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Educação 

 

Uniforme – fornecimento; 

Material – fornecimento; 

Merenda – qualidade; 

Escola Semi-integral e voltar a escola rural agrícola; 

Ensino EAD. 

 

Saúde 

 

Pronto Socorro – Assumir integralmente e administração da 

Prefeitura ou Terceiros; 

Hospital da Zona Leste – Convenio com Universidades 

Médicos Terceirizados; 

Informatização Geral (agendamento, exames, medicamentos); 

Entrega de Medicamentos a domicilio e treinamento epidemiológico. 

 

 

Meio Ambiente 

 

Lixo -  Construção de Usina de geração de energia, gás, adubo e 

outros, Aterro Terceirizado 



Entulho – Construção de usina de transformação de entulho em 

matéria prima para construção e galhos para adubo terceirização; 

Agua – Construção de  poços artesianos, Recuperar os 

Reservatórios, Captação de  água dos ribeirões e leva-la para a 

represa; 

Esgoto – Recuperação da ETE e Terceirização; 

 

 

 

Emprego e Renda 

 

Criação de um macro anel viário entre a Anhanguera e a Estrada de 

Araras-Conchal  Bairro Marimbondo; 

Incentivo ao pequeno comerciante ou indústria que já esta na cidade; 

Buscar novas empresas; 

Regulamentar os ambulantes e autônomos através de cursos e 

outras melhorias; 

Fomentar e apoiar o artesanato; 

Projeto de fornecimento de hortifrutigranjeiros para a educação 

diretamente dos produtores rurais e assentamentos de nossa cidade 

através de convênio e cooperativas; 

Feiras livres em todos os bairros com estrutura montada pela 

Prefeitura; 

 

Administração 

 

Extinção dos cargos em comissão permanecendo somente 

secretários e  um diretor por secretaria e transformar os que são 

necessários em cargos de carreira assumidos pelos funcionários 

públicos; 



Construção de um paço municipal único através de PPP ou outro 

meio viável em área que comporte toda estrutura municipal; 

Terceirização da Frota (abastecimento externo em postos da cidade, 

garantia de KM, sem despesas mecânicas); 

Valorização do Funcionário Público (capacitação, qualificação); 

Criação da Secretaria Municipal da MULHER. 

 

TCA 

 

Renovação de 100,00% da Frota; 

Revisão dos pontos de ônibus; 

Abastecimento nos postos de combustível da cidade. 

 

URBANISMO E INFRA ESTRUTURA 

 

Projeto de conservação, manutenção e fornecimento de materiais 

para a malha viária urbana e rural com sinalização horizontal e 

vertical; 

Leilão dos prédios municipais sem uso e que estão em péssimo 

estado de conservação; 

 

 

Segurança Pública 

 

Informatização e colocação de câmeras de segurança 

monitoramento on-line (muralha digital); 

Transformação da GUARDA MUNICIPAL em Autarquia com repasse 

de recursos e geração de receita própria. 

 

Saúde Animal 



 

Construção de Centro de Zoonose e convênios com as entidades 

representantes; 

Regulamentação de festas que envolvem animais; 

 

 

 

 

PROMOCAO SOCIAL 

 

Terceiro Setor inteiramente dentro do Poder Público através de 

convênios para todos os seguimentos; 

 

ESPORTE 

 

Fomento no esporte amador; 

Revitalização e construção de campos, mini-campos, quadras, 

quadras multi-atividades; 

 

 

 

CULTURA E TURISMO 

 

Criação de um corredor cultural, com orquestra de violeiros e outros 

projetos musicais com bandas, duplas e artistas da Terra, Peças 

Teatrais e escola de Teatro; 

 

Criação de um corredor de Turismo valorizando os pontos Turísticos 

da cidade juntamente com o comercio Artesanal e Ambulantes. 



 

 

FINANÇAS 

 

 

Revisão do Código Tributário; 

Agilidade Processual abertura e encerramento de empresas; 

Simplificar a escrituração contábil municipal; 

Informatização de todo setor fazendário. 

 

                                   HABITAÇÃO 

 

Reorganização do uso e ocupação do solo para viabilizar o 

crescimento imobiliário com responsabilidade e planejamento. 

 

                                            SAEMA 

 

Uso de dispositivo inteligente para economizar água e o consumidor 

pagar realmente o que utiliza de forma clara e justa. 
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