
Em primeiro lugar, cumpre destacar que este plano não tem o intuito de 

restringir temas, nem esgotar propostas. Esperamos ir muito além do que aqui 

foi proposto. Sabemos também que o plano tende a crescer ainda mais, posto 

que estamos abertos através dos canais de comunicação do PGP – Programa 

de Governo Participativo, a receber sugestões de todos.  

 

A Constituição Federal Brasileira preceitua em seu art. 1º, Parágrafo único, que 

“Todo o Poder Emana do Povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos diretamente ou indiretamente”. Nessa afirmação encontra-se uma das 

bases do sistema Democrático de Direito, qual seja a garantia de que o povo 

poderá escolher quem melhor lhe representa.   

 

Acreditamos que através da participação direta do povo, tanto na elaboração 

do plano, quanto na gestão e também por meio de conselhos municipais, a 

democracia representativa se fortalece e se aprimora. Devemos sempre 

estimular a participação dos cidadãos nas tomadas de decisões públicas.  

 

A Constituição Federal elenca como objetivo fundamental, em seu art. 3º, 

dentre outros, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 

sociais, bem como a criação de uma sociedade justa, livre e solidária. Para 

tanto, precisamos promover ações que visem a superação das desigualdades e 

a criação de melhores condições de emprego e geração de renda, e investir 

principalmente em educação.   

 

A dignidade da Pessoa Humana, erigida como princípio fundamental da 

República Brasileira, perpassa pelos direitos sociais elencados no art. 6º da 

Constituição Federal, dentre os quais destacam-se a saúde, a educação, o 

direito à alimentação e à moradia. 

 

Dito isto, precisamos lembrar que o exercício do voto democrático se dá pelo 

convencimento, através da apresentação de propostas e da troca de idéias, e 

não pode ser feito pela imposição.  

 

Assim, seguem algumas das nossas propostas: 



Saúde 

O Brasil possui um Sistema Único de Saúde, que compõe a seguridade social 

e tem como característica a Universalidade, o que significa dizer que está 

disponível para atender toda e qualquer pessoa que dele necessite. Pensando 

em oferecer melhores serviços nesta área, nossas propostas são:  

 

 Programa Fila Zero (Estabelecer prazo para realização de 

procedimentos de baixa e média complexidade); 

 Ampliação do número de Leitos no Hospital Regional do Velho Chico; 

 Buscar parcerias para a implantação de UTI; 

 Melhorar o sistema de transporte para os pacientes de Hemodiálise que 

são atendidos fora do município; 

 Aquisição de veículos para melhoria do transporte dos pacientes do TFD 

(tratamento fora do domicílio); 

 Buscar parcerias para a implantação de uma ala de nefrologia 

(hemodiálise) no HRVC; 

 Fortalecimento das Ações em Saúde Mental e Ampliação do Serviço de 

Atendimento para as crianças diagnosticadas no Espectro Autista; 

 Implantação de Leito Psiquiátrico para Pacientes em surto psicótico, com 

qualificação da equipe de Assistência Hospitalar; 

 Ampliação do Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD; 

 Criação do CEO Tipo II (de 4 a 6 cadeiras odontológicas) para Ampliar a 

capacidade de atendimento e produção do CEO (Centros de 

Especialidades Odontológicas); 

 Revitalizar as Academias da Saúde Existentes e implantar novas no 

município; 

 Fortalecer o Projeto Saúde na Escola; 

 Atrair novos centros de especialidades e ampliar a capacidade de 

atendimento da rede existente. 

 Manter os Programas de Vacinação e teste do pezinho em todas as 

unidades de saúde.  

 Manutenção da referência regional no Programa dos Agentes 

Comunitários de saúde e de endemias. 



 Promover melhorias sanitárias e habitacionais. 

 Criar o Serviço “LACEN itinerante” com Coleta de Sangue e Hemo 

derivados nas Unidades de Saúdes da zona rural pelo LACEN (laboratório 

municipal de referência regional); 

 Adquirir um aparelho de eletro-encefalograma para o município 

 Ampliar o número de medicamentos do programa de assistência 

farmacêutica e criar a relação municipal de medicamentos da atenção básica 

de acordo com o perfil epidemiológico municipal.    

