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• INTRODUÇÃO
Este plano de governo apresenta as principais propostas da candidata a prefeita de
Alto Taquari, Marilda Garofalo Sperandio, para o mandato de 2021/2024.
Trata-se de um programa de governo capaz de reestruturar e resolver os problemas
do município.
Assim, com planejamento, gestão profissional eficiente e a colaboração de todos,
com o implemento das mudanças necessárias, o município de Alto Taquari atrairá
investimentos com geração de renda, atingindo uma qualidade de vida compatível com os
anseios de todos que aqui vivem e desejam para Alto Taquari dias melhores e mais felizes.
Missão: "Desenvolver um Município economicamente forte e socialmente justo,
oportunizando a melhoria e eficiência dos serviços públicos".
Valores:
Competitividade: desenvolver condições e fatores que transformem o município e
suas empresas.
Inclusão social: tornar Alto Taquari uma cidade humanizada, com ações concretas
que possibilitem qualidade de vida a todos os cidadãos.
Sustentabilidade: estabelecer políticas que visem o atendimento das demandas da
sociedade, do meio ambiente, garantindo empregabilidade, e o desenvolvimento
das empresas.
Cidadania: parceria com os diversos organismos do Estado e do município para
fomentar a equidade social e econômica, bem como o desenvolvimento da cultura,
educação, emprego, saúde, lazer, segurança para todos.
Transparência: a garantia à população do acesso às informações e
acompanhamento dos resultados dos programas e ações.
Profissionalização da gestão municipal: garantir uma gestão profissional com
servidores capacitados que primem pela ética, profissionalismo e comprometimento
com as propostas da gestão municipal.
Renovação: integridade, respeito e transparência serão os pilares de nosso trabalho.

EDUCAÇÃO
“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o
mundo” - Paulo Freire
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
a cinco anos e ampliação da faixa de zero a três anos.
• Universalizar o acesso a creches, através da construção de creches nos bairros para
atender a demanda;
• Atender a totalidade da demanda por vagas na pré-escola e ensino fundamental;
• Implantar gradualmente a Escola de Tempo Integral (readequar a infraestrutura física
e tecnológica das escolas para enfrentar o desafio da qualidade da educação integral);
• Implantar equipe técnica de assessoramento pedagógico para formação continuada
dos profissionais da educação. Monitorar e avaliar os resultados das escolas e dos
alunos;
• Assegurar o acesso à educação especializada às pessoas com necessidades
educacionais especiais (assegurar atendimento prestado à Associação Pestalozzi);
• Implantar uma equipe multidisciplinar para o atendimento aos alunos com
transtorno do Espectro Autista e outras deficiências;
- Promover atendimento para os alunos com possíveis deficiências aguardando
laudo;
- Promover atendimento para os alunos com dificuldades de aprendizagem,
encaminhados pela instituição de ensino que frequentam.
- Promover cursos para os profissionais da educação para que os mesmos possam
atender os alunos de forma humanizada, respeitando a individualidade de cada
aluno;
• Manter e fortalecer o programa de erradicação do analfabetismo por meio da
Educação de Jovens e Adultos (EJA);
• Continuar garantindo investimento em materiais pedagógicos, uniforme escolar,
merenda escolar com qualidade e supervisão nutricional e tecnologia da informação;
• Valorizar os profissionais da educação com análise e revisão dos Planos de Cargos e
Carreira;
• Buscar parcerias para implantação de curso superior no município;
• Resgatar o Programa de Bolsa de Estudos, dando oportunidade de estudo aos jovens
carentes;

• Renovar, ampliar e informatizar as bibliotecas existentes nas escolas;
• Renovar a frota do transporte escolar para oferecer melhor qualidade de locomoção
aos alunos e atender a demanda existente;
• Adquirir ônibus e continuar colaborando no transporte de alunos que necessitam se
deslocar do município para centros maiores em busca de conhecimentos (curso
superior, pós-graduação e outros);
• Ampliar e revitalizar o Projeto Fazendo Futuro;
• Concluir a obra da piscina da Escola Municipal Prof.ª Elzinha Lizardo Nunes
(aquecimento, cobertura e construção de vestiários);
• Adequar o refeitório da Escola Municipal Prof.ª Elzinha Lizardo Nunes (forro e
fechamento das laterais);
• Implantar câmeras de segurança em todas as escolas;
• Dotar as escolas de estruturas de governança, permitindo maior poder para
diretores, professores e funcionários;
• Preparar as escolas para agirem de forma preventiva em relação ao consumo de
drogas e violência;
• Adquirir mais computadores e internet de qualidade para as escolas.

