
 

 



APRESENTAÇÃO 

 

  Respeito e Inovação pautado num Riachão do Dantas próspero. É o que pretendemos em nossa 

gestão com o planejamento, valorização e aplicação dos Recursos públicos com decência e efetiva 

participação dos cidadãos num diálogo contínuo. Mostrando que é possível construir condições de bem 

viver em Riachão do Dantas, a partir da orientação de suas políticas públicas para o desenvolvimento e 

afirmação da cidadania, para o respeito aos direitos humanos e para assegurar a liberdade aos grupos 

específicos que necessitam de proteção e de ações direcionadas. 

  

Nossa proposta de governo não será marcada por promessas, mas por projetos e ações que possam 

ser postos em prática, partindo da premissa de uma gestão democrática e participativa, com o 

compromisso de conduzir o município a seu pleno desenvolvimento, valorizando e respeitando as 

peculiaridades de cada lugar. Em que cidadania e democracia são condições necessárias para a conquista 

do bem-estar social e da liberdade.  

 

Nosso compromisso é resgatar no cidadão de nossa terra o orgulho de ser riachãoense, acreditando 

nas potencialidades que nossa terra oferece, acreditar nos talentos; na rica cultura do nosso município, no 

artesanato, nas produções artísticas e intelectuais, no comércio, na força do homem do campo e acima de 

tudo na inteligência e altivez dos nossos jovens, pois está neles a esperança da construção de um Riachão 

do Dantas próspero. 

 

Portanto, nosso compromisso é realizar uma administração transparente, eficiente, democrática e 

participativa capaz de incorporar efetivamente a participação dos cidadãos, homens e mulheres de cada 

canto desse Riachão, permitindo maior controle social sobre a prestação do serviço público e as ações 

realizadas, pois é dessa forma que juntos acreditamos em um Riachão próspero. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



PROPOSTAS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E FORMAÇÃO CIDADÃ 

 

A carta magna do país define educação como um direito do indivíduo e como um dever do estado e da 

família. Ela determina que os municípios devam atuar prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil. Desta forma, é preciso resgatar o conceito de escola pública como lugar de formação 

integral de cidadãos, com educação de qualidade para todos. Diante disso, apresentamos as seguintes 

propostas: 

 

1- Assegurar a efetivação das metas previstas no Plano Municipal de Educação tornando uma 

política de estado. 

 

2- Implantar a Gestão Democrática na Rede Municipal, de acordo com a lei. 

 

3- Promover Transparência e Compromisso com os Recursos Públicos destinados à Educação.  

 

4- Viabilizar mecanismos de captação de recursos objetivando o desenvolvimento e/ou ampliação 

de Programas Educacionais (Exemplos: Mais Educação, Pró-Infância, Educação no Campo, Pré-

Uni, Educação Profissional e de Jovens e Adultos, entre outros), assim como, melhoramento da 

infraestrutura educacional (reformas e material didático-pedagógico); 
 

5- Implantar, através de parcerias com Instituições de Ensino Superior, cursos de Educação à 

Distância e manutenção de Transporte Escolar para as Universidades aos estudantes de nosso 

Município; 

 

6- Desenvolver programas de  incentivo e bolsas junto universidades e faculdades para o ingresso 

daqueles alunos que atingirem as melhores média no último ano do ensino médio. 

 

7- Ofertar um cardápio para merenda escolar embasado no valor nutricional, qualidade e 

aceitabilidade em consonância com o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). 
 

 

8- Ampliar a oferta de vagas na educação a crianças de 0 a 5 anos. 

 

9- Garantir a alfabetização e o aumento de escolarização aos jovens e adultos. 

 

10- Desenvolver estratégias com a comunidade escolar que garantam a adesão e permanência do 

aluno na escola.   

 

11- Retomar e fortalecer os conselhos de escolas e outras formas associativas dos pais. 

