
PLANO DE GOVERNO 

RESPONSABILIDADE, HONESTIDADE E TRANSPARÊNCIA 

 

OBJETIVOS 

 Governar com diálogo, transparência e controle social 

 Controle das contas públicas e responsabilidade fiscal 

 Políticas Sociais para Todos eTodas 

 Fortalecer a Educação, a Cultura e o Esporte de forma integrada 

 Fortalecimento da Economia com Desenvolvimento Sustentável 

 Recuperação da Infraestrutura Urbana e Rural 

 
 Estrutura Administrativa com Foco e Planejamento 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Partido liberal – PL Cruzmaltina, com o objetivo de atender à Legislação Eleitoral e 

de expressar os compromissos programáticos que fundamentam a sua constituição, 

apresenta as diretrizes e as principais propostas do candidato a Prefeito Natal Casavechia e 

Vice Prefeito José Fernando Tomé Cordeiro para a administração municipal no período de 

2021 – 2024.  

 O modelo de gestão implantado, com foco em instrumentos de planejamento e 

rigoroso acompanhamento de metas e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de 

execução e meritocracia, também possibilitou a coleta e análise de informações preciosas 

para a concepção de novas soluções para a cidade a médio e longo prazos, soluções que 

levarão o município a atingir um patamar de desenvolvimento satisfatório. 

O Plano de Governo aqui delineado representa o anseio por um modelo de gestão 

com alto desempenho e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do 

candidato. As propostas contemplam objetos e projetos ambiciosos, com envergadura e 

complexidade que demandarão uma administração extremamente dedicada e competente, 

muito próxima e conhecedora das necessidades cruzmaltinenses. 



Neste documento encontram-se as sementes que tornarão possível alcançar um 

consenso sobre educação, cultura, saúde, esporte, assistência social, agricultura, meio 

ambiente, indústria e comércio, moradia, infraestrutura, segurança e até mesmo no 

funcionalismo público. 

 

EDUCAÇÃO 

Educação é o fator mais importante para o alcance de uma sociedade desenvolvida e 

civilizada. 

Valorizar o profissional de educação, que motivado, vai promover uma educação de 

qualidade em tempo integral junto à prática desportiva e artística associada a uma 

alimentação saudável é o maior investimento que qualquer governo deve almejar. 

E isso começa desde cedo. CMEIs e Escolas são importantes na formação dos 

pequenos e auxílio à família que pode se dedicar a busca diária de seu sustento, confiando 

que suas crianças estão em um ambiente seguro e saudável. Neste caso nos 

comprometemos em: 

 Acompanhar e cumprir o Plano Municipal de Educação, (Lei nº 437 de 23 de junho de 

2015); 

 Igualar o salário dos Professores Municipais ao piso salarial Nacional em 

cumprimento com plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério, (Metas 16 

e 17 do Plano Municipal de Educação); 

 Oferecer Capacitação Continuada para os profissionais da educação, adequando à 

realidade do município, (Meta 15 do Plano Municipal de Educação);  

 Melhorar a qualidade da merenda escolar, através do acompanhamento da 

Nutricionista, respeitando o cardápio elaborado pela mesma; 

 Dar autonomia ao Conselho Municipal de Educação - CME, dando total liberdade 

para tomar decisões, visandoà qualidade do Ensino no Município, (Meta 18 do Plano 

Municipal de Educação); 

 Dar respaldo ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, visando o bom desempenho 

de suas funções, (Meta 18 do Plano Municipal de Educação); 

 Dar mais transparência aos gastos do recurso FUNDEB, destinados e aplicados na 

Educação, (Meta 18 do Plano Municipal de Educação); 



 Viabilizar a aquisição de brinquedos recreativos e educativos para as Escolas e CMEIs; 

 Oferecer uniforme e kit de material escolar, para estudantes das famílias de baixa 

renda; 