SAÚDE
A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela
humanização do atendimento, desde a recepção nas unidades básicas de saúde, até o
atendimento médico. O serviço será realizado com zelo e o devido respeito que o cidadão
taquariense merece.
Continuaremos focando a qualificação e melhoria dos modelos de atenção à saúde
básica, com atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando
programas especiais para a criança, a mulher, o homem e a melhor idade, com
atendimento acolhedor e integral do cidadão.
Desta forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e sustentabilidade de
ações eficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade que garanta uma Saúde Pública
que atenda às necessidades da população. Dentre as propostas de trabalho, destacam-se:
• Manter, conservar, reformar e ampliar o Hospital Municipal;
• Construir a terceira Ala do Hospital de Alto Taquari, com laboratório e centro cirúrgico
reformulados. Construir refeitório e cozinha;
• Revitalizar sempre que necessário as unidades de saúde;

• Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública,
assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente a
expectativa da população;
• Intensificar a gestão para o atendimento de urgência e emergência;
• Manter e renovar frequentemente a frota de veículos da saúde (ambulâncias, UTI
móvel, etc);
• Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede de saúde
ou em domicílios;
• Garantir transporte seguro e de qualidade aos pacientes que buscam tratamento fora
do domicílio;
• Ampliar as ações de saúde na área rural do município;
• Monitorar e avaliar sistematicamente os indicadores do sistema de saúde;
• Manter o funcionamento da Unidade de Saúde da Família do Bairro Treze pontos no
período noturno (17 horas às 22 horas) se tiver demanda;
• Aprimorar os sistemas de informação nas unidades;
• Melhorar as condições de trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de
endemia (meio de locomoção, uniformes e outros);
• Fortalecer o programa de atendimento domiciliar a pacientes acamados, a doentes
crônicos pela equipe multiprofissional;
• Continuar parceria com o governo do Estado para regularizar e garantir o
fornecimento de medicamentos de alto custo;
• Fortalecer os trabalhos das Unidades da Estratégia Saúde da Família (ESFs),
intensificando as ações a fim de atender com eficácia 100% da população;
• Ampliar e fortalecer o atendimento odontológico a toda população:
- Dentista atuando nas escolas;
- Capacitação de agentes de saúde bucal para escovação supervisionada e
fluoretação nas escolas e creches;
- Palestras preventivas e educacionais para a população;
- Saúde bucal para os idosos.
• Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância Sanitária, a
partir de constatação das necessidades levantadas e realizar ações preventivas e
curativas;
• Dar continuidade e ampliar todas as ações necessárias para o enfrentamento à
pandemia causada pelo novo Coronavírus (Sars-CoV-2);

• Implantar redes de assistência à saúde (saúde mental e psicossocial) do idoso e
pacientes portadores de necessidades especiais, com adoção de linhas de cuidado e
protocolo de atendimento;
• Manter casas de apoio para pacientes que dependem de tratamento em outros
municípios;
• Ampliar os convênios para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos e
ambulatoriais;
• Aprimorar os sistemas informatizados nas unidades;
• Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das atividades do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (Nasf);
• Ampliar e articular os programas de atenção integral à saúde da criança e do
adolescente, da mulher, do homem, do idoso, do trabalhador, das pessoas com
deficiência, DST/AIDS e de saúde mental;
• Construir o Centro de Reabilitação, estruturando-o com equipamentos modernos e
piscina para atividades como fisioterapia aquática. Fornecer carro e motorista
exclusivo, para efetuar transporte dos usuários que não podem se locomover, bem
como disponibilizar a assistência ás residências.
• Manter e ampliar o espaço físico do Canil Municipal e melhorar as condições e
tratamento dos animais.
• Valorizar os profissionais da saúde e os capacitar para que possam atender a todos
de forma humanizada, respeitando a individualidade de cada um.

