
Proposta de governo baseada em criar estratégias e politicas 
publicas para viabilizar oa aumento progressivo e sustentável 
de todos os aspectos e índices de desenvolvimento da cidade, 
partindo de sua base, a educação infantil, passando pela 
qualificação de nossos jovens, fortalecimento do comercio e 
turismo, implementando ações para melhoria do esporte, 
cultura e lazer, atenção a melhor idade, melhorias na saúde, 
segurança, saneamento e infraestrutura urbana e rural 
cordisburguense. 
 

 
EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
- Meta 100% de crianças entre 6 e 14 anos estudando; 
- valorização e aprimoramento dos profissionais da educação; 
- melhorar a qualidade do transporte escolar, requalificando a frota e mantendo 
as estradas rurais em bom estado de conservação durante todo o ano, evitando 
que crianças tenham que se deslocar muito cedo e retornar muito tarde para 
suas residências;  
- buscar parcerias com empresas do terceiro setor: SESC, SENAI, SESI, 
SENAC, SENAT, SEST E SENAR, para capacitar jovens e a população em geral; 
- Buscar recursos no âmbito federal e estadual para melhor atender as 
demandas da creche local, bem como, promover a contratação de mais 
profissionais podendo assim aumentar a quantidade de vagas. 
- construção de uma creche na comunidade de Lagoa Bonita; 
- Instalação de câmeras para vigilância e segurança nas escolas; 
- apoiar os segmentos artísticos do município e divulgar a cultura local em 
eventos intermunicipais; (ex: congados, folias de reis, cavalgadas, semana 
roseana, etc...); 
- apoiar a revitalização do município; 
 

SAÚDE 
 

- Estabelecer prioridades de investimentos de acordo com a necessidade de 
cada região do município; 
- Criar atendimento pediátrico, ginecológico e urológico, buscando formas de 
atendimento em parcerias com os municípios vizinhos; 
- Ampliar e dar continuidade aos programas de saúde já existentes; 
- Criar um programa específico para atenção ao idoso, incluindo atividades 
físicas com acompanhamento de uma equipe multiprofissional; 
- ampliar os itens de medicamentos da farmácia popular buscando não deixar 
faltar nenhum medicamento de atendimento básico; 
- manter e ampliar o sistema de atendimento odontológico, bem como criar um 
mecanismo de atendimento odontológico junto a Zona Rural;  
- manter e dar suporte técnico para equipes da vigilância sanitária; 
- construção de um centro de controle de zoonoses; 
- implantar atendimentos periódicos através de unidades móveis de saúde 
dotadas de especialidades médicas para atender principalmente a população da 
zona rural;  



- Aquisição de um aparelho de RX digital com impressora dry para melhor 
qualidade dos desenhos; 
- Aquisição de aparelhos de ultrassom e respirador portáteis; 
- Manter as ambulâncias em bom estado de conservação para atender 
principalmente as comunidades do meio rural com mais agilidade e conforto; 
- Criar meios de apoio àquelas pessoas que necessitem de repouso em 
tratamento médico fora de seu domicílio residencial; 
-  

 
ESPORTE E LAZER 

 
- Criação do C.T.L. - centro de treinamento Laduzão, dotado de campo de futebol 
com alambrado, iluminação, vestiários e pista de caminhada; 
- expansão do programa “Mexa-se” na zona urbana e criação de polos do Mexa-
se em localidades da Zona Rural;  
- promover o fortalecimento das práticas esportivas nas escolas municipais e 
estaduais, criando as olimpíadas escolares; 
- fomentar e incentivar outros esportes, como: ciclismo, motociclismo, 
caminhadas, futsal, vôlei, handebol e etc. 
- reforma e construção de arquibancadas do ginásio coberto; 
- reforma e manutenção de campos e quadras da zona rural; 
- construção de um ginásio coberto na comunidade da Lagoa Bonita; 
-reativar o campeonato municipal e demais competições esportivas; 
- manter em bom estado de conservação do estádio da várzea, para que seja 
melhor aproveitado; 
- reativar a liga de futebol municipal enquadrando seu estatuto de acordo com 
as necessidades da região,  
- buscar recursos junto as secretarias federal e estadual de esporte, através de 
programas de governo, tais como PELC – programa de esporte, cultura e lazer, 
Programa segundo tempo e outros, para que possamos adquirir materiais 
esportivos, como: bolas, tênis, chuteiras, uniformes de treino e de jogo, 
remédios, bolsas para atletas e também para contratação de equipes técnicas; 
- apoio e suporte àqueles que se dispõem a desenvolver trabalhos voluntários; 
 

                        

COMÉRCIO E TURISMO 
 

Programa Turismo + 
 
- Fomentar a profissionalização das micro e pequenas empresas locais, 

criando planos de incentivo e capacitação;  
- Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os projetos para 

o Micro-crédito. 
- Divulgação do município em âmbito nacional, citando as potencialidades do 

município nas áreas de Comercio, Turismo e Lazer; 
- Cursos de qualificação para profissionais do setor turístico; 
- Realização de festival gastronômico; 
- Apoio aos eventos sócio-culturais; 
- Projeto Turismo Rural - levantar as potencialidades turísticas do nosso 



município, preparar as propriedades rurais modelo e qualificar os 
moradores para receberem visitas técnicas e trocas de experiências no 
setor de turismo. Divulgar e incentivar as visitações na área de 
preservação ambiental tal como a Gruta de Maquiné. 

