
 

PLANO DE GOVERNO 1 

 

PLANO DE GOVERNO 

 

1. Ampliação e modernização gradativamente da frota de veículos da saúde, 

com aquisição de veículos pequenos, ambulâncias, ônibus, micro-ônibus 

e vans, objetivando um melhor atendimento para nossa população 

barbosense. 

2. Reestruturação e revitalização do Hospital Municipal Arnaldo Coneglian, 

com modernização do espaço físico e tecnológico para melhor atender 

nossos pacientes. 

3. Ampliação das equipes de atendimentos do Programa Saúde da Família 

– PSF. 

4. Ampliação da oferta de médicos especialidades no município, cardiologia, 

oftalmologia, psiquiatria, pediatria e ginecologia. 

5. Zerar gradativamente a fila de espera para realização de exames e 

procedimentos cirúrgicos. 

6. Buscar parceria com o Governo Federal e Governo Estadual através de 

convenio para aquisição de ultrassom e raio-x modernos para atender as 

famílias de Barbosa Ferraz. 

7. Ampliar o atendimento odontológico em nosso município principalmente, 

o atendimento nas escolas orientando a importância da higiene bucal. 

8. Ampliar e reestruturar a farmácia básica do município ofertando a 

população um maior número de medicamentos. 

9. Modernizar o laboratório municipal com equipamentos novos e 

tecnológicos. 

10. Ampliação o quadro dos profissionais de epidemiologia. 

11. Aprimorar e integrar o sistema informatizado das unidades de saúde.  

12. Fortalecer a parceria junto ao Governo do Estado para o fornecimento de 

medicamentos de alto custo. 

13. Aprimorar e fortalecer a parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU. 
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PLANO DE GOVERNO 

 

1. Aumentar gradativamente o número de vagas escolares principalmente 

nas creches. 

2. Renovar a frota com aquisição de ônibus novos e modernos, e com 

acessibilidade. 

3. Implantar de forma gradativa o ensino de língua estrangeira na rede de 

municipal de ensino. 

4. Instalação de novos parquinhos nas escolas municipais. 

5. Renovação dos mobiliários escolares com carteiras e cadeiras mais 

adequadas para nossos alunos. 

6. Aumento de forma gradativa o piso salarial inicial dos educadores. 

7. Implantar brinquedotecas ao ar livre nas creches. 

8. Implantar o Programa Saúde nas Escolas. 

9. Implantação de câmeras de segurança em todas as escolas da rede 

municipal. 

10. Intensificar o incentivo ao Programa PROERD em nosso município. 

11. Implantação de um laboratório de robótica na rede pública de ensino. 

12. Implantação de biblioteca itinerante através de ônibus adaptado. 

13. Readequar os espaços escolares de nosso município. 

14. Incentivar os estudantes de curso superior de nosso município. 

15. Fomentar a parceria com universidades. 

16. Implantar de forma gradativa o Programa Cidade Inteligente, com 

disponibilidade de internet de alta velocidade integrando todas as escolas 

municipais. 

17. Informatizar o sistema educacional do município com a implantação de 

Lousa Digital nas escolas. 
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PLANO DE GOVERNO 

 

1. Fomentar e ampliar os cursos de oficinas como teatro, dança, pintura, 

ballet, violão entre ouras difundindo a para outras localidades. 

2. Aquisição de um ônibus 0 km para atender o espaço cultural e o espaço 

esportivo. 

3. Equipar e modernizar o centro de eventos do município com ar 

condicionado e equipamentos de som. 

4. Incentivar os artistas locais. 

5. Aprimorar e fomentar o concurso Miss Barbosa Ferraz. 

6. Fomentar a promoção de projetos de arte e cultura no município. 

7. Restruturação da casa da cultura de nossa cidade, com equipamentos 

modernos e adequados ofertando segurança e conforto a todo a nossa 

população. 

8. Apoiar o movimentos populares de nosso município. 

9. Fomentar o carnaval de rua no município. 

10. Fomentar e incentivar a pratica de esportes no município. 

11. Promover a interação de campeonatos de futsal, futebol de campo, vôlei 

entre outros. 

12. Conservar e reestruturar os ginásios de esportes quadras e campos de 

futebol em nosso município. 

13. Conservar e ampliar as academias de primeira idade APIs e as academias 

de terceira idades ATIs. 

14. Ampliar os mecanismos de repasse de verbas através de convênios com 

o Governo Federal e Estadual. 

