ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020
PLANO DE GOVERNO DOS PRE-CANDIDATOS,
ALMIR - prefeito E MOISES - vice preeito.
GESTÃO 2021 A 2024
OBSERVAÇÃO:
(Este plano de governo foi elaborado por um período de 02 anos, onde foram ouvidas centenas de
pessoas da comunidade sabaudiense, urbano e Rural, de todos os seguimentos. Outros itens
também foram discutidos, mas não colocados neste plano por insegurança econômica, deixando-as
para posterior conhecimento das estruturas econômicas, atuais, do Município).

12 EIXOS QUE VÃO CONSOLIDAR A TRANSFORMAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO.

1º EIXO:

INDUSTRIALIZAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquisição de terrenos para implantação de mais indústrias.
Esforço concentrado, junto aos nossos deputados e o Governo do Estado, pela DUPLICAÇÃO
da Rodovia PR-218, ate a cidade de Sabáudia e com transposição em nosso Parque
Industrial. .
Novos planejamentos de aquisição remunerada de terrenos, Plano B.
Infra-estrutura do parque industrial, com Galerias, asfalto, arborização, sinalização,
conversões e iluminação.
Regularização de todos os lotes Adquiridos pelo Município para implantação do Parque
Industrial.
Regularização de todos os lotes feitos em concessão para as empresas instaladas, que
cumpriram as regras dos contratos, em acordo com a Lei Municipal de incentivo a
industrialização.
Manutenção do programa de incentivo fiscal às empresas.
Atração de novos investimentos.
Geração de mais empregos.
Apoio aos empresários geradores de emprego com equipamentos Municipais, conforme Lei
Municipal de incentivo. (Urbano e Rural)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecimento das Leis de incentivo às empresas geradoras de emprego e rendas.
Apoio do Município aos programas de financiamentos industriais.
Parcerias com governo Estadual e Federal para novos investimentos.
Apoio incondicional do município às empresas geradoras de emprego.
Manutenção e ampliação do transporte gratuito dos trabalhadores.
Fortalecimento da Agencia do trabalhador com sistema integrado.
Manutenção e fortalecimento da Agencia do Trabalhador em suas ações.
Construção da Agencia do Trabalhador.
Intermediação de mão de obra para as empresas.
Implantação do Banco Social na Agencia do trabalhador.
Cadastramento e banco de dados para emprego.
Cadastramento das empresas local para abertura de vagas.
Buscar programas de qualificação de mão de obra como
Cursos profissionalizantes.
Cadastro do quadro de funcionários de cada empresa para monitoramento do número de
vagas gerado no Município, visando o interesse do Município na arrecadação de impostos.

•

2º EIXO:
AGRICULTURA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reimplantação da Associação dos agricultores.
Ampliação da patrulha rural da associação dos agricultores.
Aquisição de maquinas para ampliação da patrulha municipal.
Recuperação e manutenção de todas as estradas municipais com cascalhamento e outros
serviços necessários.
Manutenção dos serviços de terraplenagens onde há investimentos.
Reformulação do viveiro Municipal de mudas.
Manutenção da Parceria com a Emater.
Pavimentação dos bairros e estradas da zona rural.
Construção e reestruturação da Secretaria da Agricultura.
Manutenção do programa de aquisição da merenda escolar, valorizando o pequeno
Produtor. .
Fortalecimento da Feira do Produtor.
Intermediar os programas de casas populares rural.
Manutenção da Parceria com a SEAB Emater na Expotécnica.
Busca e apoio de todos os programas, federal e Estadual para os agricultores.
Aquisição de equipamentos para o fortalecimento da Associação dos Agricultores.
Construção de Pontes.

•

3º EIXO:

EDUCAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construção de mais escolas seguindo o avanço da cidade. Observação, Residencial Canaã.
Construção E AMPLICAÇAO de mais centros de educação infantil.
Melhorias da frota de transporte escolar.
Plano de Formação Continuada para os profissionais da área. .....
Parcerias para ministração de Palestras com temas relacionados às áreas essenciais da
educação.....
Instituir a HTPC (Hora de Trabalho Pedagógica Coletiva)....
Instituir o Trabalho em Rede no Município, seguindo os princípios da BNCC...
Estabelecer Parcerias com Governo Federal e Estadual para Implantação de Cursos
Profissionalizantes.
Firmar Convênio com Universidades para Implantação de Cursos de Pós Graduação no
Município. .....
Manutenção de convênios com as Universidades e Faculdades para contratação de
Estagiários.....
Informatização nas escolas: Implantar Laboratórios de informática e Lousas Digitais nas
Escolas.....
Garantir Merenda Escolar de qualidade nas escolas com investimento na Agricultura
Familiar, valorizando a agricultura do nosso Município.....
Apoio ao programa de alfabetização.
Apoio ao programa EJA
Aquisição de acervos para Biblioteca Municipal.
Programa de Educação de transito nas escolas.
Implantar o Tempo Integral nas Escolas em no mínimo 50% da rede municipal.....
Revisão e Adequação do Estatuto e Plano de cargos, carreira e Remuneração do Magistério
Público, tendo como Salário base, o Piso Nacional salarial.....
Implantação do Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e remuneração dos profissionais da
Educação.....
Gestão Democrática. Eleição de Diretores em todos os estabelecimentos de ensino.
Fortalecimento dos Conselhos. Criação do Conselho municipal da Educação. Criação de
fóruns municipais.
Construção e conclusão de Quadras esportivas nas escolas.
Desenvolver, observar e Executar ao Plano Municipal da Educação.
Implantar o Sistema de LRCO (Livro de registro de Classe, Online).....
Desenvolver Projetos em Parcerias com Universidades e empresas nas áreas: Pedagógicas do
Cooperativismo, Empreendedorismo e Prevenções......
Aquisição do Uniforme escolar, gradativamente, para todos os Alunos da Rede Municipal.....
Implantar a busca Ativa aos Alunos do Município a fim e garantir o acesso e permanência de
todos na Escola através do Projeto “De Volta pra Escola”.....
Implantar o Sistema SAMES ( Sistema de Avaliação Municipal da Educação de Sabáudia).....
(......, ajuda de um profissional).

•

4º EIXO
SAÚDE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão eficiente e regularização dos Serviços de Ambulâncias.
Aquisição de Equipamentos para as ambulâncias.
Mais médicos de diversas especialidades.
Criação da clinica da Mulher, da Criança e do Idoso, com:
Ginecologista; Pediatra e Geriatra
Veículos exclusivos para transporte dos pacientes da Clinica, intra-Municipal.
Aquisição de aparelhos de Ultra-Sonografia, eletro-cardiograma, e Outros.
Ampliação aos serviços de Odontologia.
Implantação da Odontologia noturna.
Reestruturação da unidade de saúde do Distrito Bom Progresso, com atendimento a todos
os bairros rurais da região.
Implantação de farmácia básica nas unidades de saúde.
Atenção especial aos programas de prevenção a saúde.
Manutenção e ampliação da farmácia básica, 24 horas.
Manutenção e ampliação de convênios laboratoriais.
Aquisição de novos equipamentos. (genérico).
Manutenção e ampliação do convenio com Consorcio de Saúde.
Informatização de toda área de saúde.
Apoio aos cursos de profissionalização de profissionais da área.
Aquisição e implantação de Raios-X.
Aquisição de Ultra-Sonografia, eletro-cardiograma, e Outros Aparelhos
Construção de garagem para os veículos da saúde.

•

5º EIXO:

•
•
•
•

SEGURANÇA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criação da vigilância (ou Guarda) municipal, com carros, Motos e Agentes preparados em
conexão com a central de Monitoramente, com a Polícia Militar e Civil 24 horas.
Instalação de câmeras de segurança, urbana e rural.
Criação da central de Monitoramento 24 horas.
Centralização de Modulo de Segurança na área central da cidade.
Enquadramento do município no consorcio Cismel.
Aparelhamento adequado de comunicação para os vigilantes.
Parceria em projetos de recuperação dos entorpecentes.
Programas de apoio ao menor carente.
Mais estrutura de trabalho para a Polícia Militar. (parceria com governo do estado).

•

6º EIXO:
HABITAÇÃO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participação de todos os programas governamentais de habitação.
Incentivo a construção com financiamentos habitacionais.
Manter Sabáudia na Região Metropolitana para receber incentivo.
Manter o povo informado dos programas de habitação.
Apoiar os loteamentos urbanizados, respeitando e exigindo toda infra-estrutura.
Zelar e fiscalizar o cumprimento do plano diretor nas construções.
Manter os serviços de inscrições de interessados em habitação social.
Apoiar empresas que queiram construir habitação no município.
Manter os serviços de projeto de ate 70 metros gratuitos.
Projeto de Loteamento Urbanizado com infra-estrutura, para Habitação Social em sintonia
com o novo modelo habitacional do governo federal

•

7º EIXO:
SERVIÇOS URBANOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criação de Parque Temático ou área de laser do município.
Revitalização da iluminação pública.
Plantio e substituição da arborização.
Manutenção e ampliação da coleta seletiva do lixo.
Manutenção e recuperação de malha viária.
Sinalização urbana.
Programa de recuperação das Calçadas.
Manutenção e ampliação de Ônibus Circular até as empresas.
Melhorias em Praças e jardins da cidade
Limpeza e manutenção dos lotes urbanizados.
Implantação do programa (Internet gratuita na cidade).
Continuar o apoio de internet na zona rural.
Fortalecer as redes sociais de comunicação com a prefeitura.
Ampliar os serviços de transparência pública com a população.
Equipar todos os órgãos públicos com melhores equipamentos.
Ampliar as escolas de informática para outras regiões do município.
Programa Calçadas solidaria em toda Cidade.
Criação e fiscalização do serviço de educação de transito no Município.
Criação e Fiscalização das Construções na Cidade. (Conforme Código de Postura do
Município).
Fortalecer a luta pela implantação do Banco do Brasil na Cidade, para o fortalecimento do
agronegócio, pelo comercio e pelas indústrias.
Implantação de Hortas Comunitárias, Social, em terrenos Urbanos do Município.