 



12-  Criar e estruturar o espaço físico para o funcionamento dos Conselhos Municipais vinculados à 

Política Educacional  

 

13- Fortalecer e Estruturar os Conselhos Municipais de Educação; 

 

14- Promover a inclusão de pessoas com deficiência, garantindo formação adequada aos educadores 

e demais profissionais na unidade educacional e material pedagógico adaptado para um 

acolhimento mais humano e com qualidade.. 

 

15-  Aperfeiçoar a política municipal de formação e valorização dos profissionais da educação 

articulando carreira, jornada e piso salarial, buscando fortalecer o trabalho em equipe. 

 

16-  Garantir o pagamento do Piso Nacional do Magistério. 

 

17- Criar um calendário de pagamento da educação em consonância com os entes: municipal, 

estadual e federal. 

 

18-  Estabelecer parcerias com universidades e Secretaria Estadual de Educação para implantar 

projetos e programas de formação continuada. 

 

 

19-  Implementar ações intersetoriais efetivas, integrando a rede: educação, assistência social, saúde, 

Conselho Tutelar, Ministério Público, esporte e cultura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROPOSTAS PARA UMA SAÚDE ACESSÍVEL A TODOS E DE QUALIDADE 

 

A saúde caracterizada na constituição federal como direito de todos e um dever do estado, o que 

lhe confere um caráter prioritário, de relevância pública, no âmbito das políticas públicas, será 

aperfeiçoada, ampliada e acessível a toda a população riachãoense, colocando à disposição destes 

as condições necessárias para o acesso a uma saúde de qualidade. Desta forma apresentamos as 

seguintes propostas: 

 

1- Reconhecer o direito a social a saúde, constitucionalmente definido, com acesso igualitário a 

todos, observando os princípios e diretrizes do SUS no desenvolvimento das ações de saúde. 

 

2- Desenvolver ações intersetoriais em parcerias com os demais órgãos de gestão municipal e 

entidades sociais, atuando nos determinantes da saúde individual e coletiva, incluindo as 

questões ambientais. 

 

3- Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção, 

prevenção e vigilância em saúde. 

 

4- Valorizar a atenção aos idosos e a grupos sociais específicos mais vulneráveis que demandem 

politicas de inclusão social. 

 

5- Reorganizar e fortalecer a atenção básica, as equipes e as atividades das unidades básicas, 

para que sejam porta de entrada prioritária e resolutiva dos problemas de saúde com 

condições de serem coordenadores do cuidado integral e do acesso aos demais níveis da rede 

de atenção. 

 

6- Retomar a direção política e gerencial dos serviços públicos municipais, garantindo: 

concursos e seleções públicas, salários iguais para trabalho igual, transparência nas 

contratações, licitações e na constituição de parcerias com entidades privadas. 

 

7- Promover a gestão pública descentralizada e integrada dos serviços de saúde, organizando 

redes regionais de atenção no município. 

 

8- Viabilizar mecanismos de captação de recursos objetivando o desenvolvimento e/ou 

ampliação de Programas do sistema municipal de saúde com a participação e compromisso 

com os três níveis de governo. 

 



9- Desenvolver uma política de educação permanente de todos os trabalhadores da saúde e 

garantir apoio pedagógico e aperfeiçoamento técnico dos profissionais responsáveis pelas 

atividades de ensino nos serviços. 

 

10- Contemplar, na política de gestão de trabalho, a qualificação e a valorização dos 

trabalhadores da saúde, garantindo condições salariais adequadas, ascensão profissional 

segundo planos de carreira e democratização das relações de trabalho por meio de 

negociações permanentes com entidades representativas dos trabalhadores de saúde. 

 

11-  Firmar parcerias com instituições de ensino técnico e superior para contribuir na formação 

estudantil, sendo porta de entrada para estágios curriculares nas instituições de saúde 

existente no município. 

 

12-  Levar a Farmácia Popular para as áreas do município, descentralizando da sede do 

município, facilitando e tornando mais rápido acesso aos medicamentos para as doenças mais 

comuns entre os cidadãos. 

 

13-  Atenção domiciliar para pessoas que apresentam dificuldades temporárias os definitivas de 

locomoção ou para pessoas que estejam em situação nas quais a atenção domiciliar seja a 

mais indicada para tratamento. 

