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INTRODUÇÃO  

 

O presente Plano vem apresentar as principais propostas do candidato 

Décio Bochio da coligação KALORÉ PODE MAIS, pelos partidos MDB E AVANTE, 

para a administração municipal no período 2020 a 2024. As propostas foram 

desenvolvidas através da experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida 

como pai, filho, esposo, cidadão e como vereador deste município. O Plano aqui 

apresentado demonstra o desejo de uma gestão comprometida com a população 

Kaloreense e diz respeito a uma proposta de política pública na qual visa um 

desenvolvimento social do nosso município.  

Isto posto, este plano contempla em todos os setores algumas ideias e 

compromissos que serão destacados neste documento no qual buscará parcerias 

com instituições públicas e privadas para colaborar com as necessidades deste 

município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO GOVERNO 

 

Educação 

• Revisão do Plano de Carreira dos Professores; 

• Priorizar o investimento na rede de Ensino Infantil e fundamental, com 

atenção na Educação especial, principalmente na acessibilidade; 

• Unificar o ensino entre as disciplinas com professores formados em Arte, 

Inglês para o Distrito de Jussiara assim como há em Kaloré; 

• Promover cursos de capacitação a todos os profissionais ligados à educação; 

• Melhorar a qualidade do Transporte Escolar para os estudantes da rede 

municipal e estadual que se deslocam da zona rural para a sede municipal; 

• Apoio aos universitários de nosso município que dependem do transporte 

escolar; 

• Criação de uma Brinquedoteca Municipal; 

• Valorização e cumprimento da Hora Atividade em sua totalidade conforme 

garante a lei; 

• Retorno da Educação Integral envolvendo conteúdos curriculares básicos no 

reforço escolar, mas também desenvolver o ensino profissionalizante, esporte e 

cultura; 

• Valorização dos profissionais da educação, respeitando seus direitos 

conquistados, dando condições para uma boa comunicação e reivindicações de 

melhorias para o setor educacional; 

• Semana Pedagógica que contemple todos os profissionais envolvidos na 

educação municipal; 

• Aquisição de novos acervos bibliográficos para a Biblioteca Municipal a fim de 

atender as demandas de todos os níveis de ensino; 

• Laboratório de Informática para as escolas; 



 
 
 
 
 
 

• Orçamento participativo, decidir junto com a comunidade escolar, 

trabalhadores da educação e pais, definindo prioridades e como será investido 

todo o recurso da educação mediante prestação de contas semestralmente; 

 

       Para o Distrito Jussiara 

• Implantação de um Laboratório de Informática; 

• Levar atividades saudáveis para as pessoas da Terceira Idade; 

• Proporcionar Treinamento esportivo para todas as idades; 

• Disponibilizar um ponto público com acesso à Internet para população; 

• Gerar mais emprego e renda; 

• Proporcionar um “Projeto Jovem Agricultor” com formação por meio de cursos 

voltados à agricultura local que serão realizados lá mesmo no distrito; 

• Montar um laboratório de informática 

• Proporcionar entretenimento e lazer aos jovens com eventos  

 

 

Garantia de Direitos aos funcionários públicos 

• Pagamento de adicional noturno; 

• Manutenção e respeito com o pagamento do 13º salário; 

• Um terço de férias para todos os funcionários; 

• Pagamento de insalubridade; 

• Criar um programa para as crianças que fazem uso de medicamentos; 

• Contratar um Pediatra, Geriatra e um Ginecologista; 

• Voltar as terapias comunitárias; 

• Promover atividades voltadas à qualidade de vida; 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Segurança Pública 

• Criação de uma Guarda Municipal; 

• Apoio aos policias (civil e militar); 

• Instalação de câmeras nas principais vias de acesso da cidade; 

• Implantar das Políticas Públicas voltadas ao público LGBTQI+ e para a segurança 

da mulher; 

 

 

 

Saúde 

• Construção de UBS no distrito de Jussiara; 

• Proporcionar uma extensão da Farmácia Popular para Jussiara. 

• Atender à demanda gerada no município, dentro do princípio da 

universalidade, com atenção integral à saúde, de forma humanizada e com 

equidade;  

•  Fortalecer a estratégia Saúde da Família, respeitando a base doutrinária e 

filosófica do programa e visando uma atuação centrada na valorização da saúde 

(prevenção);  

• Estabelecer de prioridade para investimentos dirigidos à promoção da saúde 

e à proteção específica da população por local de moradia;  

• Criação de um programa de transparência, cada pedido de exame ou 

consulta terá um numero de protocolo, onde o cidadão poderá consultar pela 

internet ou por listas fixadas nos departamentos de saúde, a lista de espera, 

bem como, sua colocação e quantos faltam para chegar sua vez;  

• Ampliar do Programa Saúde da Família, priorizando os bairros de maior 

vulnerabilidade, de acordo com os resultados do zoneamento; 

• Implantar, ampliar e fortalecer os programas do Ministério da Saúde; 

• Manutenção e aprimoramento do fornecimento gratuito de medicamentos à 

população na rede de saúde ou em domicílio; 

• Implantação de um Consultório odontológico, no distrito de Jussiara; 



 
 
 
 
 
 

• Ampliar e articular os programas de atenção integral à saúde da criança e do 

adolescente, da mulher, do homem, do idoso, do trabalhador, das pessoas 

com deficiência, DST/AIDS e de saúde mental. 