 Melhorar a divulgação para realização do cadastro da agricultura familiar na 

Chamada Pública, para aquisição da merenda escolar, dando mais incentivo aos 

pequenos agricultores, na produção de verduras, legumes e frutas; 

 Agilizar a ampliação da Escola Municipal Pe. Manoel da Nóbrega, em parceria com o 

MEC/FNDE/PAR; 

 Viabilizar a ampliação do CMEI Tina Bina para atender a demanda das crianças de 0 

(zero) à 3 (três) anos de idade, em parceria com o MEC/FNDE/PAR, (Meta 1 do Plano 

Municipal de Educação); 

 Viabilizar a construção do novo CMEI Criança Feliz, com infra-estrutura adequada 

para atender a demanda de crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade, em 

parceria com o MEC/FNDE/PAR, (Meta 1 do Plano Municipal de Educação); 

 Garantir o tempo integral nas duas fases da Educação Infantil, (Creche e Pré-Escola) e 

implantar gradativamente no Ensino Fundamental, (de 1º ao 5º anos); 

 Reativar a sala de informática das escolas municipais e disponibilizar instrutor e 

equipamentos de informática; 

 Viabilizar a conservação e manutenção do prédio da Escola do Distrito de Dinizópolis; 

 Fortalecer a parceria entre Governo do Estado e Município para atender a 

necessidade dos estudantes do Município; 

 Renovar a frota do transporte escolar, oferecendo mais segurança e conforto aos 

estudantes; 

 Otimizar as linhas do Transporte Escolar, utilizando melhor os recursos destinados 

pelo Governo Federal e Estadual;   

 Realizar de Concurso Público específico para condutores do Transporte Escolar, com 

carga horária adequada; 

 Fornecer apoio aos estudantes do Ensino Superior; 

 Viabilizar a instalação do projeto Menor Aprendiz, em parceria com as 

COOPERATIVAS do Município. 

 



CULTURA 

A cultura demonstra o que somos e auxilia na escolha de onde pretendemos 

chegar. Cuidar do patrimônio histórico é cuidar da nossa história. Desta forma, 

pretendemos: 

 Adquirir instrumentos e instalação da Fanfarra municipal de Cruzmaltina; 

 Promover eventos visando a comemoração de Datas Cívicas (Dia da Independência, 

Dia daProclamação República, Dia da Bandeira, Aniversário do Município e Dia do 

Trabalhador); 

 Realizar de evento em datas especiais, como: Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia 

Internacional da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal; 

 Realizar de eventos culturais como festivais de música, dança e comidas típicas; 

 Melhorar o acervo da Biblioteca Pública Municipal de Cruzmaltina; 

 Implantar um programa de atividades literárias no período de férias escolares 

utilizando a estrutura da biblioteca Pública Municipal; 

 Instalação de Wi-fi gratuito nas praças. 

 

SAÚDE 

Saúde é o nosso maior bem. Implantar atendimento eficiente, humanizado e 

acolhedor com ênfase na saúde básica e preventiva é fundamental. O nosso compromisso é: 

 Humanizar o atendimento na rede de saúde pública assegurando uma postura de 

atenção e cuidado; 

 Ampliaro atendimento especializado com ginecologista (saúde da mulher), obstetra 

(gestantes), geriatra (idosos) e pediatra (crianças) psicologo, psiquiatra e 

acompanhamento com o CAPS; 

 Transportar individualmenteos pacientes mais debilitados que necessitam de mais 

conforto e segurança; 

 Melhorar a sala de ultrassom; 

 Implantar um médico plantonista; 

 Atendimento fonoaudiológico (a) e psicólogo (a), estendido à toda a população; 

 Melhoria do atendimento de médicos e dentistas, no que diz respeito ao número de 

consultas diárias; 



 Ampliação e melhoria dos equipamentos da sala de fisioterapia; 

 Implantar de um laboratório para exames de radiografia, endoscopia, 

eletrocardiogramas sejam feitos em nosso município; 

