
PLANO DE GOVERNO/PROPOSTA DE AÇÃO 

COLIGAÇÃO – CONSTRUINDO O FUTURO 

(PSD, PSB, PSL, PV, PR, PT do B, PT, PP) 

 

     

 

PRIORIDADES 

 

-Instalação da Vara Distrital (Fórum), criada através da Lei n° 877/2000. 

-Promover, em parceria com a sociedade e entidades, a construção de um novo Canil 

Municipal. 

-Reforma e modernização do Almoxarifado Municipal. 

 

SAÚDE 

 

-Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde. 

-Qualificar e ampliar os serviços de Vigilância Sanitária e Epidemiológica. 

-Pleitear junto aos órgãos Estadual e Federal, incentivo para a aquisição de 

equipamentos hospitalares, para ampliar e garantir condição de melhorias ao atendimento à 

pacientes. 

-Manutenção e ampliação das Especialidades oferecidas aos munícipes. 

-Humanização do atendimento. 

- Contratar serviços clínicos de reabilitação. 

 

HABITAÇÃO 

 

-Promover parceria com CDHU para a implantação de novo Conjunto Habitacional. 

-Ampliar Programa “João de Barro”. 

-Dar continuidade ao Programa “Cidade legal”, a fim de regularizar a documentação 

de loteamentos e casas já construídas e sem documentos. 

 

 



POLÍTICA URBANA E RURAL 

 

-Promover a revitalização e urbanização do Centro da Cidade. 

-A medida que o Programa “Cidade Legal” avance na regularização dos loteamentos, 

ampliaremos a infraestrutura local. 

-Mudar o local do barracão de reciclagem, melhorar o serviço de coleta e adquirir 

equipamentos que irão facilitar o trabalho na separação dos materiais. 

-Promover uma grande discussão (debate) com a sociedade, à fim de promover a 

criação e implantação de um Plano Diretor. 

 

SEGURANÇA 

 

-Fortalecimento do CONSEG 

-Manutenção e ampliação da Guarda Municipal. 

-Aperfeiçoar os trabalhos da Defesa civil, recém-criada, implantando sistema de 

monitoramento das áreas de risco. 

-Implantar sistema de monitoramento por câmeras, em equipamentos públicos, praças 

e em locais estratégicos, a fim de prevenir e inibir, violência e vandalismo. 

 

GESTÃO AMBIENTAL 

 

-Regularizar o FMMA -Fundo Municipal de Meio Ambiente, para recebimento e 

alocação de recursos a serem utilizados em ações de proteção e conservação ambiental. 

-Manter os serviços de orientação gratuita (recém-criado) para a população, sobre 

legislação e procedimentos ambientais. 

-Promover educação ambiental, junto às Escolas e a toda a população. 

 

RELAÇÃO COM A COMUNIDADE RELIGIOSA 

 

-Manter aberto os canais de diálogo com todas as denominações religiosas. 

-Compartilhar a atuação social das comunidades religiosas e a estrutura de 

atendimento social da administração. 

 



ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 

 

-Ampliar a política de recurso humanos que valorize, respeite e reconheça os 

servidores. 

-Cursos de capacitação profissional. 

-Valorização salarial das categorias que ainda não foram atendidas. 

 

 

ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO 

 

-Fortalecimento do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo 

-Regularização do FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo. 

-Criar novas áreas de esporte e lazer nas zonas urbanas e rural. 

-Implantar de forma permanente a Feira da Lua. 

-Manter o incentivo aos grupos de capoeira, dança, teatro, Projeto Guri, entre outros. 

-Promover pesquisas que resgatem a Cultura e a História de nosso povo. 

 

 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E OUTROS. 

 

-Melhorias no PROMAF 

-Assistência técnica para pequenos produtores. 

-Ampliação do viveiro de mudas. 

-Ampliar o PAA e PPAIS, programas dos Governos Federal e Estadual de aquisição 

de alimentos. 

-Fortalecer as Associações Vitória Régia e Floresta, e a recém-criada Cooperativa de 

Produtores Rurais de Guareí e região.  

  

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

- Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social - SUAS em âmbito municipal; 

- Implantar um novo CRAS no bairro da Floresta II; 



- Criar programas, serviços e benefícios sociais de âmbito municipal; 

- Fomentar políticas sociais para emancipação social; 

- Fortalecer a atuação dos Conselhos vinculados a Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social, tais como: Conselho Municipal do Idoso- CMI, Conselho Municipal 

dos Direitos das Crianças e Adolescentes – CMDCA, Conselho Municipal de Assistência Social 

– CMAS; 

- Criar o Fundo Municipal do Idoso – FMI e o Fundo Municipal dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes – FMDCA; 

- Elaborar projeto de lei para criação de “agentes sociais” que promoverão busca ativa 

constante; 

- Implantar CRAS Volante para melhor atendimento social as zonas rurais; 

- Instituir programa de formação continuada para profissionais da rede 

socioassistencial do Município (governamental e não-governamental) e conselheiros de 

políticas públicas, por meio de parcerias de escolas de formação; 

- Manter e aprimorar os benefícios eventuais como Auxilio Natalidade, Auxilio 

Funeral, Auxilio de Vulnerabilidade Temporária: Cestas Básicas, Cobertores, Fotos e afins; 

- Implantar um banco alimentos; 

- Fortalecer a rede socioassistencial para garantias de direito; 

- Manter e aprimorar parcerias com as entidades sociais: Clube de Mães, Abrigo Bom 

Jesus, APAE e outras que vierem a se constituir; 

- Aprimorar as atividades de medida socioeducativa local; 

- Incentivar a sociedade civil através de fóruns e conferencias para discutir políticas 

sociais; 

  

EDUCAÇÃO 

 

- Implantar escolas de Tempo Integral; 

- Criar plano de carreira para os funcionários para ajustar a situação funcional de 

monitores, cozinheiras, merendeiras, berçaristas, auxiliares e outros; 

- Aprimorar o plano de carreira do magistério para implantar direitos como extensão 

da evolução funcional, faltas abonadas e revisões salariais; 

- Construir um Centro de Educação Especial; 

- Construir uma nova Cozinha Piloto com recursos necessários; 

- Construir uma sede para Secretaria Municipal de Educação; 

- Criar o Fundo Municipal de Educação - FME; 



- Implantar equipe de centralização de Recursos Humanos na Secretaria Municipal de 

Educação; 

- Uniformizar todos os alunos da pré-escola e ensino fundamental – anos iniciais da 

rede pública municipal; 

- Fomentar parcerias com escolas técnicas e de ensino superior – estaduais e federais 

para programa de capacitação continuada aos funcionários da rede de ensino municipal; 

- Universalizar a oferta de educação infantil – creches municipais com vista a combater 

a lista de espera; 

- Instituir políticas educacionais para diminuir a taxa de analfabetismo, como a 

instalação de Centro Estadual de Educação Jovens e Adultos na região; 

- Atingir nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 6,0 para 

os anos iniciais; 

- Renovar a frota municipal de veículos que transportam os alunos; 

- Manter os convênios entre estado e município; 

- Aprimorar os cardápios de merenda escolar do município; 

- Adequar a infraestrutura das escolas públicas municipais de ensino infantil – pré-

escola e anos iniciais para que todas possuam uma quadra poliesportiva, biblioteca com livros 

atualizados e um laboratório de informática; 

- Reorganizar a matriz curricular do ensino infantil e fundamental – anos iniciais com 

implantação de aulas de informática, língua estrangeira moderna – inglês e vincular 

expectativas de aprendizagem por série/ano. 

 

 

 

 