 

14- Ampliação das equipes de Saúde Bucal para o mesmo número de Equipes de Saúde da Família. 

 

15- Ampliação das equipes de Saúde da Família (PSF), incorporando assim mais profissionais, 

qualificando e garantindo que estes atendam a todas as necessidades de promoção, prevenção 

e atenção básica a 100% da população. 

 

 

16- Implantação do Humaniza SUS – Promovendo a harmonia entre trabalhadores, gestores e 

usuários do SUS, otimizando as ações do SUS, dentro de princípios e diretrizes da 

humanização. 

 

17- Garantir os serviços de Urgências e Emergências Hospitalares 24 horas através do Hospital 

do Município de Riachão do Dantas. 

 

18- Promover o atendimento à população riachãoense em casos de urgência, através dos serviços 

móveis, das redes de assistência ambulatoriais municipais e hospitalar. Bem como, o suporte 

necessário para que o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência) 

desenvolva a política de rede de atenção integral às urgências.  

 

19- Promover a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde, bem como 

capacitações continuadas com as esferas estadual e federal de saúde. 

 

 



 

20- Criação da Casa de Apoio, com infraestrutura para os usuários que necessitem de maior 

assistência na capital. 

 

21- Promover a melhoria na qualidade e humanização dos atendimentos médicos, buscando 

resolver as questões de atendimento básico ao cidadão, otimizando e ampliando os 

atendimentos. 

 

22- Promover Vigilância alimentar e nutricional, com o foco na vigilância, promoção, prevenção 

e cuidado integral de agravos relacionados à alimentação e nutrição. Para que através de um 

conjunto de políticas públicas integradas as demais ações de saúde nas redes de atenção 

básica, possamos promover os direitos humanos à saúde e à alimentação saudável. 

 

23- Promover a participação setorial da saúde com a Secretaria de Obras para o desenvolvimento 

de políticas de saneamento básico e consequentemente a diminuição de agravos relacionados. 

 

24- Desenvolver ações setoriais de saúde em parceria com a rede, objetivando a promoção de 

políticas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção do consumo de 

drogas e de ações de prevenção e promoção de saúde e de hábitos saudáveis. 

 

25- Otimizar as ações de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica) 

 

26- Intensificar e monitorar as notificações de agravos e violação de direitos no âmbito da rede 

de assistência básica e hospitalar. 

 

27- Promover assistência voltada para melhoria dos pacientes com deficiência mental (congênita 

ou adquirida) abrangendo ações de apoio voltadas as suas famílias. 

 

28- Implementação do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família no município 

 

29- Inserção de profissionais, Assistente Social, Psicólogo e Nutricionista, para atendimento a 

população prioritária na rede de atenção à saúde.   

 

30- Implementar ações intersetoriais efetivas, integrando a rede (educação, assistência social, 

saúde, conselho tutelar, ministério público, esporte e cultura). 

 

31- Ampliar a oferta de consultas especializadas com agendamento prévio, evitando a geração de 

filas em frente aos postos de atendimento e Clínicas de Saúde da Família; 
 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 A política social deve ser entendida como política de estado e não como política de governo. 

Somente assim, avanços cumulativos poderão ser alcançados. A gestão da política pública de assistência 

social deve consolidar o direito de seguridade social conforme a CF1988, efetivando o SUAS, Sistema 

único de Assistência Social. Portanto, nosso compromisso é oferecer atendimento e condições necessárias 

para levar qualidade de vida aos munícipes, principalmente as famílias de maior vulnerabilidade. Desta 

forma apresentamos as seguintes propostas: 

 

1- Garantir a operação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município de Riachão do 

Dantas, vinculando efetivamente a gestão municipal da política de assistência social ao sistema 

federativo de gestão. 

2- Desenvolver mecanismos qualificadores da gestão pública do SUAS no município e realizar 

processos de capacitação permanente de servidores públicos e conselheiros. 

