
Plano de Governo 
 
1. Promoção de choque de políticas públicas com participação cidadã, e 

propiciando a participação popular nas decisões estratégicas nas políticas 
munícipais. 
 

2. Estabelecimento de uma ética de responsabilidade social, com inversão de 
prioridades, garantindo o resgate da dívida social através do direcionamento de 

serviços e investimentos públicos para as áreas e setores mais abandonados. 
 

3. Seperação entre o público e o privado, com transparência administrativa, 
fiscalização democrática sobre as ações do governo municipal e o uso dos 
recursos públicos, e auditoria rigorosa das contas públicas. 

 
4. Racionalização da máquina administrativa, reduzindo os cargos de confiança 

ao estritamente indispensável e aproveitando ao máximo os servidores de 
carreira em cargos de direção. 
 

Educação 
 

5. Ampliação do orçamento da educação gradativamente objetivando atingiro 

percentual estabelecido na Constituição Estadual ( de acordo com o previsto na 
Constituição Estadual – 35% ) expandindo a rede pública de ensino e 

implantando efetivamente a escola de tempo integral. 
 

6. Ampliação da rede de ensino, através de reformas das escolas existentes e 
construção de novas unidades, se necessário, visando uma estruturação mínima 
que comporte biblioteca, sala de informática e quadra poliesportiva. 

 
7.Projeto político-pedagógico, ensino, aprendizagem, avaliação formulado com a 

participação da comunidade envolvida. 
 

8.Valorização dos educadores, com plano de carreira unificado ( professores e 
funcionários administrativos ) que incentive a permanência na profissão e a 
formação continuada, e a realização de concurso para professores e auxiliares 

de ensino. 
 

Saúde 
 

9. Prioridades nos programas de promoções de saúde com base na prevenção, 

destacando o combate aos vetores transmissores de doenças infecto-contagiosas, 
e a integração dos sistemas escolar e de saúde, de modo a prover assistência 

médica aos alunos e a educação para a saúde. 
 



10. Implantação de um ponto de atendimento de urgência e emergência, 
garantindo a assitência médica à população em tempo hábil, a começar pelo 

atendimento das áreas mais pobres; e realização deconcurso público para 
contratação urgente de pessoal especializado. 

 
11.Fortalecimento do programa completo “Saúde da família”. 

 
Segurança Pública 

 

12. Parcerias na articulação das polícias estaduais e federais para desenvolver 
um sistema integrado de segurança do cidadão no combate ao crime e a violência 

sexual contra crianças e adolescentes, priorizando aproteção da vida sobre o 
patrimônio. 

 
13. Implementação, através de sistema escolar e dos meios de comunicação, do 

programa permanente “educação para justiça e a paz”, artículando com 
investimentos socias em creches, centros culturais e de formação técnica nas 
áreas de populações mais vulneráveis. 
 

Agricultura e Meio Ambiente 
 

14. Implantar um novomodelo agrícola que valorize o trabalhador meio rual, que 
dê prioridade à agricultura familiar, garantidora de soberania alimentar, 

inclusão de práticas alimentares promotoras de  saúde, respeito a diversidade 
cultural econômica e sustentável. 

 
15. Implantação de um programa que vise o fortalecimento da agricultura 
famíliar, através de parulha mecanizada, assitência técnica e outros meios. 
 

Habitação 
 

16. Formulção de uma política habitacional para as populações de baixa renda, 
com implementações de parcerias com o governo federal e estadual. 

 
17. Programa de regularização urbanística e fundiária, loteamentos irregulares 
e ocupações, através  de regularização e entrega de títullo definitivo. 
 

Emprego e Renda 
 

18. Política de regularização da informaliade e de estímulo à pequena e mèdia 
empresa; qualificação profissional e cidadã dos empreendedores de bade 

famíliar, flexibilização das normas de licenciamento para ativiades econômicas 
famíliar e de fundo de quintal. 

 



19. Estimular atração de empresas, através de investimentos em infraestrutura, 
priorizando agregar valor a nossa produção primária fomentando a geração e 

distribuição de renda. 
 

Transporte 
 

20. Manutenção e ampliação da malha viária, objetivando a segurança e a 
qualidade de vida da população , especialmente da zona rual. 
 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
 

21. Ampliação do orçamento da Cultura, objetivando garantir mais recursos para 
incentivar o desenvolvimento cultural do município nas mais diversas 

modaliades. 
 

22. Implatação do Conselho Municipal de Cultura coma participação de 
representantes da sociedade civil. 
 

23. Integração dos sistemas cultural e educacional, incrementando ativiades 
extracurrículares que propiciem o convívio dos alunos com o nosso patrimônio 

cultura. 
 

24. Criação de um anfiteatro  municipal que servirá para implatação de sala de 
cinema, apresentações folclóricas culturais e busca pela concessão de uma rádio 
comunitária. 

 
25. Consolidação do plano municipal de turismo cultural-esportivo, acológico, 

com calendário anual de eventos que priorize as tradições populares e as 
manifestações alternativas não mercantilizadas. 
 

Assistêcia Social 
 

26. Regularização e recadastramentoda população de baixa renda. 
 
27. Implatação de programas de capacitação para atendimento a população de 

baixa renda. 
 

28. Adequação das vias públicas para portadores de necessidades especias. 
 

Saneamento Básico 
 

29. Implatação de programas de asfaltamento da malha viária urbana e 
adequação do sistema de saneamento. 

 



Administração 
 

30. Reforma e ampliação dos prédios públicos. 
 

31. Reformar do plano de carreiras e salários dos servidores, estatuto dos 
servidores e nova estruturação administrativa. 

 
32. Valorização dos servidores através de qualificação, atualização salarial, 
condições de trabalho e implantação de convênios com planos de saúde. 

 

Orçamento 
 

33. Orçamento democrático, com participação da população, publicização e 
clareza das informações orçamentárias. 

 
34. Auditoria da dívida atíva ( créditos a favor do município ). 


