
 

PROPOSTA DE GOVERNO 
 

 

 “A ESPERANÇA ESTÁ DE VOLTA”  
 
 

 

Educação: 
 
 

   Criar  curso  preparatório  ao  vestibular  (‘cursinho”),  com  laboratório  de 
informática, professores capacitados e material didático de qualidade; 

Incentivar e apoiar o professor na sua formação continuada; 

   Implantação  do Serviço de Orientação Educacional – SOE, nas escolas, com 

profissionais qualificados (Assistentes Social, Psicólogos e Pedagogo); 

Desenvolver projetos e ações visando erradicar o analfabetismo no município; 

Construção de novas salas de aulas escolares; 

Construção e ampliação de unidades escolares na sede e meio rural; 

Extensão do transporte escolar para o atendimentos de diversas regiões da 
rede; 

 Ampliação de área recreativa nas escolas de educação infantil; 
 Ampliar reforma em todas as escolas 
 

 

Ação Social: 
 
 

   Aumentar  a  capacidade  de  atendimento  da  demanda  do  serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculo; 

Dar continuidade ao Programa Bolsa Família; 

Dar continuidade ao Programa de Auxilio Alimentação – Cestas Básicas; 

Expandir o Projeto da Melhor Idade; 

Apoiar e ampliar os programas sociais (Beneficio de prestação continuada – 
BPC; Centro De Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS; 
Centro De Referencia de Assistência Social – CRAS. 

Apoio integral aos Conselhos Municipais regularmente implantados; 

Realizar parcerias com SENAC, SENAI, SESI, SESC, SENAR e outros para o 
desenvolvimento de cursos profissionalizantes, visando a capacitação do 
jovem trabalhador; 

 

Administração: 
 

   Promover a reestruturação da Administração Municipal, tornando-a moderna, 
ágil e eficiente; 

   Contratar  profissionais  nas  áreas  carentes do  Serviço  Público  (Assistente 
Social, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Fisioterapeutas e outros); 

   Valorizar   o   funcionário   público,   oferecendo   cursos   de   capacitação   e 
atualização profissional; 

   Criar um departamento de engenharia e Projetos para a produção de projetos 
necessários para busca de recursos nos governos Estadual e Federal;



 

 

Cultura e Lazer: 
 
 

Criar a secretaria de Cultura; 

Criar um Centro Cultural; 

Incentivar a exploração às cachoeiras do município; 

Apoiar  atividades  artísticas  e  culturais,  principalmente  as  que  envolvam 
artistas locais (Festivais de Música, Exposições de Artes e Artesanato, 
Literatura, entre outros); 

   Estimular  a  preservação  do  Folclore  Regional  (Folia  de  Reis,  Quadrilhas 
Juninas, entre outros) 

   Estimular e apoiar a realização de torneios, competições, interbairros, 
intermunicipais e intercolegiais; 

   Modernização do ginásio de esportes; 
 

Desenvolvimento Econômico: 
 

   Criar condições necessárias e buscar investimentos que resultem na geração 
de emprego e renda (indústria, prestadores de serviços, etc.) 

   Prestigiar o comércio local, setor importante da nossa economia, tanto nas 
compras municipais, quanto no estimulo ao fortalecimento da entidade que 
representa o segmento – CDL; 

   Estimular os empreendedores familiares existentes ou que venham surgir no 
desenvolvimento de suas atividades; 

   Apoiar e valorizar as associações de produtores e cooperativas existentes, 
incentivando a criação de outras; 

   Trabalhar junto a bancos, cooperativas de credito para que disponibilizem 
linhas de credito para incentivo à criação de novos empreendimentos e feiras 
para dar avisibilidade ao comércio local; 

 

Desenvolvimento Rural Sustentável 
 

   Fazer a melhoria e manutenção das estradas rurais e pontes, construir mata- 
burros, drenagem das águas e barragens; 

Apoiar as associações de produtores rurais com suporte técnico; 

Adquiri maquinário para disponibilizar ao produtor rural; 
 

Habitação e Moradia: 
 

   Desenvolver uma política habitacional que contemple a construção, reforma e 
ampliação, atendendo à demanda existente; 

   Promover  a  regularização  de  documentação  de  áreas  construídas  sem 
loteamento regularizado; 

Criar um Programa de Parceria para a construção de calçadas e muros; 

Fornecer projeto padrão para construção de moradias populares; 
 

Infraestrutura:



 
 

Ampliar a pavimentação municipal 

Revitalizar vias pavimentadas que estejam deterioradas; 

Implantar, recuperar, atualizar e criar iluminação publica de qualidade em 
todos os bairros; 

Ampliara a feira coberta; 
 

Juventude: 
 

Apoio e estimulo à pratica de atividades esportivas, culturais e lazer; 

Disponibilizar sinal gratuito de internet; 
Ampliar cursos de informática através do Infocentro; 

Trazer novos cursos superiores de graduação e pós-graduação; 

Implantar cursinho pré-vestibular; 

Contatar  professores  de  Educação  Física  para  a  prática  de  Esportes 
individuais e coletivos; 

   Promover  a  realização  de  torneios,  campeonatos,  competições  e  outras 
atividades esportivas; 

   Criar cursos de formação profissional; 
 

Meio Ambiente: 
 

   Apoiar projetos de mata ciliar. Preservado e revitalizando as nascentes, com 
suporte técnico e fornecimento de mudas de espécie nativas adequadas; 

   Adquirir  e  fornecer  equipamentos  adequado  para  a  proteção  do  solo  e 
combate ao assoreamento; 
Dar destinação adequada aos resíduos (Lixo) urbanos e rurais; 

Criar o Código Ambiental Municipal; 

Revitalizar e construir praças com arborização adequada; 
 

Saneamento: 
 

   Promover melhora  na  limpeza,  coleta  e  destinação  do  lixo,  com  atenção 
especial à destinação do Lixo hospitalar; 

 

Saúde: 
 

Manter e ampliar a pactuação com hospitais municipais e regionais; 

Contratação de especialistas nas áreas médicas de necessidade; 

Fortalecer as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças; 

Com a visão de importância da saúde preventiva, completar as equipes de 
PSF, em todas as Unidades Básicas de Saúde; 

Valorizar os servidores de Serviço Municipal de Saúde; 

Implementar a  Assistência  Farmacêutica  com  a  ampliação  e  melhoria  da 
atenção ao usuário de Medicamento de Uso Continuo. 

Implantar a Academia de Saúde; 

Fortalecer a atenção voltada para oIdoso;



 

Construir e ampliar unidades de saúde; 

Aquisição de veículos para assistência medica - ambulância; 

Aquisição de veiculos para transportar pacientes para a rede pactuada; 
 

 
 

Segurança: 
 

   Criar um conselho composto pelas autoridades envolvidas com a segurança 
Pública do Município; 

   Realizar estudo por especialistas em engenharia de trafego para elaboração 
de projeto do transito no município; 

   Promover campanhas e desenvolver ações preventivas de combate ao uso de 
drogas e prostituição infantil; 