 

3- Descentralizar a gestão da assistência social, direcionando a gestão e a execução da política de 

assistência nos territórios municipais. 

 

4- Qualificar a rede municipal publica de serviços socioassistenciais, operando-a logica de 

funcionamento em rede com capacidade e área de abrangência definida a partir da 

territorialização das demandas.   

 

5- Intensificar e monitorar as notificações de agravos e violação de direitos. 

 

6- Construir mecanismos de acionamento e fluxos de usuários no sistema de políticas sociais 

promovendo a garantia de acesso com graus crescentes de resolutividades. 

 

7- Implementar um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS no Povoado Tanque Novo 

para assistir melhor a população em seu território de abrangência.  

 

 

8- Fortalecer o Projeto Assistência em Ação, com o objetivo de levar os serviços ofertados pela 

Secretaria de Assistência Social aos povoados do município, facilitando o acesso da população 

aos serviços e benefícios.  



 

9- Tornar a assistência social mais acessível e de domínio público, reafirmando os Direitos 

Socioassistenciais, divulgando os serviços, benefícios, programas e projetos. 

 

 

10- Ampliação da cobertura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, 

adolescentes e idosos nos povoados. 

 

11- Captação de projetos com ações voltadas para politicas do sistema de garantia de direito da  

Criança e do adolescente. 

 

12- Implementar cursos profissionalizantes para jovens e adultos e busca constante de parcerias com 

o Sistema S. 

 

13- Criar programa de empreendedorismo das mulheres artesãs em parceria com a Coordenadoria 

de Políticas para as Mulheres, e promover capacitação e incentivo para criação de cooperativa. 

 

14- Fortalecer os conselhos municipais voltados para as políticas públicas de assistência social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA PARA O RESGATE DA IDENTIDADE CULTURAL.  

 

É necessário construir uma gestão municipal de cultura com foco em três eixos: Política Cultural, 

Resgate, Debate e Formação e Circularidade Cultural. O desafio é adequar a secretaria responsável às 

novas exigências da gestão cultural, revitalizando a cultura do lugar e construindo políticas públicas que 

fortaleça o campo, dando-lhe autonomia e sustentabilidade.  

 

POLÍTICA CULTURAL: 

 

1- Aderir ao Sistema Municipal de Cultura na busca de sistematizar a gestão pública, garantindo ao 

órgão gestor estabilidade político-administrativa, sendo instrumento importante para a continuidades 

das políticas públicas. 

 

2- Criar um Conselho Municipal de Cultura com Organização colegiada, permanente e deliberativa, 

formada por membros eleitos da sociedade civil e o poder público.  

 

 

3- Criar um Fundo Municipal de Cultura buscando adquirir  recursos e meios para financiar a execução 

das políticas públicas de cultura.  

 

4- Criar um Plano Municipal de Cultura, tornando um Instrumento de sistematização e organização da 

política pública de cultura na perspectiva municipal. 

 

 

5- Criar Lei municipal de amparo a cultura que dê suporte às políticas de resgate e valorização da 

Cultura riachãoense. 

 

6- Criar um Cadastro Cultural com o Objetivo de desenvolver e informar a população a respeito dos 

agentes e dos bens culturais do município. 

 

 

7-    Desenvolver projetos de Educação Patrimonial buscando estreitar a relação escola-cultura e 

prefeitura-cultura, promovendo a formação continuada e a adoção de práticas didático-pedagógicas 

que auxiliem na construção de uma consciência patrimonial e no fortalecimento da identidade do 

lugar. 



 

8- Construir ações e programas que deem visibilidade a produção artística e cultural.  

 

9- Criar programas e ações que desenvolvam a cultura e a arte também como atividade econômica, 

priorizando o cidadão. 

 

10- Implantar o calendário cultural do município resgatando e fortalecendo as festividades tradicionais. 

 

11- Criar o festival cultural de inverno na região serrana do município tendo como objetivo valorizar a 

cultura e reunir em um só espaço música, lazer, entretenimento e a valorização do turismo local.   

