PROPOSTAS – PLANO DE GOVERNO
APRESENTAÇÃO

JOSÉ ANTONIO PEREIRA (52 anos)
É nascido e criado em nosso município. Advogado, Administrador de Empresas e Técnico
em Contabilidade. Atualmente, é Procurador do Município concursado desde 2007. Mantém
ainda, desde 2007, seu escritório de Advocacia no centro do município.
É casado, possui 03 (três) filhos e 02 (dois) netos.
Foi vereador no quadriênio 2001/2004 e Presidente da Câmara no primeiro biênio
(2001/2002).
Principais leis de sua autoria:


Lei Municipal nº 1.621/2001 – Fundo municipal para o esporte e promoção social;



Lei Municipal nº 1.628/2001 – Cestas básicas aos servidores públicos;



Lei Municipal nº 1.659/2001 – Limpeza dos terrenos situados na Zona Urbana
Municipal;



Lei Municipal nº 1.662/2001 – Atendimento médico domiciliar idosos e necessidades
especiais;



Lei Municipal nº 1.663/2001 – Isenção da taxa de inscrição nos concursos públicos;



Lei Municipal nº 1.670/2001 – Poluição sonora;



Lei Municipal nº 1.778/2002 – Programa de vagas sociais nas creches municipais;



Lei Municipal nº 1.834/2002 – Transporte público coletivo através de lotação
(transporte alternativo);



Lei Municipal nº 1.808/2002 – Programa Cidadania Comunitária;



Lei Municipal nº 1.892/2003 – Penaliza o desperdício de água.

Principais trabalhos de articulação política:


Projeto de convênios com as academias de artes marciais (Judô, Kung Fu, Karatê,
Capoeira).



Transporte Público Alternativo no município.



Extensão de rede de água para o Granjinha, Cipozinho, Vila Schunck e Recanto
Lagoa Grande.



Pavimentação asfáltica da Av. dos Jacarandás no Granjinha, Rua 14 no Jd. Cipozinho
e Ruas Lusa Augusto Correia e Aurora de Jesus, na Vila Schunck.



Pavimentação asfáltica da Rua 05, no Parque Industrial e Rua Atilio João Pauli, no
Sapateiro.

Ideologicamente, sempre combateu o assistencialismo eleitoreiro e os privilégios aos
ocupantes de cargos ou funções públicas. Sempre lutou pela eficiência na prestação dos
serviços públicos. Defende a seriedade e o planejamento na Administração Pública.

Sua decisão de se candidatar à prefeito de Embu-Guaçu é resultado da indignação com o
abandono que se encontra nossa cidade. O município já foi muito mais feliz e essa alegria
precisa ser resgatada.

CLARIDES LEONARDO DOS SANTOS (MANEZINHO CORRETOR) (47 anos)

Nascido em Embu-Guaçu, sempre residiu no Distrito de Cipó-Guaçu. É casado e tem dois
filhos.
Formado em: AUXILIAR DE ENFERMAGEM – 2009, TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 2011, e
TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - 2019
De família humilde, trabalhou como Cobrador e fiscal de ônibus durante dez anos.
Filho de Manoel dos Santos (Mané Corretor), Ex-vereador do Município de Embu Guaçu por
cinco mandato, e Zulmira Leonardo dos Santos,
Foi eleito vereador em 2012 com 1.817 voto e em 2016, reeleito com 1.147 votos, em
ambas como o candidato mais votado.
Atualmente é Presidente da Câmara Municipal e está filiado no Partido DEMOCRATA (DEM).
Principais leis de sua autoria e trabalhos de articulação política:


Com os demais vereadores, autorizou o cidadão embu-guaçuense a utilizar-se da
Tribuna da Câmara Municipal para participar das discussões de projetos em urgência
especial;



Lei Municipal nº 2.895/2018 –Dia Municipal das Pessoas com Deficiência e Mobilidade
reduzida em busca da igualdade;



Lei Municipal nº 2.882/2017 –Dia Municipal de Conscientização no Trânsito.



