PLANO DE GOVERNO “ÓBIDOS AVANTE!”
CANDIDATA A PREFEITA: CÁRLEA BARAÚNA
CANDIDATO A VICE-PREFEITO: GRACINHO SOUZA
PARTIDO: AVANTE 70
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2021 - 2024

“O que nos une tem que ser mais forte, do que aquilo que nos distancia”
(Barac Obama)
O Plano de Governo intitulado “Óbidos Avante, proposto pelos candidatos Wilza
Cárlea Baraúna de Aquino e Gracenilson Benedito de Sousa respectivamente
candidatos a prefeita e vice-prefeito, é um compromisso com a sociedade obidense
na sua totalidade, pois acreditam que o maior capital de um município é o seu povo,
e este deve ser o alvo principal de todas as ações do governo e de políticas públicas
que atendam suas necessidades reais.
Esta proposta de plano de governo foi elaborada considerando os princípios da
Democracia, e configura-se o resultado dos anseios do povo, uma vez que, a partir
do diálogo com pessoas comuns, captou-se o que poderá ser feito, para garantir
desenvolvimento para a cidade e qualidade de vida para seus habitantes.
Este é uma proposta flexível que será avaliada para fins de alinhamento ao final de
cada ano, e/ou quando se fizer necessário, e atenderá os cinco princípios básicos
que devem nortear a administração pública, presentes no artigo 37 da Constituição
Federal em vigor: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Todas as propostas aqui se efetivarão a partir do esforço conjunto do governo
municipal, estadual, federal e de cada cidadão que acredita na reconstrução do
Brasil pós-pandemia, pós anos de corrupção onde recursos públicos foram
desviados de suas finalidades, causando o atraso e o descaso que ora o povo vive.
A reconstrução do Brasil começa pela reconstrução da nossas cidades e tal
reconstrução só será possível se todos nós o povo dermos as mãos uns aos outros.



PRINCIPAIS PROPOSTAS

A seguir estarão elencadas as principais proposta deste plano de governo, vale
ressaltar, que:
1 - Compreendemos que gestão é continuidade, e assumimos o compromisso
público de dar continuidade em obras, projetos e programas que agreguem valor
positivo para a cidade e principalmente para a vida das pessoas.
2 - Comprometemo-nos a combater a corrupção em todas as esferas do governo - 0
% de corrupção.
3 - Todos os projetos a serem implantados contarão com consultoria técnica
especializada e deverão obedecer, os princípios da economicidade, eficiência e da
legalidade.

 SAÚDE
Um povo bem assistido, gozando de sua saúde física e mental, certamente terá
mais condições de contribuir com a reconstrução da nossa cidade.
 Proporcionar atendimento especializado permanente no município para
atendimento de mulheres e suas famílias como Ginecologistas, oftalmologista,
ortopedista, dermatologista, obstetra e pediatra.
 Aumento do quadro de médicos para atendimento permanente nas
comunidades polo da zona rural do município.
 Proporcionar a cobertura das áreas sem Agentes Comunitário de Saúde(Zona
Urbana: exemplo bairros novos)
 Priorizar medicamentos nos postos de saúde a contento da necessidade da
população.
 Revitalização e aumento da frota de ambulâncias e ambulanchas .
 Restabelecer o funcionamento dos postos de saúde das comunidades que
encontram-se abandonados.
 Humanizar o atendimento via TFD e viabilização de casa de apoio para os
usuários desse serviço.( Programa trate as pessoas como você gostaria de
ser tratado)
 Construção de um Hospital Municipal de Grande Porte (com a ajuda do
Governo Federal)
 Valorização dos profissionais da saúde, via pagamento das gratificações
estabelecidas em lei.


EDUCAÇÃO
Elevar o nome do nosso município, tornando-nos referencia nacional em
Educação.







Valorização dos profissionais da Educação.
Realização de concurso público.
Aprovação do PCCR - até o final do 2º ano de governo(L.O.A.).
Estender o abono pago aos auxiliares administrativo aos vigias e ASGs.
Elevar a qualidade da educação do município, garantindo para a clientela
estudantil os direitos de aprendizagem na idade certa.
Reorganização do sistema de ensino municipal - até o final do 2 ºano de
governo.
Climatização das salas de aula da zona urbana e escolas polo - até o final do
2º ano de governo (Parcerias: governo municipal, empresas e comunidade
escolar).
Reativar o funcionamento das salas de leituras com profissionais que
atendam o perfil para esse trabalho.
Aumentar o número de vagas para crianças via construção de centros de
educação infantil
Escolha de diretores de forma democrática, considerando as legislações
vigentes no país, normatizadas pelo Conselho Municipal de Educação
Efetivar o uso das Tics nos espaços escolares – via programa do governo
federal Escola Conectada(Ir pessoalmente no Ministério da Educação.
Proporcionar transporte escolar de qualidade para alunos usuários desse
serviço.









