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“Todo amanhã se cria num  

ontem, através de um hoje.  

Temos de saber o que fomos,  

para saber o que seremos” 

 

  

O presente plano de trabalho é fruto de um processo 

participativo onde ouvimos diversos segmentos da sociedade. 

 Acreditamos que cada minuto que passa é uma chance para 

mudar tudo para sempre e não somos cidadãos de nós mesmos, 

mas queremos colocar toda a força de nosso ser, razão e coração, 

alma e paixão lutando pelo crescimento de nossa cidade e por 

uma sociedade que clama por uma sociedade mais justa. 

 Sabemos que um mandato é um caminho pelo qual a 

sociedade visa novas conquistas, tais como a moradia tão 

sonhada, uma saúde com atendimento digno, geração de novos 

empregos, mais segurança, mais acesso à cultura, lazer, apoio ao 

esporte, reestruturação urbana e valorização dos funcionários 

públicos. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

É através da educação que conseguiremos avançar para um país melhor 

com melhores oportunidades e igualdade social. Assim, a educação deve ser 

tratada com seriedade e respeito, viabilizando propostas alcançáveis e 

realistas visando alcançar os objetivos almejados. Juntamente com toda a 

comunidade escolar, pretendemos alcançar: 

✓ Ofertar formação aos professores do município de acordo com a área 

que lecionam; 

✓ Reforma do prédio escolar do Centro Municipal de Educação Infantil 

Maria das Dores Benatto; 

✓ Reforma do prédio escolar da Escola Municipal João Teixeira Marabolin; 

✓ Criar mais um Centro Municipal de 

Educação Infantil; 

✓ Implantar o ensino integral no Ensino 

Fundamental, com ampliação das aulas 

de arte, música, teatro, práticas 

esportivas, ensino de língua estrangeira e 

informática; 

✓ Ofertar uniformes e materiais escolares gratuitos para todos os alunos 

da rede municipal de ensino;  

✓ Garantir atendimento ao programa de saúde bucal, nutricional, 

psicológico e fonológico nas escolas; 

✓ Garantir a continuidade das parcerias com o governo estadual em 

relação ao programa Compra Direta, de forma a fortalecer e incentivar a 

agricultura familiar . 

✓ Criação das hortas escolares, de modo a promover o hábito de consumo 

de alimentos saudáveis; 

✓ Implantar o projeto “Escola Informatizada”, equipando as escolas com 

laboratório de informática; 

✓ Ofertar materiais didáticos para Educação Infantil. 
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SECRETARIA DE SAÚDE 

É sabido que os serviços de saúde ainda são bastante 

centralizados pelo governo federal e os recursos destinados aos municípios não são 

suficientes para atender a sua população. Entendemos que a saúde deve ser uma das 

prioridades de toda e qualquer gestão, por isso com as propostas que aqui apresentamos 

esperamos que possamos ter uma melhora significativa nessa área e que as classes 

populares tenham o acesso devido a esses serviços tão preciosos para o bem estar de toda 

coletividade: 

 

✓ Contratar médicos para trabalhar 24 horas e outros profissionais que atuam no 

setor de saúde para agilizar os atendimentos; 

✓ Reduzir a fila para cirurgias e exames por meio da ampliação de consultas 

especializadas, tais como neurologia, oftalmologia, cardiologia e ortopedia; 

✓ Aprimorar e ampliar o atendimento odontológico no município, principalmente 

após as 17h atendendo especificamente o trabalhador; 

✓ Ampliar o atendimento de psicologia, nutrição, fisioterapia e fonoaudiologia; 

✓ Garantir medicamentos os munícipes através da Farmácia Popular, sobretudo 

aqueles de uso continuado; 

✓ Colocar em funcionamento aparelho de Raio-X; 

✓ Investir em formação para os profissionais de saúde a fim de que a qualidade reflita 

no atendimento; 

✓ Fortalecer e ampliar parceiras com o governo federal através dos programas 

Estratégia de Saúde da Família, Saúde Mental e outros; 

✓ Agilizar as consultas ginecológicas e de pré-natal, bem como continuar dando 

assistência as progenitoras e seus bebês; 

✓ Reestruturar e ampliar os serviços de vigilância sanitária; 

✓ Implantar uma comissão de supervisão dos serviços ofertados, onde cada pessoa 

atendida poderá avaliar o serviço prestado e indicar possíveis melhorias; 

✓ Implantar o Disk Saúde, 24 horas, para urgência e emergência. 

✓ Aquisição de novas ambulâncias e demais veículos para Central de Transportes 

Eletivos. 

✓ Destinar um veículo para cada equipe do PSF. 

