PLANO DE GOVERNO – FÁBIA PORTO
Gestão 2021 a 2024

Esporte e Lazer
● Expansão e descentralização da oferta das modalidades esportivas para
os bairros mais afastados a fim de fomentar o acesso da população aos
equipamentos públicos, aproveitando áreas institucionais disponíveis,
tais como, as praças, parques, escolas, entre outros;
● Expansão do Programa Bolsa Atleta a fim de incentivar os jovens atletas
no município;
● Ampliação da prática esportiva para os idosos, incentivo a participação
dos Jogos Regionais dos Idosos (JORI): projeto permanente com as
equipes e atletas participantes;
● Fomentar e valorizar os Campeonatos nas Escolas com a participação
de todos, bem como a realização da Semana Esportiva, incentivando
programas que potencializam a gestão participativa para os assuntos
que englobam Esporte nas Unidades Escolares Municipais;
● Construção da piscina Municipal para ampliar a prática esportiva
(incentivo à natação e hidroginástica);
● Promover a acessibilidade com programas de esportes e lazer para
inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
● Construir uma Academia de Artes Marciais Municipal
● Criar programas para grupos especiais para a prática de atividade física
(gestantes, hipertensos, diabéticos, cardiopatas e outros) em parceria
com a Secretaria de Saúde;
● Ampliar a oferta e o estímulo a participação de idosos nos programas de
atividade física orientada nos equipamentos da prefeitura;
● Investir na ampliação, construção, reforma e manutenção dos espaços
esportivos;

● Reforma do Campo da Avenida Brasil.

Transporte, Trânsito e Segurança
● Escola do Trânsito: Trabalho educacional com as escolas municipais a
respeito das leis de trânsito haverá a parte didática e prática, no final
receberão o certificado do curso;
● Câmeras de monitoramento e Detecta: Aumentar o número de câmeras,
inicialmente no centro comercial, as câmeras estarão todas com o
sistema detecta interligadas com as Polícias Civis e Militares;
● Implantação do Programa “Santa Isabel mais Segura”: Com um novo
sistema de monitoramento que já contará com o Detecta,
compartilharemos as imagens de indústrias, comércios e residências
para termos uma melhor abrangência do município;

● Criar um aplicativo de segurança para celular que possibilite a
participação popular da população como fonte de informação;
● Semáforos inteligentes: O controle do semáforo será na sala de
monitoramento, com a instalação de Câmeras nos cruzamentos teremos
como fazer o fluxo ser mais rápido;
● Plano de mobilidade urbana e pontos de cargas e descargas de
produtos: O estudo servirá para planejar o trânsito no futuro, com isso
criaremos também pontos na área comercial (centro) de carga e
descarga de produtos mais seguros e que não atrapalhe o fluxo;
● Melhoria e reformulação do plano de mobilidade urbana com metas e
prioridades para pedestres, transporte coletivo, a ciclovias, o transporte
individual e de cargas;

● Disponibilizar aplicativos gratuitos para celular com acesso a todos os
dados e informações do sistema público de transporte;

● Aumentar a oferta de ônibus e veículos para transportar idosos e
pessoas com deficiência;

● Implantar o sistema de GPS nos ônibus para acabar com atrasos e
esperas;
Saúde
● Extensão do horário de atendimento (até às 21 horas) – ESF Jardim
Eldorado e UBS I Ilário Dassiê;
● Ampliação da cobertura de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e
Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) nos bairros,
intensificando as medidas de prevenção e combate aos fatores de risco
à saúde;
● Ampliar e aprimorar a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME);
● Aprimorar o Centro de Fisioterapia Municipal;
● Criar o Programa “Sábado tem Saúde” (Abertura aos sábados das
Unidades, através de um Cronograma Rodízio);
● Modernização da saúde, implantar recursos tecnológicos para ampliar e
aperfeiçoar a metodologia de agendamento para consultas e exames;

Assuntos Jurídicos

● Criação de um setor ligado ao atendimento de direitos humanos,
programas assistenciais (Ex: pessoas em situação de risco, mulheres
vulneráveis, público LGBT, dentro outros):
● Disponibilizar espaço adequado para atendimento jurídico gratuito aos
munícipes em parceria com a OAB/Defensoria;

● Implantação do sistema eletrônico de processos administrativos em
parceria com a Justiça Federal, cujo programa é gratuito;

● Ampliação da atuação do PROCON municipal;
● Unificação dos Setores de Cobrança Municipal a fim de viabilizar melhor
prestação de serviço a população;

● Criação de um setor de contencioso municipal, auxiliando a população
melhor interlocução nos pedidos de ressarcimento, análise das isenções
e ampliação de serviços.

