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INTRODUÇÃO 

Nosso Plano de Gestão é inovador e transparente, com ações que realizaremos 

com seriedade, ética e, acima de tudo, respeito às leis e ao cidadão. É uma nova 

forma de gestão pública, com ações conjuntas entre prefeitura, câmara, poder 

judiciário (juiz e promotor) e população. Nosso maior objetivo é garantir 

qualidade de vida ao cidadão, propiciando saúde qualidade, educação, 

segurança, saneamento básico, esporte, lazer e cultura e bem estar social, 

fazendo de São Gabriel da Palha uma cidade mais humanizada. 

OBJETIVO GERAL 

Estabelecer diretrizes e estratégias para execução do Plano de Gestão de São 

Gabriel da Palha, contemplando as soluções para as necessidades da 

população, de forma democrática e participativa, garantindo o desenvolvimento 

integrado e sustentável. 

 

APRESENTAÇÃO 

Vendo a necessidade de surgimento de novas lideranças políticas preocupadas 

com o desenvolvimento de nosso município, estamos colocando  nossos nomes 

(Tiago Rocha e Renato Colombi) à disposição da população Gabrielense 

.Tornando – se uma candidatura independente compromissada com 

desenvolvimento de nossa gente, onde vamos buscar parcerias junto ao governo 

estadual e governo federal para atingirmos nossas metas e realizarmos o sonho 

de nossa população que é ter na frente do poder executivo pessoas sérias, 

idôneas e compromissadas com anseio da população. 

Com base na análise da atual situação da cidade de São Gabriel da Palha  e 

com a preocupação do desenvolvimento do nosso município carente de avanço 

em diversas áreas principalmente na saúde , gestão de recursos , educação , 

desenvolvimento do  comercio , agricultura e  indústria o grupo de lideranças do 

PSL se uniu para lançar a renovação  propondo uma renovação de política com 

o apoio de toda sociedade. 



Este documento é um instrumento em que se apresenta e define o Plano de 

Governo do Partido Social Liberal– PSL para o Município de São Gabriel da 

Palha/ES, onde estabelece as diretrizes e as medidas que serão tomadas no 

novo governo. A ação governamental parte de um diagnóstico amplo dos 

principais problemas da cidade; constituindo-se, portanto, em propostas 

concretas e viáveis para solução dos mesmos, ou seja, crescer 

economicamente, socialmente e ambientalmente sustentável. Para isto, 

debatemos nossas propostas e recebemos contribuições e reflexões críticas de 

importantes companheiros (a) e da comunidade em geral, para fazer de nossa 

cidade, a melhor cidade para se investir, viver e visitar. Por conseguinte, as 

propostas ora apresentadas no nosso Plano de Governo serão de ações 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, visando assegurar-

lhes a igualdade de oportunidades e de direitos, tendo a redução da pobreza 

como um desafio de todos e condição fundamental para a promoção do 

desenvolvimento humano, econômico e social, no campo e na cidade. Por fim, 

este documento se propõe a demonstrar como pretendemos proceder, nossas 

ações e compromissos com os cidadãos Gabrielenses, em torno das ideias que 

visam, sobretudo, abraçar a causa do desenvolvimento social e econômico e da 

melhoria das condições de vida do nosso município. Não é um programa 

fechado, e sim um programa em constante construção onde os anseios da 

sociedade serão seu principal combustível. 

 1 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Administrar em parceria com a comunidade é a proposta fundamental do nosso 

Plano de Governo, nossa população conhece mais do que ninguém as 

necessidades do município, especificamente do seu bairro ou da sua localidade 

onde vivem. Para realizar a gestão participativa é primordial que se faça com a 

participação entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Os poderes em 

harmonia determinam uma gestão de sucesso. Temos que valorizar este modelo 

de GESTÃO PARTICIPATIVA, com pleno envolvimento dos segmentos sociais 

na definição de prioridades de investimentos, obras e serviços. Para realiza hoje 

o administrador público moderno responsável é aquele que trabalha em conjunto 

com a comunidade, promovendo não apenas o desenvolvimento do município, 

mas principalmente o desenvolvimento social do cidadão e transparência no uso 



dos recursos públicos. Gerir um município não é tarefa fácil, razão pela qual todo 

gestor público deve incluir o Planejamento, a Gestão e implementar, no espaço 

urbano, pesquisas, análises, diagnósticos e instrumentos (legais, 

administrativos,  financeiros), no intuito de organizar o território como um todo, 

para dessa forma conseguir atender à demanda por serviços públicos, levando-

se em conta os aspectos sociais, econômicos, financeiros e ambientais. Os 

modelos de gestão, que são ações que cada administração desenvolve, tendem 

atualmente a apoiar-se em padrões de planejamento, integração, estratégias e 

participação, envolvendo opiniões e anseios da população.  