• Investir em capacitação e qualificação dos profissionais de saúde e buscar 

melhorias salariais; 

• Contratação de Pediatra 

• Contratação de Ginecologista 

• Contratação de Neuropediatra  

• Contratação de Geriatra  

• Aumentar a carga horária do psicólogo e fonoaudiólogo ou contratar mais 

profissionais, sendo que a demanda é grande principalmente nas escolas 

municipais. 

 

Assistência social 

• Viabilizar recursos para a construção de um local para eventos sociais; 

• Centro de Referência de Assistência Social com Equipe adequada para 

atendimento da população, com técnicos capacitados para o atendimento;  

• Flexibilização dos horários de atendimentos do CRAS para atender as 

pessoas que não podem ir até o mesmo em horário comercial;  

• Fortalecer as ações do Cadastro Único dos Programas Sociais como Bolsa 

Família, Tarifa Social de Energia entre outros;  

• Desenvolver ações integradas nas áreas de Assistência Social em conjunto 

com as demais secretarias municipais garantindo que as famílias tenham 

seus direitos garantidos e prevenindo situações de vulnerabilidades sociais;  

• Implementação de políticas para negros, juventude, LGBT e população 

diversa, respeitando a liberdade e a diversidade em todos os níveis;  

• Fortalecer os Conselhos Municipais.;  

• Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS.  

• Ampliar e aprimorar o acompanhamento das famílias em situação de 

vulnerabilidade; 

• Ampliar a realização de grupos do PAIF, Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e ações comunitárias;  



 
 
 
 
 
 

• Realizar atendimentos semanais no Distrito de Jussiara, para que as famílias 

não precisem se deslocar até Kaloré;  

• Ampliar as atividades com as crianças, adolescentes e idosos no Serviço de 

Convivência tais como: natação, hidroginástica, capoeira, artesanatos, aulas 

de dança, informática, dentre outros; 

• Construção de Espaço de Convivência para crianças e adolescentes, onde 

poderão realizar atividades de cultura, esporte, lazer e oficinas diversas, 

prevenindo situações de risco e garantindo que as crianças e adolescentes 

estejam assistidos durante o período que não estão na escola; 

•  Comitê integrado antidrogas intersetorial vinculado à saúde. 

 

 

Trabalho e Renda 

• Desenvolvimento de programas com o objetivo de reintegrar pessoas 

desempregadas ao mercado de trabalho;  

• Oferta de cursos de capacitação para membros de famílias em 

vulnerabilidade para que possam se inserir no mercado de trabalho;  

• Desenvolver parcerias com o Sistema Nacional de Aprendizagem (SESC, 

SENAC, SEBRAE, SESI, SENAR) para capacitar a população, para maior 

facilidade no acesso ao mercado de trabalho e para possibilitar geração de 

renda através da prestação de serviços;  

• Criar e fomentar  a  capacitação  através  de  cursos  profissionalizantes  que 

atendam  as reais  necessidades  dos  jovens  da cidade;  

• Incentivar a agricultura familiar para famílias vulneráveis, com finalidade de 

garantir renda;  

• Construir um parque industrial para as empresas de nosso município, e para 

atrair empresas de fora para nossa cidade 

• Criar alternativas de renda para as donas de casa 

• Criar programa primeiro emprego municipal, para atender nossos jovens 

universitários  



 
 
 
 
 
 

 

 

Segurança Alimentar  

• Fomentar os Programas e Políticas de Segurança Alimentar.  

• Fortalecer ações de segurança Alimentar, atendendo as famílias em situação 

de vulnerabilidade de renda, garantindo o direito a alimentação adequada.  

• Criação de Horta Comunitária, onde as famílias em situação de insegurança 

alimentar poderão garantir parte de sua alimentação e os produtos também 

poderão ser utilizados nas escolas e instituições do município.  

• Adequar os benefícios eventuais de cesta básica de acordo com as 

necessidades das famílias.  

 

Violação de Direitos.  

• Contratação de equipe especializada para atendimento às violências no 

município.  

