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1- INTRODUÇÃO
Olá, amigos de São Sebastião do Oeste!
Venho tornar pública a minha candidatura a prefeito de São Sebastião do Oeste, concorrendo à reeleição pelo
partido PDT.

Apresento nosso plano de governo, que é o documento no qual o candidato a um cargo do Executivo como o de
Prefeito, informa suas principais ideias e propostas para administrar a cidade.

Trata-se de um direcionamento, um norte a ser seguido durante o mandato. Obviamente que em quatro anos,
muitas coisas podem acontecer e às vezes o planejamento estratégico precisa ser adaptado ao longo do
caminho, conforme os acontecimentos.

Para nós, é motivo de orgulho poder dizer que, durante mandato, conseguimos concluir cerca de 80% do plano
traçado e apresentado à população no último pleito. Ao assumir a gestão, nos deparamos com dívidas na ordem
de 2 milhões e 600 mil reais e uma estrutura totalmente sucateada. Pagamos a dívida e renovamos toda a
estrutura a começar pela frota de veículos que constitui ferramenta de trabalho tão necessária diariamente em
todas as áreas.

Em 2018, enfrentamos a grande crise do confisco do ICMS, que nos rendeu uma perda de arrecadação de quase
5 milhões de reais.

Ainda no início de 2020, enfrentamos a pandemia mundial causada pelo coronavírus e travamos uma batalha
pela saúde e pela vida de cada um dos nossos munícipes, na certeza de que garantir a segurança e o bem-estar
da população é nosso dever. Fomos duros e impomos alguns sacrifícios, mas assumimos a responsabilidade para
nós e em nenhum momento nos furtamos das decisões difíceis. Seguimos com todos os cuidados e a
responsabilidade de manter a todos em segurança.

Portanto, passamos por períodos conturbados e nosso mandato chega ao final, com a sensação de dever
cumprido e de que com muita força de vontade e garra fizemos tudo que dava para fazer dentro das
possibilidades que tínhamos.

De modo geral, mesmo com crises e perdas, considero que tivemos um ótimo aproveitamento em todas as
áreas, alcançando melhorias que, a meu ver, refletem diretamente na vida de cada pessoa.

PLANO DE GOVERNO 2021-2024

BELINHO E HERALDO

Jamais utilizamos as crises e dificuldades como desculpa para não fazer um bom trabalho. Tivemos que nos
reinventar e tudo que aconteceu, tornou a nossa atuação mais dura e nos forçou a ser mais criativos e unidos
para conseguir realizar o que a população tanto necessita.

São Sebastião do Oeste é hoje, considerado um município próspero e respeitado em toda a região. Podemos
dizer com orgulho, que somos referência em gestão.

Demandas importantes ainda precisam ser atendidas e além de tudo aquilo que já temos ciência de que precisa
ser feito, desejo ouvir a população e registrar cada uma das ações e obras que precisamos executar se o povo
me confiar a permanência à frente da Prefeitura por mais quatro anos.

Muito ainda precisa ser feito e São Sebastião do Oeste não pode correr o risco de voltar a parar no tempo. É
preciso dar continuidade ao trabalho que já está em andamento e rendendo bons resultados, através de equipe
entrosada e devidamente familiarizada com as demandas da população.

Além da experiência adquirida nestes 2 mandatos, fui abençoado e iluminado por uma equipe íntegra e
competente e principalmente, pelo apoio da população que nos deu força a todo momento.

Agora, mais uma vez, me coloco à disposição do município como candidato a prefeito e novamente trago
comigo como candidato a vice-prefeito e companheiro de chapa, Heraldo, cidadão trabalhador, conhecido e
respeitado em nossa cidade.

Que continuemos na luta incansável por desenvolvimento, progresso, diminuição das desigualdades e equidade
social. Que São Sebastião do Oeste continue sendo aquilo que sempre sonhamos: UMA CIDADE CADA VEZ
MELHOR PARA SE VIVER.