Juntos seremos mais fortes: Poder executivo, Poder legislativo e Poder 

Judiciário! 

  

2 - SAÚDE  

A melhoria das condições de saúde da população em nosso Município é 

proposta fundamental do nosso plano de governo. Será efetivada mediante uma 

ação governamental de planejamento do governo municipal, em consonância 

com os programas do governo federal e estadual, que estabeleça 

definitivamente uma política de saúde séria, com ações compartilhadas, que 

represente um grande salto na qualidade da saúde pública. Com base nesta 

abordagem propomos: 

-Incentivar o funcionamento dos dois hospitais que existem no município de São 

Gabriel da Palha buscando parceria com os municípios vizinhos, visando criar 

um centro e referência entre o Município de São Gabriel Da Palha  , São 

Domingos do Norte , Vila Valério e Águia Branca parte de Nova Venécia , com 

apoio do Governo Estadual e Governo Federal. 

-Criar a junto a Secretaria de Saúde do Município a “Semana da Saúde 

Gabrielense “iniciando no primeiro domingo de maio e terminando no sábado 

que antecede o dia das Mães que é também o dia do Médico Gabrielense, 

aprovado por Lei na Câmara Municipal de São Gabriel da Palha. Será uma 

semana de atividades médicas promovidas pelo município em parceria com 

nossos conterrâneos médicos e voluntários conforme suas especialidades. 



Contando com apoio dos dois hospitais que servirão de base. Acreditamos que 

será um projeto de grande repercussão (Projeto o Valor da Vida) que será 

elaborado em nosso governo. 

- Amparo ao idoso e acamado em suas residências feito por um médico, 

enfermeiro, técnico em enfermagem e fisioterapeuta conforme as enfermidades 

detectadas. 

- Saúde é bem-estar da população e nossa gestão tem compromisso em não 

misturar questões políticos partidárias com a saúde de nosso povo. “Saúde é 

coisa séria”. 

- Buscar parceria com hospitais e outros centros hospitalares mais próximos de 

nossa cidade (Colatina) para evitar a penúria de ônibus se deslocando para 

Vitória saindo de madrugada e retornando tarde da noite. Esperamos oferecer 

mais comodidade aos pacientes. 

- Atenção primária as crianças para detectar doenças através do “Programa 

Saúde da família “com exames de visão, audição, prova respiratória, teste 

alérgico e sanguíneo. 

- Divisão de serviços hospitalares entre os dois hospitais: Hospital São Gabriel e 

Hospital Santa Rita. 

- Criar jornada de trabalho de 18h as 22h de serviço odontológico municipal com 

a contratação de serviço profissional para atendimento a pessoas que são 

empregadas não dispondo de horário diurnos disponíveis, incluindo programas 

de canal e prótese dentária. Terceirizando esse tipo de serviço. 

  - Contratar mais MÉDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, AUXILIARES DE 

ENFERMAGEM e demais profissionais para atender no sistema de Saúde do 

Município; 

- Ofertar de forma igualitária que todas as farmácias participem das licitações 

para o fornecimento de medicamentos de alto custo ou de ordem judicial. 

-Evitar ao máximo a saúde sobre rodas, trazendo para o município maternidade, 

obstetrícia, ginecologia diversidade de especialidades (ginecologista e 



obstretricia) e exames de imagens (Ultrassonografia, tomografia, ressonância 

magnética e raio –X) 

    -  Regularizar o serviço de ULTRASSONOGRAFIA e RAIO X e mamografia; 

   - Valorização das equipes de Agentes Municipais de Saúde e Endemias; 

   - Implantação da OUVIDORIA DA SAÚDE como um canal aberto de 

comunicação entre o cidadão e a Saúde, para que sejam recebidos reclamações, 

sugestões e elogios; 

- Criação da central de ambulâncias, com revezamentos de plantão. 