 

12- Fortalecer e apoiar os artesãos do município, através de criação de cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA  

 

 

Um governo sério, capaz de coordenar esforços e defender os interesses públicos requer uma gestão 
democrática, transparente, inovadora e efetiva. O governo de Simone de Dona Raimunda, buscará inovar 

a gestão do município, articulando o potencial criativo existente, promovendo a participação continua da 

população na gestão municipal, tornando-a mais permeável as discussões as ações governamentais e a 

aplicação dos recursos públicos. Tendo como compromisso, uma gestão ética, transparente, democrática, 

eficiente e promotora dos direitos da população. Partindo desta premissa apresentamos as seguintes 

propostas: 

 

1- Combater e prevenir a corrupção para garantir que as decisões e a aplicação de recursos públicos 
se pautem pelos interesses coletivos. 

 

2- Valorizar os servidores públicos municipais, por meio da democratização das relações de 

trabalho, da reformulação de planos de cargos e salários vigentes, da instituição de uma política 

de gestão de pessoas, da criação da política integrada de saúde do servidor público municipal, 

bem como pela criação de mecanismos para a formação contínua do funcionalismo. 

 

3- Avançar e garantir a transparência no acesso às informações e aos serviços municipais para 

tornar públicos os atos e decisões governamentais e propiciar aos cidadãos o acesso livre aos 

dados e informações da Prefeitura de Riachão do Dantas. 

 

4- Ampliar a qualidade do gasto público no município por meio da implantação de sistemas de custos 

e de compras eletrônicas no âmbito municipal, com a utilização do pregão eletrônico, nos moldes 

já existentes no Governo Federal e no Estado de Sergipe. 

 

5- Melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão, tendo como objetivos aperfeiçoar, racionalizar 
e agilizar o atendimento em todos os órgãos da administração municipal. 

 

6- Garantir a transparência e a idoneidade dos processos licitatórios realizados pelo município, 

buscando coibir qualquer ato de natureza irregular que tente inviabilizar a administração 

municipal. 
 

7- Incentivar e implantar a modalidade de licitação sustentável com base nos moldes da  Lei 

de Licitações 8.666/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTAS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

O desenvolvimento econômico e social do município deve ser orientado pelo princípio da 
indissociabilidade entre o crescimento econômico, o bem-estar social das pessoas, a sustentabilidade 

ambiental. Temos um município com potencial agrário enorme, porém pouco desenvolvido. Em nosso 

governo levaremos estratégias para a melhoria da vida do homem do campo, bem como, as condições 

necessárias para o desenvolvimento de cada região respeitando suas peculiaridades. 

 

A política ambiental municipal deve ter como base a sustentabilidade, o direito a qualidade de vida e o 

fortalecimento dos instrumentos de gestão e controle social. Sua implantação pressupõe de ações pautadas 

na parceria com os diversos setores da sociedade, visando a busca de soluções inovadoras. Desta forma 
apresentamos as seguintes propostas: 

 

1- Incentivar a agricultura familiar tão importante para o nosso município; 

 

2- Priorizar a criação de cooperativas e/ou associações visando a organização social dos produtores 

rurais e fortalecendo os arranjos produtivos locais; 

 

3- Estabelecer políticas de incentivos e de introdução para o desenvolvimento local e criar 

mecanismos para seu fomento para possibilitar o acesso a fundos, recursos públicos e linha de 

crédito privilegiadas de instituições de fomento e financeiras, públicas ou privadas. 

 

4- Apoiar a agricultura do nosso município com a utilização de recursos do FUNDEB para a compra 

de produtos oriundos da agricultura familiar para a merenda escolar. 

 

5- Promover e incentivar uma horticultura agroecológica (sem o uso de defensivos ou insumos 

químicos) em áreas ociosas. 
 

6- Utilizar o poder de compra do município para estimular o desenvolvimento local. 

 

7- Criar a feira de alimentos orgânicos produzidos pelo agricultores do município; 

 

 

8- Articular a politica ambiental com politicas publicas municipais estruturantes(Saúde, educação e 

habitação) e incorporar as diretrizes ambientais e de sustentabilidade em todas as politicas, 
programas e projetos da administração. 