 Cria o Programa de Saúde do Trabalhador no Município com objetivo de 

garantir o estado de saúde, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde 

do trabalhador submetido aos riscos e agravos advindos do processo de 

produção, das condições e do ambiente de trabalho; 

 Buscar junto ao ministério da saúde ou através de emendas a 

construção da sede própria do SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência) e do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial); 

 Buscar junto ao Ministério da Saúde a Ampliação do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência com uma Ambulancha. Equipamento de 

suporte avançado, capaz de salvar vidas. Trata-se de uma lancha equipada 

com todos os aparelhos de uma UTI, capacitada para prestar atendimento 

médico de emergência, principalmente aos moradores das ilhas que pertencem 

a Ibotirama; 

 Criação do Centro de Referência de Atenção ao Idoso (CRAI); 

 Construção de uma Unidade Básica de Saúde no bairro de Ibotiraminha; 

 Criação do CAMPEDI – Cadastro Municipal da Pessoa Portadora de 

Deficiência de Ibotirama por finalidade atender a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa com Deficiência que está voltada para a inclusão e acesso aos 

serviços das pessoas com deficiência em toda a rede de serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 

Educação   

O acesso à educação é um fator determinante para a redução das 

desigualdades sociais. Nosso compromisso é oferecer aos ibotiramenses uma 



educação pública de qualidade, oportunizando a igualdade social. Para tanto, 

temos as seguintes propostas:  

 

 Buscar parcerias para aumentar o número de vagas nos cursos pré-

vestibulares públicos. 

 Promover e ampliar projetos pedagógicos para as áreas de 

assentamentos agrários. 

 Buscar a ampliação dos cursos e modalidades de curso na Universidade 

pública presencial. 

 Ampliar e Melhorar as condições de transporte para os universitários que 

estudam fora do município. 

 Ampliar a prestação de assistência médica, odontológica, 

fonoaudiológica, psicológica e nutricional para alunos da rede municipal. 

 Integrar conteúdos digitais e ferramentas para facilitar o 

compartilhamento entre os diversos atores da educação (pais, alunos e 

professores) e possibilitar que matrícula e acompanhamento dos pais 

sejam realizados por meio de plataformas digitais. Disponibilizar 

conteúdos digitais e online através de nuvem, além de dispositivos e 

conexão wi-fi para alunos e professores e comunicação virtual entre a 

escola e os pais. Outro exemplo de tecnologia aplicada à gestão escolar 

é o Boletim Escolar Online em que os pais podem acompanhar a 

frequência dos alunos e notas. O uso desta tecnologia vai permitir aos 

pais, por exemplo, o controle da presença dos filhos em sala de aula, 

imagens da entrada e saída das escolas, da merenda servida, além de 

conteúdo pedagógico e outros itens essenciais. 

 Melhorias na educação, em todos seus níveis, para a promoção da 

equidade social e o respeito às diversidades (comunidades indígenas, 

quilombolas, educação do campo etc.), estimulando a cidadania, o 

empreendedorismo, a inovação e a sustentabilidade, de forma integrada 

com os municípios e sociedade civil; 

 Melhorar a qualidade da merenda escolar, reforçando e apoiando 

fortemente a sua aquisição através de pequenos produtores. 



 Construir, reformar e ampliar escolas da rede municipal de ensino em 

parceria com órgãos Federais; 

 Criação de Bibliotecas itinerantes para atendimento aos bairros e Zona 

Rural; 

 Criação da Biblioteca Municipal 

 Criar Equipes Docentes para Reforço de Aprendizagem Escolar.  

 Estruturação da Diretoria Municipal de Esporte Escolar; 

 Ampliação do Pólo da Universidade Aberta do Brasil, com a busca pela 

implementação de novos cursos; 

 Ampliação do atendimento em Salas de Recursos Multifuncionais para 

alunos com necessidades educativas especiais; 

 Implantação de ações do Programa de Alfabetização na Idade Certa; 

 Intensificação das ações para a Alfabetização de Jovens e Adultos; 

 Expansão do atendimento ao Ensino Médio Tecnológico; 

 Construir, ampliar e manter espaços de lazer dentro das escolas, de 

maneira a fomentar à prática de atividade física entre nossas crianças e 

jovens valorizando o ensino e evitando a evasão escolar. 

 Garantir que as reformas das escolas e manutenção dos veículos 

escolares aconteçam prioritariamente durante o recesso escolar, para 

não atrasar o início do ano letivo. 

