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COLIGAÇÃO  

 
CORAGEM PARA MUDAR-  

X 
COMPETENCIA PARA FAZER, 

 
 

1 - PLANO DE GOVERNO  

JUSTIFICATIVA 

 
Este Plano de Governo para o Município de Barbosa Ferraz apresenta as principais 
propostas do candidato a prefeito, Luciano Soares de Souza , para o mandato de 
2021 – 2024.  

É sabido que a administração pública é desafiadora e representa grandes desafios 
nas políticas públicas municipais de todo o país. Abordam, desde questões 
estruturantes, passando pelo financiamento do gasto público municipal, até outros 
tipos de questões, entre elas, a discussão do modelo de federação; a distribuição dos 
recursos entre as esferas do governo; as dívidas contraídas pelo município com os 
demais entes; a interferência dos demais poderes na conclusão do Executivo 
Municipal; o impacto da alteração da legislação em âmbito federal e suas 
consequências para o município; a ausência de representatividade formal da esfera 
municipal nas grandes questões que impactam os municípios de pequeno porte como 
é o caso de Barbosa Ferraz; a necessidade de fortalecimento municipalista, além de 
medidas que poderiam ser implementadas por outros entes da federação, que trariam 
mais benefícios para as cidades. 

As experiências profissionais e pessoais do professor Luciano  e de sua equipe, e os 
inúmeros diálogos com os atores que possuem formação especifica em áreas de 
atuação que perpassam a administração municipal, foram considerados neste 
documento feito a muitas mãos e corações.  

O presente documento, proposta de governo, do candidato Professor  Luciano, traça, 
estrategicamente, seus objetivos e metas para o governo, em curto, médio e longo 
prazo. Salienta se que os objetivos e metas traçados a médio e longo prazos, serão 
reestruturados após a investidura no cargo, visto não ter disponíveis todas as 
informações relevantes da atual situação econômico-financeira do município. 

Ainda, é legítimo ressaltar que diante do cenário político-econômico, quase 
imprevisível que penaliza o momento histórico nacional, seria uma irresponsabilidade 
assumir promessas ou compromissos, ou garantir amplas mudanças no cenário 
municipal em curto prazo.  
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O momento é de revisão e prudência. Desta forma, ao conhecer a realidade, será 
possível elaborar objetivos realistas a longo prazo e adequar os já propostos, pois 
vivemos um momento impar – PÓS PANDEMIA. Não podemos onerar mais as 
atividades econômicas. Precisamos utilizar os recursos disponíveis, com 
responsabilidade e transparência, para atender as necessidades mais imediatas da 
população e do município. Precisamos considerar os sacrifícios da população e 
oferecer serviços de melhor qualidade.  

Estamos apresentando um plano de governo capaz de reestruturar e resolver os 
problemas do município.  

Assim, com planejamento, gestão profissional eficiente e a colaboração de todos, com 
o implemento das mudanças necessárias, o município de Barbosa Ferraz voltará a 
crescer, atrairá investimentos com geração de renda atingindo uma qualidade de vida 
compatível com os anseios de todos que aqui vivem e desejam para Barbosa Ferraz 
dias melhores e mais felizes.  

1.A - PRIORIDADES DO NOSSO GOVERNO:  

1. Implantar uma politica de desenvolvimento humano e social, que seja capaz de 
gerar emprego e renda de modo sustentável; 

2. Mapear todas as forças econômicas, políticas e sociais barbosense e realizar 
parcerias para sanar os problemas e promover o desenvolvimento de nosso 
município; 

3. Oferecer educação de qualidade possibilitando desenvolvimento profissional, 
humano e social; 

4. Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança para a 
população; 

5. Melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, qualificando as parcerias 
existentes e implementar programas existentes e não utilizados; 

6. Criar um sistema de avaliação das políticas públicas que leve em conta a 
eficiência dos serviços oferecidos e que norteie as prioridades do governo 
municipal.  

7. Implantar o protocolo de atendimento ás instituições de ensino e creches cm 
atendimento multiprofissional aos profissionais e aos pais e alunos pós 
pandemia;  

8. Garantir a segurança viária nas estradas estaduais de acesso ao município, 
buscando parcerias e garantias de manutenção junto ao governo do Estado. 