 

9- Mudar a concepção e a orientação da politica municipal de meio ambiente de forma a construir 

uma agenda de desenvolvimento sustentável municipal. 

 

10-  Implantar gestão municipal para os serviços de saneamento de maneira a alcançar a sua 

universalização, a melhoria da qualidade dos serviços e sua eficiência, a redução dos impactos 

conforme a PNSB. 

 

11- Elaborar programas e projetos de educação ambiental, tendo como base a responsabilidade 

ambiental da população em relação á cidade, o fortalecimento do conceito de território, a 

implantação da agenda 21, bem como instrumentos de participação e controle social. 

 

12-  Elaborar politicas e programas de redução da geração de resíduos e de incentivo a reciclagem, 

considerando a inclusão social dos catadores com condições adequadas de trabalho e definições 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 



 

13-  Instrumentalizar a secretaria do meio ambiente para que ela se torne articuladora de iniciativas 
multisetoriais, implantação do Fundo Municipal do meio ambiente e Conselho Municipal do Meio 

ambiente de forma a contribuir com a gestão participativa. 

 

14-  Promover o acesso a um ambiente urbano saúdavel com a conservação dos recursos hídricos, 

dos mananciais existentes no município. 
 

15-  Implantar o programa de coleta seletiva, buscando a gestão e o gerenciamento adequado dos 

resíduos sólidos urbanos municipais. 

 

16-  Fortalecer a capacidade de gestão e gerenciamento dos resíduos do município para os serviços 

de limpeza pública.   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE 

 

Para dar início a uma retomada eficaz da solução dos problemas urbanos e um encaminhamento ao 
desenvolvimento urbano futuro na cidade, Simone de Dona Raimunda balizará a construção de programa 

de governo a partir das diretrizes apresentadas a seguir: 

 

1- Garantir o cumprimento dos princípios estabelecidos pelo Estatuto da Cidade e, em especial, a 

função da cidade e da propriedade urbana. 

 

2- Criar mecanismos para a regularização, urbanização de terrenos irregulares no município.  

 

3- Desenvolver, com ampla participação e controle social, planos e projetos, de modo a planejar a 

restruturação de áreas deterioradas, respeitando a vocação local. 

 

4- Buscar parcerias para a construção de moradias através de programas de habitações, com 

entidades governamentais e associações. 

 

5- Buscar recursos junto ao Governo Federal, para a aquisição de patrulha mecanizada que garanta 

a efetiva manutenção das nossas estradas vicinais facilitando e barateando o escoamento da nossa 
produção; 

 

6- Ações de valorização, aproveitamento e recuperação de praças e áreas a fins, mediante a 

realização de eventos nesses locais, além de obras de recuperação e paisagismo em parcerias 

com as empresas e associações para conservar o patrimônio público; 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

O provimento democrático e preventivo de segurança depende de variáveis extrapoliciais, tais como, 

infraestrutura social, urbana, rural e os serviços de utilidades públicas. Além disso, parte significativa dos 
problemas de segurança vivenciados pelos cidadãos no espaço público ultrapassa a simples intervenção 

policial, requerendo a cooperação das comunidades. Construir um bom programa de segurança pública 

para o município de Riachão do Dantas é o primeiro passo para que a futura prefeita implemente um 

sistema eficaz nessa área. Portanto, apresentaremos as seguintes propostas. 

 

1- Buscar parcerias com o Pronasci ( Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania), e 

Secretária de Segurança pública do Estado de Sergipe a fim de implantar postos policiais e 

unidades moveis nos povoados com maiores índices de violência e criminalidade. 
 

2- Implantar programas de iluminação pública orientado para a segurança. 

 

3- Articular com o governo federal e estadual programas concebidos originalmente no âmbito do 

Pronasci para implantação do município.  
 