Contem sempre comigo! Um grande abraço a todos vocês!
Belinho Leite
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2 - PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO
 Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com atenção às carências de toda a
população;
 Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura, para que possam entregar aos
cidadãos o melhor resultado;
 Incluir a participação social como diretriz de governo através da implementação de diversos
mecanismos de diálogo com a população, através de PPA Participativo e da atuação dos Conselhos
Municipais nas diversas áreas;
 Praticar a ética, manter o foco na eficiência e manter a política de intolerância à corrupção por meio de
rígidos controles internos;
 Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e acompanhamento para
toda a máquina municipal;
 Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público;
 Ampliar e otimizar os investimentos públicos;
 Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com o setor privado (PPP)
e outras esferas de governo;
 Transformar São Sebastião em uma ‘cidade inteligente’ com sistemas de apoio tecnológico às decisões
de governo e ampliar o acesso da população às tecnologias;
 Planejar São Sebastião do Oeste nos horizontes de médio e longo prazo de forma integrada,
descentralizada e participativa por meio de diálogo efetivo com a população.
 Manter o cotidiano das pessoas como tema prioritário da gestão, mantendo-a sempre próxima dos
cidadãos;
 Manter a política de gestão “pés no chão”, para com isso possibilitar o controle e a manutenção das
obrigações sempre em dia.

3 - PROPOSTAS:
3.1 - ECONOMIA
Cidade em progresso contínuo
No campo econômico, a visão objetiva uma cidade de reconhecido destaque pela alta atratividade de
negócios, reduzida taxa de desocupação e contínuo crescimento da renda média dos seus trabalhadores.
Para isso será preciso:
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 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos da economia sebastianense, visando sempre a
melhoria da qualidade de vida de toda a população a partir de uma economia dinâmica, diversificada e
inclusiva;
 Contribuir para a formação de um ambiente de negócios favorável e altamente competitivo focado no
crescimento econômico sustentável do Município.

3.2 - SEGURANÇA PÚBLICA
Redução da criminalidade e garantia de mais segurança à população
 Unir esforços junto ao Governo do Estado no sentido de aumentar o número do efetivo policial para
garantir a segurança e tranquilidade do nosso Município;
 Colocar câmeras olho vivo nos principais pontos da cidade para monitoramento 24h/dia;
 Reformar e ampliar o atual prédio da Polícia Militar como medida de fortalecimento da Segurança
Pública ;
 Proporcionar apoio e incentivo às ações do Conselho Municipal de Segurança Pública diante do
potencial de crescimento e desenvolvimento da cidade;

3.3 - OBRAS
Infraestrutura de qualidade
 Construção de Creche, com capacidade para atender a todas as crianças do Município;
 Construção de uma sede própria para a “Escola Municipal Infantil São Sebastião”, com mais estrutura e
conforto para atender aos alunos da educação infantil;
 Construção de um novo prédio para a Escola Municipal Deputado Jaime Martins, com estrutura e
conforto para atender os alunos dos anos finais do ensino Fundamental;
 Revitalização da Praça Padre Altamiro de Faria, tornando-a o cartão postal da cidade;
 Construção da Praça da Rua Frei Leopoldo;
 Construção da Praça do bairro Divino Espirito Santo;
 Construção da Praça do bairro Bela Vista;
 Construção da Praça da Rua Floresta;
 Reforma e revitalização da Praça São Sebastião (Pirulito);
 Construção do “Portal de Boas – Vindas” na entrada de nossa cidade;
 Construção de um Parque de Exposições;
 Criação do Centro Industrial, preparando a cidade para o crescimento planejado;
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 Pavimentação de ruas da cidade que ainda não foram contempladas;
 Construção de banheiro e iluminação do Parque Ecológico Verde Vida;
 Aquisição e instalação de parquinho playground no Parque Ecológico Verde Vida para entretenimento
das crianças;
 Ampliação do Cemitério Municipal que não comporta mais a demanda;
 Construção de cobertura e reforma no Pronto Atendimento Municipal;
 Calçamento poliédrico nas entradas da cidade (Continuação da Rua Frei Leopoldo sentido Teixeiras,
Continuação da Rua Floresta sentido Itapecerica; Continuação da Rua 07 de setembro sentido Café dos
Motoristas);
 Aquisição de veículos apropriados para transporte de funcionários e materiais;
 Aquisição de maquinários (trator e implementos) para manutenção das Estações Elevatórias de Esgoto,
Estação de Tratamento de Esgoto e outros.