Pavimentação asfáltica da Rua José Joaquim Domingues, no bairro Martins Fontes,
Distrito de Cipó-Guaçu; Rua Benedito Seguro, no bairro Chácara Avaí, Distrito de
Cipó-Guaçu;



Recapeamento asfáltico da Rua Helena Flose, no bairro Jd. Silvânia, Distrito de CipóGuaçu;



Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e da Unidade Básica de Saúde do Campestre,
no Distrito de Cipó-Guaçu;

PERCEPÇÃO E DIRETRIZES

Embu-Guaçu, como é sabido por todos, possui parcos recursos para a consecução dos
projetos necessários ao oferecimento de serviços públicos de excelência que a tornem uma
cidade mais digna para aqueles que nela fixaram sua moradia.
A partir dessa premissa, importante dizer que, para a realização das propostas ora
apresentadas, demanda além de um projeto de governo e um esforço administrativo para
as reformas estruturais necessárias, de um projeto político paralelo de articulação juntos às
esferas Estadual e Federal, no sentido de conseguir as transferências dos recursos
necessários à sua efetivação.

Todos os problemas que a população de Embu-Guaçu enfrenta atualmente, são resultado
da falta de uma gestão compromissada com nossa realidade e da inexistência de projetos
de curto, médio e longo prazos para nossa cidade.
Por isso, propomos um NOVO MODELO de administração planejada, regionalizada e
estratégica no sentido de recuperar a autoestima do cidadão embu-guaçuense.
Há algum tempo, os visitantes vinham à nossa cidade e a admiravam pelo seu verde e pela
alegria do seu povo. Em muitos nascia de uma simples visita a vontade de aqui residir.
Hoje, infelizmente, percebemos o inverso, que muitas pessoas desejam se mudar daqui.
Nesse sentir, queremos resgatar a alegria de se morar em Embu-Guaçu, retomando nossas
tradições e o selo de uma cidade organizada, bonita e com opções de lazer e cultura.
As propostas do Plano de Governo de José Antonio para a prefeitura de Embu-Guaçu, são
norteados pelos princípios de modernização, transparência, compromisso e protagonismo
cidadão.
A modernização está presente na busca constante por soluções inovadoras para os
problemas da cidade, notadamente o uso de tecnologias que permitam melhor atendimento
à população, ganhos de agilidade e produtividade, a custos menores.
A transparência e o aperfeiçoamento institucional são variáveis permanentes tanto da
formulação de políticas como na relação da prefeitura com a sociedade, de modo a ampliar
e melhorar os instrumentos de controle e fiscalização disponíveis.
O protagonismo cidadão entende a participação pela ideia da cidade enquanto construção
coletiva que depende da atuação permanente do cidadão para além do conceito de
cidadania baseado no voto e na fiscalização dos atos do governo.
A prefeitura deverá garantir e aprimorar formas de participação ativa e constante, e as
propostas serão baseadas numa lógica de trabalho integrado entre poder público,
população, entidades e iniciativa privada.
O compromisso traduz um verdadeiro pacto entre partes, a partir do qual o poder público
se compromete com a busca por resultados, a população com a colaboração permanente, e
o setor privado com parceiras que viabilizem projetos para o desenvolvimento da cidade.
Chegou a hora de mudar, mas mudar com a segurança das experiências profissional e
política capazes de resgatar Embu-Guaçu do estado de calamidade que se encontra.
Esse é o compromisso que assumimos, JOSÉ ANTONIO, MANEZINHO, juntamente com
todos os candidatos a vereador dos partidos coligados (MDB, DEMOCRATAS,
PROGRESSISTAS, PSC, PODEMOS e PATRIOTA), que será devidamente protocolado na
Justiça Eleitoral.

PROPOSTAS
GESTÃO PÚBLICA


Praticar a ética e COMBATER A CORRUPÇÃO de todas as formas, principalmente, por
meio de AUDITORIAS;



VALORIZAR os SERVIDORES PÚBLICOS com a implantação do PLANO MUNICIPAL DE
CARREIRAS;



Implantar a política de PARTICIPAÇÃO DIGITAL, com a criação do GABINETE
DIGITAL DO PREFEITO;



AMPLIAR os pontos públicos de acesso à INTERNET sem fio e gratuitos na cidade;



Criar um Gabinete de PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO para
necessidades do município e elaborar os projetos necessários.

diagnosticar

as

SAÚDE


Aprimorar o atendimento aos munícipes;