3 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

A agricultura no município de São Gabriel da Palha se ressente pela falta de 

POLÍTICAS PÚBLICAS sérias, que venham de fato criar condições de 

sobrevivência ao agricultor, já que a agricultura é uma forte potência na base da 

economia do nosso município. Para que a agricultura cresça e seu real valor seja 

agregado propomos: 

-Revitalização da Secretaria de Desenvolvimento Rural que deverá atuar nas 

frentes de trabalho: 

 -  Mobilização política junto aos órgãos responsáveis buscando a emissão dos 

títulos definitivos das propriedades rurais; 

    -Garantir assistência e recuperação das estradas vicinais, pontes e bueiros, 

caixas secas na zona rural com base em cronogramas pré-estabelecidos. 

  - Elaboração e aprovação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de 

São Gabriel da Palha; 

-Incentivar o beneficiamento de produtos caseiros; 

   - Apoiar a PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA trazendo renda e a qualidade de 

vida aos produtores; 

  -  Incentivar a criação de cooperativas e associações para a aquisição de 

máquinas de resfriamento, processamento, transporte e industrialização de leite; 



   - Incentivo à AGRICULTURA FAMILIAR e apoio a MODERNIZAÇÃO DA 

AGRICULTURA través da MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA; 

    -Criação da Fazenda Experimental do Município de São Gabriel da Palha, 

para implantação de Projetos de reflorestamento junto com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente; 

- Fornecer assistência técnica aos agricultores para que os mesmos possam 

alcançar melhor produtividade gerando assim mais renda. 

-  Criar Semana Tecnológica de treinamento e capacitação dos produtores com 

parceria pública/ privada. 

-Parceria pública/ privada visando a realização de eventos que promovam a 

agricultura e o cooperativismo. 

-Elaborar projetos técnicos que viabilize a construção de barragens e represas.  

- Incentivar a diversificação de cultivos agrícolas. 

- Apoiar os feirantes municipais promovendo amplo espaço e integração dos 

mesmos para realização de feira. 

- Buscar junto ao governo federal incentivo de instalação de uma grande de 

indústria Cafeeira visando agregar valores ao nosso principal produto (Café 

Conilon). 

- Buscar junto ao governo do estado (Secretaria de Estado de Agricultura) 

construção de asfaltos do Programa Caminhos do Campo de acordo com a 

demanda d e cada região; 

- Habilitar o produtor rural a fazer fornecimento de alimentos saudáveis; 

 (hortaliças, frutas e verduras) para as escolas municipais; 

- Criar feira de agronegócio com empresas regionais; 

- Criar as patrulhas mecanizadas para atender aos produtores rurais com 

maquinário da prefeitura municipal e prévia organização por regiões, evitando o 

trânsito de uma região para a outra e o degaste automáticos dos equipamentos. 



- Revisão no módulo rural. 

 

 4 - EDUCAÇÃO  

Falar em Educação é pensar fundamentalmente em uma educação 

universalizada, é buscar caminhos, enfrentar desafios e fazer do impossível, o 

possível e necessário, valorizando o profissional. 

É neste contexto, que enfatizamos a importância de melhorar a qualidade de 

ensino da Rede Municipal, priorizando ações que serão desenvolvidas como 

forma de reestruturação do setor educacional para que assim possamos 

combater a evasão escolar e garantir a permanência dos alunos nas escolas do 

município. 

- A indicação do Secretário de Educação, será realizada pelos professores da 

rede pública municipal. O critério para escolha será por voto secreto indicando 

os três mais votados onde o prefeito escolherá um. A realização da eleição ficará 

a cargo da comissão itinerante. 

 -Criar mecanismo de diplomação dos alunos em cursos adicionais a 

complementação curricular. 

- Será premiado os 10 melhores alunos da rede pública municipal em provas de 

larga escala, Provinha Brasil, SAEB ou outras que venham a substituir    em 

forma de projeto a ser enviado pelo Poder executivo ao Poder legislativo e seus 

respectivos valores do primeiro ao décimo. Os prêmios serão entregues em 

solenidade com a presença de autoridades e poderes constituídos. 

-Promover flexibilização da carga horária de trabalho conforme a legislação 

pertinente promovendo melhor adequação do horário e almoço dos professores 

e troca de escola. 