 Reorganizar o quadro de pessoal da saúde de forma a garantir uma maior agilidade 

nos atendimentos; 

 Ampliar da rede de atenção especializada diminuindo fila de espera para 

especialistas; 

 Desenvolver os programas de prevençãode doenças para a preservação da saúde do 

corpo e da mente; 

 Disponibilizar profissionais para atendimento domiciliar a pacientes que não pode se 

locomover até o posto de saúde para tratamento de fisioterapeuta, psicólogo, entre 

outros; 

 Reorganizar o sistema de plantões de motoristas de ambulância a fim de 

disponibilizar os plantonistas em mais localidades; 

 Extender todos esses melhoramentos também no Distrito de Dinizópolis. 

 

ESPORTE 

O esporte socializa e educa. A prática desportiva, além de saudável, promove, junto 

à formação do caráter, o desenvolvimento das relações sociais de forma divertida. 

Proporcionar meios e incentivos não pode faltar num plano de governo voltado para a 

melhoria da qualidade de vida. Para tanto, existe um planejamento de: 

 Recuperação das quadras esportivas dos Distritos de São Domingos, João Vieira, 

Primavera e Dinizópolis; 

 Promover o incentivo à prática de esportes, com a formação de times de Futebol, 

Voleibol e Handebol, e realização de eventos esportivos (passeios ciclísticos, 

maratonas, torneios e atletismo, promovendo competições entre escolas); 

 Criação de espaços públicos de prática de xadrez, dominó, bocha, baralho; 

 Fornecer de transporte para viagens de equipes esportivas municipais, em disputa de 

campeonatos com veículo específico; 

 Comprar material esportivo (bola, uniformes, redes e outros); 

 Conclusão da obra do campo de futebol do município, promovendo uma melhoria da 



iluminação dos vestiários, das arquibancadas, do gramado e do alambrado; 

 Apoiar o Projeto de Atletismo “Desafiando Gigantes”. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Assistência Social representa o resgate da dignidade do ser humano. Governar 

para todos significa abandonar a prática política consolidada de favorecer apenas os aliados. 

O compromisso com o direito de toda a Assistência Social como política pública e direito 

social, ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. Assim, nossa proposta de 

governo é continuar fazer valer o que preconiza essa importante política e garantir o direito 

de qualidade a todas as famílias que dela necessitam. Frente aos desafios, propomos o 

desenvolvimento e a continuidade de formas inovadoras e criativas na sua implementação, 

gestão, monitoramento, avaliação e informação, pautando sempre no bem estar da 

população. Assim, nosso compromisso é:  

 Dar continuidade os programas e projetos como: exercícios, danças, serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos e serviço de proteção integral a famílias 

entre outros ampliando os horários a fim de atender ao público que não tem 

disponibilidade no horário comercial; 

 Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 

 Apoiar o desenvolvimento das famílias beneficiadas, por meio de articulação entre o 

Programa Bolsa Família e outras ações e serviços de qualificação, geração de trabalho 

e renda, desenvolvimento comunitário, dentre outras políticas municipais que 

favoreçam a inserção e a promoção social dos beneficiários; 

 Promover orientação e o acesso dos usuários aos programas, projetos, serviços e 

benefícios oferecidos pelo poder público e pela rede de apoio; 

 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 

adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

 Implementar de plano de erradicação de casas sem condições mínimas de moradia, 

promovendo o acesso a moradia digna, viabilizando o exercício da participação 

cidadã, promovendo a melhoria de qualidade de vida das famílias atendidas, e 

mediante trabalho educativo favorecer a organização da população, a educação 



sanitária e ambiental, e a gestão comunitária; 

 Oportunizar inserção no mercado de trabalho e a geração de renda, incentivando 

assim a juventude a assumir o seu papel de protagonista; 