• Implementar programas de atendimentos as vítimas de violência no 

município.  

• Potencializar os esforços para a melhor prestação dos serviços do Conselho 

Tutelar, através de capacitação continuada e estrutura adequada para 

desenvolvimento de suas funções.  

• Garantir o atendimento integral humanizado e de qualidade para as famílias 

em situação de violência; 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Mulheres 

• Desenvolver programa que auxilie a prevenção à gravidez na adolescência;  

• Implantar projeto para gestante e puérperas com a participação de 

profissionais para realizar orientações e oficinas de artesanato com finalidade 

da confecção do enxoval do bebê; 

• Garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 

situação de violência, bem como desenvolver programas que contribuam 

para reestruturação das mulheres vítimas de violência; 

• Criar no município campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

respectivos serviços de atendimento às vítimas; 

• Garantir atividades voltadas às mulheres, como oficinas, cursos, 

capacitações, com horários diferenciados garantindo a participação de todas, 

inclusive as que são mãe solo e não contam com rede de apoio para auxiliar 

no cuidado com o filho; 

Terceira Idade 

• Fortalecer a Política da Pessoa Idosa por meio fortalecimento de grupos de  

convivência, ampliando a melhorando a qualidade do atendimento, com 

equipe qualificada;  

• Desenvolver e ações de inclusão e participação do idoso na sociedade e  em  

suas  atividades; 

• Incentivar e promover programas de atividades de lazer para a população 

idosa, com realização de bailes, shows, atividades culturais, oficinas, entre 

outros.  

• Criar Programa “cuidando do Cuidador”, onde os cuidadores serão acolhidos, 

poderão trocar experiências e adquirir conhecimentos sobre o cuidado com a 

pessoa idosa, fortalecendo também os vínculos afetivos e familiares, 

diminuindo a incidência de situações de violação de Direitos da pessoa idosa.  

• Desenvolver campanhas em parceria com a comunidade, para realização de 

atividades com idosos domiciliados e suas famílias.  



 
 
 
 
 
 

• Proporcionar uma vida ativa e com respeito aos idosos de nosso município 

por meio de atividades realizadas no Centro de Convivência reestruturando o 

atendimento ofertado com aulas direcionadas para eles e atendimento com 

pessoal especializado para que os oriente na parte física, mas também na 

psicológica diante de suas necessidades; 

•  Contratar Psicólogos, nutricionistas e geriatra; 

• Manutenção do artesanato na qual já acontece dando oportunidades para os 

próprios idosos compartilharem seus conhecimentos e cultura com os demais; 

• Clube da Melhor Idade que terá funcionamento diário e integral, com 

atividades diversificadas: palestras, atendimento hospitalar, cursos, 

campeonatos, jogos entre outros visando seu bem estar; 

• Contratação de um terapeuta ocupacional para desenvolver atividades 

monitoradas com nossa melhor idade 

 

 

 

     Pessoa com deficiência 

•  Criar espaços para atividades culturais e esportivas, também de lazer 

voltadas para pessoas com deficiência e suas famílias;  

• Promover eventos e campanhas voltadas às pessoas com deficiência.  

• Adequar espaços públicos com acessibilidade adequada para locomoção de 

pessoas com deficiência e idosos;  

• Criar projetos ou programas municipais com o objetivo de incentivar empresas 

e comércios para a contratação da pessoa com deficiência; 

• Parceria e convênio com a APAE de nosso município; 

 

 



 
 
 
 
 
 

Emprego, Trabalho e Renda 

• Criação de um Parque Industrial para a geração de emprego e valorização 

das nossas empresas; 

• Buscar consultorias em diversas áreas para fortalecer as empresas locais; 

• Para os jovens; Programas para o 1º emprego como Jovem Aprendiz. Cursos 

profissionalizantes e acompanhamento; 

• Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no 

mercado de trabalho público e privadas de nosso município; 

 

 

Cultura  

• Proporcionar programas que incentivem a prática de realizações de eventos 

culturais na casa da cultura, assim como no ginásio de esportes, e outros 

lugares a fim de levar o entretenimento e aprendizado para todas as idades, 

como; 

• Disponibilizar um professor para trabalhar técnicas de Teatro; 

• Viabilizar um projeto de uma Fanfarra para a comunidade; 

• Valorizar o Artesanato local; 

• Aulas de Dança para todas as idades; 

• Manutenção das aulas de canto, violão, teclado; 

• Mostras culturais e festivais de música e dança; 

• Manutenção dos cursos e eventos que já acontecem e garantir sua melhoria e 

ampliação; 

 

Esporte 

 

• Incentivo ao esporte amador; 

• Criação de bolsa para atleta de destaque do município; 



 
 
 
 
 
 