3.4 - SAÚDE
População tratada com respeito e dignidade
 Criação do Centro de Especialidades reunindo: Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Fonoaudiologia,
Psicologia, Cirurgião;
 Aquisição de uma Van para implantar o programa FARMÁCIA MÓVEL, para atendimentos nas
comunidades rurais e bairros mais afastados;
 Viabilizar construção de nova Unidade Básica de Saúde;
 Firmamento de convênios médicos com especialidades fora de domicílio: Angiologia, ortopedia e clínica
médica (internação);
 Firmamento de convênio com a casa de apoio em BH para tratamento médico;
 Convênio para atendimento pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);
 Implantação de serviço de Raio X no Pronto atendimento para atendimento à população;
 Realização da Reforma no pronto atendimento municipal;
 Aquisição de uma UTI móvel equipada para atendimentos de urgência;
 Reforma Posto de Saúde do Café dos Motoristas;
 Reforma e ampliação do canil municipal, onde acontecem as castrações;
 Contratação de veterinário para setor de zoonose;
 Oferecer próteses dentárias totais e parciais para a população, através do Programa Brasil Sorridente;
 Fornecer diária de alimentação para os pacientes e acompanhantes em tratamento fora do domicílio;
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 Aumentar o número de veículos no transporte para tratamento de saúde na cidade Belo Horizonte;
 Continuar com a terceirização do laboratório de análise clínica municipal, ampliando a coleta por 24h,
sete dias por semana, contando com exames precisos e de qualidade;
 Continuar com os plantões 24h no Pronto Atendimento Municipal com profissionais qualificados,
sempre exigindo um atendimento humanitário ao paciente;
 Aumentar o número de médico pediatra, para que possa atender de segunda a sexta-feira;
 Continuar com o médico cirurgião atendendo à população com pequenas cirurgias;
 Aumentar o atendimento ginecológico;
 Ampliar atendimento odontológico para cobertura 100% das Estratégias Saúde da Família (ESF’s);
 Continuar com os convênios em clínicas especializadas para fornecer os exames não atendidos pelo SUS,
como: Tomografia, endoscopias, ultrassons, ressonâncias e outros;
 Continuar a fornecer o maior número de medicamentos não oferecidos pelo Estado, através da farmácia
municipal;
 Continuar a fornecer veículos exclusivos para o transporte de pacientes para tratamentos especiais:
oncologia, hemodiálise e todas as prioridades, evitando que o paciente espere por longo tempo;
 Continuar fornecendo conforto e qualidade no transporte para tratamento fora do domicilio;
 Continuar com o transporte de pacientes da zona rural, para fisioterapias e consultas com
agendamento;
 Continuar fornecendo cadeiras de rodas, de banho e muletas para empréstimo no caso de uso
temporário;
 Continuar com clínica de fisioterapia com bons profissionais e equipamentos de qualidade, bem como
terceirizar os procedimentos não fornecidos pelo município;
 Parcerias com as demais secretarias municipais para ações conjuntas;
 Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde e demais existentes;
 Apoiar eventos e projetos desenvolvidos pela saúde.