Construir/Implantar um centro de diagnóstico municipal, que ofereça: radiografia
(raio X), tomografia, mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma e exames de
análises clinicas;



Renovar a frota de ambulâncias e adquirir uma ambulância para o atendimento de
emergência neonatal;



Criar um sistema de entrega domiciliar e via internet dos resultados dos exames
laboratoriais, bem como de entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo;



Criar uma Central de Agendamento de Consultas;



Ampliar o programa de agentes comunitários de saúde e o atendimento domiciliar
para idosos e deficientes;



Informatizar a entrada e saída de medicamentos e equipamentos, assim como a
recepção e todo o procedimento de atendimento;



Descentralizar a distribuição de medicamentos, DEVOLVENDO as farmácias às
unidades básicas de saúde dos bairros mais distantes do centro;



Fixar ambulâncias nas unidades de saúde mais afastadas;



Criar o Plano de Carreira para os funcionários da Saúde.

ZOONOSES


Trazer o atendimento do Departamento de Zoonoses para o Centro da cidade;



Implantar uma CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO para o cuidado e tratamento
de animais de pequeno porte em situação de abandono e promover um programa de
doação desses animais;



Estimular campanhas de castração de animais de pequeno porte;



Instituir o programa “CASTRAMÓVEL”;



Construir um Canil Municipal.;

SEGURANÇA PÚBLICA


Monitorar eletronicamente os acessos e saídas do município, bem como as regiões
centrais de Embu-Guaçu e Cipó;



Fortalecer a Guarda Civil Municipal de Embu-Guaçu (GCM), com a valorização de
seus integrantes, aumento do seu efetivo e modernização da sua estrutura e
armamento;



Promover cursos anuais de reciclagem e aprimoramento;



Adquirir veículos de grande porte para utilização e patrulhamento;



Adquirir BASES MÓVEIS de segurança para o policiamento comunitário em bairros e
eventos realizados no município;



Construir POSTOS AVANÇADOS da GCM juntos com as Administrações Regionais;



Deixar um carro de apoio permanente nas regiões mais afastadas do centro;



Implantar sistema de monitoramento eletrônico nas principais vias e prédios
públicos;



Criar a Ronda Escolar Municipal e aprimorar a Ronda Agrícola;



Criar um Departamento
(Intersecretarias)



Criar um programa de palestras, com integrantes da GCM, para conscientização de
crianças e jovens quanto ao malefícios o uso de drogas em geral.
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INFRAESTRUTURA


Destinar uma parcela do ORÇAMENTO municipal, especificamente
SUBPREFEITURA garantir a ZELADORIA do Distrito de Cipó-Guaçu;

para

a



Promover a manutenção dos bairros com a criação de ZELADORIAS regionalizadas;



Criar um PROGRAMA PERMANENTE de operação tapa-buracos e recapeamento
asfáltico;



Substituir todas as lâmpadas danificadas da rede de iluminação pública do município,
de forma gradativa e programada.



Promover a regularização dos LOTEAMENTOS IRREGULARES;



IMPEDIR novas ocupações e parcelamentos irregulares do solo;



Investir na MODERNIZAÇÃO da frota de máquinas e equipamentos necessários à
manutenção da infraestrutura municipal;



Promover a revisão do plano diretor municipal;



COMPLEMENTAR a bolsa oferecida no programa FRENTE DE TRABALHO para que os
trabalhadores recebam 01 salário mínimo federal;



Reformar e adequar os cemitérios e velórios municipais;



Revitalizar e iluminar todas as praças do Município;



Reajustar o salário dos OPERÁRIOS oferecendo-lhes condições mais dignas de vida e
trabalho.

EDUCAÇÃO


Aprimorar e incentivar a formação permanente dos educadores;



Criar um programa continuado de manutenção das unidades escolares;



Modernizar a estrutura física das unidades escolares, aprimorando a utilização da
tecnologia na educação;



Viabilizar o “professor de apoio”, priorizando as séries iniciais;



Manter o TRANSPORTE ESCOLAR e UNIVERSITÁRIO;



Aprimorar a entrega de MATERIAL ESCOLAR;



Incentivar a prática de cursos profissionalizante para os alunos;



Garantir o atendimento especializado aos educandos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal à todos
os níveis, etapas e modalidades;



Implantar o Curso Municipal Pré-Vestibular;



Aprimorar o programa de ESTAGIÁRIOS;



Ampliar e aprimorar a rede de escolas, creches e berçários, criando o PLANTÃO
NOTURNO;



Aperfeiçoar o programa de alfabetização para crianças aos 06 (seis) anos, o EJA e o
EAD;



Monitorar eletronicamente os arredores das Escolas, Creches e Berçários Municipais.

ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER


Reformar o Estádio Municipal de Futebol de Embu-Guaçu, com a implantação de
gramado sintético e ampliação/cobertura das arquibancadas;



Construir a arquibancada no Estádio Municipal de Futebol do Cipó e reformar os
vestiários;



Construir um novo Ginásio Poliesportivo Municipal, reformar o Ginásio de Esportes
do Cipó e de Embu-Guaçu;



Promover a prática esportiva nos espaços públicos;



Investir nas seleções municipais desportivas incentivando as disputas municipais,
intermunicipais e estaduais;



Resgatar o programa de convênios com academias e associações;



Incentivar as competições Ciclismos, Mountain Bike e Motocross;



Resgatar o Campeonato de Inverno de Futebol de Salão e a corrida de São Silvestre
em Embu Guaçu;



Construir a Ciclovia entre Embu-Guaçu e o Distrito de Cipó, pelo Granjinha;



Incentivar prática esportiva em diversas modalidades: natação, vôlei, ciclismo,
futebol, handebol, basquete, torneio de pesca, malha, boca, jogos de baralho e
tabuleiro;



Construir pista e espaço para competições e festa de rodeio;



Implantar a Bolsa Municipal para atletas de Embu-Guaçu de alto rendimento;



Criar o Conselho Municipal da Juventude.

AÇÃO SOCIAL


Adequar e ampliar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS);



Ampliar os programas de alfabetização e capacitação profissional;



Criar condições de utilização, pelos idosos, dos espaços públicos existentes, com
ofertas de serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento específico
aos que estão em situação de vulnerabilidade;



Ampliar e melhorar o serviço de concessão de benefícios as famílias carentes, tais
como: tratamento oftalmológico, cadeira de rodas, muletas, aparelhos especiais e
próteses, fraldas geriátricas, etc.;



Criar um calendário de ações comunitárias nos bairros, promovendo a saúde,
estética e regularização de documentação pessoal;



Criar um programa de acolhimento e ressocialização dos moradores de rua;



Implantar a Delegacia de Proteção à Mulher e ampliar os serviços de atendimento às
mulheres vítimas de violência doméstica.

TERCEIRA IDADE


Construir o Parque Municipal da Melhor Idade;



Criar, por meio de parcerias, o Programa de Cuidadores de Pessoas Idosas;



Criar o sistema municipal de transporte de idosos com mobilidade reduzida;



Implantar a hidroginástica na piscina do CSU;



Implantar academias da saúde nos bairros;



Aprimorar o atendimento médico domiciliar;



Aprimorar o atendimento prioritário aos idosos nas unidades de saúde;



Implantar a entrega de medicamentos em domicílio aos idosos e às pessoas com
mobilidade reduzida ou deficiências;



Implantar um programa de saúde e prevenção
fonoaudiólogos e audiometria;



Promover um programa de cursos, palestras, atividades físicas, culturais e de lazer
aos idosos, incentivando os bailes para a melhor idade, participação em jogos
regionais e passeios turísticos.
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PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS


Assegurar a acessibilidade das pessoas com Necessidades Especiais promovendo a
adaptação e desobstrução de calçadas e acessos;



Criar o sistema municipal de transporte de pessoas com necessidades especiais e
idosos com mobilidade reduzida;



Exigir e fiscalizar que as novas obras observem a legislação de acessibilidade;



Criar o Centro de Convivência da Criança com Necessidades Especiais (CCCNE), com
especialista no local para desenvolver atividades desportivas;



Estabelecer parcerias e convênios com entidades que atuam este segmento.

