
 

 

 
 

 

 

PROPOSTA DE GOVERNO 

 

APRESENTAÇÃO 

O País esta vivendo um momento de grandes incertezas, prever o cenário 

econômico no momento de pandemia se apresenta de maneira muito complicada, 

assim que o Plano de Governo para a próxima gestão foi elaborado considerando 

as conjunturas econômicas e sociais causadas pelo COVID 19.  O processo 

eleitoral para escolha de prefeito e vereadores neste ano de 2020 ocorrerá em 15 

de Novembro. Eu Anildo Alberton, venho apresentar o novo plano de Governo 

de minha equipe para 2021-2024, para que você possa analisar e ter a 

oportunidade de eleger um prefeito e vice que tem trabalho comprovado e 

compromisso com o desenvolvimento de nosso município.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO, CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

1 – Manter as ações de sucesso implantadas na gestão 2018-2020; 

1 – Criar um canal de comunicação (digital) para que possamos receber e atender 

a população com maior comodidade; 

2 – Reestrutura a equipe de Cerimonial, promovendo capacitação através de 

treinamentos e cursos, torna-a mais profissional para recepcionar com carinho e 

dedicação toda a população junto ao Gabinete e as demais repartições da 

Prefeitura Municipal; 

3 – Criar em rádio de alcance local um programa semanal, onde as Autoridades 

municipais possam apresentar o andamento da administração municipal, com fins 

de melhor informar a população; 

4 – Continuar promovendo as audiências públicas presenciais e on-line para 

maior participação da população; 

5 – Promover a valorização dos servidores públicos, continuando os 

procedimentos de capacitação, de reajustes das percas salarias e principalmente 

manter em dias os repasses do Instituto de Previdência; 

6 – Realizar a regularização fundiária com entrega de títulos em 100% do 

perímetro urbano; 

7 – Realizar a regularização fundiária dos núcleos São Marcos, Alto Alegre e 

Jatuarna além da expansão do perímetro urbano de Vale do Anari; 

8 – Promover a regularização fundiária das chácaras não regularizadas pelo 

Programa Terra Legal; 

9 – Implantar sistema digital para tramitação de processo, com assinatura 

eletrônica, dando maior transparência a gestão pública e reduzindo os entraves 

burocráticos; 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1 – Manter as ações de sucesso implantadas na gestão 2018-2020; 

2 – Promover maior valorização e apoio aos conselhos de proteção das crianças, 

adolescente, idosos e pessoas em situação e risco social; 

3 – Regularização do funcionamento do ônibus (já adquirido) para atender no 

transporte dos idosos, seguimentos religiosos afim de promover intercambio 

cultura entre Vale do Anari e outros municípios de nosso Estado; 



 

 

 
 

 

 

4 – Construção de centro aquático para pratica de hidroginástica e fisioterapia 

para jovens da terceira idade; 

5 – Construção de centro aquático para fisioterapia para a população em geral; 

6 – Construção da capela mortuária para cerimonia fúnebre, melhorando o 

ambiente para despedida final dos entes queridos; 

7 – Melhorar os encontros dos Jovens da Terceira Idade, promovendo mais 

cursos, palestras e atividades recreativas.  

9 – Implantar o programa de educação física para jovens da Terceira Idade; 

10 – Continuar e ampliar o apoio as ações de proteção desenvolvidas pelo 

Conselho Tutelar. 

11 – Implantação da Cidade Digital com disponibilização de acesso à internet em 

pontos estratégicos da cidade; 

 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE  

 

1 – Manutenção e ampliação do programa de recuperação da lavoura cafeeira com 

assistências técnica e disponibilização de mudas de café clonal; 

2 - Manutenção e ampliação do programa de recuperação da lavoura cacaueira com 

assistências técnica e disponibilização de mudas melhoradas; 

3 – Reestruturação do Programa de Melhoria Genética do Gado Leiteiro, com 

objetivo de melhorar a qualidade das matrizes leiteiras e aumentar a produtividade do 

leite; 

4 – Ampliação do programa de melhoria na qualidade da alimentação do gado, com 

implantação de capineiras e projetos de rotatividade de pastagem; 

5 – Aquisição de implementos agrícolas para completar os equipamentos já existentes 

junto as Associações Rurais; 

6 – Implantação do Programa de transporte e distribuição de calcário, com objetivo de 

melhorar a produtividade nas lavouras e pastagem em nosso município; 

7 – Implantação do Programa “Porteira Adentro”, com recuperação de carreadores e 

aterro de currais, melhorando a qualidade de vida na zona rural; 

8 – Programa de controle de erosão e recupera de áreas degradadas, com 

fornecimento de mudas e serviços para curva de nível, reduzindo as perca de solo em 

pastagem e áreas agrícolas; 

9 – Incentivo à piscicultura, com capacitação, acompanhamento e distribuição de 

alevinos; 

10 – Fomento a combate ecológico de controle de pragas em pastagens e lavouras; 

11 – Promoção de cursos de Capacitação ao Produtor Rural em conjunto com 

instituições parceria, com objetivo de valorizar o produtor rural. 



