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Candidato : Elias Adelino Framesqui (Professor Elias) 

 

Eixos Centrais : 

 

1-EDUCAÇÂO  

Criação das Creches e  Escolas em Tempo Integral e Plano de carreira para os profissionais 

da educação. 

Objetivo :  

• Aumentar o tempo de permanência do alunato na escola , oferecer atividades 

complementares de esportes , cultura e lazer. 

• Oferecer alimentação saudável , capaz de suprir as necessidades calóricas e 

nutricionais. 

• Instalação de equipamentos de suporte , como assistência social , psicológica , 

dentária e médica preventiva. 

• Implementação de plano de carreira dos profissionais da educação , com ampla 

discussão com os trabalhadores e objetivando uma melhora no desempenho e 

qualidade de vida desses profissionais.  

 

2-SAÙDE 

Investir em saúde preventiva. 

Objetivo : 

• Diminuir a demanda de Pronto Socorros e Hospitais. 

• Implantar o Programa Médico de Família , com a contratação de profissionais , 

médicos(as),enfermeiros(as),técnicos, auxiliares e agentes de saúde. 

• Criar um cadastro de moradores(as) que necessitam de atenção à saúde e fazer o 

atendimento domiciliar. 

 

3-TRANSPORTE 

Criação do Fundo Municipal de Transporte 

Objetivo : 



• Geração de recursos que permitam a oferta de um sistema de transporte interno 

gratuito no médio prazo. 

 

• Criar condições para a renovação da frota de vans e micro-onibus que hoje realizam 

essa atividade, mantendo e gerando novos empregos no setor. 

 

 

 

 

Demais eixos do Plano de Governo : 

 

4- Meio Ambiente e Planejamento : implantação de um sistema eficaz de fiscalização , 

combater o desmatamento , a ocupação irregular de áreas de mananciais , implementar 

projeto de preservação das águas , incentivar o ecoturismo , permitindo , assim a geração de 

renda e a preservação das áreas de floresta. 

Revisão do plano diretor , estabelecendo critérios técnicos para o uso e ocupação do solo. 

 

5-Segurança : aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal , resgatando seu caráter de 

prevenção a criminalidade , proteção ao patrimônio público e interação com a comunidade. 

 

6-Serviços e Obras : melhorar as condições de infra estrutura da cidade , implementando 

práticas de conservação e manutenção de ruas , avenidas , estradas , praças e demais 

equipamentos públicos. 

Agilizar a aprovação de projetos de construção , visando regularizar o máximo de imóveis. 

 

7-Inclusão social : descentralizar os equipamentos de cadastro e atendimento a população , 

implementar um programa de renda básica aos moradores em situação de extrema 

vulnerabilidade social , criar programas e espaços de acolhimento às mulheres e crianças 

vitimas de violência doméstica , implantar programas de prevenção e  recuperação da 

dependência de drogas. 

 

8-Habitação : implementação de programa de urbanização , com melhoria das moradias já 

existentes , orientação técnica pra construção de novas residências e respeito ao meio 

ambiente. 

 



 

9-Transito : reduzir o fluxo de veículos pesados pelas áreas residenciais da cidade , 

implementar mudanças objetivando uma melhoria no fluxo interno de veículos. 

 

10-Cultura : incentivar a produção cultural local , promovendo uma agenda de eventos 

capazes de atrais turistas e gerar renda pra cidade , proposta de criação de uma grande Festa 

Junina , nos moldes das que ocorrem tradicionalmente no Nordeste do pais , a ser realizada 

no recinto da festa do peão , levar programas de incentivo e ensino das artes em geral até a 

população. 

 

11-Esportes : integrar esporte e educação , incentivo ao esporte amador , melhoria dos 

campos e praças de esportes da cidade , criação de uma agenda de eventos esportivos que 

posam se utilizar de nossas belezas naturais. 

 

12-Turismo : elaboração e incentivo de circuitos de ecoturismo, mapear os pontos turísticos 

da cidade , com equipamentos pra informar e orientar os usuários. 

 

13-Emprego e renda : propor a criação de uma economia verde , com práticas 

ambientalmente sustentáveis , atraindo empresas não poluidoras e explorando as belezas 

naturais de nossa cidade. 

 

 