- Implementar a contratação de estagiários de ensino superior em pedagogia, 

história, geografia, ciências biológicas, educação física artes entre outras para 

as escolas de ensino fundamental e escolas de educação infantil; 

  -  Maior atenção para a Educação Especial: deficientes auditivos, físicos e 

outros comtemplando o cumprimento da legislação vigente. 



- Realização de teatro e gincanas competitivas; 

-Implementação de aulas de inglês.  

- Implementação de bônus desempenho para as práticas educativas que 

destaquem -se, visando valorizar o aprendizado dos estudantes e a valorização 

dos professores, pedagogos e diretores. 

-    Revitalizar, planejar e monitorar com eficiência o transporte escolar nas zonas 

urbana e rural; 

  -  Melhorar a qualidade da Merenda Escolar complementando a verba federal 

com recurso do município. 

  - Implantação de câmeras de filmar nos ônibus escolares e nas escolas; para 

segurança das crianças e professores; 

- Transformar o Seminário Comboniano, que pertence ao município e sociedade, 

a implantação de um Colégio Federal Militar com apoio do governo Federal e 

governo Estadual e municipal. 

 

5 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA   

 -Atrair EMPRESAS E INDÚSTRIAS aumentando a oferta de emprego e renda 

no município; 

-Revitalizar e ampliar os Programas PRÓ JOVEM URBANO e BOLSA-

TRABALHO; 

 -Viabilizar cursos profissionalizantes juntos dos Serviços Nacional de 

Aprendizagem SENAI, SESC e outras. 

- Criação do COOPJOVEM – Cooperativa de formação profissionalizante para 

os jovens; 

 

6 - HABITAÇÃO, MORADIA E LEGALIZAÇÃO DE TERRENOS 

-CASAS POPULARES através de Programas governamentais. 



- Implementação do Programa Pró-Moradia do Governo Federal em São 

Gabriel da Palha para o financiamento da Casa Própria; 

  - Quites construção de moradia básica de acordo com levantamento realizado 

pela Secretaria de Assistência Social e autorização do Ministério Público. 

 

7 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO   

- Melhoria da qualidade de vida da população através de investimento na 

melhoria da infraestrutura urbana; 

- Recuperação de ÁREAS VERDES e preservação ambiental; 

  -  Restauração e manutenção permanente da ILUMINAÇÃO PÚBLICA como 

fator de conforto e segurança; 

- Conclusões das obras de urbanização e pavimentação das ruas e avenidas da 

cidade, com recursos do Governo Federal e Estadual; 

 -Reforma e revitalização das Praças Públicas; 

- Incentivar a regularização fundiária dos imóveis urbanos em loteamentos já 

urbanizados no município de São Gabriel da Palha.  

- Os agentes de trânsito municipais passarão a exercer o papel de orientadores 

e educadores de trânsito com ênfase nos horários comerciais e escolares. Dando 

fim a indústria da multa Gabrielense. 

- Elaborar juntamente com a população estudo prévio para viabilidade das 

normativas de trânsito no município. 

 

8 - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

-   Calçamento das principais ruas e avenidas dos bairros da cidade e das vilas 

em BLOQUETE ou ASFALTO, conforme o caso. 

 -  Fortalecimento da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente para planejar novas praças, reforma e manutenção das 

existentes; 



 

 9 - DRENAGEM DE CÓRREGOS E ÁREAS ALAGADIÇAS   

  -A Implantação do PROGRAMA DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL, e 

parceria com Governo Estadual e Governo Federal, visando a canalização dos 

córregos que atravessam os bairros e ruas da cidade. 

 

 10 - QUALIDADE DE VIDA E LAZER  

    Desenvolveremos políticas públicas de investimento na cultura e lazer 

enquanto componentes importantes para a inclusão social, contribuindo para a 

elevação da autoestima do povo e fazendo com que todos valorizem mais a 

cidade. A cultura no município será priorizada, com uma programação cultural 

intensa, nas diversas manifestações artísticas presentes na nossa cidade, mas 

também incentivando e apoiando os artistas locais que necessitam de 

qualificação e ferramentas para desenvolverem seus talentos. 

    -Criação do CENTRO INTEGRADO DE LAZER com acessibilidade a espaços 

esportivos a família, a juventude e a terceira idade. 