✓ Reativar os serviços de posto nos multirões na Vila Bom Fim atendendo em horário 

estendido para as pessoas que trabalham durante o dia . 

✓ Contratar médico pediatra e geriatra para melhor atender as crianças e idosos. 
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SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

As políticas de assistência social 

reconhecem a existência das desigualdades sociais e a importância de 

políticas sociais para reduzir essas desigualdades, pois previnem situações de 

vulnerabilidade e risco social. Dessa forma, apresentamos aqui propostas que 

identificam e estimulam as potencialidades locais, objetivando a qualidade de 

vida das famílias bom-sucessenses: 

✓ Ampliar o atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

inclusive após as 17h e aos sábados; 

✓ Criação de um Centro de Convivência para o Idoso com piscina aquecida para 

hidroginástica; 

✓ Reformar o Asilo; 

✓ Criar a Secretaria da Juventude; 

✓ Construção do Centro da Juventude, de forma a ofertar cursos de qualificação 

profissional para adolescentes a partir dos 12 anos (inglês, espanhol, informática, 

secretariado, telemarketing, marcenaria, mecânica automotiva, dança, grafitagem, 

música a artes marciais); 

✓ Implantar projetos de geração de renda e inclusão produtiva para as famílias 

ofertando cursos de Manicure, Manutenção em Ar condicionado; Negociação em 

vendas; Mecânica e Auto elétrica, Culinária, áreas da beleza e Outros em parceria 

com o SESI, SEBRAE, SENAI e SESC; 

✓ Promover a realização da Feira do Produtor e a comercialização de produtos 

artesanais provenientes de produção caseira e assim, fortalecendo a renda familiar; 

✓ Promover a divulgação dos direitos da pessoa com deficiência, ofertando-lhes o 

atendimento que demandam; 

✓ Aprimorar os serviços prestados pelo Conselho Tutelar; 

✓ Promoção de passeios e eventos fora do município; 

✓ Realizar com grande desempenho e participação das campanhas (agasalhos, 

cobertores, bazar beneficente). 

✓ Criação do Centro de Referência da Mulher que terá como função, entre outras, o 

oferecimento de diversos cursos profissionalizante, atendimento psicológico, 

jurídico e orientação familiar, dando-lhes suporte, principalmente, em casos de 

violência doméstica. 

✓ Programa de apoio a dependentes químicos. 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

  

Em um contexto de elevação da violência e um aumento estúpido da 

criminalidade em todo canto do País, a população bomsucessence clama por 

uma segurança pública mais justa e eficiente.  Nesse contexto atual 

necessitamos do apoio irrestrito da população, mas também de ações 

relacionadas às Guardas Municipais neste importante mister de bem proteger 

a sociedade. Assim, apresentamos propostas objetivando alcançar esses 

objetivos: 

 

✓ Implantar a Segurança Municipal (Guarda Municipal); 

✓ Praticar uma atuação precisa e eficiente de Fiscalização Municipal; 

✓ Instalar câmeras de segurança em áreas estratégicas da cidade; 

✓ Melhorar a iluminação pública eliminando os pontos escuros da cidade; 

✓ Promoção de palestras sobre cidadania e prevenção ao uso de drogas 

nas escolas; 

✓ Criar o Programa Vizinhança solidária; 

✓ Buscar aumento a contingente da Policia Militar para nosso Município. 
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SECRETARIA DE CULTURA  

 

 Segundo Juca Ferreira a cultura tem o poder 

mágico de ligar os diferentes povos independente das 

diferenças culturais apresentadas no País, criando um sentimento de 

brasilidade. Por reconhecermos o poder simbólico da cultura na projeção da 

imagem do país, buscamos, por meio das propostas que apresentamos, 

facilitar o acesso a toda a população à cultura: 

 

✓ Realizar Viradas Culturais Anuais; 

✓ Valorizar os Saraus e iniciativas culturais populares; 

✓ Promover o acesso à cultura por meio de espetáculos, visitas à museus e 

teatro gratuitas; 

✓ Produzir o Jornal Juvenil com notícias da cidade e com participação das 

escolas e colégio; 

✓ Incentivar o folclore; 

✓ Apoiar e promover eventos cívicos; 

✓ Incentivar e financiar a fanfarra municipal; 

✓ Realização de cavalgadas; 

✓ Apoio e realização de festas comemorativas; 

✓ Banda Municipal; 

✓ Reforma da Biblioteca Municipal; 

✓ Apoio a eventos religiosos e tradicionais da cidade. 
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SECRETARIA DE ESPORTES E 

LAZER 

  

O esporte é de fundamental importância para uma nação, uma vez que 

provoca melhorias em diversos aspectos da sociedade, resultando assim 

numa promoção da qualidade de vida e longevidade saudável. 