-  
 
 

INFRAESTRUTURA URBANA 
 

 
 

- Implantação do programa internet para todos; 

- Ampliar a malha viária pavimentada; 

- Construção de praças e urbanização de canteiros; 

- Revitalização das praças existentes com inserção de equipamentos 
urbanos; 

- Ampliação do programa de manutenção de estradas vicinais; 

- Ampliação do sistema de sinalização horizontal e vertical das vias 
urbanas; 

- Pleitear a ampliação do abastecimento de água e rede de esgoto no 
município, principalmente na comunidade de Lagoa Bonita; 

- Recolocação das lixeiras nos principais pontos públicos; 

- Mudança da iluminação publica de toda cidade; 

- Melhora no acesso cidade; 

- Construção de (marquizes) para os trabalhadores, estudantes e 
passageiros na zona rural e outros; 
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

Projeto Povo 
 

- Impulsionar as Políticas da Assistência Social em Convênio com as 
esferas Federal e Estadual; 

- Programa de Atendimento às Famílias Carentes; 

- Apoio a Idosos em Situação de Risco; 

- Promover programa de alfabetização de jovens e adultos utilizando o 
computador como principal recurso, visando à inclusão social e digital; 

- Solicitar recursos junto ao Governo Federal para atender a demanda de 
reformas e construção de unidades habitacionais, seguindo as exigências 
dos convênios firmados para as habitações de interesse social; 

- Respaldar o Conselho Tutelar e toda a Rede de Assistência do Município; 

-  Criação da ala para atendimento especializado a mulheres em situação 
de risco ou vulnerabilidade; 



- expandir o atendimento do CRAS enquanto equipamento público de 
acesso as Políticas Públicas principalmente no atendimento as 
necessidades básicas da população. 

 
 

AGRICULTURA E PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 
 

Projeto Campo  
 

- Impulsionar parcerias entre instituições da área de ciências agrarias, e 
aprimoramento das atividades e desenvolvimento de projetos com intuito 
de melhoria na agricultura familiar e pequenos produtores, obtendo mais 
renda e qualidade de vida; 

- Capacitar agricultores com cursos em diversas áreas a fins para a correta 
utilização de equipamentos de proteção e a coleta seletiva de lixo tóxico, 
tendo como objetivo a manutenção da saúde; 

- Apoio e estimulo das mulheres da área rural: Artesanato, panificação e 
outros produtos; 

- Obter parcerias para a Proteção e conservação das nascentes e o plantio 
de árvores nativas; 

- Apoiar e incentivar as agroindústrias para agregar na totalidade valor aos 
produtos aqui produzidos; 

- Prosseguir e aperfeiçoar o apoio a agricultura familiar e pequenos 
produtores, na busca da diversificação, mantendo-o no campo com suas 
famílias, obtendo maior renda e qualidade de vida; 

- Melhorar e ampliar a coleta de lixo na zona rural; 

- Implementação de processos de compostagem dos resíduos orgânicos; 

- Implementar a Coleta Seletiva de Lixo; 

- Viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e rede de 
distribuição em localidades que necessitam; 

- Implantação do Aterro Sanitário local e corrigir distorções que possam 
estar indo contra o interesse público; 
 

 
 
 
 

SEGURANÇA 
 

 
 

- Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra 
todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-
tratos, exploração sexual e crueldade em relação à mulher, à criança e 
ao adolescente; 



- Criação dos Fundos Municipais de Segurança Pública; 

- Apoio material às Polícias Civil, Militar; 

- Programa de recuperação de espaços públicos, ampliando a segurança, 
e a qualidade de vida da população; 

- Reformular a viabilização do projeto de monitoramento    municipal por 
meio de câmeras de vigilância, em parceria com a Polícia Militar; 

- Reformular a Patrulha Rural e Guarda Verde, e ampliar a abrangência e 
dos agricultores na sua totalidade; 

- Construção de um centro integrado de segurança pública, comportando 
espaço para as polícia civil e militar; 

- Buscar alternativas de criação da guarda municipal e defesa do 
patrimônio 
 

 
 