CULTURA
• Estimular a cultura - fomentar a cultura através de projetos e iniciativas culturais em
geral;
• Exposição Agropecuária e Festa de Peão - Incentivar e apoiar a execução da
Exposição Agropecuária e Festa do Peão, com parceria com o Sindicato Rural,
Associação Comercial, entidades filantrópicas e associados, visando o
entretenimento e divulgar as potencialidades do município;
• Oficinas - Atuar junto às escolas, oferecendo oficinas de teatro, música, dança, artes
visuais, folclore, festivais de música regional, como forma de incentivar a população
a participar da cultura local;
• Biblioteca Municipal - Aquisição de novos acervos bibliográficos para a Biblioteca
Municipal a fim de atender as demandas de todos os níveis de ensino;
• Informatização - Trazer a tecnologia informatizando a Biblioteca Municipal e
implantação de Biblioteca Virtual;

• História - Resgate da História do Município, buscando o envolvimento de alunos e
professores, e da própria comunidade, através de atividades a serem desenvolvidas
pelo setor de cultura do município, para construir-se Acervo da Memória da História
de Alto Taquari;
• Eventos Cívicos - Realização de eventos cívicos e registro das datas históricas;
• Religião - Incentivar e dar apoio aos eventos religiosos;
• Festivais - Realização de festivais de dança, de praia, de música, peças teatrais e
outras manifestações culturais;
• Natal de Luz - Firmar parcerias com entidades para a realização do Projeto Natal de
Luz;
• Aulas de músicas - Aulas de instrumentos de sopros e violão para crianças e
adolescentes;
• Banda Municipal - Revitalizar e ampliar a Banda Municipal de Percussão Emerson
Pannebecker, com mais instrumentos e uniformes;
• Artesãos - Fortalecer e apoiar programas de incentivo aos artesãos de deferentes
segmentos.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Assistência Social, como política de proteção social, configura-se um conjunto de
serviço para garantir que o cidadão não fique desamparado quando ocorram situações
inesperadas, nas quais, a sua capacidade de acessar direitos sociais fica comprometida e
tenha uma nova possibilidade.
A consolidação da Assistência Social como política pública e direito social ainda
exige o enfrentamento de importantes desafios, para fortalecer as famílias e desenvolver
sua autonomia, apoiando-as para que superem eventuais dificuldades e acessem os
direitos sociais.
Frente aos desafios, propomos o desenvolvimento, formas inovadoras e criativas
na sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação e informação para possibilitar
a melhoria da qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade,
promovendo o acesso dessa população aos benefícios, programas de transferência de
renda e serviços socioassistenciais, bem como aos demais serviços setoriais, programas e
projetos da S.A.S. Dentre as ações, destacam-se:
• Construir uma sede para o serviço de acolhimento institucional de crianças e
adolescentes em situação de extremo risco pessoal e social (abrigo);
• Reestruturar o programa de capacitação profissional e geração de renda;