3.5 - EDUCAÇÃO
Ensino de Qualidade
 Ampliar o número de vagas em Creches;
 Continuar a fornecer kits escolares completos para todos os alunos e professores das escolas
municipais;
 Continuar a fornecer uniformes escolares a todos os alunos da rede municipal;
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 Continuar com a melhoria do transporte escolar, com monitores capacitados nos veículos que
transportam crianças, adolescentes e jovens;
 Viabilizar a instalação de laboratórios de informática nas escolas municipais;
 Viabilizar a instalação de laboratório de ciências nas escolas municipais;
 Continuar em parceria com a Secretaria de Esporte, Cultura e de Assistência Social com as aulas de
música, dança e outros de interesse da comunidade escolar;
 Continuar em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde ações conjuntas para promoção da
educação e saúde;
 Fortalecimento do projeto Saúde na Escola;
Continuar a parceria com a Secretaria Municipal de Esportes para desenvolvimento de programas e
projetos educacionais e esportivos no “contra turno” escolar;
 Ampliar o atendimento psicológico, fonoaudiológico e de demais áreas especializadas aos alunos que
necessitarem deste atendimento;
 Erradicar a evasão e diminuir os índices de retenção e de distorção idade/série no Ensino Fundamental;
 Melhorar o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, conforme os parâmetros do
Ministério da Educação;
 Modernizar e dinamizar as Bibliotecas Escolares, incluindo a aquisição de livros para pesquisa de alunos
e professores;
 Implantar um programa de incentivo à leitura, abrangendo os alunos e toda a comunidade, visando
tornar a leitura um hábito entre os sebastianenses;
 Criar o site da Educação, como uma forma a mais para interação com a comunidade escolar;
 Equipar as escolas com Lousas Digitais para facilitar o trabalho dos professores e também como
incentivo à aprendizagem dos alunos;
 Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação, de Alimentação Escolar e dos demais conselhos
existentes;
 Implementar, em parceria com o governo estadual e federal, plano de formação continuada para
professores e demais profissionais da educação;
 Rever o Plano Municipal Decenal da Educação, com a participação da comunidade escolar;
 Continuar fornecendo transporte integral aos alunos de curso superior e técnico;
 Continuar a fornecer transporte para crianças que necessitam de educação especial;
 Equipar as escolas de acordo com a necessidade com a aquisição de equipamentos e materiais
pedagógicos;

PLANO DE GOVERNO 2021-2024

BELINHO E HERALDO

 Continuar fortalecendo o programa de alimentação escolar, proporcionando uma merenda de qualidade
aos alunos com acompanhamento de nutricionista, priorizando a aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar local;
 Continuar a ampliar o nível de escolaridade da população com a continuidade do Supletivo Noturno
para os anos iniciais do Ensino Fundamental (antiga 1ª a 4ª série), de acordo com a demanda como forma
de erradicar o analfabetismo;
 Continuar com o oferecimento do curso de Educação de Jovens e Adultos, no turno noturno, para
pessoas maiores de 15 anos que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental, anos
finais (antiga 8ª série), na idade regular, ampliando, assim o nível de escolaridade da população;
 Institucionalizar/oficializar apoio às excursões, formaturas, semana das crianças, desfiles, demais
eventos e projetos desenvolvidos pelas escolas municipais;
 Institucionalizar/oficializar a comemoração da Semana da Criança.

3.6 - MEIO AMBIENTE
Preservação Ambiental
 Aquisição de caminhão de coleta de lixo;
 Implantação de coleta seletiva;
 Criação de um Fundo Municipal de Meio Ambiente, onde as taxas municipais ambientais serão
destinadas para a proteção e melhorias no meio ambiente;
 Instituição de posto de coleta para pilhas, baterias, lâmpadas em pontos da área urbana e nas
comunidades rurais;
 Realizar eventos nas datas comemorativas ao Meio Ambiente promovendo a conscientização à
preservação ambiental;
 Criação de associação de reciclagem;
 Construção de galpão para triagem do lixo;
 Tratamento de 100% do esgoto sanitário urbano;
 Criação de uma horta ecológica (Parque Ecológico) fazendo um trabalho em comum com as Secretarias
de Educação, Saúde e Assistência Social;
 Proteção aos mananciais (nascentes) por meio de parcerias público-privadas;
 Substituição gradativa de espécies inapropriadas para plantio em passeios por espécies apropriadas e
trabalho de conscientização para plantio de mudas onde não tem, trazendo assim maior arborização na
área urbana;
 Instalação de lixeiras em pontos estratégicos tanto na área urbana quanto rural;
PLANO DE GOVERNO 2021-2024

BELINHO E HERALDO

 Trabalho de conscientização envolvendo toda a área da educação e sociedade em geral, quanto às
queimadas, o lixo entre outros assuntos de suma importância para a preservação ambiental;
 Locação de caçambas para recolhimento de lixo em pontos estratégicos;