 Reestruturação da sede da Secretaria Municipal de Educação em 

parceria com o BNDS oferecendo melhores condições de trabalho aos 

profissionais, com formação, espaço físico, equipamentos e transportes, 

dando assim mais e melhores condições às escolas. 

 Aumentar o investimento na educação infantil, com a ampliação de 

vagas, pautadas no contínuo crescimento da qualidade, com garantia da 

oferta a todas as crianças de quatro e cinco anos e ampliação na faixa 

de zero a três anos. 

 Realizar parcerias com as demais esferas de governo para ofertar mais 

e melhores formações aos trabalhadores da educação municipal, com 

foco numa melhor qualidade do ensino. 

 Melhorar a qualidade do transporte escolar 

 Ampliar a oferta do ensino superior 



 Implementar o Projeto Escolas Sustentável: iniciativas na área de 

educação ambiental com maior articulação com programas e projetos de 

ciência, arte e cultura, valorizando os saberes populares e estimulado a 

participação da comunidade nas políticas educacionais. 

 Construir 4 novas unidades escolares  

 Implementar vídeo monitoramento nas unidades escolares da sede; 

 Valorizar os profissionais que trabalham nas escolas do campo, 

estimulado sua permanência na Educação do Campo; 

 Programa de Educação Inclusiva: busca ativa de pessoas com 

deficiência em idade escolar, mas fora da escola, e mapeamento da 

rede para detectar estudantes com deficiência que omitem sua 

condição, como premissas para garantir estrutura dos equipamentos e 

profissionais qualificados ampliando assim esse tipo de atendimento. 

 Modernizar o sistema de matrícula escolar para assegurar aos 

estudantes a matrícula automática desde a creche até o fim do ensino 

fundamental. 

 Garantir repasse financeiro às escolas suficientes para atender as 

necessidades imediatas. 

 Firmar parcerias com entidades públicas e particulares para corrigir a 

distorção idade-série no ensino fundamental por meio de projetos e 

programas específicos para este público alvo. 

 Ampliação do Projeto Cuidar e ofertar assistência e apoio à saúde 

mental e emocional dos professores e estudantes da rede. 

 Criar dois departamentos dentro da Secretaria Municipal de Educação 

para gerar um ambiente favorável ao crescimento cultural e esportivo 

dentro das Unidades Escolares (Departamento de Esporte e Lazer 

Escolar / Departamento Cultural Escolar) 

 Promover cursos de capacitação e atualização continuados a servidores 

públicos dos setores administrativos das escolas e secretaria. 

  

Cultura 

Ibotirama é rica em expressões culturais e ao longo de muitas décadas têm 

sido exemplo com a realização ininterrupta de festivais de música e poesia que 



hoje são referência no país inteiro, destacando-se também em muitos outros 

segmentos da arte. Sendo a cultura um meio de expressão da vida, que 

perpassa da dimensão política à religiosa e como tal, merece especial atenção. 

Assim sendo, nossas propostas para esta área são:  

 

 Operacionalizar o barco-escola/vapor São Salvador. 

 Preservar os Festivais de Música e Poesia e demais eventos 

culturais. 

 Promover anualmente encontros culturais entre as escolas do 

município. 

 Incentivar a promoção de feiras e exposições de produtos artesanais, 

industriais e agrícolas. 

 Investir na formação de grupos culturais relacionados ao teatro, à 

música e à dança. 

 Incentivar o Estudo da Cultura Local nas Escolas 

 Valorizar as Manifestações Culturais que expressam a diversidade, o 

patrimônio e o recursos naturais locais. 

 Promover concursos culturais a nível local 

 Criar um centro de arte e cultura (dança, música, teatro, artes 

plásticas, artesanato, etc) 

 Criar a Casa da História de Ibotirama  

 Revitalizar o centro histórico. 

 Ampliar a promoção de ações de valorização da cultura indígena e 

afrodescendente. 