CULTURA


Criar o Fundo Municipal da Cultura;



Resgatar as Festas Tradicionais da cidade, em especial, o Casamento Caipira e a
Festa de São Cristovão;



Implantar a Escola Municipal de Teatro, Música e Dança no Centro Cultural;



Construir um Centro Cultural no Distrito de Cipó-Guaçu;



Promover um calendário anual de eventos para Embu-Guaçu e Cipó, retomando
festivais de música e a banda;



Oferecer oficinas de teatro, música, escultura e dança, buscando valorizar todas as
formas e estilos artísticos;



Participar de competições artísticas em níveis regionais e estaduais elevando assim o
nome de nossa cidade;



Resgatar a Banda e o Coral Municipais com projetos junto a iniciativa privada e a
secretaria de Cultura estadual;



Valorizar nossos imigrantes com a abertura de espaço para apresentações e eventos
típicos;



Abrir espaço para nossos artistas com exposição de suas obras, recitais e
apresentações;



Participar do Mapa Cultural Paulista e sediarmos em nosso município fases regionais;



Elaborar projetos junto as escolas municipais, estaduais e particulares para visitação
ao museu Municipal valorizando assim nossa história;



Ampliar e reestruturar as Bibliotecas Municipais, atualizando títulos e a aquisição de
livros técnicos;



Apoiar toda e qualquer manifestação cultura, resgatando nossas festas típicas como
Carnaval, Desfile Cívico, Festa Junina Tradicional com competição de quadrilhas
entre as escolas, melhor barraca Junina decoração e shows regionais valorizando
nossos artistas;



Apoiar os Romeiros e todas manifestações religiosas;



Descentralizar as ações culturais promovendo a CARAVANA DA CULTURA nos
bairros, com leituras, recitais e apresentações de dança, teatro e música;



Promover ações que valorizem a cultura afro, contribuindo com o debate sobre o
enfrentamento à intolerância;



Promover ações de incentivo à Leitura;



Restaurar e adequar o Centro Cultural de Embu-Guaçu e a Casa da Cultura do Cipó.

TURISMO


Fomentar o Fundo Municipal para o Turismo (Decreto nº 2936/2015);



Fomentar novas formas de promoção do ecoturismo, do turismo religioso e rural;



Fomentar o turismo de eventos com a exploração do Calendário Anual criado pela
Cultura;



Articular melhorias e ampliação da malha rodoviária;



Criar o Campeonato Municipal de Pesca;



Buscar parcerias com investidores do ramo de hotelaria/pousadas e parques
temáticos;



Promover gestão junto ao Governo Estadual para revitalização das praças municiais
e do Parque da Várzea;

EMPREGO


Criar o Parque Industrial do Distrito de Cipó-Guaçu;



Revitalizar o Parque Industrial de Embu-Guaçu;



Criar um programa de incentivos fiscais como forma de atração de novas empresas
no município;



Reduzir as alíquotas de ISS como forma de desenvolver e incentivar o setor de
serviços no município;



Promover a revisão do Plano Diretor, criando o corredor industrial na Estrada do
Congonhal;



Lutar pela duplicação da Estrada do Barrinha;



Manter e aprimorar a Frente de Trabalho Municipal;



Aprimorar os programas de geração de renda;



Criar programa de estímulo à instalação de condomínios residenciais;



Ampliar e incentivar a política de microcrédito para pequenos empreendedores.

MEIO AMBIENTE


Fomentar o Conselho Municipal do Meio Ambiente;



Promover estudos específicos visando identificar e sanar os pontos de alagamento ou
inundação;



Garantir a manutenção, limpeza de margens e desassoreamento de córregos;



Promover uma sistemática limpeza das galerias de águas pluviais;



Realizar a regularização fundiária de loteamentos, intensificando a fiscalização,
planejamento e educação ambiental;



Inibir a ocupação irregular de áreas ambientalmente sensíveis como APPs (Áreas de
Preservação Permanente) e APRM (Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais)
por meio de fiscalização atuante;



Promover a Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino, oferecendo cursos e
palestras;



Ampliar a Coleta Seletiva com respaldo às Cooperativas de Catadores e demais
alternativas de geração de renda;



Implantar o programa de recuperação de minas e nascentes de água;



Implantar o Plano Municipal de Arborização;



Criar o programa de Coleta de Lixo Tecnológico (Ecoponto Digital).