 

1.B - MISSÃO:  

Desenvolver um Município economicamente forte e socialmente justo, oportunizando 
a melhoria e eficiência dos serviços públicos. 
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1,C - VALORES:  

 Competitividade: desenvolver condições e fatores que transformem o município e 
suas empresas  e instituições; 

 Inclusão social: transformar Barbosa Ferraz em uma cidade humanizada, com 
ações concretas que possibilitem qualidade de vida a todos os cidadãos, 
independente de sua cor, raça condição social ou amizade politica; 

 Sustentabilidade: estabelecer politicas que visem o atendimento das demandas 
da sociedade, do meio ambiente, garantindo empregabilidade, e o desenvolvimento 
das empresas com incentivos fiscais, estruturais e logística; 

 Cidadania: realizar parceria com os diversos organismos do Estado na Esfera 
Federal Estadual e do município para fomentar a equidade social e econômica, 
bem como o desenvolvimento da cultura, educação, emprego, saúde, lazer, 
segurança para todos.  

 Transparência: real garantia à população do acesso às informações e 
acompanhamento dos resultados dos programas e ações. 

 Profissionalização da gestão municipal: garantir uma gestão profissional com 
servidores capacitados que primem pela ética, profissionalismo e comprometimento 
com as propostas da gestão municipal.  

 Competência: integridade, respeito e transparência serão os pilares de nosso 
trabalho.  

Ao comunicar nossa visão de futuro para o município de Barbosa Ferraz, reafirmo que 
a nossa gestão será pautada pela transparência e nossas ações serão definidas pelas 
prioridades de cada segmento da administração. Pretendemos, também, fazer de 
cada servidor um agente de mudança, temos pessoal no quadro de servidores de 
uma sabedoria e competência impar, e que precisamos explorar, além de esperamos 
que cada barbosense seja nosso parceiro nesse projeto de MUDANCA sonhado a 
muitas mãos para Barbosa Ferraz. O futuro é possível desde que façamos as 
escolhas certas com competência e vontade 

Conto com todos vocês! 

 

Professor Luciano de Souza Soares 
 

Barbosa Ferraz- Pr,  25 de setembro de 2020. 
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2 - PROGRAMAS, PROJETO E AÇÕES DO GOVERNO (2021 – 2024) 

2.1 PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 

1. Conhecer as necessidades e definir as prioridades da área da educação  

2. Construção do Farol do Saber Municipal. 

3. Criar o CENTRO DE APOIO E AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL para 
atender as necessidades educacionais de Barbosa Ferraz com equipe 
multiprofissional (psicólogo + psicopedagogo + pedagogo + fonoaudiólogo) 
devidamente capacitado pela Secretaria do Estado do Paraná para atender 
as demandas da rede municipal e estadual, remanejando carga horaria do 
corpo de servidores municipais destes profissionais, sem onerar o município 
e prejudicar o atendimento da rede municipal de educação;  

4. Construção de anfiteatro na Escola Jacira Momesso de Almeida Peternelli 

5. Efetivar a doação do prédio  e terreno da escola Municipal Jacira para o 
município de Barbosa Ferraz; 

6. Reforma da Escola Municipal Jacira Momesso de Almeida Peternelli depois 
de efetivada a doação de seu prédio e terreno que é do estado para o 
município; 

7. Construção de uma Cobertura para o pátio de entrada da Escola Jacira 
protegendo do Sol e da Chuva alunos, professores e pais na entrada e saída 
do período escolar. 

8. Implantação do PDE Municipal. 

9. Revisão do Pano de Carreira dos Professores. 

10. Implantar equipe de Assessoramento Pedagógico para formação continuada 
dos professores 

11. Promoção de melhoria na Estrutura Física e nos equipamentos das escolas 
e creches. 

12. Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam 
para a sede municipal. 

13. Implantação de Melhorias na biblioteca Municipal 

14. Realização de cursos de formação Continuada para os professores. 

15. Ampliação do Programa de Informática nas escolas. 
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16. Premiação dos alunos e professores que mais se destacarem no bimestre, 
na rede municipal. 