 Assegurar os direitos sociais da pessoa com deficiência, criando condições para 

promover sua autonomia, Inclusão social e participação efetiva na sociedade, por 

meio de ações de prevenção de deficiências, habilitação e reabilitação, equiparação 

de oportunidades e proteção social; 

 Viabilizar a construção de um espaço de encontro para idosos e encontros 

intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; 

 Reativar e incentivar o baile da Melhor Idade;  

 Disponibilizar de ônibus para participação em eventos e visitação em municípios 

vizinhos para interação; 

 Capacitar para os trabalhadores da Assistência, gestores, membros dos Conselhos 

CMAS, CMDCA, CMPI, CMM e Conselho Tutelares; 

 Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a 

defesa de direitos e o estímulo a participação cidadã; 

 Readequar as instalações do antigo postinho em Dinizópolis, com ampliação para 

atendimento com os profissionais do CRAS (Centro de Referência de Assistência 

Social), para ofertar desde a criança ao idoso um espaço de convívio e 

desenvolvimento de habilidades, de acordo com seu ciclo de vida, incentivando a 

socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de 

contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco 

pessoal e social; 

 Oportuizar a contratação de instrutores para as oficinas de artesanato; 

 Implementar de feiras de artesanato com os produtos confeccionados pelos próprios 

usuários das oficinas. 

 

AGRICULTURA 

A agricultura de Cruzmaltina pode se desenvolver. Nós acreditamos na agricultura 

familiar, e pretendemos incentivar essa cultura no município. Com uma agricultura familiar 



forte, a expectativa de vida na área rural aumentará, além de promover uma economia 

solidária, voltada para sustentabilidade, sendo assim nossa proposta é: 

 Criação da horta comunitária; 

 Apoio ao pequeno agricultor para a participação na compra direta; 

 Incentivo a diversificaição de culturas;  

 Projetos para a distribuição de calcário e adubo quimico e orgânico; 

 Firmar convênio com a EMATER para implantação de projetos para o pequeno 

produtor; 

 Construção de poços artesianos para abastecer as comunidades rurais; 

 Promover a regularização dos equipamentos agrícolas, visando o aumento da frota 

do maquinário agrícola; 

 Promoção da feira do pequeno agricultor com a representação de entretenimento e 

divisão de boxes para os expositores; 

 Incentivo à piscicultura, à agropecuária e aos criadores aviários; 

 Conservação de vias de rodagem da zona rural para a melhor escoação da safra e 

produtos agrícolas do Municipal; 

 Aquisição de mini-tratores para as estufas da zona rural do município; 

 Aquisição de uma escavadeira hidráulica para atendimento aos pequenos 

agricultores; 

 Aquisição de mais uma Pá Carregadeira para melhor atender os agricultores; 

 Inseminação artificial para melhorar a genética do rebanho. 

 

MEIO AMBIENTE 

Cuidar do meio em que vivemos é um dever de todos. Desta forma, educação 

ambiental é imprescindível, assim como a correta gestão de recursos hídricos. Incentivo ao 

plantio de árvores na zona urbana e adequado tratamento de resíduos proporcionará 

enorme ganho para o presente e para o futuro. Desta forma é necessário: 

 Melhorar o sistema de limpeza pública; 

 Aumentar os dias de coleta de lixo; 

 Implantar a coleta seletiva de lixo; 

 Programas de conscientização da coleta seletiva em parceria com as escolas; 



 Implantar a coleta de lixo eletrônico; 

 Implantar um sistema de compostagem como alternativa para o lixo orgânico que 

pode ser utilizado na agricultura; 

 Retomada do Viveiro Municipal para a produção de mudas de árvores nativas; 

 Revitalização e preservação das minas e nascentes; 

 Implantação de coleta de entulhos através de caçamba para destinação correta; 

 Viabilizar a construção do aterro municipal e/ou parceria com 

empresas/cooperativas de reciclagem, visando dar um destino adequado ao lixo. 

 Implantar programas de reciclagem de lixo. 

