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Perfil do Candidato:
É uma pessoa religiosa que acredita em Deus. Honesto, humilde e batalhador.
Sempre foi prestativo e encontrou na política um meio para servir ao povo,
buscando melhorias e trabalhando pelo crescimento de São Gonçalo dos Campos.
É casado com a enfermeira Sthepanie Almeida e pai da pequena Maria Clara. Em
2016 foi candidato a prefeito e venceu, dando início aos novos tempos de paz, amor
e trabalho. Pretende continuar batalhando junto à população de nossa cidade jardim
para que o nosso município siga na linha do desenvolvimento. Conta com o apoio
decisivo do Governo do Estado para dar suporte na efetivação do Plano de
Governo.
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Saúde:
● Informatização das unidades de saúde do município de São Gonçalo dos
Campos;
● Ampliação do Programa “Saúde vai até você” que busca levar o serviço de
saúde para as pessoas que residem em áreas mais distantes do centro;
● Ampliação dos serviços do Hospital Municipal Professor José Maria de
Magalhães Neto (centro cirúrgico e centro obstétrico);
● Criação do Centro de Atenção a hipertensos e diabéticos;
● Criação da Clínica da Mulher com atendimento especializado para a mulher;
● Construção de uma Unidade de Saúde da Família com consultório
odontológico no Murilo Leite;
● Construção da Secretaria Municipal de Saúde;
● Criação do “Centro de Referência para Tratamento de Feridos”;
● Ampliação do laboratório do Hospital Municipal Professor José Maria de
Magalhães Neto;
● Criação da Prefeitura Itinerante;
● Ampliação do serviço de fisioterapia;
● Construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);
● Criação do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Infantil;
● Implantação de Residência Terapêutica;
● Criação do Centro de Especialidades Médicas;
● Valorização salarial dos profissionais de saúde;

Educação:
● Aquisição de mais ônibus escolares para proporcionar maior qualidade no
deslocamento dos alunos da zona rural até a sede;
● Continuar assegurando merenda escolar de qualidade durante todos os dias
letivos;
● Desenvolver programa municipal de erradicação do analfabetismo, inclusive
entre jovens e adultos;
● Garantir estrutura física e adequada para a educação especial;
● Implantação do Polo Senai para ofertar capacitação a população e mão de
obra qualificada às empresas que se instalam no município;
● Formalizar parcerias intersetoriais promovendo campanhas de atendimento
social e de saúde, especialmente com a participação de oftalmologistas e
fonoaudiólogos;
● Implementar o programa de manutenção, reestruturação e readequação das
unidades escolares municipais;
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● Implementar o programa de requalificação profissional para todas as áreas
da educação;
● Intensificar a busca aos estudantes que evadiram ou não confirmaram
matrícula nas unidades escolares municipais;
● Instituir projetos de capacitação nas escolas de campo;
● Construção de novas creches municipais tipo 01 para atender a educação
infantil de 0 a 03 anos;
● Dar continuidade a implantação do sistema de ensino da rede de Colégio da
Polícia Militar (CPM) no Colégio Municipal Agripina de Lima Pedreira.

Cultura, Esporte e Lazer:
● Promover atividades culturais que oportunizem artistas locais a divulgarem
seu trabalho;
● Implantação e regulamentação do Conselho de Cultura;
● Implantação do projeto Ruas de Lazer, promovendo práticas esportivas,
atividades culturais e de lazer as famílias e comunidades são-gonçalense;
● Incentivo às parcerias público-privadas na área de cultura e inovação;
● Estímulo ao consumo de bens da cultura local apoiando e incentivando as
manifestações artísticas do município;
● Manutenção e valorização do patrimônio histórico cultural;
● Incentivo e valorização ao esporte, campeonatos e torneios de futebol
amador;
● Promover atividades poliesportivas visando à valorização dos jovens da zona
urbana e rural;
● Fortalecimento e valorização do cicloturismo e outras modalidades;
● Incentivar projetos culturais e criação de espaços públicos para produção
cultural e esportiva dos jovens e adultos, proporcionando a inclusão social de
todos nesses projetos;
● Fomentar a elaboração de políticas públicas voltadas para a cultura, esporte
e lazer.

Segurança pública:
● Aumento do efetivo da Guarda Municipal e realização de capacitações
periódicas para esses profissionais;
● Criação da sede da Guarda Municipal;
● Implantação do sistema de videomonitoramento após a construção da
Delegacia de Polícia Civil pelo Governo do Estado;
● Promoção de políticas públicas preventivas na área de educação, cultura ou
esporte com o objetivo de atrair a juventude;
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● Criação da Secretaria de Segurança e Trânsito.