AGRICULTURA


Implantar o Mercado Municipal com a aquisição de alimentos junto à rede de
agricultores locais;



Promover um programa permanente de manutenção das estradas utilizadas pelos
agricultores;



Implantar um programa de fortalecimento da Agricultura Familiar, incentivando e
oferecendo condições para a inscrição dos minis e pequenos produtores no PRONAF
do Governo Federal;



Retomar a EXPROAGRO, em parceria com os produtores rurais locais;



Incentivar a agricultura orgânica;



Implantar a RONDA RURAL, intensificando o patrulhamento.

SANEAMENTO


Exigir da SABESP o atendimento mínimo de 70% dos domicílios existentes com a
rede de coleta de esgoto;



Buscar alternativas simples e de baixo custo para a coleta e o tratamento dos
esgotos sanitários de acordo com a realidade do município;



Aperfeiçoar e ampliar o sistema de COLETA SELETIVA de lixo residencial;



Definir programas para a gestão de resíduos sólidos, promovendo práticas de
reutilização, reciclagem e a destinação final adequada.

HABITAÇÃO


Construir casas populares exclusivamente para a população de baixa renda e
moradores de áreas de risco;



Regularização fundiária das áreas da Prefeitura ocupadas com a entrega de títulos de
posse;



Regularização fundiária dos loteamentos irregulares, através da Lei Minha Casa
Minha Vida e Cidade Legal;



Fornecimento gratuito de plantas de construção de moradias populares com até
60m2 para regularização;



Reformular o Código de Obras Municipal.

TRANSPORTE PÚBLICO


Construir novos terminais rodoviários em Embu-Guaçu e Cipó;



Reformar o terminal de ônibus de Embu-Guaçu;



Integrar o transporte público municipal;



Estabelecer convênio com a SPTrans para que outras empresas de transporte
possam acessar o município;



Reorganizar os itinerários das linhas municipais, contemplando os bairros Vale das
Fontes, Paiol Velho, Chácara dos Amigos, Bonanza e Vale Tranquilo;



Fiscalizar o cumprimento de horário e os intervalos entre viagens;



Implantar o sistema de transporte de passageiros circular municipal específico para
usuários com mobilidade reduzida e idosos;



Articular a implantação de novas linhas intermunicipais, principalmente uma linha do
Cipó para o Metrô Capão;



Fazer gestão junto ao Governo do Estado de São Paulo para viabilização da alça de
acesso ao Rodoanel no Crispim.

MOBILIDADE URBANA


Estabelecer um programa contínuo de pavimentação asfáltica, recapeamento e
manutenção das ruas do município;



Exigir melhorias nas condições de acessibilidade das calçadas e passeios públicos;



Construir novas ciclovias e ciclofaixas, em especial nas estradas que ligam Centro de
Embu-Guaçu/região central do Distrito de Cipó-Guaçu, Centro/Santa Rita e
Valflor/Centro;



Iluminar a Ciclovia da Estrada do Interlagos Sul (Rua Manoel Pires de Moraes e Estr.
Ernesto João Marcelino);



Garantir que as novas obras observem a legislação de acessibilidade ao portador de
necessidades especiais;



Aprimorar a sinalização de orientação de trânsito e pedestres.

DISTRITO DO CIPÓ-GUAÇU


Implantação de uma SUBPREFEITURA com AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA;



Unidade de Saúde com clínico, pediatra e ortopedista 24 horas, exames laboratoriais
de urgência e emergência, ultrassonografia e raio X;



Devolução da farmácia às unidades básicas de saúde do Distrito afastadas da região
central;



Construção de Postos Avançados da Guarda Municipal;



Implantação de um sistema de monitoramento eletrônico na região central, nas
saídas do Distrito e no entorno das escolas;



Revitalização da entrada do Distrito pela Benedito Jandiro Soares;



Revitalização da Praça da Cobra e Praça Henrique Schunck;



Construção do Centro Cultural do Distrito de Cipó-Guaçu, com biblioteca, teatro e
dança;



Criação de um Parque Industrial no Distrito de Cipó-Guaçu;



Construção de um Terminal de Ônibus;



Reforma do Ginásio de Esportes Walter dos Reis;



Reforma do Velório Municipal;



Construção de um novo Cemitério no Distrito;



Construção da arquibancada no Estádio Municipal no Distrito.