3.7 - ZONA RURAL
Valorização do meio rural
 Continuar a fazer o patrolamento com no mínimo 05 máquinas motoniveladoras, caminhões caçambas e
caminhão pipa para encascalhamento, afim mantê-las sempre em bom estado, além de dar continuidade
à fabricação e manutenção constante de mata-burros;
 Adquirir mais um caminhão pipa e caminhões caçambas;
 Promover o calçamento poliédrico dos morros intransitáveis quando em períodos chuvosos;
 Aquisição de duas máquinas retroescavadeiras;
 Perfuração de um novo poço artesiano na COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA;
 Realização do calçamento do restante das ruas da COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA;
 Realização da reforma e ampliação da Praça da COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA;
 Realização da reforma da quadra esportiva da COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA;
 Instalação de Academia ao ar livre na COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA;
 Ampliação do Cemitério da COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA;
 Construção do vestiário do campo de futebol da COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA;
 Construção da Praça em frente ao centro comunitário de ALVES;
 Instalação de academia ao ar livre na COMUNIDADE DE ALVES;
 Melhorias na iluminação na via de acesso à praça e ao Centro Comunitário de ALVES;
 Construção de calçamento na via de acesso da COMUNIDADE DE GUARITA;
 Extensão da rede elétrica e melhoria na iluminação pública da COMUNIDADE DE GUARITA
 Construção de cacimbas para evitar assoreamento de nascentes e erosões na COMUNIDADE DE
GUARITA;
 Calçamento do restante das ruas da COMUNIDADE DE SERRA NEGRA;
 Construção de um novo Posto de Saúde da COMUNIDADE DE SERRA NEGRA;
 Construção de alambrado do campo de futebol na COMUNIDADE DE LAGOA SECA;
 Reforma do vestiário da COMUNIDADE DE LAGOA SECA;
 Melhorias na Entrada para o Centro Comunitário de ELÓIS;
 Construção de área coberta no Salão Comunitário de ELÓIS;
 Reforma e ampliação do Centro Comunitário de TRÊS BARRAS;
 Ampliação do alambrado do campo da Comunidade de TRÊS BARRAS;
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 Construção do Centro Comunitário, que também possa ser usado pela equipe do E.S.F na COMUNIDADE
DE CARMOS;
 Legalizar o imóvel do Campo de Futebol da COMUNIDADE DE CARMOS para que o Município possa fazer
melhorias no mesmo;
 Construção da Praça da Igreja da COMUNIDADE DE TEIXEIRAS;
 Construção da Praça da COMUNIDADE DE APARECIDA DO OESTE;
 Ampliação da extensão de rede elétrica da COMUNIDADE DE APARECIDA DO OESTE;
 Promover o calçamento integral das vias de acesso da COMUNIDADE DE APARECIDA DO OESTE.
 Construção de uma Praça da COMUNIDADE DE BAMBUÍ;
 Instalação de academia ao ar livre da COMUNIDADE DE BAMBUÍ;
 Construção de quadra esportiva na COMUNIDADE DE BAMBUÍ;
 Melhoramento na iluminação da COMUNIDADE DE BAMBUÍ;

