
Plano de Governo 

 

Introdução 

 

Melhorar o que se tem e proporcionar com pistas de sonhos e objetivos de cada 

marumbiense. 

Esta é a maneira que encontramos para dizer aos nossos munícipes que o ser 

humano é mais importante do que o desenvolver da cidade, porem o desenvolvimento 

da cidade se faz necessário para o desenvolvimento humano. Isso tudo só será 

possível se o próximo gestor for transparente, honesto e que governe com o povo e 

para o povo, pensando no bem estar de todos. Sempre disposto em atender as 

reivindicações voltadas ao bem comum. 

Sabemos o quanto é difícil oferecer a comunidade, mais uma promessa diante de 

tantas promessas feitas e pouco cumpridas conforme prometido. 

Diante do nosso otimismo e conhecimento da comunidade da minha pessoa como 

administrador, venho apresentar proposta necessária para o desenvolvimento da 

cidade/humano. 

E, somente quem já provou o que é capaz de fazer, poderá propor um 

desenvolvimento da cidade e consequentemente do ser humano. 

 

SAÚDE:  

- Maior acessibilidade e agilidade em atendimento em especialidade, como: 

oftalmologista, cardiologia e outros; 

- Ofertar atendimento preventivo, promoção e recuperação da saúde (nutricionista, 

psicólogo, homeopatia, fisioterapia e odontológico, dentre outros); 

- Deslocamento para os nossos cidadãos para tratamento: alimentação se necessário,  

transporte com banheiro e comodidade; 

- Dar atendimento do início da gestação até o momento do parto no município, 

tornando assim, cidadão marumbiense; 

- Projeto atuante contra dengue e covid-19; 

- Farmácia municipal; 

- Adaptação necessária para o bom desenvolvimento hospitalar; 

- Dar continuidade a programas e projetos atuantes; 

- Construir um posto de saúde na Vila Rural; 



SEGURANÇA: 

- Implantar Conselho Municipal de Segurança; 

- Implantação da guarda municipal; 

- Fazer parceria com a Policia Militar e Polícia Civil; 

- Frente de atendimento emergencial (socorrista, bombeiro e técnico em segurança); 

- Implantar câmera de monitoramento no município; 

- Adquirir um caminhão pipa; 

 

HABITAÇÃO 

- Dar assistência em residências antigas que se encontra em estado precário; 

- Cohapar – Terceira Idade; 

 

EDUCAÇÃO 

.................................- Ensino integral com ampliação do prédio atual, transformando 

assim o CEMIC em um ensino integral, ofertando:  natação, futebol de salão, vôlei, 

basquete, técnico agrícola entre outros; 

- Colocar professor auxiliar fixo nas séries iniciais, e se necessário, favorecer o 

professor no quadro de segundo turno; 

- Readequar o plano de cargos e salários do magistério; 

- Implantar o monitor no transporte escolar; 

- Ofertar gratuitamente uniforme escolar e kit escolar completo; 

- Implantar segurança/porteiro nas escolas; 

- Projeto na área de português e matemática de forma lúdica, suprindo assim, a 

defasagem; 

- Implantar programas sócios educativos; 

- Resgatar as atividades como:- dança, balé, capoeira, judô, etc; 

- Resgatar brincadeiras antigas; 

- Realizar atividades com reciclagem; 

- Fortalecer a APAE; 

URBANISMO 



- Barreira calcariada do subsolo, isolando o cemitério da mina d’agua (contaminação); 

- Trocar os canos de ferros que levam água potável às residências; 

- Dar início à rede de esgoto, conforme programada; 

- Revitalizar as bocas de lobo; 

- Fazer coberturas nos pontos de ônibus; 

- Fazer redes pluviais nas avenidas; 

- Readequar e fazer calçadas; 

- Melhorar a iluminação pública na cidade e na vila rural; 

- Adquirir um rolo (máquina); 

- Criar um lugar adequado para o pátio de máquinas municipal (garagem da 

prefeitura); 

 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

- Parque industrial municipal; 

- Abatedor de peixes; 

- Implantar um mini-laticínio; 

- Centro de Recebimento e Distribuição de produtos hortifrutigranjeiros; 

- Capital do própolis; 

- Fazer parceiras com SENAI, SENAC e SENAR; 

- Investir no material humano (jovem aprendiz); 

- Dar apoio ao comércio e as indústrias; 

 

ESPORTE, LAZER E CULTURA 

- Construir uma pista de rodeio; 

- Promover cavalgadas; 

- Promover campeonatos de pesca, bocha, malha, vôlei de areia, futebol de areia, 

futebol de campo, vôlei, basquete entre outros; 

- Comemorar o aniversário da cidade, dia do funcionário público, dia da criança, dia 

dos pais, dia das mães, natal e reveilon; 

- Reestruturar o Centro Cultural;  



- Reativar o jogos escolares (competições regionais); 

- Implantação de teatro amador; 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

- Baile da terceira idade; 

- Reativar a piscina e promover aulas de hidroterapia e natação com pessoas da 

terceira idade; 

- Clube de Mães; 

- Promover turismo para terceira idade; 

- Garantir cesta básica e auxilio funeral garantido em lei municipal; 

 

AGRICULTURA 

- Readequar as estradas rurais; 

- Construção de um silo municipal com secador; 

- Readequar a máquina de café e máquina de arroz; 

- Incentivar a piscicultura; 

- Adquirir máquinas de plantio e colheita à disposição dos pequenos produtores rurais; 

- Incentivar a agricultura familiar; 

- Atualizar o convênio da EMATER com o município; 

- Feira do produtor; 

 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

- Valorizar e respeitar o funcionário público, mantendo-se a ética; 

- Readequar o plano de cargos e salários; 

- Promover cursos de aprimoramento; 

 

VILA RURAL 

- Incentivar a criação de animais de pequeno porte; 

- Incentivar o plantio de hortaliças e árvores frutíferas; 



- Colaborar com a correção do solo; 

- Ativar o poço artesiano na Vila Rural Flor do Vale; 

- Proporcionar irrigação aos vileiros; 

- Compra direta prioritariamente dos vileiros; 

 

MEIO AMBIENTE 

- Aterro sanitário com coleta seletiva; 

- Programa para buscar incentivos para os proprietários proteger as nascentes; 

- Recuperação de nascentes; 

- Implantar o viveiro Municipal para fazer mudas de árvores para a cidade e mudas 

frutíferas; 

 

GESTÃO PÚBLICA 

- Implantar orçamento participativo; 

 

 