Apresentamos aqui propostas que concebem a relevância de sua prática: 

✓ Fortalecer o projeto de escolinhas esportivas; 

✓ Criar o projeto Esporte 24 horas, com competições esportivas e passeios 

ciclísticos; 

✓ Dar apoio aos atletas a fim de que participem de competições locais e 

regionais como jogos escolares, de inverno, da juventude e outros. 

✓ Garantir transporte aos atletas em jogos e torneios fora do município; 

✓ Financiar premiações em torneios e competições esportivas dentro do 

município; 

✓ Reforma do ginásio de esportes e criação de um conselho financeiro 

dentro da secretaria de esportes a fim de gerirem os recursos destinados 

ao esporte; 

✓ Criação de pista de laço e clube de cavalgada; 

✓ Pista de skate; 

✓ Oficinas de grafite; 

✓ Oficinas de artes marciais (kung-fu, karatê, judô, muay thai); 

✓ Ofertar aulas de capoeira nas escolas; 

✓ Manter e ampliar as praticas esportivas voltadas ao público da terceira 

idade; 

✓ Construção de uma pista de malha e bocha; 

✓ Construir um campo de futebol suíço. 

✓ Reforma dos campos. 

✓ Calendário anual de atividades esportivas. 

✓ Construir um parque municipal para que a população possa ter um 

lazer com seus familiares. 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA 

 Bom Sucesso é um município composto basicamente 

por pequenas propriedades necessitando de um maior 

apoio do poder público. Sabemos que os pequenos agricultores exercem 

grande influência da economia do município e a partir disso propomos ações 

que valorizem-os: 

✓ Reestruturar a Secretaria de Agricultura com técnicos que orientem o dia a 

dia do produtor rural; 

✓ Criação da Associação dos Agricultores de Bom Sucesso; 

✓ Construir em todas as entradas da cidade de acesso a zona rural, 

revestimento primário com pedras irregulares para melhorar a limpeza da 

cidade; 

✓ Recuperar todas as estradas rurais com cascalhamento, pontes etc; 

✓ Valorizar a agricultura familiar por meio de cursos e capacitações, assim com 

manutenção de convênio com o governo para oferta de produtos nas escolas; 

✓ Buscar novas parcerias para continuidade de oferta do Banco da Terra; 

✓ Criar um programa nos moldes do compra direta afim de fomentar a 

produção de alimentos nos pequenos lotes de terra; 

✓ Aquisição de máquinas e equipamentos para atendimento dos pequenos 

agricultores; 

✓ Apoiar e incentivar a proteção das nascentes em todo território de nosso 

Município; 

✓ Apoiar e incentivar a proteção das matas ciliares, respeitando a lei vigente; 

✓ Ampliar as ações de arborização em todas as ruas, avenidas e praças de nossa 

cidade; 

✓ Apoiar a realização de amostras de solos e fazer projetos para compra de 

corretivos (Calcário e Fosfato Natural), para os pequenos proprietários; 

✓ Apoiar e incentivar a criação da associação de feirantes com barracas 

padronizadas beneficiando produtores e consumidores; 

✓ Melhoria no serviço de limpeza pública e coleta de lixo, inclusive adquirir 

caminhões coletores; 

✓ Implantar o sistema da coleta seletiva de materiais recicláveis; 

✓ Dar suporte aos catadores de material reciclável, fomentando a criação de 

associação de trabalhadores coletores. 
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SECRETARIA DA INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E EMPREGO 

 

  Estamos vivenciando um período de crise financeira no 

País, no entanto não podemos estagnar e esperar que o País se recupere 

sozinho. Partindo dessa premissa, a partir das propostas que 

apresentamos buscamos ter como resultados a criação de novos 

empregos no município, aumento da renda e diminuição das 

desigualdades: 

✓ Criar a Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego; 

✓ Criação do Parque Industrial visando a instalação de novas indústrias e, 

consequentemente, a geração de novos empregos e fortalecimento do 

comércio local; 

✓ Reestruturar a Agência do Trabalhador; 

✓ Estabelecer parcerias com a Secretaria da Indústria e Comércio e outras 

empresas para contratação de estagiários a fim de oportunizar o 1º 

emprego; 

✓ Viabilizar transportes para trabalhadores fora do município com 

parcerias empresa/prefeitura; 

✓ Incentivar e apoiar a criação de pequenas cooperativas para fortalecer a 

economia e comercio local; 

✓ Ofertar diariamente café da manhã para os trabalhadores rurais; 

✓ Dar apoio e incentivo a Associação Comercial de Bom Sucesso (ACIBS); 

✓ Incentivar a reforma de fachadas do Comércio e assim que fazer terá 

desconto no IPTU; 

✓ Cursos profissionalizantes; 

✓ Apoio a micro e pequenas empresas do município; 

✓ Concessão de benefícios e incentivos fiscais para as empresas que 

desejarem se instalar no município; 
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HABITAÇÃO 

 

 

Compreendemos que a habitação não se restringe apenas a ter uma 

casa, mas incorpora o direito à infraestrutura, saneamento e mobilidade. 