     

11 - SANEAMENTO BÁSICO  

- Revisão da taxa de esgoto, 

- Instalação de mecanismos para a eliminação do ar nos hidrômetros 

(Representação da Lei número 2620/16 extinta pela atual administração. Que 

estabelece a empresa concessionária (CESAN) referente a água e o esgoto 

fornecido a população). 

   -Criação do aterro sanitário e resíduos sólidos da cidade; 

    -Melhoria e ampliação da COLETA SELETIVA de lixo para reciclagem. 

 

 12 - ESPORTE  

    - Democratização e incentivo ao Esporte nas suas mais diversas modalidades 

esportivas; 

    -Revitalização da Secretaria Municipal de Esportes; 



    -Revitalização do Estádio Municipal, arquibancadas, banheiros, iluminação e 

gramados; 

   - Revitalização do Ginásio de esportes, com implantação de projetos de 

utilização comunitária do espaço público; 

   - Revitalização das quadras esportivas e poliesportivas e campos de futebol 

nos bairros e nas vilas; 

-  Parceria com as Escolinhas de Futebol infantil e juvenil, e com clubes de 

renome Nacionais; 

    -Apoio à Liga Esportiva Municipal na promoção de campeonatos e 

competições; 

  -  ESPORTE NAS ESCOLAS: ampliação e modernização dos jogos estudantis 

e criação do CALENDÁRIO ESPORTIVO; 

  -  Incentivar e apoiar os atletas e equipes para participar de competições 

estaduais, intermunicipais e nacionais. 

 

14 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Pela primeira vez, em nosso município, estaremos implantando uma política 

pública voltada para o crescimento com desenvolvimento sustentável. Gerar 

emprego amenizando os impactos ambientais deles decorrentes, ou seja, 

crescer economicamente e socialmente buscando o desenvolvimento com a 

conservação e a preservação ambiental. 

 

   - Criar o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico de SÃO GABRIEL 

DA PALHA; 

 -   Criar o Ponto de Apoio ao Empreendedor para viabilizar o MICROCRÉDITO; 

   - Apoiar a realização FEIRA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, para incentivar o 

comércio local com apoio do poder público municipal. 



- Incentivar a vinda de grandes indústrias com criação de polo industrial. 

- Valorização do pequeno empreendedor para concorrer aos processos de 

licitação do município. 

- A empresa ganhadora em qualquer licitação deverá dar prioridade na compra 

dos seus produtos no município. 

- Criar um sistema de regularização empresarial para agilizar o início da atividade 

industrial e comercial. 

 

 15 - TURISMO E DESENVOLVIMENTO  

 -  Levantar e catalogar o acervo cultural do Município para fins de TURISMO 

  - Elaborar o Calendário Anual de Eventos Municipais para fins de atrações 

turísticas; 

  -Divulgar, em mídia impressa, os eventos, os pontos e o CALENDÁRIO 

TURÍSTICO DO MUNICÍPIO; 

 

 16 - SEGURANÇA PÚBLICA 

A responsabilidade da Segurança Pública é competência do Estado, entretanto, 

o Prefeito não pode ficar de braços cruzados. O Governo Municipal tem um papel 

decisivo na vida dos cidadãos e não pode abrir mão de liderar no município, uma 

cruzada contra a violência.  

     - Apoiar o Conselho Municipal de Segurança Pública; 

  -  Instalação de câmeras de segurança nos três pontos de entrada e saída da 

cidade, 

  -  Monitorando a entrada e saída de veículos 24 horas por dia; 



  -  Instalação de Câmeras de segurança, nas escolas e patrimônios públicos, 

visando inibir, vigiar, registrar e documentar a prática de furtos, roubos e 

assaltos, identificando supostos criminosos; 

 

    17 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA   

  - Fortalecimento e revitalização do CONSELHO TUTELAR.  

- Viabilizar junto ao Governo Federal o Programa de Prevenção e Enfrentamento 

da Violência contra as Mulheres e contra a Família. 

 

18 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A melhoria das condições de Assistência Social em nosso município é proposta 

fundamental do nosso plano de governo. Será efetivada mediante uma ação 

governamental de planejamento do governo municipal, em consonância com os 

planos, programas e plano do Governo Federal e estadual, que estabeleça 

definitivamente uma política pública séria, com ações compartilhadas, que 

represente um grande salto na qualidade de vida da população de São Gabriel 

da Palha.  

