demanda reprimida.
Aperfeiçoaremos

o

atendimento

no

ensino

fundamental (1º ao 5º ano) e suas modalidades (Educação Especial e Educação de
Jovens e Adultos).
E para elevarmos o padrão de qualidade educacional, vamos investir em
reformas, ampliações de escolas e, adquirindo material didático compatível com a faixa
etária das crianças. Também serão mantidos a excelente alimentação escolar, bem
como, a formação e a valorização dos profissionais da educação.
Principais ações propostas:


Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade;



Cursinhos preparatórios aos estudantes universitários;



Capacitação dos Profissionais na área da educação;



Implementação de Bolsa Estágio aos Estudantes Universitários;



Manter o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para todos os
alunos da rede municipal de ensino;



Manter o programa de distribuição gratuita anual de Material Escolar para todos
os alunos da rede municipal de ensino;



Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar;



Garantir o transporte de qualidade aos estudantes da zona rural do Município
de Rodolfo Fernandes.
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Infraestrutura.
Preparar Rodolfo Fernandes para o crescimento dos próximos anos.

Nos próximos quatro anos, vamos preparar o caminho de crescimento dos
próximos anos que virão. Certamente, Rodolfo Fernandes será uma das melhores
cidades do futuro, e uma das principais cidades do interior do país. Referência Estadual
em vários setores. Este crescimento precisa ser amparado por uma estrutura urbana
que lhe dê sustentação, sendo este nosso próximo grande desafio.
Principais ações propostas


Construir calçadas padronizadas e ecológicas em todos os prédios públicos;



Pavimentar todas as ruas da cidade que não possuem calçamento em
paralelepípedo;



Ampliar pontos de acesso e a velocidade de conexão de internet em Praças e
locais de grande movimentação;



Eliminar pontos escuros da cidade, por meio da extensão da rede de iluminação
pública, e a colocação de luminárias mais eficientes;



Construção de uma praça para eventos municipais;



Reforma e ampliação de órgãos municipais, quando necessário.
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Desenvolvimento Econômico.
Fomentar o empreendedorismo de Rodolfo Fernandes.

Vamos continuar incentivando o empreendedorismo, por meio da criação de
novas áreas industriais e, do aumento da oferta de microcrédito, oferecendo
capacitações e treinamentos aos empreendedores individuais e, apoio na promoção de
eventos que estimulem a economia local.

Principais ações propostas:


Organização do Comércio Local;



Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores;



Realizar mostras e feiras de negócios;



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



Promover ações em parceria com o SEBRAE, para realizarmos oficinas de
capacitação e incentivo ao microempreendedor.
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Esporte e Lazer.
Nossa Rodolfo Fernandes tem aptidão para o esporte.
Continuaremos apoiando diversas modalidades esportivas amadoras e,
incluiremos novas categorias. Vamos viabilizar recursos para ampliar nossas áreas
esportivas. Com tudo isso, teremos uma das melhores estruturas para a prática de
esportes do interior do país, formando atletas, descobrindo talentos e proporcionando
lazer e diversão aos rodolfo-fernandenses.
Principais ações propostas:


Desenvolver atividades de lazer em todo o Município, em espaços públicos, nos
finais de semana e feriados, oportunizando lazer e entretenimento à
comunidade em geral, por meio do programa "Praça Ativa";



Promover o programa "Ginástica para todos", com aulas de alongamento,
ginástica aeróbica, localizada e funcional;



Manter o programa de instalação de academias de todas as idades e, academias
ao ar livre, em diversos pontos da cidade;



Prestigiar e apoiar atletas locais, para representarem Rodolfo Fernandes em
outros Municípios;



Realizar as "Olimpíadas Municipais", com disputa de várias modalidades
esportivas, visando à integração social e promoção da saúde;



Ampliar as vagas e horários de utilização dos Ginásios Municipais;



Incentivar a realização de competições amadoras de diversas modalidades;
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Meio Ambiente.
Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
Para ser uma cidade sustentável, Rodolfo Fernandes precisa ser ambientalmente
correta. Estamos caminhando para isso. Na gestão dos recursos hídricos, na arborização
urbana, no gerenciamento dos resíduos sólidos, no saneamento ambiental e, na
construção de espaços ambientais de lazer.
Além da continuidade de boas práticas, avançaremos e inovaremos, por meio da
reciclagem dos materiais e uso de tecnologias limpas, na educação ambiental, bem
como, nas regras de proteção ambiental e fiscalização.
Com o meio ambiente degradado, o ser humano resume o seu tempo de vida e,
a economia não se desenvolve satisfatoriamente. É por essa razão que a qualidade de
vida e o respeito ao meio ambiente estão entre as prioridades.
Principais ações propostas:


Ampliar as ações de arborização urbana, por meio de distribuição de mudas
ambientalmente corretas;



Ampliar, aperfeiçoar e massificar o projeto “Coleta Legal” (coleta seletiva);



Elaborar e aprovar o novo Plano de Saneamento do Município.