 Incentivar e apoiar os festejos culturais e religiosos 

 Criação de Circo e Teatro Ambulante para atender bairros e 

comunidades rurais  

 

Agricultura e Meio Ambiente  

 

 Expandir a apicultura; 

 Introduzir meliponicultura; 



 Elaboração do plano municipal de desenvolvimento sustentável, dos 

eixos aglutinadores da agricultura familiar; 

 Ampliar Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), para a 

Agricultura Familiar; 

 Ampliar o acesso da política pública de comercialização do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), pelos agricultores familiares e suas 

organizações; 

 Ampliar o acesso da política pública de Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), aumentando a porcentagem de aquisição 

de 30% para 100% pela rede pública de ensino, dos produtos da 

agricultura familiar e suas organizações; 

 Ampliar ás áreas irrigadas de hortifrúti; 

 Adquirir patrulha mecanização/agrícola, para desenvolver ações em 

apoio aos agricultores familiares; 

 Incentivar a produção orgânica/agroecologia de base familiar; 

 Desenvolver plano municipal de certificação orgânica, por auditagem ou 

participativa; 

 Buscar parcerias com órgãos públicos e privados para desenvolver 

ações que visem a sustentabilidade; 

 Estimular a parceria entre empresas e produtores rurais; 

 Ampliar a capacidade de Atendimento da UADAF – Unidade de Apoio à 

Agricultura Familiar; 

 Promover a criação de feiras em bairros e comunidades rurais do 

município; 

 Aquisição de Equipamentos Agrícolas;  

 Apoiar projetos voltados ao empreendedorismo, de interesse das 

associações, cooperativas e famílias da agricultura familiar;  

 Desenvolver estratégias e mecanismos de despoluição de solos e 

nascentes; 

 Buscar parcerias públicas e privadas para promover a castração 

humanitária de Animais (Proposta para o Conselho de Meio Ambiente); 

 Buscar parcerias públicas e privadas para viabilizar a implantação de 

Abrigos Municipais para os animais abandonados e soltos em vias 

públicas; 



 Promover campanhas de conscientização sobre o respeito à vida dos 

animais ; 

 Incentivar a caprinocultura e ovinocultura; 

 Incentivar a agropecuária; 

 Incentivar a Avicultura; 

 Ampliar a produção de mudas nativas no viveiro municipal para 

reflorestamento das matas ciliares, quintais produtivos, arborização de 

praças e outras necessidades de reflorestamentos; 

 Realizar a perfuração e instalação de poços artesianos; 

 Ampliar barragens, com foco na produção irrigada, piscicultura e 

dessedentação animal ; 

 Aumentar os investimentos na piscicultura; 

 Oferecer melhores condições no apoio necessário às mulheres 

trabalhadoras e jovens rurais na agricultura familiar; 

 Intermediar e estimular a comercialização dos produtos agrícolas; 

 Ampliação do Programa Garantia Safra; 

 Dar continuidade junto ao CDA dos processos de regularização 

fundiária, para a obtenção do título da Terra pelo pequeno agricultor; 

 Ampliar o acesso ao programa Crédito Fundiário; 

 Apoio às cadeias produtivas da pecuária leiteira, de corte, piscicultura, 

fruticultura, artesanato e outros; 

 Oferecer cursos de qualificação e requalificação aos produtores rurais e 

pescadores; 

 Apoio aos pecuaristas no melhoramento genético do rebanho, 

alimentação, defesa sanitária e crédito rural; 

 Fortalecer o Serviço de Inspeção Municipal – SIM – objetivando dentre 

outros benefícios, a segurança alimentar, a preservação a saúde. Busca 

pela implantação de laticínio, abatedouro para bovinos, suínos, 

caprinos/ovinos, aves e pescado, em parceria com governos estadual, 

Federal, consorcio publico e iniciativa privada; 

 Incentivo para a implantação de Agroindústrias. 

 Oferecer orientação técnica especializada nas áreas de agricultura e 

pecuária.  



 Apoio a eventos culturais, desportivos e recreativos para as famílias 

rurais; 

 Instituir o atendimento médico veterinário aos pecuaristas do município. 

 Buscar parcerias públicas e privadas para a implementação de  

programas de melhoria genética do rebanho com o subsídio e 

diversificação dos programas de inseminação artificial, através de sêmen 

de excelente qualidade; 

 Implantar aterro sanitário; 

 Implantação da Gestão Ambiental Compartilhada, para o licenciamento 

ambiental. 

 Promover mais ações voltadas à educação ambiental em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação; 

 Investir na arborização de parques, jardins e ruas; 

 Criação/Investir na arborização de praças com espécies frutíferas; 

 Parceria entre agricultor/proprietário e a secretaria da agricultura para o 

plantio e assistência técnica da recuperação de áreas degradadas e 

proteção das nascentes. 

 Incentivar o plantio de árvores frutíferas para consumo e potencial 

industrialização. 