 

/ 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA PARA O ESPORTE E LAZER 

 O Esporte e o Lazer são parte da formação integral dos indivíduos, particularmente dos jovens e 

para seu desenvolvimento, para avançar na política de esporte e de lazer é necessário ampliar a oferta de 

alternativas que atendam as diferentes expectativas da população, instalando processos democráticos de 
ampliação das manifestações da cultura corporal de movimento na cidade. O esporte e as práticas 

esportivas configuram excelente instrumento de resgate dos direitos sociais e de acesso a uma melhor 

qualidade de vida. Diante disso, apresentamos as seguintes propostas: 

 

1- Ampliar e promover a qualidade das oportunidades de esporte e lazer, respeitando os desejos, 

necessidades e expectativas das diferentes comunidades para as práticas esportivas e culturais. 

 
2- Captar recursos através de projetos via governo estadual e federal, para a reforma do complexo 

desportivo Roberto Góes. 

 

3- Captar recursos através do governo estadual e federal, para a construção de quadras 

poliesportivas. 

 

4- Integrar as politicas de esporte e lazer com as politicas educacionais de saúde,  inclusive, recursos 

de programas de governo federal, a exemplo das Academias de saúde. 

 

5- Promover em parceria com a Secretaria de Educação, competições esportivas anuais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PROPOSTAS PARA A CIDADANIA, DIREITOS E DIGNIDADE HUMANA 

 

 Este tema apresentado em nosso projeto de governo buscam caracterizar a ideia que somos pessoas 

portadoras de direitos, que partilhamos o mesmo território e desejamos uma vida em comum, marcada 

pela solidariedade. Para permitir a população riachãoense passos seguros rumo a construção dessa nova 

convivência social. Visto que, só é possível construir condições de bem viver em um município se todas 

as suas políticas publicas forem orientadas para o desenvolvimento e afirmação da cidadania, para o 

respeito aos direitos humanos e para assegurar a liberdade aos grupos específicos que necessitam de 

proteção e de ações direcionadas. A articulação dessas propostas apresentadas a seguir deve garantir que 

cada família no município tenha assegurada sua condição básica de existência e reprodução social. 

        

1- A garantia da cidadania, direitos e dignidade humana se fará a partir de politicas municipais 

para: 

 As mulheres; 

 As crianças e o adolescente; 

 A juventude; 

 A promoção da igualdade racial; 

 A livre expressão sexual e direitos dos grupos LGBT; 

 Os idosos; 

 As pessoas portadoras de necessidades especiais; 

 

2- Valorizar a diversidade como forma de construir um município mais democrático, capaz de 

reconhecer e respeitar as diferenças. 

 

 

3- Fortalecer os mecanismos, normas e instancias de proteção aos direitos de crianças e 

adolescentes, com valorização do papel do conselho tutelar em consonância com o estatuto 

da criança e do adolescente, o sistema nacional de atendimento sócio educativo e o plano 

municipal.  

 

4- Promover a proteção aos direitos das mulheres, objetivando sua autonomia econômica, o 

combate aos preconceitos e a violência sexista e o exercício pleno de seus direitos sexuais e 

reprodutivos. 

 



5- Garantir o acesso as informações sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos, bem 

como atendimento humanizado na rede pública. 

 

6- Implantar política de juventude que garanta direitos e propicie novas formas de 

experimentação e aprendizado, assegurando educação, trabalho, emprego e renda, saúde, 

segurança, acesso a cultura, à pratica esportiva e ao lazer, bem como o protagonismo juvenil 

e o apoio a produção cultural. 

 

7- Assegurar a participação da juventude na elaboração, implantação, fiscalização e avaliação 

da política pública da juventude, bem como promover sua articulação com as esferas estadual 

e nacional. 

 

8- Fortalecer a atenção às pessoas com deficiência, promovendo a implantação de políticas, e 

programas e ações orientadas para tornar Riachão do Dantas numa cidade verdadeiramente 

acessível para que promova serviços de apoio a esses cidadãos e suas famílias com focos na 

mobilidade, no fortalecimento da vida independente, na promoção e convívio em comunidade, 

nas trocas de experiências na participação política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