17. Melhorar o IDEB municipal. 

18. Implantação da Escola em tempo integral. 

19. Implantação da equipe de apoio dentro da Escola Municipal (Psicólogo, 
Fonoaudiólogo, Nutricionista e etc). 

20. Criar a Escola de Pais – nestes tempos de pandemia e isolamento social 
percebemos que precisamos nos capacitar para a educação de nossos 
filhos;  

21. Implantação do Plano Municipal de Educação 
22. Concurso Municipal para Professores de Educação Física de 40 hrs; 
23. Concurso Municipal para Professores de Artes de 40 hrs 
24. Ajuda Legalizada para o transporte dos alunos do Ensino Superior; 
25. Processo seletivo do transporte dos alunos do ensino superior priorizando os 

que seguirem o edital de credenciamento e outros critérios elegidos com a 
associação dos estudantes e a administração municipal; 

26. Plano Municipal de alimentação dos estudantes de modo mais enfático, 
prevenindo a obesidade e aumentando a imunidade e implantando nas 
crianças o conceito de alimentação saudável; 

27. Utilizar no contexto escolar na equipe multidisciplinar o nutricionista pode ser 
inserido no combate é prevenção de obesidade e desnutrição. 

28. Programar um plano de manutenção para os equipamentos da rede de 
educação. 

29. Implantar o protocolo de pós pandemia para atendimento psicológico para 
professores, alunos, profissionais e pais; 

30.  Remodelar a gestão educacional do município 

31. Criar uma politica de valorização dos profissionais da educação. 
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2.2 PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA SAUDE 

 

Dentre todos os avanços na área da saúde, conquistados nos últimos anos, o que 

se pode analisar é que após todos os investimentos em inúmeras novas unidades 

de atendimento, adequações e reformas no munícipio, a saúde ainda precisa de 

novas iniciativas. A saúde diz respeito à qualidade de vida da pessoa sendo uma 

premissa básica no exercício da cidadania do ser humano, e, assim, um direito 

fundamental. 

 

1. Conhecer as necessidades e definir as prioridades da área da saúde, e 
elaborar um planejamento para seu atendimento.  

2. Garantir a humanização do atendimento na rede de saúde pública, 
assegurando uma postura de atenção, cuidado, respeito e ética que 
responda efetivamente à expectativa da população e dos funcionários da 
saúde. 

3. Implantação da Saúde bucal Infantil.  

4. Reestruturar as Estratégias do programa Saúde da Família 

5. Ampliação do Programa Saúde da Família (PSF). 

6. Recuperação da estrutura dos equipamentos dos postos de Saúde (UBS). 

7. Ampliação e melhorias das partes tecnológicas. 

8. Programa Visão Total 

9. Programa Barbosa Ferraz Sorridente 

10. Funcionamento efetivo dos postos de Saúde dos distritos e sede com 
atendimentos médicos regulares e de outros profissionais da saúde bem 
como a distribuição de medicação de modo planejado e efetivo. 

11. Avaliar a necessidade de construção de novas unidades básicas de saúde, 
bem como colocar em funcionamento o prédio  das unidades paradas com 
programas criadas pela administração publica e autorizados pelo órgão 
competente.  

12. Captar recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do 
município 

13. Médicos de plantão no Hospital 24 horas. 

14. Aquisição de novas Ambulâncias e distribuição de veículos aos distritos 
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15. Reorganização da Secretaria de Saúde para melhor atendimento. 

16. Promover melhorias da estrutura física dos equipamentos e serviços do 
hospital municipal. 

17. Fomentar no hospital municipal a obtenção do selo INICIATIVA HOSPITAL 

AMIGO DA CRIANÇA (IHAC), objetivando uma adequada atenção à saúde 

da criança e da mulher em sua plenitude. O programa contempla incentivos 

financeiros que não onerarão o munícipio que trabalhara a nível regional. 

18. . Elaborar o Plano Municipal de Saúde; 

19. Estimular o estabelecimento das políticas públicas de saúde de forma 

articulada e Inter setorial, planejando, organizando, executando, controlando 

e avaliando as ações e os serviços públicos de saúde com qualidade 

contemplados no Plano Municipal de Saúde e no Plano de Governo. 