 Estimular a iniciativa privada e dar continuidade ao projeto já existente 

no viveiro municipal à produção de mudas de espécies nativas, frutíferas 

e exóticas. 

 Incentivar a coleta seletiva do lixo. 

 Incentivar/apoiar Cooperativa de Catadores de Lixo. 

 Redistribuir lixeiras pelas vias públicas contemplando a coleta seletiva. 

  

Administração e Finanças 

 Revisão, atualização e efetivação do PDU. 

 Viabilizar a realização de Convênios junto aos demais entes federativos  

 Manter a realização de audiências públicas, a fim de promover uma 

gestão participativa. 

 Ofertar cursos de qualificação e requalificação para os profissionais.  

 ·Aumentar a participação das empresas locais nos processos licitatórios. 

 Promover concurso público conforme a necessidade do município; 



 Manter a Administração aberta à participação popular através dos 

Conselhos de Orçamento Participativo 

 Garantir a continuidade dos pagamentos dos salários aos 

Servidores Municipais e fornecedores com pontualidade. 

 Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, 

mantendo a atualização dos equipamentos e o controle do 

Patrimônio Público. 

 Garantir a funcionalidade dos equipamentos de modo a oferecer 

atendimento e suporte operacional aos seus usuários. 

 Simplificar o acesso aos canais de informação que visem a 

agilidade e a transparência do serviço público; 

      Operacionalizar os Conselhos Municipais; 

      Melhorar a ouvidoria municipal. 

  

Segurança Pública 

 Aumentar o efetivo da Guarda Municipal. 

 Investir em equipamentos para a Guarda Municipal  

 Manter as parcerias com a Polícia Militar e Polícia Civil. 

 Incentivar policiamento intensivo nos bairros 

 Criar cursos de reciclagem e melhoria no desenvolvimento das suas  

funções. Buscando sempre um atendimento humanizado a população.  

. 

   

Assistência Social 

 Criar espaço humanizado de apoio ao homem do campo; 

 Ampliar e Reforçar as Ações de Atendimento e Apoio das populações; 

em situação de fragilidade social ancoradas no CRAS e CREAS; 

 Manter a unidade de proteção social básica ofertando os serviços 

socioassistenciais de proteção integral a família. 

   Promover ampliação dos serviços de convivência na zona urbana e 

rural voltados para crianças, adolescentes e idosos em situação de 

vulnerabilidade social. 

 Melhorar o acesso da população rural que vive em situação de extrema 

pobreza aos serviços de proteção social e à família.  



 Amplificar a oferta de eventuais benefícios às vítimas de calamidade 

pública. 

 Continuar a fortalecer programas e projetos realizados por organizações 

não governamentais que atuam na defesa de direitos sociais. 

  Criar o Programa Municipal de contratação de aprendiz. 

  Promover ações complementares voltadas aos beneficiários do 

Programa Bolsa Família. 

 Manter a unidade de proteção social especial. 

 Implantar uma unidade regional de acolhimento institucional. 

  Fomentar ações que visem modificar a situação de crianças e 

adolescentes em situação de trabalho ilegal. 

 Assegurar a população de baixa renda, o acesso aos serviços de 

mediação, conciliação e propositura judiciais. 

 Manter efetivos os serviços especializados de abordagem social. 

 Garantir a família/individuo, dependentes do crack e outras drogas o 

atendimento adequado. 

 Criar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 

 Criar o Conselho Municipal da Juventude. 

 Efetivar o Conselho Municipal da Mulher. 

 Proporcionar ao Conselho Municipal do Idoso sua plena efetivação. 

 Criar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. 

   Assegurar as instâncias de controle social da Assistência Social e da 

Criança e do Adolescente. 

 Investir ainda mais no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

 Implantar o plano de carreira, cargo e salários para os trabalhadores da 

Assistência Social. 

  

Esporte e Lazer 

 

 Investir na Melhoria da iluminação e arquibancadas do Estádio 

Municipal. 



 Buscar parceria público e privadas para construção da pista de atletismo 

semiprofissional para práticas esportivas diversas em torno do campo de 

futebol dentro do Estádio municipal. 

 Buscar parcerias públicas e privadas para viabilizar a construção de 

ginásios poliesportivos  

 Oferecer incentivo às escolinhas de futebol. 

   Fomentar o esporte nas escolas. 

 Destinação de um percentual do ISS arrecadado, obrigatoriamente, ao 

investimento em Esporte no município.  

