


É com muita reflexão, convicção e humildade que nós assumimos
o compromisso de enfrentar e vencer as dificuldades, realizar um
trabalho sério, corajoso, convicto e principalmente, um trabalho
baseado noPLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO – ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO.

É chegada a hora de elevar nossa autoestima, de tornar esta
cidade um lugar mais digno e saudável para se viver.

É hora da comunidade participar das decisões e do rumo desta
cidade.Ser responsável pelos seus erros e acertos.

É a hora da liberdade de expressão, da ação e da
participação.Vamos decidir como será a nossa vida.

É o momento de escolhermos a cidade que queremos para nós e
nossos filhos.

WALTER TAJIRI - Prefeito
Cátia Vieira - Vice
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SAÚDE

Trailer médico e odontológico para atender os bairros da zona
rural;

Novos ESF (Estratégia Saúde da Família) no Castellano (colocar em
funcionamento) e Nova Biritiba, Rio Acima, buscando alcançar
70% da população;

Criação do Sistema Integrado de Saúde, que consiste na
informatização de toda rede municipal de saúde, aumentando a
organização e agilidade no atendimento;

Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de
qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento
das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política
de atenção básica e da atenção especializada;

Ampliação do atendimento com os agentes de saúde em bairros
mais afastados, melhorando assim a prevenção de doenças e
desafogando os postos de saúde e Pronto Atendimento
Municipal.

Buscar recursos para ampliação do Centro de Referência da
Mulher, para construção da “Casa do Parto”, que fará
acompanhamento das gestantes, podendo fazer partos naturais
sob acompanhamento médico.
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EDUCAÇÃO

Instalação de novas creches e mais investimentos nas já
existentes;

Ampliação, reforma e adequação das escolas, melhorando a
acessibilidade dos profissionais, bem como tornando-as em
período integral, com uma forte articulação com as áreas do
esporte e cultura;

Construção de um Núcleo de Apoio Especializado em
Atendimento Educacional que ofereça uma maior quantidade de
especialistas para atender as necessidades do município;

Criação do Centro de Apoio ao Professor, que consistirá em um
Centro de referência ao professor da rede municipal, auxiliando
em todas as esferas, principalmente com psicólogos,
psicopedagogos, ajudando assim na produtividade escolar.
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MEIO AMBIENTE E TURISMO

Ampliação da regularização dos loteamentos (Vila Santo Antonio I
e II, Vista Linda – fase final e Jardim dos Eucaliptos – em
andamento), com a regulamentação de lei municipal com base na
lei específica estadual;

Atrair novos investimentos no município para gerar novos
empregos, fortalecer os atuais ramos de negócio, desenvolver
projetos priorizando as famílias como instrumento de promoção
de micro negócios e microempresas não poluentes;

Cadastrar e regulamentar os pontos turísticos do município, a fim
de alavancar o turismo ecológico e rural, dando ênfase e apoio
aos moradores, para que se tornem agentes receptivos.
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CULTURA

Caravana da Cultura e espaços de Cultura;

Criação do Conselho do Patrimônio Histórico;• Melhor uso da
praça para diversos eventos;• Formação do Grupo de Teatro
Amador na cidade;

Projeto de Empreendedorismo Cultural;

Calendário de eventos, datas ambientais e festividades;

Criação do Cinema Municipal;

Apoio efetivo e parcerias as ONG´s, para revelação de novos
talentos da cidade;

Ações culturais e capacitação profissional visando captações de
recursos, especialmente com base nas leis de incentivo à Cultura.
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INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Pavimentação participativa com bloquetes hexagonais,
principalmente nos bairros Vertentes, Castellano, Nirvana,
(pavimentação ecologicamente correta).

Pavimentação nas estradas principais da área rural e
cascalhamento nas transversais, melhorando assim os acessos e
o transporte municipal.

Conclusão e aplicação do Plano Diretor Municipal (em fase final),
para assim desenvolver a cidade de forma organizada e
crescimento de forma sustentável.
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AGRICULTURA

Selo de qualidade para os produtos da cidade;

Valorização da agricultura familiar;

Incentivo e parceria para os pequenos agricultores;

Reestruturar e ampliar os programas de abastecimento e de
segurança alimentar com foco na erradicação pobreza;
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SEGURANÇA

Retorno da Cia da Polícia Militar;

Criação do Fórum para o município;

Integrar e modernizar as ações municipais de segurança pública
de forma transparente, participativa, visando garantir qualidade
de vida da população;

Adotar um modelo de gestão integrada de segurança pública
municipal com representantes da sociedade nas discussões com
os outros poderes e esferas governamentais;

Criar planos de segurança local e regional com a participação
ativa da sociedade;

Ampliar o sistema municipal de vídeo monitoramento com a
participação da sociedade;

Criar a Guarda Municipal visando uma atuação mais efetiva e
racional, com ênfase na preservação da vida e do patrimônio,
bem como na zona rural;

Reestruturar a Secretaria Municipal de Trânsito, visando uma
atuação mais efetiva e racional, com ênfase na conscientização da
população
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PROMOÇÃO SOCIAL

Ampliação do bolsa família;

Moradia popular;

Promover efetivamente a inclusão social da população em
situação de risco, vulnerabilidade e pobreza articulando as
competências municipais, estaduais e federais cujo foco seja a
erradicação da pobreza;

Estabelecer articulação com a rede não governamental de
assistência social e com as outras políticas sociais da prefeitura,
em especial as de saúde, educação, trabalho e segurança pública,
para responder com efetividade à diversidade das necessidades;

PLANO DE GOVERNO
WALTER TAJIRI 14



ESPORTE E LAZER

Maior aproveitamento do espaço do ginásio municipal de
esportes, implantando aulas de artes marciais, voleibol, Futsal,
skate, tênis, futebol de campo e natação, transformando em um
grande Centro Esportivo;

Campeonato esportivos interescolares;

Aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática
esportiva
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GESTÃO PÚBLICA

Desenvolver mecanismos de renúncia fiscal no município para
que haja novas oportunidades.

Estimular o potencial empreendedor da comunidade para gerar
emprego e renda;

Promover cursos de capacitação profissional de curta duração,
aproveitando os espaços das escolas municipais;

Criação da Ouvidoria Pública Municipal.
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