20. Garantir o funcionamento e o atendimento de urgência e emergência e 
internamento 24 horas. 

21. Reduzir o índice de mortalidade infantil, promovendo o pré-natal de 
qualidade e implantando o selo Hospital Amigo da Criança 

22. Implantar consulta com pediatria para melhorar a saúde da criança. 

23. Implantar o programa de atendimento aos dependentes de álcool e drogas 
para apoio e recuperação do dependente, incluindo assistência ao núcleo 
familiar e gestantes. 

24. Fortalecer a saúde do homem e do trabalhador, através da promoção, 
preservação e recuperação do indivíduo. 

25. Melhoria e Ampliação de Saneamento Básico. 

26. Distribuição Gratuita de medicamentos conforme lei Nº 8.080 de 1990 que 
dispõe sobre farmácia básica e ampliar a rede de consórcios para outras 
medicações. 

27. Cumprir e fazer cumprir o atendimento humanizado conforme portaria nº 
1.820 de 13 de Agosto de 2009. 

28. Munir-se do serviço de nutricionista para dar cursos para merendeiras e 
mães sobre como utilizar de forma total os alimentos evitando desperdício é 
melhorando qualidade nutricional da alimentação; 

29. Criar de um programa de marcação eletrônica de consultas na rede 
municipal de atendimento à saúde, dando um fim às filas. 

30. Ampliar o Programa Saúde da Família, priorizando os bairros de maior 

vulnerabilidade, de acordo com os resultados do zoneamento.  Agir na 
prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância Sanitária, a 
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partir da constatação das necessidades levantadas e realizar ações 
preditivas, preventivas e curativas. 

31. Implantar o NASF em Barbosa Ferraz 

32.  Implementar o programa Municipal de CONTROLE de encaminhamento de  

33. consultas de especialistas onde o usuário do sistema de Saúde tem Pleno 
controle e conhecimento de seus encaminhamentos. (programa este 
disponível pelo governo federal de graça) 

34. Implantar os programas Federais do SUS no município de Barbosa Ferraz 
gerando uma economia por ano de mais de RS 135.000,00 para os cofres 
Públicos. 

35. Criação do Curso de Pós Casados com objetivo de melhorar os vínculos 
familiares – centro da Saúde do Cidadão. 

36. Criar um programa de saúde do trabalhador para os funcionários da saúde 
com ginastica laboral e orientação nutricional, psicológica e odontologico – 
funcionário saudável serviço melhor 

37.  Implementar o plano de carreira da saúde 

38. Implementar o projeto de Castração Municipal e criação do programa de 
adoção responsável 

39. Retirar das vias públicas, animais de grande porte abandonados 

40. Definir espaços para acomodação dos animais abandonados e recolhidos 

41. Promover campanhas de conscientização sobre o respeito a vida dos 
animais. 
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2.3 PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL 

 

1. Reforma e ampliação do CRAS 

2. Implantação do CREAS. 

3. Conhecer as necessidades da população e planejar atendimento prioritário.  

4. Criar programas de referência da pessoa em situação de risco.  

5. Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS em cima da 
demanda de emprego oferecida; 

6. Privilegiar atividades socioeducativas em espaços abertos para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social.   

7. Planejar ações de assistência social, tendo como centro a família, e a 
comunidade e a igreja como parceiras na construção de uma sociedade 
comprometida com o bem comum. 

8. Desenvolvimento de ações que visam a proteção, prevenção, inserção e 
promoção da população mais carente em condições de risco, visando a 
melhoria da qualidade de vida destes cidadãos gerando reanda com 
sustentabilidade. 

9. Manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar com psicólogo, 
pedagogo, assistente social e outros, visando apoiar e orientar as famílias 
carentes para melhoria da qualidade de vida. 

10. Apoio ao conselho do idoso, bem como cumprimento do Estatuto do idoso e 
implementação de atividades que melhorem a qualidade das pessoas da 
melhor idade. 

11. Prestação de assessoria para requerer benefícios de prestação continuada 
aos idosos portadores de necessidades especiais. 