3.8 - ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO
Qualidade de Vida
 Realização do Campeonato de Futebol de salão no Poliesportivo Lourival Dias;
 Dar continuidade e aprimorar os Tradicionais Campeonatos de Futebol Rural e Veterano;
 Construção de um Centro Cultural visando a promoção artístico-cultural em nosso município;
 Iniciar novo projeto do Campeonato de Futebol Amador, apoiando com material esportivo em geral;
 Ter um veículo do tipo Van ou Microônibus disponível para atender as demandas do Esporte do
Município;
 Ampliar a participação dos idosos e crianças nos programas esportivos da cidade com o início de novos
projetos, como “Caminhada da Terceira Idade” e “Torneio Interclasses de Futebol de Salão”;
 Após já ter sido dado início ao projeto de Xadrez nas Escolas, será criado oficialmente o Campeonato de
Xadrez para os Alunos das Escolas da Rede Municipal de Educação;
 Continuar com o projeto da Escolinha de Futebol, atrelado ao desempenho escolar dos alunos, “Bom na
Escola, bom no Esporte” aumentando o número de vagas e incentivando os estudos;
 Promover novos projetos esportivos em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Educação e
Polícia Militar com o intuito de distanciar os jovens da criminalidade;
 Reforma e Adequação Completa da Praça de Esportes (Centro Esportivo Belarmino Beirigo Mendes);
 Construção de Quadra Esportiva na Comunidade de Bambuí;
 Nova iluminação do Campo de Futebol Estádio Maracanã;
 Criação de projeto esportivo de lutas e artes marciais de modo a garantir o seu devido alcance social;
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 Continuar realizando Parcerias Público-Privadas como o projeto “Nadar para Transformar”, sempre em
busca de economia para os cofres públicos e resultados diretos para a população;
 Continuar apoiando todas as culturas, oferecendo a possibilidade de transporte para eventos;
 Ampliar ações de fomento e preservação da Tradicional Festa de Reinado de todo o Município para que
ela se torne cada vez mais Tradicional em nosso Município;
 Ampliar as ações de Educação Patrimonial e Políticas Públicas de preservação em todo o Município;
 Realização de passeios com Alunos a Museus, Centros Históricos, Teatros e Cinemas;
 Manter o Desfile Cívico em Comemoração ao Aniversario da Cidade, preservando-o como tradição e a
partir disso, em parceria com a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ampliar e aumentar a abrangência
do Projeto Música e Canto;
 Promover por meio da Biblioteca Pública Municipal, em parceira com a Secretaria de Educação, ações de
incentivo à leitura;
 Implantar projeto de valorização dos artistas locais, contratando-os para apresentações nos shows
realizados pela prefeitura municipal e oferecendo espaço para seus projetos;
 Contratação de professor de teatro para oferecer gratuitamente aos alunos da Rede Municipal de
Educação;
 Realização do evento Festival de Talentos que dará espaço para novos artistas locais e regionais para
apresentarem seus trabalhos;
 Criação da “Semana da Cultura Nordestina”, propiciando aos nossos munícipes o contato e apreciação
de manifestações populares diversas;
 Instalação de rede de internet WI-FI gratuita na Praça Padre Altamiro de Faria como projeto piloto, com
possibilidade de ampliação para outros espaços públicos da cidade, de modo a garantir a todos o acesso à
internet;
 Continuar a realizar eventos com shows, inclusive com artistas de projeção nacional, nas principais datas
comemorativas, como:

Réveillon

Carnaval

Aniversário da cidade

07 de setembro (Cavalgada, Festa do Carro de Boi, etc.)

Dia do Migrante, trazendo sempre entretenimento e diversão para o povo, tão logo passe a
pandemia;
 Realização de eventos de lazer na rua para toda a família, na cidade e nas comunidades rurais, com
brinquedos para as crianças e atividades recreativas diversas;
 Reforma e Adequação Completa da Praça de Esportes (Centro Esportivo Belarmino Beirigo Mendes);
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 Realização de Infraestrutura no Parque Ecológico Municipal, com parquinho para crianças, banheiro e
espaço para piquenique, incentivando a convivência familiar, o Lazer e a Educação Ambiental;
 Realizar as ações exigidas pelo governo para pontuar no ICMS do Turismo ampliando a arrecadação do
Município;
 Todos os eventos e ações deverão contribuir para atrair turismo e fomentar cada vez mais a economia
local gerando mais progresso para a nossa cidade.

3.9 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atenção a quem mais precisa
 Dar continuidade ao fornecimento de benefícios eventuais e amparo às famílias em vulnerabilidade;
Dar continuidade ao fornecimento de leite às crianças que necessitam de alimentação especial, cestas
básicas, doação de cobertores, agasalhos, roupas e calçados em geral;
 Ampliar o valor do auxílio funeral;
 Ampliar as atividades do CRAS com o projeto “CRAS ITINERANTE”;
 Dar continuidade à realização do “Natal Solidário” para as crianças, com brinquedos e atividades lúdicas
diversas e distribuição de brinquedos;
 Ampliar os grupos, projetos, oficinas e Serviços de Convivência (dança, música, artesanato, culinária,
orientação a pais e filhos), bem como oferecer local adequado para desenvolvê-los;
 Realizar Parceria com o Grupo SESC/SENAI/SENAR para oferta de cursos profissionalizantes (pedreiro,
eletricista, costureiro, cabeleireiro, maquiador, manicure, pedicure, preparo de salgados, cuidador de
idosos, entre outros), bem como investimento próprio para capacitação e geração de renda;
 Realização de eventos destinados às famílias, terceira idade, mulheres, moradores do Conjunto de Casas
da SSVP (Sociedade de São Vicente de Paulo), entre outros;
 Ampliar e fortalecer realização de ações preventivas;
 Realizar Campanhas Educativas e Palestras diversas;
 Fortalecer em Parceria com a Polícia Militar, ações de combate para assuntos de grande relevância
como, Prevenção de Acidentes de Trânsito, Violência contra a Mulher, Pedofilia, Uso de Drogas e Gravidez
na Adolescência;
 Crescer, gerar empregos, distribuir renda, implementar políticas de transferência e complementação de
renda e aumentara escolaridade são as principais formas de inclusão social;
 Visando combater a violência e as drogas, será implantado o programa “Portal do Futuro”, uma rede de
proteção destinada às crianças e jovens, visando a profissionalização e preparação para a vida,
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composta pelas áreas da Educação, Assistencial Social, Esportes, Cultura e Lazer, atuando em parceria
em projetos nos contra turnos;
 Criar e articular grupos de idosos e profissionais que se disponham a repassar conhecimento e vivências
para as novas gerações, funcionando como uma rede de apoio aos jovens do município.