Dessa forma as propostas aqui apresentadas visam promover o acesso à 

moradia digna para a população bom-sucessense: 

 

✓ Ampliar o acesso à moradia através de construção das “Casinhas 

Populares” em parceria com o Governo Estadual e Federal; 

✓ Incentivar e apoiar melhorias nos núcleos habitacionais; 

✓ Realizar obras de melhoria da infra estrutura, reforma nas residências 

onde o morador é proprietário e se encontra em situação de 

vulnerabilidade social. 
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FUNCIONALISMO PÚBLICO 

MUNICIPAL 

 

A valorização dos servidores começa pela instituição de programas e 

atividades que reconheçam o seu potencial, estimulem sua criatividade e 

proporcionem bem estar no trabalho. Assim, apresentamos propostas 

pautadas no reconhecimento, valorização e profissionalização do 

funcionalismo municipal: 

 

✓ Propiciar cursos de qualificação e treinamentos para os servidores 

públicos municipais; 

✓ Incentivar e apoiar a criação de uma Associação de Funcionários 

Públicos com sede própria; 

✓ Implantar o programa Viver Melhor na perspectiva de preservação da 

saúde dos servidores, bem como às condições do ambiente de trabalho 

destes. 

✓ Uniformização dos funcionários púbicos em todos os setores de 

trabalho; 

✓ Promover eventos de entretenimento e descontração as datas alusivas 

das respectivas categorias profissionais; 
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ADMINISTRAÇÃO, 

PLANEJAMENTO, 

FINANÇAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

Pretendemos melhorar os resultados apresentados pelos diversos setores 

da prefeitura, por meio de uma gestão financeira adequada e 

aperfeiçoamento dos resultados: 

 

✓ Realizar a modernização da Gestão Pública Municipal, prezando pela 

transparência dos gastos e pela correta aplicação dos recursos públicos 

municipais; 

✓ Executar a reestruturação administrativa municipal, com aquisição de 

equipamentos de informática, mobiliários, máquinas e equipamentos; 

✓ Realizar controle das despesas públicas, objetivando maior 

aproveitamento dos recursos financeiros; 

✓ Disponibilizar um horário de atendimento fixo semanal para a 

população; 

✓ Divulgação dos resultados e gastos semanais com foco na transparência 

dos gastos públicos criando a secretaria de relações públicas; 

✓ Revitalização de Ruas e Avenidas da cidade, principalmente a de maior 

fluxo de pessoas. Equipando com bancos, floreiras, lixeiras, 

fortalecendo a área comercial do nosso município. 

✓ Pavimentar todas as ruas da cidade que não possuem asfalto. 

✓ Construção de Portal nas entradas do município. 

✓ Construção de muro e calçadas do Cemitério Municipal que está 

caindo. 

✓ Terminar todas as obras paralisadas. 

✓ Construção de uma nova pista de caminhada com todos os 

equipamentos. 

✓ Incentivo para construção de novos aviários. 

✓ Reforma geral da atual rodoviária. 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
  

 

 É sabido que grande parte da população quer 

cuidar melhor do seu lixo, no entanto o poder público oferta parcialmente 

esse serviço. Por conseguinte, propomos ações que visam aliar a vida 

moderna e o desenvolvimento à preservação do meio ambiente: 

 

✓ Implantar o sistema de coleta seletiva, inclusive adquirir caminhões 

coletores; 

✓ Melhorar a arborização dos bairros; 

✓ Preservação das nascentes e incentivo ao reflorestamento; 

✓ Dar suporte aos catadores de material reciclável, fomentando a criação 

de associação de trabalhadores coletores; 

✓ Realizar obras de melhoria da infraestrutura, arborização e 

revitalização das praças públicas; 

✓ Criação da Associação dos Agricultores de Bom Sucesso. 
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PROPOSTA DE GESTÃO 

 

2021 – 2024 

 

 

 

 
 

PREFEITA: Rosana Ferreira Lopes – PSD 

Vice Prefeito: Bruno Alves Martins – PSL 
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