
PLANO DE GOVERNO 

CERTEZA DE UMA JANDAIA MELHOR 

ZÉ DA GRUTA E RAPHAEL 

EDUCAÇÃO:  
* Reestruturação e reformas no espaço físico nas escolas municipais, com laboratórios 
de informática e ciências; 
* Valorização dos profissionais da educação com uma maior participação nas decisões 
do executivo; 
* Viabilização de construção de quadras esportivas nas escolas municipais de acordo 
com a disponibilidade de terreno; 
* Melhoria  na qualidade da merenda escolar e no transporte de alunos; 
* Viabilizar a criação de um fundo financeiro para dar autonomia as direções escolares 
para a execução de pequenos reparos e compra de materiais pedagógicos. 

ESPORTE: 
* Revitalização das quadras esportivas e ginásio de esportes; 
* Criação de centro de treinamentos com professor monitor; 
* Retornar e criar campeonatos esportivos com a utilização do Campo do JEC; 
* Criar provas de ciclismo e corrida, como evento de calendário em nossa cidade: 
* Fortalecer as academias ao ar livre. 

CULTURA: 
*Utilizar de forma mais concreta o Centro de Eventos na Praça do Café; 
*Incentivar e patrocinar os artistas e escritores de nossa cidade; 
*Criar uma feira de artes e artesanatos para divulgação e comercialização; 
*Incentivar e disponibilizar cursos ligados a valorização do teatro e pintura; 
*Utilizar os salões comunitários para cursos em áreas variadas de acordo com a 
necessidade da região. 

AGRICULTURA; 
*Fortalecer a agricultura familiar e vilas rurais; 
*Manter estradas rurais conservadas para o acesso e escoamento agrícola 
*Valorizar e incentivar granjas, plantação de hortas e piscultura, bem como incentivo e 
valorização dos feirantes; 
*Criar um sistema de agenda para atendimento aos agricultores, quando da necessidade 
de maquinários da prefeitura para benfeitoria rural; 
* Parceria com todos os órgãos que representam a produtor rural, na busca de 
conhecimento, infra-estrutura e atendimento as necessidades. 

MEIO AMBIENTE: 



*Revitalização do espaço verde da Praça do Café e Praça da Igreja Matriz; 
*Plantação de mudas frutíferas e árvores nos espaços públicos e pista de caminhada; 
*Distribuir mudas e dar instrução e acompanhamento para a população no plantio de 
frutas  
* Criar uma forma de arborizar e vitalizar as avenidas de nossa cidade, com apoio e 
parceria os comerciantes  e Associação Comercial; 
*  Faz um trabalho de conservação e proteção das nascentes do Rio Marumbizinho e rio 
Cambará. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO: 

*Valorização e parceria com a Associação Comercial na realização dos eventos. 
*Incentivar a pequena empresa e industria de nossa cidade no atendimento a serviços e 
incentivos fiscais; 
Criar um centro de treinamento para aprimorar o conhecimento e cursos aos 
funcionários do comércio e industria; 
• Viabilizar de acordo com a lei a disponibilidade de terrenos para a implantação de 

industrias em nossa cidade; 
• Criar mensalmente uma forma de divulgação do nosso comércio através dos meios 

de comunicação da nossa cidade. 

SAÚDE; 
• Terminar a construção da UPA, pois, existe uma demanda muito grande por esse 

local; 
• Reformar  do PAM e compra de equipamentos para atendimento a população.; 
• Fortalecimento do estoque de remédios da farmácia do PAM. 
• Parceria com laboratórios e consultórios para agilizar o atendimento da população; 
• Concurso e contratação se possível de médicos especialistas; 
• Fortalecer e equipar todos os postinhos de saúde. 
• Valorizar as equipes do Programa Saúde na Família. 
• Atendimento e fortalecimento as ongs que cuidam de animais abandonados. 

SEGURANÇA; 

*Criar um vinculo maior para atendimentos pontuais e Policia Militar e Policia Civil; 
*Colocar câmaras de vigilância nas Avenidas e pontos estratégicos de nossa cidade; 
*Implantar  um sistema de monitoramento nas entradas e saídas de nossa cidade; 
*Criar um Plano Municipal de Segurança e Vigilância; 