•

8º EIXO:
RELIGIÃO

•
•
•

•

Apoio a todas as denominações religiosas seguindo os princípios Constitucionais.
Incentivo e apoio ao crescimento estrutural.
Doação de terrenos Municipais para construção de Templos religiosos, seguindo a Lei de
incentivos e seus compromissos.
Posição de firmeza, defesa e apoio, contra qualquer ato de discriminação religiosa.
Zelo e respeito pela ordem pública para cada denominação religiosa, contando sempre com
estrutura jurídica e de segurança do Município.
Apoio a construção de templos religiosos e, ou associações.
Manutenção do atendimento de transporte, coordenado.
Manutenção, Zelo e respeito pelos símbolos religiosos.
Incentivo e apoio e defesa pela união das denominações.
Apoio, auxilio e segurança para todos os eventos ecumênicos.
Presença das representações religiosas em todos os atos públicos.
Liberdade e aceso nas repartições públicas para representantes oficial das denominações
religiosas, respeitando normas e atividades corriqueiras da repartição.
Observar a Lei e participar das ações das Denominações e Associações religiosas.

•

9º EIXO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AÇÃO SOCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projeto de construção do CRAS.
Assistência a pessoas carentes com mais estruturação.
Manutenção e ampliação do Centro do Idoso.
Reorganização do CORAL “Ação da Terceira Idade”.
Políticas públicas de apoio à terceira idade.
Políticas públicas de apoio a Criança e Adolescentes.
Projetos para fortalecimento do centro da juventude.
Manutenção e apoio a todos os programas sociais.
Programa de formação profissional para pessoas carentes.
Manutenção do conselho Tutelar.
Manutenção do atendimento social de aposentadorias do BPC
Manutenção do atendimento de apoio a gestantes.
Manutenção e ampliação do programa Crescer Melhor
Ampliação dos serviços de apoio jurídico a comunidade carente.
Apoio as famílias carentes com cestas básicas, medicamentos, cobertores e documentos,
cujo perfil tenha enquadramento social.
Programa básico de reestruturação de residências com perfil de carência social.
Apoio aos programas habitacionais social. (Casa baixa renda).............................................

•

10º EIXO:
CULTURA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criação do MUSEU municipal para preservar a Historia do nosso Município.
Oficinas de artesanatos de diversas modalidades.
Apoio ao teatro estudantil, religioso e cultural.
Reorganização e apoio ao Coral “Ação da Terceira Idade e outros”.
Apoiar os meios de comunicação da Cidade que levam as informações a todos os munícipes.
Organização de festivais de musica, em todos os seguimentos.
Apoio às comemorações tradicionais, públicas ou religiosas.
Manutenção do intercambio cultural com Sabáudia- Itália.
Manter o município no programa oito jeito de mudar o mundo.
Celebração e comemoração das Festividades do aniversário do município.
Apoiar todo evento cultural em todos os seguimentos.
11º EIXO:
MEIO AMBIENTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reimplantação do Viveiro Municipal para produção de mudas de Arvores.
Manutenção da distribuição gratuita de mudas de arvores.
Aquisição e Plantio de Arvores na Cidade com regras e zelo conforme Lei Municipal.
Organizar a limpeza e adequar todas as Boca de lobos da cidade e seus bairros.
Operação e ampliações do aterro sanitário.
Aquisição de terreno específico para resíduos Urbanos.
Apoio a preservação das matas ciliares e reservas.
Apoio aos programas de conscientização do meio ambiente.
Operação de limpeza, organização de Arvores no período Urbano.
12º EIXO:
ESPORTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliação da escolinha de futebol e outros na adolescência e infantil
Apoio às equipes de futebol Urbanas e Rurais.
Construção de (02) dois campos de futebol de campo na cidade.
Manutenção dos projetos e programas sociais.
Manutenção e apoio aos campeonatos de diversas modalidades.
Doação de equipamentos esportivos às Equipes.
Apoio à participação esportiva na região.
Construção de praças esportivas de outras modalidades.
Construção de mais quadras esportivas nas comunidades.
Manutenção e apoio aos complexos esportivos.
Ampliação e aparelhamento da Equipe de Esporte do Município.
Construção de áreas esportivas com campos de Bocha, etc..
Convenio com o programa de governo (Meu Campinho).

• QUAL A SUA SUGESTÃO?
• ________________________________________________________________
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