
PLANO DE GOVERNO 
AÇÃO E SOLIDARIEDADE 

 

 

AGRICULTURA 

Aquisição de calcário para os pequenos agricultores e 

agricultura familiar; 

Criar a feirinha a noite, uma vez por mês na rua para 

favorecer a agricultura familiar e os produtos colônias; 

Criar projetos para pequenas indústrias para geração de 

empregos para os nossos munícipes; 

Dar apoio e incentivo ao comercio local; 

Fortalecer a compra direta, e os pequenos produtores 

rurais dando mais sustentabilidade; 

Implantar e diversificar as atividades econômicas para a 

geração de emprego e renda, fazendo parcerias com 

empresas privadas e públicas; 

Cria cooperativas para produtores rurais para valorizar 

seus produtos; 

Ampliar o número de abastecedores comunitários para 

captar agua para pulverização das lavouras; 



Aquisição de mais implementos agrícolas para distribuir 

para cada comunidade através de associações criando 

assim a patrulha rural; 

Incentivar a criação das associações nos bairros. 

MEIO AMBIENTE 

Promover palestra de Educação Ambiental nas escolas e 

comunidades, desenvolver a consciência e respeito ao 

meio ambiente; 

Apoiar os produtores rurais na reposição de matas ciliares 

dos rios e proteção de minas com as espécies de arvores 

nativas conforme lei em vigor; 

Arborização de ruas e praças com o plantio de arvores e 

flores adaptadas para o meio urbano. 

INFRA ESTRUTURA 

Dar sequencias na construção de galerias pluviais e bueiros 

nas ruas da cidade; 

Dar sequência colocando asfalto ou pedras poliédricas nas 

demais ruas da cidade e demais bairros tais como Nova 

Aliança e Alecrim; 

Construir casas para as famílias de baixa renda, com 

recursos próprios do Município ou parcerias com os 

governos Estaduais e Federais; 

Aquisição de novos caminhões basculantes traçados para 

dar mais agilidades nos cascalhos; 



Construir pontos de ônibus nos bairros para os alunos se 

abrigarem; 

Priorizar a manutenção de estradas e carreadores, na 

forma da lei em vigor; 

Construção de pista para caminhada; 

Adquirir academias ao ar livre para os bairros que ainda 

não possuem; 

Fazer melhorias na capela mortuária; 

Construção e manutenção de pontes de concretos e 

galerias. 

EDUCAÇÃO 

Criar educação integral, para que o aluno após sair de suas 

atividades normais possa ter a oportunidade de praticar 

esportes, computação e educação profissionalizante; 

Desenvolver cursos que atenda às necessidades de 

pessoas de acordo com a vocação econômica do 

Município; 

Criar cursos profissionalizantes para todas as idades; 

Trabalhar em parceria rede Municipal e Estadual, visando 

sempre o melhor atendimento aos estudantes do 

município; 

Aquisição de uniformes e material escolar para alunos de 

primeiro a quinto ano; 

Incluir libras grade curricular escolar;  



Dar continuidade a obra já iniciada da super creche e 

concluí-la. 

CULTURA E TURISMO 

Voltar aos eventos que fazem parte do Calendário Cultural 

e Educativo do município, tais como; Cavalgada Ecológica, 

Festa do Município, Rodeio. Caminhada Internacional, 

Gincana Cultural; 

Apoiar as festas tradicionais: Festa da Padroeira e da 

Produção, Dia das Crianças, Dia da Mulheres, Dia das 

Mães, Dia do Trabalhador, Dia dos Pais, Dia Sete de 

Setembro; 

Criar a festa e o prato típico (PIROGUE) do Município; 

Elaborar mais cursos, pinturas, músicas etc.; 

Incentivar o turismo rural. 

ESPORTE 

Dar apoio e incentivar as competições Municipais e 

Intermunicipais, colegiais e Javi`s; 

Dar continuidade nas escolinhas de futsal masculino e 

feminino; 

Acabar o Estádio Municipal colocando vestiário, 

arquibancadas e banheiros. Fazer pista de atletismo e 

caminhada nas laterais do Estádio Municipal; 

Criar o esporte nos bairros, nas modalidades masculino e 

feminino; 



Buscar junto ao governo do estado a implantação do 

projeto meu campinho. 

SAÚDE 

Criar um programa para 3º idade Bem Star e Qualidade 

de Vida, implantar o Clube da terceira idade; 

Criar sistema de abastecimento de água nas comunidades 

que ainda não possuem, para melhorar a qualidade de vida 

através de poços artesianos, em parcerias com a Funasa; 

Melhorar o programa de distribuição de medicamentos 

para hipertensos e diabéticos; 

Priorizar as receitas de medicamentos de uso continuo 

sem precisar fazer consultas médicas, sistema de 

agendamento; 

Investir e melhorar o sistema odontológico (sorriso para 

todos) ou (todos sorrindo); 

Aumentar o número de exames e raio X por mês para 

atender mais pessoas mensal; 

Implantar o Programa Saúde Bucal na Escola; 

Priorizar o incentivo as agentes de saúde para melhorar o 

rendimento do Programa Saúde da Família; 

Reforma e reabertura do posto de saúde de nova aliança; 

Construção do posto de saúde no bairro alecrim. 

 

 



ASSISTENCIA SOCIAL 

Ampliar cursos e palestras para unificar cada vez mais os 

munícipes e servidores 

Continuar com o programa geração de renda com Tapetes, 

Costuras e bordados; 

Programa Municipal para construir casas populares para as 

famílias carentes; 

Cria programa Municipal para atender as famílias mais 

necessitadas; 

Construir o centro para Melhor Idade. 

INDUSTRIA E COMERCIO 

Priorizar as compras das licitações no Comercio Local, 

conforme determinação da Lei Estadual; 

Incentivar para criação de pequenas hidrelétricas (CGH) 

nas fontes renováveis do nosso Município para gerar mais 

renda. 

ADMINISTRAÇÃO:  

Apoio aos conselhos; 

Instalar câmeras de segurança na entrada e pontos 

estratégicos 

Valorizar os servidores, fazendo reposições das perdas 

salariais; 

Priorizar o uso do EPIs, quando necessário para atividades 

de riscos. 



 

 

 

 

 

 