 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 A demanda do Município de Cruzmaltina é por emprego. Bem sabemos que a 

geração de emprego se dá com um comércio fortalecido e a implantação de indústria. Dessa 

forma, o objetivo deste Governo é: 

 Instalação do parque industrial com pequenos barracões para geração de emprego e 

renda; 

 Convênio com o SEBRAE para dar apoio e incentivo ao micro empreendedor; 

 Incentivo à criação da Associação Comercial de Cruzmaltina; 

 Proteção ao comércio local, com ações fiscalizatórias de ambulantes. 

 

MORADIA 

A importância do direito à uma habitação digna está intimamente relacionado com 

inúmeros outros, sendo inclusive tratado como o fator ambiental de maior impacto no que 

diz respeito à doenças e ao aumento das taxas de mortalidade, morbidade e violência, desta 

forma, pretendemos viabilizar a:  

 Construção de moradias, buscando convênio com a COHAPAR, priorizando as famílias 

de baixa renda e os moradores de periferias; 

 Convênio com bancos viabilizando empréstimos, que tenham por objetivo reformas e 

construções; 

 Projetos em convênio com a COHAPAR para a construção de moradias rurais. 

 



 

 

INFRAESTRUTURA 

Investimentos de infraestrutura são essenciais para a volta do crescimento. Gestão 

responsável dos recursos próprios, fortalecimento das parcerias com o governo Federal e 

Estadual, assim como, com a iniciativa privada e convênios com outros municípios da região 

irão suprir os recursos necessários para as obras de infraestrutura e tornar o município capaz 

de suportar com tranquilidade os desafios que, por ora estão suspensos, mas que, com 

certeza, ainda estão por vir, com isso o nosso objetivo é 

 Ampliação da Capela Mortuária Municipal com estrutura para velórios; 

 Ampliação da Capela Mortuária de Dinizópolis; 

 Reforma dos Cemitérios Municipais; 

 Melhoria e conservação da iluminação pública; 

 Instalação de academias ao ar livre; 

 Extensão da marginal até a vila Rural Pe. João Sega; 

 Construção de um pátio adequado, para abrigar equipamentos, maquinários e 

caminhões; 

 Aquisição de um caminhão prancha para atender as emergências; 

 Avaliação periódica das instalações físicas dos prédios da administração a fim de 

verificar os que precisam de manutenção. 

 Regularização do perímetro urbano da cidade e a consequente urbanização das 

regiões periféricas; 

 

SEGURANÇA 

O estabelecimento metas e ações para os órgãos de segurança da cidade que atuam 

na prevenção da violência são essenciais, por tanto, nos comprometemos em: 

 Melhorar as condições de trabalho da guarda municipal com reconhecimento dos 

direitos trabalhistas; 

 Viabilizar um Posto policial; 

 Estender o atendimento da guarda municipal para o Distrito de Dinizópolis. 

 



FUNCIONALISMO PÚBLICO 

A escolha em contribuir com o bem público e ser servidor, é, portanto consciente. O 
indivíduo deve fazer um juramento e cumprir um código de ética. Seu papel enquanto 
agente público é cuidar de gente, ou seja, colocar sua atenção nas pessoas, buscando fazer 
bem o seu trabalho e proporcionar serviços de qualidade para a população em geral. Por 
tanto o nosso compromisso com essa classe de trabalhadores será: 

 Viabilizar a reforma Administrativa, reorganizar as Secretarias, reorganizar Cargos e 

Funções, dando melhores condições de trabalho e garantindo melhores salários aos 

Funcionários; 

 Dar continuação da re-elaboração do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais; 

 Re-elaborar do Plano de Carreira dos Funcionários Públicos Municipais; 

 Realizar Concurso Público e/ou Teste Seletivo (PSS), quando necessário; 

 Capacitar periódicamente dos servidores público a fim de ofertar um serviço de 

qualidade a toda população. 