 Viabilizar a participação de atletas em competições municipais, regionais 

e estaduais. 

 Apoiar e aprimorar as práticas esportivas, nas diversas faixas etárias. 

 Continuar promovendo torneios e campeonatos das mais diversas 

modalidades na zona urbana, zona rural, como também levar nossas 

seleções a participar de eventos esportivos regionais. 

 Construir quadras poliesportivas e parques infantis nos bairros e 

comunidades rurais. 

 Implantar programas de Praças Desportivas para a Juventude Rural. 

 Construção de Academias de Saúde na sede e na zona Rural  

 Viabilizar a técnicos, árbitros e atletas a participação em eventos 

esportivos, onde o intuito será, treinamentos, qualificação e 

aperfeiçoamentos das regras de cada modalidade esportiva.  

 Resgatar eventos esportivos culturais nos festejos do mês de aniversário 

da cidade. 

 Inserir atividades esportivas em todo município para pessoas com algum 

tipo de necessidade especial. 

 Requalificação da avenida da Morada Real para adequá-la à prática de 

atividades físicas. 

 Construção do Complexo Poliesportivo na BR 242, com ciclovias, 

academia de saúde e espaço para caminhada. 

 Destinar um percentual do ISS arrecadado, obrigatoriamente, ao 

investimento em Esportes no município.  

 

  



  

Obras e Urbanismo 

 

 Implementação do Projeto “Adote uma Praça” 

 Construir ou adquirir o Centro Administrativo do Município. 

 Concluir pavimentação na sede e investir em pavimentação nas 

comunidades rurais. 

 Concluir a obra do novo cemitério. 

 Adequar o Código de Obras. 

 Continuar investindo na melhoria das estradas da zona rural. 

 Concluir a revitalização do centro histórico. 

 Implantação de semáforos nas principais vias da cidade. 

 Implementar zona azul nos estacionamentos das principais vias da 

cidade, para melhorar o tráfego.    

 Melhorar o sistema de acessibilidade em calçadas, por meio de reforma 

das rampas e construção de novas  

 Construir ciclovias na avenida ACM conforme as normas vigentes 

 Construir o Centro Cultural de Ibotirama. 

 Construção de casas no meio rural através de convênios. 

 Manutenção constante da rede de iluminação pública e ampliação nas 

ruas da sede, e nas comunidades. 

 Incentivar a manutenção da boa aparência das propriedades urbanas e 

rurais através de movimentos comunitários. 

 Construção e revitalização de praças públicas para recreação e lazer 

nos bairros e comunidades rurais. 

 Ampliação e melhoria das redes de abastecimento de água. 

 Coleta e redistribuição de entulhos e sobras de material de construção. 

                    

  

Indústria e comércio e turismo 

 Promover mecanismos turísticos visando a permanência de 

viajantes atraindo maior injeção de capital na economia local. 



·         Ampliar a capacidade de investimento do município. 

 Investir na implantação do Pólo Industrial, visando à atração de 

indústrias para a geração de emprego e renda. 

 Estabelecer parcerias com o SEBRAE, SENAC, SENAI, 

SENAR, Universidades e demais órgãos que promovam o 

desenvolvimento empresarial. 

 Incrementar a produção e a comercialização do artesanato no 

município. 

 Criar mecanismos para a comercialização de produtos agrícolas, 

agregando valor à produção e atrair novos investimentos para a 

geração de emprego e renda. 

 Levantar, mapear e otimizar as potencialidades turísticas do 

nosso município. 

Considerações Finais  

O presente documento visa atender às exigências estabelecidas pela 

legislação eleitoral. Reafirmamos, porém, que não pretende esgotar temas ou 

propostas, mas servir de base e ponto de partida para o desenvolvimento de 

idéias capazes de tornar Ibotirama um lugar ainda melhor.  

Acreditamos que até o final da Campanha Eleitoral, momento de apresentar 

propostas, este documento terá sido muito enriquecido com as sugestões do 

povo, através do PGP – Programa de Governo Participativo, adotado pelo 

grupo.  

Outrossim, estamos prontamente abertos a opiniões e sugestões para 

enriquecimento das nossas propostas de governo para uma gestão mais clara 

e participativa com o apoio e atuação da sociedade.  Em decorrência disso, no 

decorrer da campanha, podemos acrescentar mais propostas de governo.  

 