• Incentivo, apoio e infraestrutura a categorias de base em todas as 

modalidades. Uma vez que é por meio da categoria de base, que a criança se 

apaixona pelo esporte, deixa as ruas e assim colhemos os frutos no futuro, tanto 

para ser um atleta, quanto para ser um cidadão de bem e honesto; 

• Implementação de esportes que não temos em nosso município como o vôlei, 

natação, atletismo e o basquete; 

• Apoio aos Trilheiros de nossa comunidade, assim como em seus eventos e 

competições; 

• Incentivo ao ciclismo; criando modalidades esportivas em nosso município e 

incentivo aos competidores ciclistas de nossa cidade; 

•  Implantar uma escolinha de modalidades esportivas e cuidados com os 

cavalos, assim como aprender provas de laço tambor entre outros; 

• Incentivar e proporcionar Caminhadas Ecológicas e Trilhas Ecológicas; 

• Proporcionar uma agenda anual com datas previstas dos eventos esportivos, 

previamente divulgados possibilitando que visitantes tenham acesso aos eventos 

e assim participem junto aos munícipes trazendo renda ao nosso município; 

• Manutenção, fiscalização e segurança de praças esportivas, garantindo sua 

conservação para os usuários da comunidade; 

 

Lazer 

• Eventos esportivos; 

• Eventos infantis; 

• Eventos para jovens; 

• Eventos para a melhor idade; 

• Resgatar os festejos de manifestações culturais como Carnaval Festejos de 

Natal e Ano Novo entre outros na comunidade; 

 

 



 
 
 
 
 
 

Agricultura 

• Incentivar e apoiar a diversificação agrícola com pequenos agricultores; 

• Cursos de capacitação voltados aos produtores rurais; 

• Manutenção do cumprimento da Lei da obrigatoriedade por parte dos 

municípios de arrecadação de gêneros da merenda escolar de produtores locais; 

• Incentivo a produção de Estufa de tomate; 

• Plantação de Moranguinho; 

• Incentivo ao cultivo da Banana; 

• Colaborar com criadores de Peixe; Frango, ovos; 

• Viabilizar a criação de poços artesianos; 

• Manutenção da compra direta municipal; 

• Implantar programa para ensinar do uso correto de agrotóxicos e descarte 

das embalagens; 

Meio Ambiente 

• Implantar a seleta coletiva; 

• Criar a associação de reciclagem, gerando renda; 

• Adequar o local do lixão;  

• Buscar recursos para melhorar a capacitação da água; 

• Melhorar e ampliar a arborização de nossa cidade e da zona rural; 

• Promover a educação ambiental em todas as escolas da sede e do distrito de 

Jussiara e incentivar a realização de campanhas educativas; 

• Viabilizar procedimentos diante da administração municipal buscando eliminar 

desperdícios em todos os setores para dar exemplo de redução do consumo e 

reaproveitamento de materiais descartados. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Habitação 

• Implantar um programa de habitação específico favorecendo o funcionalismo 

público; 

• Viabilizar a implantação de novos loteamentos no município para construção 

de novas casas, para haja incentivo para o crescimento da cidade; 

• Buscar construção de casas para pessoas de baixa renda 

 

Infraestrutura 

• Manutenção das estradas rurais em ótimo estado; 

• Reabertura do matadouro municipal; 

• Realização e manutenção de obras de pavimentação; 

•  Realizar um Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento 

correto do lixo do município; 

•  Reforma das praças públicas para que se tornem lugares de convivência e 

lazer para todas as idades implantando equipamentos esportivos e recreativos; 

• Arborização e embelezamento; 

 

Gestão 

• A Gestão tem como princípio atender a demanda de todos os departamentos 

da Prefeitura Municipal de Kaloré; 

 

• Implantação de programas de qualificação e incentivo à produtividade dos 

servidores públicos municipais; 

• Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto 

público; 

• Criação de plano de carreira do servidor público municipal; 

• Gestão de compras direcionada ao comércio de Kaloré fomentando assim a 

economia local; 



 
 
 
 
 
 

• Agindo com um sistema de economia que buscará a redução dos custos de 

quaisquer compras realizadas pela Prefeitura. Este sistema também 

classificará as compras em: 

- Perecíveis; 

- Não perecíveis; 

- Relevantes; 

- Menos relevantes, 

• Controlando o consumo e adequando aquisições em níveis de alto consumo, 

médio e baixo consumo, classificando-os em urgentes ou não, minimizando 

assim as despesas para sempre poder atender com qualidade e 

responsabilidade; 

 

 

 

 

 

DECIO BOCHIO 

Candidato a Prefeito 

 

NELSINDO CIVIDINE 

Candidato a Vice-Prefeito 

 