12. Apoio ao Conselheiro Tutelar. 

13. Apoio a todas as iniciativas de entidades sociais, através de parcerias. 

14. Efetivo funcionamento do CRAS, que dará suporte a todos os programas 
sociais em parceria com o Governo Federal (Bolsa Família), Estadual (Luz 
Fraterna, Tarifa Social da Água, Leite da Crianças, Mãe Paranaense e 
outros) e os criados pelo município.  

15. Transformar agentes comunitários em agentes sociais. 

16. Criar a rede de apoio social entre o poder publica, entidades religiosas e 
clubes de serviço para se evitar a duplicidade no beneficio a uma 
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determinada família ou pessoa, combatendo a inatividade social e familiar 
(comodismo= todos ajudam, não vou mais fazer nada pois ganho tudo). 

17. Revisar o CAD (Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais) e a 
aplicação de suas normas.  

18. Implementar e aumentar  as ações do PAIF. 

19. Implantar o projeto Tenho Nome e Sobrenome, que busca criar parcerias 
com cartórios, tribunais de justiça e bancos para todas famílias possam ter 
seus documentos. 

20. Reordenar o fluxo de atendimento das políticas sociais com os sistemas de 
justiça e segurança pública. 

21. Criar uma equipe multiprofissional de atendimento e orientação para 
tragédias ocorridas no município para minimizar impactos (acidentes, 
homicídio e feminicídio). 
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2.4 PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO E 

PLANEJAMENTO 
 

1. Garantia da continuidade dos procedimentos que permitam estabelecer, 
definir critérios, referenciais, conceitos e demonstrações do processo de 
mudança no âmbito da contabilidade pública e na prestação do serviço 
público de modo mais transparente.  

2. Prestação de contas;  

3. Participação popular; • 

4.  Fortalecimento dos canais de comunicação - mídias sociais; • 
Desenvolvimento de projetos prioritários  

5.  Inovações público-privadas pela sustentabilidade; • Manutenção de 
parcerias locais, dando continuidade ao repasse financeiro para as 
entidades habilitadas. 

6. Reformular o Plano de Carreira do Servidor Público. 

7. Manter e melhorar os reajustes e benefícios aos servidores públicos 
municipais. 

8. Viabilizar a realização de convênios junto ao Governo Federal, Estadual, 
universidades e outros, para o município com o objetivo de melhorar o índice 
de condição de Vida . 

9. Revisão do Plano Diretor e Código de Obras do município. 

10. Implantação do programa Menor Aprendiz. 

11. Firmar Parceria com o SEBRAE, Associação comercial e industrial local, 
para desenvolvimento do município. 

12. Cumprimento da lei de incentivo à pequena empresa e ao empreendedor 
individual, estimulando, estimulando e orientando a visão empreendedora, 
gerando emprego e renda para a população. 

13. Criação do Projeto Barbosa Ferraz empreendedora, através de incentivo ao 
Comitê Gestor Municipal. 

14. Implantação do Projeto Cidade Sustentável. 

15. Implantação do Projeto Cidade Digital. 

16. Regularizar a documentação de conjuntos habitacionais como o das viúvas 

17. Regulamentar o processo de contratação de estagiários por processo 
seletivo 

18. Criar propostas de marketing e divulgação das potencialidades do município.  
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19.  Criar um Serviço de protocolo para atendimento às necessidades da 
população com relação aos atendimentos e serviços e ser amplamente 
divulgado e executado pela administração municipal 
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2.5 PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA 

 

1. Melhoria da qualidade da iluminação Pública em toda a cidade, evitando 
locais para desenvolvimento de atividades criminais. 

2. Conhecer as necessidades e definir as prioridades da área de segurança 
junto a policia militar, ao conselho de segurança e os representantes dos 
bairros do munícipio; 

3. Retorno do PROERD visando prevenir ingresso de crianças e adolescentes 
no mundo das drogas. 

4. Cobrança efetiva das autoridades estaduais responsáveis pelo sistema de 
segurança Pública para dotar o município de equipamentos e pessoal 
suficiente para o trabalho de qualidade na área. 