• Reestruturar as ações de sala/oficina de costura, com a finalidade de propiciar as
várias mulheres, capacitação profissional e aumento de renda familiar;
• Viabilizar a implantação de agência do INSS em Alto Taquari;
• Garantir aos munícipes que necessitam dos serviços do INSS, um transporte
adequado às suas necessidades;
• Garantir atendimento humanizado aos usuários da Política de Ação Social;
• Realizar o atendimento adequado aos usuários da Política de Assistência Social que
necessitam do Benefício de Prestação Continuada (BPC), garantindo
acompanhamento em todas as etapas do processo;
• Implantar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes
e jovens de 15 a 17 anos, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem
a convivência social, a participação cidadão e uma formação geral para o mundo do
trabalho, com atendimento diário por meio de várias oficinas;
• Reestruturar o Programa Habitacional com a garantia de recursos em várias
modalidades, como:
- Construção de residências;
- Melhoria e adaptações habitacionais;
• Intensificar ações em comemoração a datas especiais como: Dia da Mulher, Dia da
Criança, Dia do Idoso, Natal, entre outras;
• Implantar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), com a
oferta de serviços com equipe especializada para atendimento às famílias e aos
indivíduos em situação de risco pessoal e social, com direitos ameaçados e violados;
• Adquirir um veículo para transporte adequado dos idosos usuários do serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos, atendidos no Centro de Convivência do
Idoso (CECOI);
• Ampliar o espaço físico do Centro de Referência de Assistência Social (Cras),
garantindo à população usuária dos serviços, um espaço adequado e que supra suas
necessidades;
• Instalar a Casa dos Conselhos;
• Ampliar as ações do Serviço de Convivência E Fortalecimento de Vínculos (SCFV);
• Garantir ao Conselho Tutelar um sede que propicie o atendimento digno e privado
aos munícipes;
• Ampliar os recursos para os benefícios eventuais (cestas básicas, auxílio financeiro
para necessidades básicas, auxílio natalidade, auxílio funeral, entre outros).

• Garantir a integração com outras políticas públicas, com o objetivo de propiciar aos
beneficiários do Programa Bolsa Família, ações que superem a situação de
vulnerabilidade e pobreza que estão submetidas;
• Apoiar o programa de Agricultura Familiar, com incentivo à aquisição dos alimentos
da agricultura familiar;
• Oferecer capacitação permanente aos trabalhadores da Política de Assistência Social;
• Intensificar a realização de campanhas e ações de prevenção;
• Instituir a Lei SUAS Municipal;
• Implantar o Programa Municipal de Transferência de renda (Renda Cidadã) para
atender famílias e ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, com renda
mensal familiar, per capta, de até meio salário mínimo nacional, mediante ações
complementares e transferência direta de renda, como apoio financeiro por meio de
cartão com repasse mensal;
• Implantar o Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência, com a oferta de abrigo
ou, se necessário, deslocamento para outro município ou estado;
• Promover anualmente a "Semana do Idoso", com várias ações em homenagem ao
Dia Nacional do Idoso, entre elas, a realização de viagem de lazer com o objetivo de
socializar, além de promover a autoestima e bem-estar dos mesmos;
• Dar continuidade ao Projeto Realizando Sonhos, Construindo Cidadania, onde os
adolescentes em situação de vulnerabilidade social têm a oportunidade de participar
de várias ações integradas entre as políticas públicas, permitindo a eles uma nova
perspectiva de vida. No encerramento do ano letivo, as moças participam de um Baile
de Debutantes e os rapazes de uma viagem;
• Intensificar a parceria com o sistema "S", com a finalidade de viabilizar meios de
capacitação profissional que atenda os anseios da população, garantindo condições
para acesso ao mercado de trabalho, bem como aumento de renda familiar;
• Implantação do Programa Leite é Vida, o qual promoverá a distribuição gratuita e
diária de um litro de leite às crianças de 6 a 36 meses, pertencentes a famílias em
situação de vulnerabilidade social, objetivando auxiliar no combate à desnutrição
infantil;
• Implantação de Centro Dia para Idosos, para o atendimento ao idoso semi
independente e apoiar as famílias impossibilitadas de prover suas necessidades, com
a oferta de várias ações e com pessoal capacitado para propiciar o acolhimento
adequado: proteção, socialização e convivência do idoso, durante todo o dia ou parte
dele;
• Garantir a execução do Plano Municipal de Assistência Social, bem como, sua
adequação anualmente.