    -Criar o Centro de Convivência dos Idosos; 

    -Implementar o Programa de Planejamento Familiar; 

    -Incentivar o Programa Menor Aprendiz; 

   - Apoiar as ações da Pastoral da Criança e demais entidades voltadas para a 

promoção humana e social; 

    -Construções, reformas e ampliação das CRECHES MUNICIPAIS; 

    - Criar quites de moradia. 

 

19 - ADMINISTRAÇÃO; 

- Criar mecanismos para a quitação ou diminuição da dívida previdenciária com 

regime de previdência municipal. 



- Unificar as secretarias municipais como meta de economicidade da 

administração pública; 

- A ingressão no serviço público municipal será contratada prioritariamente 

através de concurso público. 

-Valorização do funcionário público através do seu desenvolvimento profissional. 

-Aproveitamento e logradouros públicos municipal que estão abandonados, que 

se recuperados evitarão pagamento de aluguéis a terceiros servindo para o 

funcionamento da máquina pública tais como: Seminário Comboniano (adquirido 

pela prefeitura e sociedade em 1989) ; antiga Escola João Gabriel, Antigo Clube 

Social em frente à Praça Vicente Glazar , Casa do artesão (bairro Santa 

Teresinha), Salas do Ginásio de esportes, Anfiteatro  Teresa Dalapícola Alves 

(construído em 1990 ao lado da EMEF “Bem Viver”), área do matadouro 

municipal desativado, área abaixo do CRAS para instalação da secretaria da 

agricultura, meio ambiente e obras.  

- Processo de licitação transparente onde cada empresa licitante deverá 

apresentar cópia do contrato social atualizado para que a população tenha 

conhecimento de quem é o verdadeiro proprietário das empresas concorrentes 

através do portal da transparência. Exigindo a última declaração de imposto de 

renda dos sócios e das empresas. 

- Abastecimento de combustível para frota municipal obedecendo o critério de 

pregão pré-estabelecido em sistema de rodízio mensal entre os licitados. 

- Contratação de serviços mecânicos para frota municipal priorizando as 

empresas do município conforme critérios legais. 

 

 20 - CULTURA 

-   Incentivar oficinas artísticas e culturais, FEIRA DO LIVRO e do 

ARTESANATO; 

 - Festival de Música e a Virada Cultural; 

 -  Viabilizar um espaço onde os artistas possam expor e comercializar seus 

trabalhos, de modo permanente e organizado; 

 - Restauração da Biblioteca Pública Municipal de São Gabriel da Palha, e 

criação do Ônibus Biblioteca. 

 

 



21 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

     

 - Criação do Plano Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

 -   Ampliação da cobertura de coleta de lixo em todos os bairros e vilas da cidade; 

 -  Programa CIDADE VERDE: plantio de árvores nas ruas e terrenos 

particulares. 

  - Fortalecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

   -Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente; 

 -   Criação do Congresso Municipal de Meio Ambiente; 

- Incentivar através de recursos municipais, estaduais e federais a construção de 

barramentos nos Rios São José e Barra Seca e córregos da região para melhorar 

o armazenamento de água dentro da calha dos rios. 

 

22 - ZONA RURAL 

Para garantir o crescimento e o desenvolvimento da Zona Rural se propõe as 

seguintes medidas:  

 

  -  Implantar a TELEFONIA CELULAR; 

 -   Acesso à INTERNET via WI-FI, em parceria com provedores locais; 

 - Revitalização da Saúde Pública; 

  - Elaboração e aprovação do PLANO MUNICIPAL DE TURISMO valorizando 

os recursos naturais, como geração de emprego e renda; 

   - Incentivar o ESPORTE, a CULTURA e o LAZER; 

   - Criação do CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURAIS: festejos, torneios, 

campeonatos e outras competições nas mais diversas modalidades culturais e 

esportivas; 



 -   Fortalecer a AGRICULTURA FAMILIAR e mecanizada através de assistência 

técnica da agropecuária e a economia local;  

-Utilização da patrulha mecanizada da Prefeitura; fortalecer a agropecuária e a 

economia local; 

-Implantação e melhoramento da rede de distribuição de ÁGUA ENCANADA E 

TRATADA. 

 -   Apoio para a criação e fortalecimento da FEIRA DO PRODUTOR. 

 

 