5. Apoio ao conselho de Segurança Pública. 

6. Parceria com o Ministério Público, Polícia Civil e Militar em ações contra 
violência, uso de drogas e crimes. 

7. Implantação de câmeras na Rua Marechal Deodoro e Avenida Presidente 
Kennedy. 

8. Fomentar em cada Bairro e quadra o Programa Vizinho  Solidário com vistas 
a  segurança patrimonial e convício social, pois no pouco podemos muito e 
somos muito mais. 
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2.6  PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA 

 

1. Descentralização do governo municipal para os distritos. 

2. Conhecer as necessidades e definir as prioridades junto a comunidade de 
cada distrito 

3. Construção e calçamento nas principais ruas centrais e vilas. 

4. Instalação de novas empresas no município com incentivos diferenciados 

5. Criar o SELO empresa CIDADA, este selo garantira as empresas uma 
espécie de congelamento do Fisco por um Período de tempo desde de que 
se adeque aos programas de capacitação Profissional do Município como o 
Menor aprendiz – jovens que passarão por treinamento constante nas mais 
diversas áreas como o objetivo de capacita-lo para o mercado de trabalho; 

6. Ampliação do cemitério e melhorias 

7. Manutenção das estradas vicinais do município. 

8. Reformas e melhorias na casa da Cultura. 

9. Programa Casa Solidária. 

10. Equipe de limpeza, conservação e manutenção de espaços públicos no 
distrito, iluminação pública. 

11. Construção de um portal para identificação do munícipio. 

12. Manutenção, Conservação e cascalhento das ruas dos distritos. 

13. Recapeamento asfáltico na cidade. 

14. Revitalização das ruas, centros e avenidas. 

15. Melhorias  das estradas rurais  junto as ações no DER . 

16. Pavimentação em frente o colégio de Ourilândia, Rua São Paulo e Xv de 
Novembro. 

17. Fazer do portal da transparência ficar realmente transparente; 

18. Fazer funcionar a  ouvidoria municipal  

19. Criação do Conselho comunitário em todos os bairros com participação 
efetiva da população. 

20.  Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto 
público; 
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21. Melhorar a gestão e sinalização do trânsito na cidade. (mobilidade urbana).  

22. Ampliar o número de vagas de trânsito na cidade. 

23. Realizar o calçamento nos bairros.  

24. Rever a iluminação do município.  Revisar taxa de esgoto e lixo.  Rever e 
implementar politicas de negociação de dívidas 

25. Estudar e avaliar a realocação dos espaços usados pelos órgãos da 
prefeitura.  

26.  Profissionalizar a administração pública 

27. Garantir a funcionalidade dos equipamentos das secretarias da prefeitura 
municipal e de modo a oferecer atendimento e suporte operacional aos seus 
usuários. 

28. Garantir a segurança viária nas estradas estaduais de acesso ao município, 
buscando parcerias e garantias de manutenção junto ao governo do Estado. 
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2.7  PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

1. Criar o SELO empresa CIDADÂ  ( ideia que foi sugerida ao Valdir), este selo 
garantira as empresas uma espécie de congelamento do Fisco por um 
Período de tempo desde de que se adeque aos programas de capacitação 
Profissional do Município como o Menor aprendiz – jovens que passrao por 
treinamento constante nas mais diversas áreas como o objetivo de capacita-
lo para o mercado de trabalho; 

2. Conhecer as necessidades e definir as prioridades do setor comercial de 
Barbosa Ferraz, junto as instituições comerciais, clubes de serviço e 
religiosas do munícipio frente a realidade sócio econômica social que se 
encontra o munícipio após a pandemia; 

3. Firmar parceira entre SESC SENAI  SEBRAE e SENAT para criar o centro 
de Capacitação profissional em Barbosa Ferraz tendo como locais o CEMIC 
e a Escola Municipal Jacira Petternelli com cursos de capacitação para mão 
de obra nas áreas que não foram tao afetadas pela Pandemia: alimentos, de 
Saúde e Serviços de manutenção e construção de equipamentos industriais.  