 Viabilizar a cobertura de quadras das escolas que ainda não dispõem desse
serviço,
 Implantar sistema de monitoramento por câmera de segurança nas escolas.


ASSISTÊNCIA SOCIAL



Avaliar e potencializar os programas e atendimentos já existentes, que
proporcionem o bem estar social de seus usuários(crianças, adolescentes
idosos, pessoas com deficiência) e criar novos se necessário.
Implantar no município serviços especializados de atendimento a mulher
vitima de abuso sexual e violência doméstica:
DDM – Delegacia de Defesa da Mulher
NUDEM- Núcleo Especializado nos Direitos da Mulher.
CAM – Centro Atendimento a mulher em situação de violência
CRM - Centro de Referência Atendimento a mulher
CDCM – Centro de Defesa e Convivência da Mulher
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social(Único
existente no município)
Implantar programa de capacitação para mulheres chefes de família, visando
geração de renda para o auto sustento.
.







INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO

 Implantação de sistema de abastecimento de água nas comunidades da
zona rural e ampliação onde se fizer necessário.
 Manutenção de ramais e estradas para facilitar a mobilidade das pessoas e
produtos que movimentam a economia do município.
 Manutenção das ruas das cidades em especial as dos bairros novos
 Asfaltar as ruas principais dos bairros novos – até o final do 2º ano de
governo (Parceria com o governo estadual)
 Viabilizar junto a COSANPA, um serviço de qualidade, via aumento de
capacidade no que diz respeito ao fornecimento de água aos usuários desse
serviço.
 Recuperação da frota de transporte escolar terrestre e fluvial do município
que encontra-se abandonados no pátio da secretaria de infraestrutura e nas
margens do rio.
 Implantar sistema de monitoramento por câmera de segurança nos prédios
públicos.
 Criação de Brigada de Incêndio Municipal
 Ampliar a coleta de lixo para atender todos os bairros e suas ruas
 Retirada do lixão do bairro Perpétuo Socorro de acordo com as legislações
vigentes relacionadas a lixões a céu aberto.
 Viabilizar a implantação de cooperativas de coleta seletiva de lixo
( capacitação em todos os aspecto)
 Zelar pela iluminação publica das ruas.



CULTURA, ESPORTE E LAZER

 Criar o calendário de atividades culturais do município, fomentando o resgate
cultural da nossa história, em todos os seus aspectos, para despertar o
sentimento de pertencimento nas pessoas, e impulsionar a economia,
colocando Óbidos no roteiro turístico da região de forma mais efetiva.
 Incentivar o esporte do nosso município para crianças, jovens, mulheres e
homens, apoiando os projetos já existentes e criando novos projetos.
 Incentivar e apoiar os campeonatos intermunicipais e municipais.
 Criar o cine-juventude itinerante que levará cinema como opção de laser e
entretenimento para a juventude.
 Revitalização das praças da cidade e construção onde se fizer necessário,
com academia ao ar livre para jovens e adultos e parquinhos para o
entretenimento de crianças.
 Apoio as fanfarras e concursos.
 Promover eventos que valorizem os artistas locais.



AGRICULTURA

 Criar um programa de incentivo a agricultura familiar, visando o
abastecimento interno do município e o fornecimento de gêneros para a
merenda escolar, conforme estabelecido em lei.
 Viabilizar e incentivar a piscicultura no município para o pequeno produtor.
 Dar continuidade aos trabalhos da feira do produtor para garantir, o fluxo
econômico, a qualidade e bem estar do produtor e dos seus clientes.
 Manutenção constante de ramais e estradas, para facilitar o escoamento da
produção,


MEIO AMBIENTE
“Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (Art,225 C.F.)
 Apoiar programas educativos que visem orientar e despertar a
consciência, para a necessidade
de crianças, jovens e adultos
trabalharem no sentido de preservar o meio ambiente para garantir
qualidade de vida para si e para as gerações futuras.
 Conhecer o Plano de Saneamento do Município, para fins de analise e
posterior implantação efetiva, e ou reformulação.
 Apoiar fiscalização de acordo com as leis ambientais vigentes no país.