Desenvolvimento Econômico:
● Incentivo a agroindústria de frango por meio do programa Aliança Produtiva;
● Fortalecimento da agricultura familiar através da distribuição de mudas e/ou
sementes a pequenos produtores rurais;
● Geração de empregos por meio da instalação de novas empresas no
município que serão atraídas por incentivos fiscais;
● Estimular iniciativa de cooperativas e associações por meios de grupos de
produção, comercialização, compras compartilhadas, cadeias produtivas;
● Gerar cursos profissionalizantes em parceria com as associações comerciais,
SEBRAE, SENAI e indústrias;
● Incentivo ao menor aprendiz;
● Contribuir com o empreendedorismo feminino, incentivando que elas se
apoiem mutuamente em seus negócios, com o intuito de fortalecer a
economia feminina local;
● Gerar emprego e renda para jovens, do campo e da cidade, através de
programas específicos de estágios e 1º Emprego nos setores públicos
municipais, comércio local e indústrias;
● Criação da Secretaria de Desenvolvimento para Indústria, Comércio e
Emprego.

Assistência Social:
● Implantação do Centro de Convivência para Idosos;
● Ampliar os serviços do CRAS, CREAS e Programa CadÚnico Bolsa Família
itinerante, objetivando levar os serviços da Secretaria de Desenvolvimento
● Econômico e Social - SEMDES para os povoados mais distantes.
● Implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
na Zona Rural;
● Ampliar a realização de busca ativa das famílias em situação de
vulnerabilidade social do Cadúnico;
● Geração de emprego e renda - Criação de intermédio de mão de obra das
famílias atendidas pela Rede Socioassistencial e oferta de oficinas de
formação e geração de emprego e renda;
● Promover ações voltadas para a valorização dos povos e comunidades
tradicionais;
● Fortalecer o cumprimento das legislações voltadas às pessoas com
deficiência pessoas idosas, mulher, crianças e adolescentes;
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● Combate à fome – Conveniar com o Governo do Estado o Programa PAA
Leite e PAA alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social
inscritas no Cadúnico;
● Profissionalização - Ampliar e fortalecer as parcerias públicas, privadas e
com organizações não governamentais a fim de oportunizar a promoção da
autonomia dos indivíduos com inscrição no Cadastro Único.
● Infância assistida – Promover a melhoria efetiva dos serviços
socioassistenciais e de saúde de atenção materna infantil, buscando a
efetivação dos direitos sociais;
● Fortalecer as Políticas Públicas voltadas à público LGBTQIA+ e fomentar
ações de combate à discriminação e preconceito;
● Promover fórum para Política de Igualdade Racial;
● Ampliar ações formativas voltadas para as famílias das pessoas com
deficiência e transtorno do espectro autista, visando instrumentalizar este
nicho da sociedade mediante oficinas/minicursos e grupos operativos (CRAS)
em recursos de baixas tecnologias assistivas e metodologias ativas.
● Incentivar a promoção de Políticas de Juventude em âmbito municipal e
territorial visando criação de espaços de debate e construção de propostas
que visem o assegurar os direitos à juventude;
● Reativação do Conselho do Idoso;
● Ampliar e fortalecer os conselhos de direito promovendo a participação
social;
● Apoiar e orientar as Associações e ONG’s que desenvolvem um trabalho
socioassistencial no Município.

Sustentabilidade ambiental:
● Promoção da coleta seletiva e reciclagem adequada dos resíduos;
● Criação de pontos de coleta de aparelhos eletrônicos inutilizados, evitando o
descarte de forma irregular;
● Fiscalização do impacto ambiental dos novos loteamentos e
empreendimentos a serem implantados no município;
● Promoção da coleta do óleo de cozinha para produzir sabão que será
utilizado pelos órgãos e escolas municipais, evitando, dessa forma, o
descarte irregular;
● Preservação e conservação das árvores centenárias e áreas verdes da
cidade jardim;
● Reforma das casas de farinha;
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Agricultura e Meio Ambiente:
● Elaboração e execução do Plano Diretor de Arborização;
● Criação do “Banco de Adubo”;
● Implantação de um canil com o intuito de apoiar a causa animal no município,
trabalhando em parceria com a Associação de Protetores de Animais;
● Implantação do programa de doação de sementes;
● Criação do programa de assistência técnica rural;
● Implantação do programa de apoio a psicultura;
● Aquisição de um veículo novo para a Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente;
● Implantação do Sistema Municipal de Meio Ambiente- SISMAMA;
● Criação da Casa dos Conselhos;
● Apoio ao Conselho Municipal de Meio Ambiente;

Infraestrutura e habitação:
● Revitalização de praças públicas;
● Construção de ciclovias a fim de incentivar a atividade cicloturística crescente
no município;
● Implantação de uma Política Habitacional para as famílias em vulnerabilidade
econômica e social com melhorias em casas em situação de risco;
● Implantação da Regularização Fundiária Urbana em mais bairros garantindo
a dignidade e o direito de posse do imóvel;
● Pavimentação e calçamento dos logradouros públicos;
● Reforma do Espaço Popular;
● Valorização salarial dos profissionais da limpeza pública (garis);
● Criação de poços artesianos nas localidades rurais que proporcionarão maior
qualidade de vida para os habitantes.

Transporte público:
● Integração efetiva do transporte urbano no município, a fim de ofertar
mobilidade urbana a todo o território municipal;
● Valorização das associações de transportes alternativos;
● Regularização e revitalização dos serviços de táxis e mototáxis no município;