 

 

 
 

 

 

12 – Implantação de sistemas produtivos não convencionais, como Sistemas 

Agroflorestais e Integração Lavoura Pecuária, com disponibilização de capacitação e 

mudas. 

13 – Implantação de laboratório para analise de solo, reduzindo o custos dos 

procedimentos de melhoria da qualidade do solo 

 

SAÚDE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

1 – Promover capacitação para melhorar o atendimento na recepção aos pacientes e 

familiares; 

2 – Promover o aprimoramento ao acesso aos serviços de saúde, respeitando os 

princípios básicos do SUS, com suporte adequado a Atenção Básica e Especializadas; 

3 – Implantação de equipamentos e profissionais para realização de exames de 

ultrassonografia, melhorando a qualidade dos serviços prestados e reduzindo o 

transporte de pacientes para outras cidades; 

4 – Ampliar e melhorar ao atendimento a gestante, com realização de exames pré-

natal, de ultrassonografia e acompanhamento aos recém-nascidos; 

5 – Disponibilizar meio de transporte para os Agentes Comunitário de Saúde, com 

objetivo de melhorar o atendimento nas residências em Vale do Anari; 

6 – Implantação do Programa de Equoterapia, para recuperação de pessoas com 

quadro de depressão e/ou lesões fisioterápicas; 

7 – Implantação de programa para controle de zoonoses causadas por animais 

domésticos (cães e gatos), com disponibilização de castração voluntária; 

8 – Ampliação das ações de combate a dengue, com implantação do programa 

“Dengue Nunca Mais”, promovendo a limpeza urbana, e conscientização dos 

moradores; 

9 – Ampliar o atendimento médico nas UBS da Zona Rural; 

10 – Melhorar a ampliar os Serviços de Ambulância, promovendo maior comodidade 

a agilidade aos regastes e transporte de pacientes; 

11 – Ampliar o auxilio ao transporte de pacientes não emergenciais para atendimento 

especializados; 

 

OBRAS E INFRAESTUTURA 



 

 

 
 

 

 

1 – Continuar promovendo a manutenção e recuperação das estradas vicinais, 

melhorando a trafegabilidade da zona rural para o centro urbano; 

2 – Substituir 100% das pontes nas estradas vicinais, implantando bueiros metálicos, 

galerias e outras soluções técnicas; 

3 – Ampliação da iluminação pública na zona urbana e nos núcleos rurais, realizando 

a substituições por sistemas mais modernos e econômicos; 

4 – Implantação do programa de drenagens rurais, melhorando as entradas das 

propriedades rurais com disponibilização de tubos de concreto (manilhas); 

5 – Reurbanização da sede municipal, com construção de calçadas para melhorar a 

acessibilidade e implantação de asfaltos em ruas e avenidas não pavimentadas; 

6 – Melhoria no sistema de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, com implantação de 

programa de coleta seletivas e ecoponto para entrega voluntária de pilas e baterias; 

9 – Elaboração e implantação de sistemas alternativos para tratamento de esgoto 

doméstico na zona rural; 

10 – Reelaboração e apresentação de projeto para implantação de sistema de 

tratamento de esgoto na zona urbana; 

11 – Gestão para melhoria no sistema de coleta, tratamento e distribuição de água 

potável; 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

1 – Ampliação e melhoria no transporte escolar com objetivo de garantir maior 

conforto e segurança ao usuário; 

2 – Conclusão do Centro Cultural; 

3 – Promoção de eventos culturais, com competições escolares com Feira do 

Conhecimento, Amostra de Artes, Clube de Teatro entre outros; 

4 – Fortalecimento as atividades de expressão artísticas com promoção de 

apresentações musicais, danças e artesanatos; 

5 – Construção da Creche Municipal para atendimento a crianças até 3 anos, com 

disponibilização de espaço adequado e profissionais especializados; 

6 – Implantação de laboratório de informática nas unidades escolares, favorecendo o 

ambiente de pesquisas e aprendizado; 

7 – Desenvolvimento e implantação de sistema de aula virtual, ondes os professionais 

de educação disponibilização acesso ao plano de aula, atividades escolares, boletins 



 

 

 
 

 

 

de notas de demais avisos; a ser usado como complementação das atividades em sala 

de aula e uma plataforma virtual para momentos pandêmicos; 

8 – Readequação das unidades escolares para funcionamento presencial em 

momentos pandêmicos; 

9 – Promoção das atividades esportivas com realização de torneios abertos para 

futebol e outras atividades; 

10 – Construção do estádio municipal, com arquibancadas, vestiário e pista para 

atletismo; 

11 – Implantação da Biblioteca Municipal Virtual e reestrutura das bibliotecas nas 

unidades escolares; 

12 – Instalação de quadro multimídia nas salas de aulas das unidades escolas; 

13 – Conclusão da Quadra Poliesportiva na comunidade São Marcos; 

14 – Construção de unidade escolar para implantação de educação com pedagogia da 

alternação, com atividades curriculares voltadas para a produção rural; 

15 – Desenvolver o programa Saúde nas Escolas, com ações de higiene bucal e 

atendimento médico; 

   