3.10 - INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E TRANSPORTE
Infraestrutura de qualidade para o progresso da cidade
 Asfaltamento do restante das ruas da cidade, inclusive nos bairros Divino Espírito Santo e Bela Vista;
Ampliar a iluminação das ruas de nossa cidade;
 Implantação de sinalização viária horizontal e vertical com sinalização de transito e identificação ruas e
avenidas, construção de passagem elevada nas portas das escolas e órgãos públicos garantindo maior
segurança aos pedestres;
 Construção de Pista de Cooper na Rua Frei Leopoldo;
 Construção de ciclovia, interligando a cidade até a entrada da Avivar.

3.11 - HABITAÇÃO
Moradia e Bem-estar das famílias
 Criação de novo e importante programa habitacional no município, com o objetivo de viabilizar o acesso
à casa própria, sobretudo a aquelas famílias que mais necessitam;
 Doação de lotes mediante critérios do programa;
 Construção de casas populares, mediante Programa do Governo Federal ou Estadual onde o Município
entrará com o terreno como contrapartida, proporcionando dessa maneira o maior número de
contemplados com a casa própria;
 Regularização fundiária de áreas já ocupadas, dando aos cidadãos as escrituras definitivas dos seus
imóveis, através da Lei Federal 13.465/2017- REURB, na zona urbana e rural;

3.12 – PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
 Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal;
 Implantar uma política pública robusta e bem organizada para o controle ético de populações de
animais urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e continuados de controle
populacional;
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 Ampliar ações educativas junto a escolas, de maneira continuada;
 Incrementar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar o levantamento da
população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas urbanas.
 Integrar os setores de Saúde e Assistência Social para auxiliar na orientação das famílias com animais.
 Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o cumprimento das legislações
vigentes de proteção e defesa dos animais, que atue de forma educativa, preventiva e punitiva.
 Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata tomada de providências em
casos de maus tratos.
 Regularização fundiária de áreas já ocupadas, dando aos cidadãos as escrituras definitivas dos seus
imóveis, através da Lei Federal 13.465/2017- REURB, na zona urbana e rural.

3.13 – CIDADE DIGITAL E CONECTADA
 As escolas municipais e demais unidades escolares estarão conectadas à rede tecnológica municipal que
irá contribuir pedagogicamente com professores e alunos;
 A Prefeitura trabalhará continuamente visando garantir aos alunos o acesso à internet com foco em
programas educacionais e associados a um plano pedagógico, tornando-a um grande aliado na
educação;
 Os professores da rede municipal vão contar com tablets como instrumentos de trabalho conectados à
internet;
 Os prédios públicos municipais tais como Prefeitura, Unidades de Atendimento à Saúde, Escolas e Praça
Padre Altamiro, vão dispor de rede wi-fi para acesso da população à internet;
 Disponibilizar mais serviços públicos via internet com o objetivo de facilitar a vida dos cidadãos;
 Estimular a formulação colaborativa de políticas públicas com ferramentas disponibilizadas online na
internet para registro de problemas, demandas e construção de comunidades de colaboração em torno
de questões de interesse público.

PLANO DE GOVERNO 2021-2024

BELINHO E HERALDO