4. Trazer melhoria para o transporte dos trabalhadores com emprego em outra 
municipalidade 

5. Estimular o desenvolvimento regional (comércio, agroturismo, rotas 
ecológicas, produtos ecológicos, turismo religioso e o artesanato) 
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2.8 PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO NA AGRICULTURA 

 

1. Identificar as possibilidades de consumo final para os produtos do 
pequeno agricultor familiar 

2. Fomentar a logística de produção e  transporte da produção realizada 
para as cooperativas e industrias parceiras 

3. Promover cursos de capacitação para os agricultores.cm parceria entre 
abatedouros  

4. Ampliar programa de aquisição de alimentos, através de parceria com os 
agricultores. 

5. Incentivo ao pequeno produtor em parceria com o Governo do Estado 
(Emater e SEAB), visando o desenvolvimento de ações e programas que 
mantenham as famílias no campo e gerem receitas para a sua 
sustentabilidade. 

6. Monitoramento e Manutenção das estradas rurais em condições de uso para 
o transporte de insumos, transporte dos alunos da zona rural e 
deslocamento de veículo e máquinas dos produtores. 

7. Criação do Programa Segurança do Trabalhador rural em parceria com a 
vigilância Ambiental e Sanitária. 

8. Implantação de uma horta Comunitária, para atender as entidades públicas. 

9. Regularizar as associações rurais de bairros do Município. 

10. Criar o espirito de auto-sustentabilidade para o pequeno agricultor da 
agricultura Familiar 

11. Fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar nos pequenos 
agriculturas fazendo a parceria  entre os programas do Governo Federal  e a 
aquisição dos produtos produzidos no município. 

12. Estimular o comércio de produtos no varejo no comercio local e cidades 
circunvizinhas  

13. . Estimular intercâmbio entre empresas e produtores rurais.  

14. Valorizar o produtor rural e suas atividades. 
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2.9 PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO ESPORTE 

 

Em nosso governo, o esporte e o lazer serão tratados como política publica, sendo 

estimulados e fortalecidos os modos: escolar, comunitário, amador e de alto 

rendimento.  Vamos possibilitar o acesso de toda a população ao esporte e ao 

lazer, facilitando a interação das comunidades e famílias, e melhorando o convívio 

entre as pessoas na forma de igualdade. 

 

1. Reforma do Ginásio Municipal de Esportes (piso, telhado, bebedouro, 
banheiro e entre sua estrutura); Construção de duas portas de acesso nas 
laterais do ginásio. 

2. Construção de duas quadras de areia com iluminação e cercado e uma pista 
de atletismo ao redor. 

3. Manutenção e conservação de campos e quadras cobertas do município e 
distritos. 

4. Criação da escolinha de Xadrez pois muitos jovens e crianças não possuem 
interesse ou aptidão para atividades físicas; 

5. Contratação de profissionais de Educação Física, para o desenvolvimento 
dos projetos esportivos de varias modalidades. 

6. Adequar à qualidade dos profissionais de Educação Física para cada 
demanda no município, inclusive nos distritos. 

7. Ampliar os projetos educacionais esportivos contra turno para os distritos e 
município. 

8. Convênio com a instituição América Tênis Clube (ATC) para criar escolinhas 
de natação infantil. 

9. Conservação e manutenção dos campos de futebol suíço, ampliando 
iluminação em seu redor, onde houver demanda. 

10. Parcerias com as escolas estaduais e municipais para treinamento 
desportivo; Para a descoberta de novos talentos e estimulo a melhoria da 
qualidade de vida dos estudantes. 

11. Criação do calendário municipal de eventos esportivos com campeonatos e 
torneios de varias modalidades de qualquer faixa etária de ambos sexo. 
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12. Participação e apoio total em todas as fases dos jogos oficiais do estado 
(JEP’S, JOJUP’S, JAP’S, JAVI’S) e entre outras competições de nível 
municipal, regional, estadual e federal. 

13. Organizar e sediar competições esportivas em todos os níveis como forma 
de incentivo ao surgimento de novos talentos e movimentação do comércio 
local. 

14. Desenvolver jogos inter-distritos, inter-comercio. 

15. Criar calendário junto com a direção de cada instituição para jogos 
municipais entre colégios, incluindo os colégios dos distritos. 

16. Parceria com academias de musculação para atletas que disputaram 
competições oficiais. 

17. Apoio total as Associações esportivas do município e distritos. 

18. Incentivo a torneios e eventos beneficentes, realizados pelas comunidades 
na zona urbana e rural. 

19. Realização de passeio ciclístico, gincanas, dia do desafio e outros eventos 
destinados ao desenvolvimento da pratica esportiva e da saúde.  