15. Implantação do Programa Segundo Tempo junto ao Governo Federal. 

16. Aderir ao Programa Forças no Esporte do Governo Federal. 

17. Aderir ao Programa Vida Saudável do governo Federal. 

18. Implantar e fomentar as escolinhas de base nas comunidades, visando 

estimular a pratica esportiva e suas aptidões.  
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PLANO DE GOVERNO 

 

1. Aprimorar o atendimento as famílias. 

2. Aprimorar a infraestrutura física da Assistência Social. 

3. Intensificar a parceria com as entidades sócio assistencial. 

4. Revitalizar e modernizar a Casa Lar. 

5. Ampliar e modernizar o prédio o CRAS. 

6. Promover a valorização da pessoa idosa. 

7. Intensificar a promoção das capacitações ofertadas pelo CRAS. 

8. Intensificar a parceria com o Governo Federal para atendimento do Bolsa 

Família. 

9. Intensificar o atendimento e acompanhamento pela Assistência Social as 

famílias em vulnerabilidade social. 

10. Aderir ao Programa Criança Feliz. 

11. Implementar um Centro de Treinamentos com linhas de ofícios para 

qualificação social e profissional, utilizando a estrutura do CRAS. 

12. Firmar convênio com o Pronasci - Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania, do Ministério da Justiça e Segurança Publica 

visando implantar projetos que articulem políticas de segurança e ações 

sociais preventivas e direcionadas prioritariamente às causas da 

violência. 

13. Aprimorar as políticas públicas voltadas ao idoso, por meio de 

multiplicação de grupos de convivência atendidos pelo CRAS. 

14. Implantar o Programa de Frente de Trabalho, como forma a mitigar os 

impactos causados pela pandemia do COVID19. 

15. Implantar o Programa Horta Comunitária, nos bairros e distritos. 
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1. Apoiar e fomentar as atividades agropecuárias no município 

principalmente a agricultura familiar. 

2. Fomentar a criação de agroindústria no município. 

3. Aquisição de Escavadeira Hidráulica 0 km. 

4. Readequação e conservação das estradas rurais. 

5. Pavimentação gradativamente das estradas rurais de nosso município. 

6. Apoiar e incentivar as associações de produtores rurais. 

7. Buscar parceira junto ao SENAI, SENAR e SEBRAE para a qualificação 

dos produtores rurais através de cursos técnicos. 

8. Fomentar e incentivar os produtores de leites. 

9. Fomentar e incentivar os produtores de mel. 

10. Manter e ampliar o diálogo com as cooperativas no município. 

11. Intensificar a compra da merenda escolar através dos pequenos 

agricultores. 

12. Melhorar e intensificar o atendimento a Vila Rural. 

13. Construção de barracões agroindustriais. 

14. Aquisição de Patrulha Agrícola Municipal, com aquisição de trator traçado, 
terraceador, distribuidor de calcário, plantadeira plantio direto para grãos, 
ensiladeira e pulverizador. 

15. Aquisição de calcário para atender os pequenos produtores. 
16.  
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1. Incentivar e promover o crescimento do turismo ecológico e religioso 

2. Incentivar e promover as caminhadas ecológicas e visita ao santuário 

Santa Rita de Cassia. 

3. Promover pedaladas ecológicas. 

4. Construção de um porta na entrada da cidade. 

5. Fomentar as políticas de fortalecimento ao turismo. 

6. Implantar o Programa Municipal de Arborização. 

7. Construção de calçadas ecológicas. 

8. Fomentar a coleta seletiva no município. 

9. Intensificar a educação ambiental nas escolas. 

10. Ampliar o sistema de esgotamento sanitário no município. 

11. Revitalizar do Parque Verde Vida. 

12. Reavaliar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

13. Implementar ações integradas de educação ambiental, envolvendo os 
diversos setores na mobilização da população para a resolução de 
problemas locais. 
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1. Melhoria da iluminação pública do município com a implantação de luz de 

LED em todas as ruas e avenidas de nossa cidade. 

2. Remodelação da Praça da Igreja Matriz. 

3. Implantação de sinalização vertical e horizontal em ruas e avenidas do 

município. 

4. Revitalização gradativamente de todas as praças de nossa cidade. 

5. Implantar de forma gradativa câmeras de monitoramento na cidade e 

distritos. 

6. Recapeamento de ruas e avenidas do município. 

7. Pavimentação de ruas e avenidas do município. 

8. Manutenção das vias públicas de nosso município. 

9. Reestrutura a Lei da Microempresa no município. 

10. Apoiar a micro e pequena empresa. 

11. Implantação de um parque industrial. 

12. Construções de barracões industriais. 

13. Promover a implantação de empresas em nossa cidade fomentando a 

geração de emprego. 