● Auxílio no Processo de Modernização Administrativa.
● Criação de uma Câmara de Solução de Conflitos da Administração
Municipal;

Turismo e Desenvolvimento Econômico
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Expansão da Escola do Trabalho;
Polo Digital;
Implantação Banco do Emprego nos bairros;
Agência de investimentos – área – CETESB – Bombeiros – Vigilância
Sanitária;
Revitalização do Centro Histórico;
App Turismo Toten Digital;
Parque de Tradições; local de repouso de cavaleiros, local de eventos;
Banco do Povo Municipal;
Monumentos Populares;

● Ampliação da Lei de incentivos Fiscais;
● Criação e implantação de rotas turísticas;

Secretaria de Governo e Administração – Secretaria Geral de Gabinete
● Programa de valorização funcionalismo público; com a Implantação do
espaço de leitura (prédio principal); implantação de espaços para
descanso; plano de carreira municipal, inauguração de espaço de
esporte e lazer para os funcionários; implantação da escola de governo.
● Reformulação do sistema de frota;
● Estender o rastreamento de veículos aos demais veículos;
● Implantação do cartão cidadão para aperfeiçoar os atendimentos a
população;
● Implantação do sistema de monitoramento dos prédios públicos;
● Implantação da TV Prefeitura;
● Implantação da TV Cidadania (Canal de TV do Município);
● Modernização;

● Reestruturação do Departamento de Comunicação (descentralizando os
trabalhos);

Desenvolvimento Social
● Implantação do Programa Social nos bairros, adaptação de um ônibus
que levará os serviços de promoção social a população;
● Construir a casa de acolhimento em terreno próprio e a casa do
conselho tutelar;
● Equipar a casa da mulher;
● Implantar o serviço à pessoa em situação de rua;
● Implementar o serviço de fortalecimento de vínculo para atender as
famílias que tiverem seus filhos acolhidos, a mulher vítima de violência,
o idoso vítima de abandono, a pessoa em situação de rua e a pessoa
adulta;
● Implantar vigilância socioassistencial;
● Ecoterapia;
● Banco de alimento;
● Sala dos Conselhos;
● Implantação do Parque da Cidadania;

Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário
●
●
●
●
●

Digital: Licenciamento Ambiental;
Fortalecer a fiscalização ambiental;
Termo de cooperação com a polícia ambiental;
Melhorar a frota;
Coleta seletiva: coletores internos;

● Projeto Recicleiros; Melhorar a Infraestrutura (galpão, equipamentos,
contratar novo caminhão com motorista); melhorar a vida dos
cooperadores;
● Educação Ambiental: Combate às queimadas;Parcelamento Irregular;
● Fortalecer o selo SIM;
● Parceria com municípios vizinhos, para ampliar vendas;
● Investir no tratamento de lixo , com possibilidades de geração de energia
para abastecer a cidade reduzindo custos;
● Apoiar produtores rurais ampliar suas vendas.

Planejamento, Obras, Urbanismo e Habitação
● Ampliação do Programa de Regularização Fundiária;
● Melhorar a interlocução com os profissionais arquitetos e
engenheiros;
● Modernização da infraestrutura administrativa e tecnológica a fim
de otimizar tempo e resultado na tramitação dos processos;
● Programa Casa Popular;
● Programa Saneamento;
● Alteração do CEP geral;
● Continuidade do projeto de asfaltamento e reparo das estradas
municipais;
● Projeto Cidade Limpa, utilizando-se dos programas adote uma
praça, ponto de ônibus e lixeiras.

Educação

● Modernização da Educação: Inserção de lousas digitais e tablets nas
escolas para a melhoria na qualidade da aulas;
● Reforma nas escolas ;
● Cobertura de quadras;
● Ampliar a cobertura de vagas nas creches;
● Ampliar a implantação de fanfarras e corais nas escolas;
● Construção do Centro de Educação Infantil Integrado;
● Ampliar o projeto orquestrando sonhos nas escolas ;
Ampliar a formação de professores e profissionais da educação;
● Implantação de uma plataforma digital com serviços e ,múltiplas ações
de interesse dos jovens;

● Implantação do Centro da Juventude;
● Campeonatos esportivos em parceria com área da educação, saúde e
associações de moradores;
● Plano Municipal da Primeira Infância para assegurar os compromisso de
acesso à educação, atendimento à saúde, saneamento básico,
assistência social e esporte e lazer;

Bem Estar animal
● Fortalecer a política de prevenção e adoção em relação animais
abandonados ou vítima de maus tratos;
● Realizar ações de atrações itinerantes e programas educativos de
guarda responsável, em parceria com escolas, unidades de saúde,
centros esportivos e organizações não governamentais ;
● Apoiar as atividades de associações e entidade que atuam de forma
reconhecida na causa animal ;
Cultura
● Construção do Teatro Municipal
● Apoiar a manifestação carnavalesca e blocos de rua e estimular
parceria para captar recursos e fazer crescer o carnaval popular;
● Difundir a história e a cultura da cidade nos equipamentos
públicos da Prefeitura;
● Fortalecer o Projeto Orquestra de Metais fanfarras
● Valorizar e capacitar artistas e produções locais;
● Implantação de um calendário de Festivais de teatro e Música;