20. Aquisição de um ônibus para o transporte exclusivo ao esporte, lazer e 
turismo. 
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2.10 5 PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA TERCEIRA 

IDADE 

 

Somos um município preocupado com uma população economicamente ativa mas 

que também população cada dia mais idosa. Precisamos voltar os olhos para o fato 

que todos envelheceremos e precisamos de cuidados. 

 

1. Ampliação e conservação de academias ao ar livre em todas as vilas e 
distritos do município. 

2. Apoio a prática de ginastica para as pessoas da melhor idade. 

3. Incluir Monitores de saúde Professor/Enfermeiro para o auxílio das 
atividades físicas e controle de pressão nas dependências dos distritos e 
município. 

4. Parceria com academias de musculação para atender a terceira idade de 
todas as regiões do município. 

5. Acompanhamento de profissionais da área da saúde na dependência do 
parque verde vida, para orientar as pessoas de qualquer faixa etária 
auxiliando nas atividades físicas e controle de pressão. 

6. Desenvolver atividades esportivas visando o público da terceira idade. 

7. Criar curso de Formação Continuada de Cuidadores de Idosos com 
reciclagem anual para familiares 

8. Criação de um curso constante do programa  Alimentação  da Melhor Idade 
saudável para prevenção e manutenção da melhor qualidade de vida – 
SOMOS O QUE COMEMOS 

9. Implementar o Estatuto do Idoso nos cursos e ações juntos aos Agentes 
Comunitários de Saúde e no Programa Vizinho Solidário  

10. Implementar o programa  Prevenção do Alzaimer  

11. Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e 
vivências para as gerações mais novas. 
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12.  Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de 

violação de direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de 

rua.  
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2.11 PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA CULTURA 

 

1. Criar e ampliar oficinas de músicas nos distritos e município. 

2. Criar oficinas de teatro, dança no município e nos distritos. 

3. Desenvolver programas educacionais para artesões do município e distritos. 

4. Apoiar e dar incentivo aos artesões para realização de feriras e exposições.  

5. Apoiar e incentivar os grupos folclóricos, tradicionalistas, corais, teatro e 
outros grupos que promovam atividades artísticas e culturais no município. 

6. Resgatar desfile dos colégios do município e dos distritos. 

7. Parcerias com as escolas e colégios da sede do município para descoberta 
de talentos, juntamente com o Grêmio Estudantil, promovendo na semana 
cultural teatros, encontro musical, danças entre outras. 

8. Reforma da Casa da Cultura. 

9. Utilização do espaço da casa da cultura para fins culturais, tais como: teatro, 
dança amostra de musica, palestras entre outros eventos culturais. 

10. Criar projetos de dança, teatro, musica entre outros, com profissionais 
capacitados para cada área, aproveitando o próprio espaço da casa. 

11. Criar projetos que tragam para a casa da cultura, amostra de livros, 
concursos de redações, concurso de dança, concurso de musicas, com a 
participação dos distritos e todo município.  

12. Convênio com bancos privados e públicos, para incentivar e ampliar projetos 
que os mesmo possuem, que trabalham com a APAE, asilo e outras 
instituições, mostrando a excelente forma de superação. 

13. Parceria com a secretaria de educação e de esporte, com o objetivo de 
proporcionar uma visão diferente e melhorar a qualidade de vida para cada 
cidadão barbosense. Desde criança a terceira idade. 

14. Fomentar o teatro no Ensino Fundamental e médio realizando festival 
Cultura anual 
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2.12 PROGRAMAS E PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DE CONTROLE 

INTERNO  
 

1. Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e 

controle interno, dentre outras práticas. 

2. Orientar, acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária 

financeira e patrimonial dos órgãos da administração com vistas a regular e 

racionalizar a utilização dos recursos e bens públicos.  

3. Publicitar e dar transparência aos contratos de serviços terceirizados. 

4. Elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal, estudos e propostas de 

diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da execução 

das despesas e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial no âmbito da administração e também da implementação e da 

arrecadação das receitas orçadas. 

 