Construir um Parque Ambiental no Serrote dos Gatos, localizado no Município,
promovendo a cultura da preservação, conservação e contemplação dos
recursos naturais, aliado à prática de esportes e atividades culturais;



Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos;



Municipalizar o serviço de tratamento de resíduos da construção civil.
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Assistência Social.
Compromisso com o direito de todos.
A Assistência Social, como política de proteção social, configura-se como uma
nova possibilidade para o nosso País e, Rodolfo Fernandes, Município com Gestão Plena,
irá desenvolver um trabalho de excelência, no que se refere ao atendimento a famílias
em situação de vulnerabilidade social.
No entanto, a consolidação da assistência social como política pública e direito
social, ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. Assim, nossa proposta de
governo é continuar fazendo valer o que preconiza essa importante política e, garantir
atendimento de qualidade a todas as famílias que dela necessitam.
Frente aos desafios, propomos o desenvolvimento de formas inovadoras e
criativas na sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação e informação.
Principais ações propostas:


Ampliar os serviços ofertados pelo Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS);



Instituir no CRAS um núcleo para atendimento à mulher, em situação de
violência;



Implementar um Comitê da Juventude;



Implementar o programa de formação continuada para profissionais da rede
“socioassistencial” do Município (governamental e não-governamental) e,
conselheiros de políticas públicas.



Ampliar os grupos de Apoio do CRAS.



Implementar a semana da mulher, com atendimentos médicos odontológicos e
atividades esportivas.



Buscar junto aos Órgãos Federais e Estaduais, a implementação do Centro de
Referência Especializado em Assistência Social (CREAS).



Implementar o programa de inclusão digital a terceira idade.



Efetivar os benefícios eventuais.
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Agricultura.
Apoio e incentivo ao homem do campo.
A Agricultura é um dos principais pilares da economia de Rodolfo Fernandes.
Somos destaque na colheita da castanha do caju e feijão.
O Poder Público Municipal compreende um dos principais elementos de
promoção e fomento desse fundamental setor da nossa economia. Neste sentido, a
Secretaria de Agricultura continuará desenvolvendo importantes programas e projetos
de apoio ao homem do campo.
Principais ações propostas:


Intensificar o programa de Corte de Terra;



Recuperar estradas rurais degradadas, facilitando assim, o escoamento da
produção rural;



Implantar o Centro de Distribuição Social de Sementes aos Produtores Rurais.



Implementar programas de apoio e incentivo aos produtores rurais do
município.
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Gestão Financeira e Administrativa.
Respeito ao cidadão, modernização administrativa e responsabilidade fiscal.
Na administração municipal de Rodolfo Fernandes, o dinheiro público será
tratado com responsabilidade e seriedade.
Para os próximos quatro anos, além de manter a austeridade fiscal, iremos
ampliar os sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos processos e
procedimentos administrativos e financeiros, com foco na modernização da gestão,
eficiência dos serviços públicos e desburocratização e priorização na transparência, para
que os nossos munícipes tenham acesso a todos os atos administrativos.
Principais ações propostas:


Implantar o sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, onde iremos
transformar todos os documentos físicos em arquivos digitais;



Modernizar o arquivo público municipal;



Garantir a continuidade da revisão do Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira,
do funcionalismo municipal;



Capacitação continua dos servidores da Administração Pública;



Priorizar a transparência na Gestão Municipal.
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Cultura
Arte, cidadania e responsabilidade social.
Rodolfo Fernandes é um centro cultural que, por meio de diversos festivais,
incentiva e estimula a cultura de sua gente.
A cada ano, muitas pessoas são envolvidas em festivais que marcam a trajetória
cultural da cidade, dentre eles, os tradicionais festivais de teatro e dança, além de,
diversas exposições de arte.
Principais ações propostas:


Reformar, estruturar e inaugurar a Casa de Cultura;



Manter e ampliar os festivais de música, dança, teatro;



Ampliar os telecentros, proporcionando inclusão digital;



Implementar projetos de incentivo à leitura;



Implantar e fortalecer o sistema municipal de Cultura.



Implementar programas de incentivo as práticas culturais.
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Habitação
Moradia digna aos rodolfo-fernandenses.
Possuir um local seguro, confortável e digno, para viver com sua família, é o
sonho de muitos cidadãos rodolfo-fernandenses, que desejam também, ter a garantia
de que os filhos terão um teto, um amparo, para seguir suas vidas. Nos próximos quatro
anos, vamos reforçar o trabalho para a construção de novas unidades habitacionais,
reduzindo o déficit habitacional de Rodolfo Fernandes.

Principais ações propostas:


Captar recursos federais, para realizar melhorias em casas de conjuntos
habitacionais de interesse social;



Reabrir inscrições aos interessados no Programa Minha Casa, Minha Vida;



Implementar o Conselho Municipal da Cidade;



Captar recursos federais para a construção de casas.
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Segurança.
Compartilhar a responsabilidade na medida dos limites de atuação.
Embora a segurança pública seja exercida pela polícia estadual, conforme
estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 144, a Prefeitura pode e deve contribuir
dentro de seus limites legais de atuação.
Iremos apoiar as forças de segurança que atuam na cidade, buscando ampliar o
efetivo de policiais e viaturas.
Vamos reforçar a estrutura da “guarda municipal”, 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 efetivo policial do nosso município;



Implantar o sistema de “videomonitoramento” (câmeras de segurança);



Realizar audiências públicas e amplos debates com a sociedade, para avaliar e
traçar metas para a segurança;



Intensificar o programa de estruturação da guarda municipal.

