
EDUCAÇÃO 

 

 Incentivar e garantir a contínua valorização dos servidores da educação, bem como oferecer 

cursos e capacitações para o amplo aperfeiçoamento dos profissionais; 

 Implantar e ampliar o Sistema de Gestão Integrado permitindo o alinhamento de ações de 

todo o sistema educacional (Secretaria da Educação /Escola /Classe /Aluno), propiciando 

uma atuação de forma estruturada e coesa; 

 Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade e ampliar a oferta de ensino; 

 Ampliar o programa de formação continuada para todos os profissionais da educação, em 

parceria com instituições de ensino superior; 

 Manter o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para todos os alunos da rede 

municipal de ensino, assegurando sua qualidade e prazos de entrega; 

 Ampliar a variedade dos alimentos na merenda escolar, priorizando seu fornecimento por 

produtores e fornecedores locais; 

 Ampliar a oferta pública de creches com apoio de recursos federais e de instituições de apoio 

ao desenvolvimento educacional; 

 Ampliar programas de atividades de contraturno para os alunos do ensino fundamental nas 

áreas cultural, artística e esportiva; 

 Valorizar a carreira do magistério com base no Plano de Cargos e Salários; 

 Erradicar o analfabetismo. Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos 

que gere uma taxa de alfabetização próxima a 100%; 

 Estimular a expansão descentralizada e a criação de novos cursos técnicos, pós-médio e 

ensino superior para a incorporação da população de mais de 16 anos; 

 Promover o conhecimento científico, humanístico, artístico, tecnológico e o desenvolvimento 

de valores éticos. Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação, 

juntamente com a formação permanente e a valorização dos educadores, a reorientação 

curricular e os métodos de avaliação como aspectos indissociáveis do processo educacional; 

 Ampliar e qualificar os atuais projetos e programas em andamento: Bibliotecas Interativas, 

Laboratórios de Informática, Ateliê de Artes e Info-Rede; 

 Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a abertura das escolas públicas nos 

fins de semana, realizando atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão, 

oficinas culturais, videoteca e palestras de interesse da comunidade; 

 

 



SAÚDE 

 

 Construção de um Centro de Fisioterapia e Reabilitação; 

 Reduzir o tempo de espera para realização de exames da Atenção Básica com a implantação 

do sistema de regulação dos exames laboratoriais básicos; 

 Ampliar o programa de entrega de remédios básicos em casa, facilitando o tratamento aos 

pacientes de doenças crônicas; 

 Implantar o agendamento de consultas por telefone, com o apoio de sistema informatizado, 

visando facilitar o acesso dos usuários às consultas básicas nas Unidades de Saúde; 

 Criar políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para atendimento 

especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores 

de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo; 

 Implementar o projeto de educação no trânsito, prevenindo e combatendo a violência, através 

da ação dos agentes de trânsito, assegurando o uso de instrumentos tecnológicos, melhorando 

as condições das ruas e calçadas e através da promoção de campanhas educativas abordando 

temas diversos para a conscientização dos direitos e dos deveres de condutores e de pedestres, 

na construção de um trânsito menos violento; 

 Valorizar e aperfeiçoar os Planos de cargos e salários dos servidores públicos da área da 

saúde com permanente capacitação; 

 Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria com o 

Ministério da Saúde; 

 Implantar na Rede de Saúde Municipal uma clinica para tratamento de dependentes químicos; 

 Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com doenças crônicas e de 

tratamentos contínuos em outros municípios; 

 Implantar o programa de saúde Bucal vinculada a Unidade Básica de Saúde nas comunidades 

rurais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 

 

 Criar o Centro Municipal de Eventos, onde todas as realizações culturais dando a este 

importante espaço melhor utilização; 

 Criar uma rede de cultura e arte com a criação de novos espaços culturais nos bairros e 

fomentar a produção e o consumo de bens culturais em toda a cidade; 

 Garantir as práticas de esportes nos parques, praças e academias ao ar livre, em parceria com 

as faculdades de educação física; 

 Incentivar a realização de competições amadoras de diversas modalidades esportivas; 

 Identificar e cadastrar os artistas de diferentes meios e materiais, como a pintura, a escrita, a 

música, a dança, a fotografia, a escultura entre outros para realizar amostras em eventos; 

 Valorizar esportes amadores (por meio das respectivas ligas, clubes e demais organizações), 

recreativo, paraolímpico e não-olímpico; 

 Criar uma rede social de integração entre grupos culturais e segmentos de juventudes, com o 

objetivo de promover a cultura no público jovem, melhorando a acessibilidade e 

possibilitando a identificação do jovem com a produção cultura; 

 Promover e estimular a cultura do empreendedorismo entre os jovens, em parceria com 

entidades do setor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA 

 

 Construir, restaurar e requalificar as calçadas do centro, com ênfase no rebaixamento dos 

meio-fios nas esquinas para facilitar a acessibilidade dentro dos padrões técnicos e de 

qualidade exigidos pela legislação urbana; 

 Instituir a Guarda Municipal, dotar os guardas municipais com equipamentos e tecnologia 

modernos e eficientes; 

 Criar o Centro de Monitoramento Integrado de Segurança Pública, com sala de análise de 

situações, de modo a fazer com que a Segurança Pública local tenha uma gestão baseada na 

responsabilidade dos seus entes; 

 Criar e implantar programa de segurança para o pedestre, inclusive no entorno das escolas; 

 Universalizar o saneamento básico para toda a população; 

 Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas mais desprovidas; 

 Implantar sistema de gerenciamento da iluminação pública com sistema de 

georeferenciamento, oferecendo maior controle e eficiência; 

 Revitalizar praças e áreas que possam contribuir para melhorar o ambiente público local; 

 Ampliar o número de ruas pavimentadas; 

 Construção de terminais de ônibus, táxis e mototáxis; 

 Construção de passarelas; 

 Ampliação e reforma do terminal rodoviário de passageiros; 

 Revitalização da Central de Abastecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIAL 

 

 Aprimorar os serviços especializados para pessoas em situação de risco, como população de 

rua, mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes, homossexuais, lésbicas e 

travestis; 

 Fortalecimento dos Conselhos Municipais; 

 Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços de 

democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada; 

 Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais urbanos, por meio 

de programas permanentes, massivos e continuados de castração (esterilização cirúrgica) de 

cães e gatos; 

 Amplias as parcerias com os sindicatos empresariais e de trabalhadores, sistema S (SENAI, 

SESI, SENAC e SESC), entidades educacionais e governo federal com o intuito de qualificar 

e requalificar os trabalhadores, especialmente nas novas profissões e tecnologias do futuro; 

 Construir unidades do CRAS volante no interior do Município; 

 Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas financiamento e ações 

de parcerias; 

 Manter e ampliar os programas municipais visando suprir as necessidades das famílias, como 

o Programa Garantia Alimentação; 

 Ampliar o número de beneficiários de programas estaduais e federais, como o Bolsa 

Família;.3 

 Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade e 

pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais cujo foco seja a 

erradicação da pobreza; 