SEGURANÇA
• Fortalecer as políticas públicas de prevenção focadas no indivíduo e na comunidade;
• Trabalhar integrado e cooperativamente com o governo do estado na prevenção e
no estabelecimento de uma cultura da segurança cidadão;
• Integrar e modernizar as ações municipais de segurança pública, de forma
transparente, participativa, visando garantir qualidade de vida em Alto Taquari;
• Engajar os Conselhos Comunitários de Segurança e Tutelares nas ações preventivas
de segurança;
• Fortalecer o programa de apoio ao Jovem dependente químico e atuar com rigor
visando o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente na proibição de venda
de bebidas alcoólicas, armas e outros produtos para menores de 18 anos;
• Desenvolver políticas de segurança preventiva nos bairros e centros comerciais;
• Instituir um programa compartilhado entre governo e sociedade para a manutenção
do espaço e da ordem pública;

ESPORTE E LAZER
Oportunizar a atividade física a pessoas interessadas. Contribuir com o
desenvolvimento humano, social e esportivo. Reduzir índices de criminalidade. Promover
transformação social. Melhorar a qualidade de vida.
• Apoiar a prática de esportes radicais como motocross, ciclismo, skate, construindo ou
adequando espaços próprios;
• Incentivar os atletas amadores e profissionais em competições fora do município;
• Dar continuidade e aprimorar as escolinhas de futsal, futebol, basquetebol, voleibol,
natação e tênis;
• Desenvolver o “Projeto Esporte para Vida” em todas as unidades da rede pública de
ensino, através de diferentes oficinas culturais e esportivas;
• Adquirir materiais esportivos para as unidades da rede pública de ensino;
• Promover eventos esportivos e de lazer regularmente no município;
• Fomentar a realização de eventos esportivos de cunho municipal e estadual;
• Instituir um calendário oficial de eventos e atividades esportivas, recreativas e de
lazer;
• Adquirir um ônibus para o transporte de atletas em geral de todas as modalidades;
• Dar continuidade à gincana em comemoração ao Dia da Mulher;

• Dar continuidade nas competições tradicionais do município;
• Disponibilizar infraestrutura adequada para a modalidade de atletismo;
• Conservar e promover a manutenção de locais já existentes (quadras poliesportivas
ao ar livre, centros comunitários e ginásios de esporte);
• Incentivar e aprimorar as práticas de esporte na orla do lago (canoagem, futevôlei,
futebol de areia, vôlei de areia, mergulho, entre outros);
• Revitalizar e implantar novas áreas de lazer, atendendo os locais mais carentes;
• Prestigiar e valorizar atletas locais;
• Executar melhorias e reformas no Miniestádio Valdir Vieira Campos;
• Incentivar e valorizar as mulheres a pratica esportivas através de competições
específicas (futebol, futsal, futebol de areia, ciclismo, voleibol e vôlei de praia);
• Construir um Centro Poliesportivo no Bairro Parque Taquari (Cohacol);
• Revitalizar as praças públicas com espaços voltados às crianças e quadras
poliesportivas;
• Criar núcleos de lazer nos bairros ainda não contemplados (quadras livres, campo de
futebol, parque infantil e academia ao ar livre);
• Dar apoio oficial aos atletas de todas as modalidades esportivas, evitando a
peregrinação de esportistas que venham a representar o município, em busca de
apoio financeiro;

HABITAÇÃO
Reestruturar o Programa Habitacional com a garantia de recursos em três
modalidades:
• Auxílio moradia: com o objetivo de beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade
social, que já possuem sua casa, porém, necessitam de melhorias ou ampliações;
• Construção de residências em conjunto habitacional (onde o beneficiário recebe a
casa completa) para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não têm
possibilidade de adquirir o terreno, nem construir sua casa;
• Construção de casa através de financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF), com
contrapartida da prefeitura (com a doação de terrenos e infraestrutura, com asfalto,
energia e água), objetivando diminuir o valor da parcela.

MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
• Buscar parcerias para a implantação do esgotamento sanitário, assim como a
construção de Estação de Tratamento de Esgoto;
• Intensificar esforços para a construção do Aterro Sanitário;
• Intensificar esforço para implantar o programa de Coleta Seletiva;
• Apoiar iniciativas e incentivar os produtores rurais e proprietários rurais quanto às
práticas de conservação do meio ambiente, entre elas: preservação de nascentes e
cursos d’água;
• Implantar o Programa de monitoramento das atividades poluidoras no município;
• Revitalizar espaços públicos, como praças e jardins, como base em conceitos
ecologicamente corretos;
• Incentivar programas escolares e gincanas que premiem as boas práticas ambientais
nas escolas;
• Arborizar os bairros;
• Trabalhar em parceria com os produtores rurais para a ampliação de técnicas no
aumento da produção sem prejudicar o meio ambiente;
• Envidar todos os esforços para verticalização da produção agrícola;
• Conservar todas as estradas vicinais do município, facilitando o escoamento da
produção;
• Fomentar e implantar mini e pequenas agroindústrias da agricultura familiar, para
agregar valores nos produtos;

INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
• NOVAS INDÚSTRIAS: Incentivar os empresários do município dando prioridades a
eles com incentivo para a instalação de novas indústrias para geração de emprego e
renda;
• Buscar parceira com o Governo do Estado para conseguir incentivos fiscais,
objetivando atrair empresas, relacionada principalmente ao agronegócio (frigoríficos
de suínos, aves e bovinos), desenvolvendo com isso a criação de suíno, bovinos ou
aves para agregar valores para o município e com isso estender toda a cadeia
produtiva nesse setor;
• EXPO TAQUARI: Apoiar todos os eventos voltados ao fortalecimento da economia
local;
• EVENTOS: Apoiar todos os eventos voltados ao fortalecimento da economia local;
• ASSOCIAÇÃO COMERCIAL: Incentivar e apoiar a Associação Comercial;

• BANCO DO POVO: Viabilizar o desenvolvimento sócio econômico local e geração de
renda voltado para micro e pequenas empresas, através de financiamento a juros
subsidiários para geração de emprego e renda;
• INVESTIMENTOS NA ORLA DO LAGO: Desenvolver o turismo Regional, gerando
emprego e renda para o município;
• INCENTIVO A CRIAÇÃO DE PEIXES NO LAGO: Incentivar a criação de peixes tanto para
a alimentação dos munícipes como para incentivar o turismo através de campeonato
de pesca esportivo.

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
• Permitir que a Administração Pública esteja/permaneça aberta à participação
popular através da criação de conselhos comunitários e de bairros. Assim, a
população saberá onde serão aplicados os recursos orçamentários do município;
• Capacitar os nossos servidores municipais através de programas de qualificação
profissional;
• Garantir os pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com pontualidade,
bem como dos fornecedores;
• Assegurar a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a
atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público;
• Dar seguimento à contratação de estagiários através de Programas de Estágios para
proporcionar trabalho e conhecimento ao jovem em sua área de estudo, ajudando
na renda do mesmo;
• Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e equipamentos;
• Garantir o cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores
públicos.

INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

• Termino das obras no Lago Municipal e Parque de Exposição, com ampliação da
praia, construção de quiosques, toboáguas, tirolesa, parques infantil.
- Projeto urbanístico com área de lazer, arborização, pavimentação asfáltica para
que se torne um cartão postal da nossa cidade.
• Fechar toda área de preservação do Rio Taquari com alambrado .
• Construir pista de ciclismo e pedestre ao redor do parque.
• Pavimentar todas as ruas da cidade que não possuem asfalto, e dar manutenção as
que precisam.
• Ampliar e aperfeiçoar o serviço de iluminação pública em toda a cidade,
substituindo as lâmpadas existente por lâmpadas de LED.
• Melhorar e ampliar a qualidade de serviços urbanos, especialmente as operações de
racape e a limpeza das ruas e praças, recolhimento de entulhos e outros.
• Melhorar as sinalizações de trânsito com placas e controle de velocidade.
• Perfurar poços artesianos e semi artesianos para ampliar e melhorar o
abastecimento de água.
• Executar melhorias no Distrito Industrial.
• Construir a Sede da Prefeitura Municipal na Praça Três Poderes.
• Construir Centro de Reabilitação
• Contruir um Centro de eventos.
• Construir praças e áreas de lazer nos bairros.

