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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em 2020, tudo mudou. A pandemia tomou conta das ruas, dos 

noticiários, das nossas casas, das nossas escolas... O ritmo de vida de cada 

um mudou. Estamos aprendendo a lidar com o novo coronavírus a Covid-19; 

As respostas ao momento atual podem dar impulso a mudanças 

positivas e duradouras no sistema educacional. Mesmo considerando o 

ineditismo e as incertezas existentes, as experiências de países que passaram 

por situações similares sugerem que o poder público deve buscar antecipar as 

possibilidades que poderão surgir. Nesse sentido, destacam-se quatro 

possíveis legados, que se bem aproveitados podem representar avanços 

significativos para as políticas educacionais nos médioe longo prazos. São 

eles: articulação intersetorial como esforço perene, institucionalização de 

política de recuperação da aprendizagem; fortalecimento da relação família-

escola, e introdução da tecnologia como aliada contínua. 

Outro efeito provável do atual contexto, evidenciado por experiências 

prévias de períodos prolongados de fechamento de escolas, é uma elevação 

nas taxas de abandono e evasão escolar dos alunos, especialmente dos jovens 

e daqueles em situação de maior vulnerabilidade. Será preciso que o poder 

público também lance mão de estratégias de combate ao abandono e a evasão 

escolar com ações intersetoriais de atendimento aos alunos e suas famílias. 

O atual cenário econômico do país coloca receoso todo gestor. Não só 

gestores de empresas privadas, mas gestores públicos, que estão atentos a 

esta fase de crise econômica, social e ética, política, de saúde e de valores de 

toda sociedade brasileira.Tal crise reforça a necessidade de um olhar mais 

apurado, mais humano sobre as peculiaridades desta etapa e a necessidade 

de enfrentá-la de maneira eficiente e eficaz. Ou seja, como desenvolver ações 

que tenham o mesmo impacto social, gastando menos, utilizando os recursos 

humanos disponíveis, sem criar novas estruturas e ao mesmo tempo garantir o 

pleno desempenho das atividades mesmo com um enxugamento em todos os 

níveis, além disso, que toda essa operacionalização seja feita, de forma 

correta. 



Sabemos que a descontinuidade administrativa muitas vezes desfaz mal 

o que estava bem feito. Assim a busca de ações integradas aos três níveis de 

governo será uma constante, fortalecendo um entrelaçamento 

intergovernamental, consubstanciado ao regime de colaboração. 

Neste cenário, a elaboração de um plano de governo comprometido com 

a prestação de serviços de qualidade, com a execução de ações incisivas que 

vislumbrem o atendimento integral e promova à dignidade humana, serão 

prioridades deste governo. 

EDUCAÇÃO como direito individual e como pilar central de 

desenvolvimento do município 

Para além de um direito fundamental assegurado pela Constituição, já 

não há mais dúvidas de que a educação tem impactos significativos em temas 

importantes e urgentes vivenciados pelos Gabrielenses todos os dias, como 

desemprego, desigualdade, violência, saúde... 

Ainda que a Educação não resolva todos os desafios do município, as 

pesquisas e a experiência mundial mostram que, sem ela, não haverá 

retomada econômica duradoura, e muito menos avanços significativos no 

quadro social atual; 

Esta administração tem um olhar para o futuro e uma reflexão sobre o 

presente, na Educação. 

A partir da premissa de que o desafio da educação precisa ser 

enfrentado de maneira sistêmica, e com eficiência pautados nos objetivos: 

 Elevação do nível de escolaridade da população; 

 Melhoria da qualidade da educação e busca pela equidade; 

 Democratização educacional, em termos sociais e regionais; 

 Democratização da gestão do ensino público; 

 Consolidação de avanços na gestão das escolas; 

 Garantia de sucesso para as crianças de 6 a 14 anos no ensino 

fundamental; 



 Garantia de ensino fundamental aos que a ele não tiveram acesso ou 

não concluíram na idade própria. 

Uma grande oportunidade para mudanças estruturantes, um momento 

bastante rico de possibilidades, com base legais mais avançadas na educação, 

como o Plano Nacional de Educação – PNE, o Plano Municipal de Educação – 

PME, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, o Novo FUNDEB, para que 

o município atinja as metas propostas, mesmo diante de questões presentes, 

ao mesmo tempo desafiadoras. 

PILARES DESTA GESTÃO, NA EDUCAÇÃO 

 Comprometimento 

 Flexibilidade organizacional 

 Foco nos resultados 

 Construção de parcerias 

 Dialogo 

 Humanização 

 Valorização das pessoas 

 Conhecimento e inovação 

 Sustentabilidade financeira 

 

AONDE QUEREMOS CHEGAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda criança e jovem 

de 4 a 17 anos na 

escola   

Toda criança 

plenamente 

alfabetizada até 

os 8  anos 

Todo aluno com 

aprendizado 

adequado a sua 

serie/ano 

Todo jovem de 17 

e/ou19 anos com 

ensino médio 

concluído 

Aprendizagem: O principal 

desafio. 

(ainda que não tenhamos 

fechado o capitulo da 

universalização do acesso, 

avançamos muito nesses 

últimos 4  anos. 



DIRETRIZES NORTEADORAS: 

 Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 

da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

 Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

 Promoção de princípios da gestão democrática da educação pública; 

 Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica; 

 Valorização dos profissionais da educação; 

 Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e a sustentabilidade socioambiental; 

A análise do contexto histórico, geográfico, socioeconômico, cultural e 

educacional, nos proporcionou uma visão holística da realidade deste 

município, possibilitando assim, a definição de proposições capazes de 

assegurar mudanças significativas na performance educacional nos próximos 

anos. 

DEFINIÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

 Construção de ações articuladas entre as esferas de governo em seus 

diversos eixos; 

 Otimização e manutenção de Frota de Transporte Escolar; 

 Implementação de novas ferramentas tecnológicas para a promoção 

educacional; 

 Desenvolvimento de ações socioambientais; 

 Promoção da intersetorialidade entre: Educação X Saúde XAção Social, 

que proporcione a melhoria da qualidade de vida da população 

gabrielense; 

 Potencialização da escola como espaço de conhecimento e 

protagonismo: a escola que temos e a escola que queremos? 

 Ampliação da educação infantil na pré-escola para as crianças de 

04(quatro) e 05(cinco) anos de idade e em creches - 0(zero) a 3(três) 

anos no mínimo de 50%(cinquenta por cento), até o final da vigência do 

Plano Municipal de Educação; 



 Construção de uma creche no Bairro Jardim Vitória; 

 Garantia de acesso, a permanência e a aprendizagem dos alunos de 

6(seis) a 14(quatorze) anos, e em que pelo menos 95%(noventa e cinco 

por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada; 

 Alfabetização de todas as crianças até o final do 3º(terceiro) ano do 

ensino fundamental; 

 Garantia do atendimento educacional especializado em salas de 

recursos multifuncionais, classes na forma complementara todos os 

alunos com deficiência; 

 Incentivo a educação profissional como educação continuada, 

ampliando as oportunidades de ingresso no 1º emprego; 

 Oferta de novas matrículas a educação em tempo integral para os 

alunos de educação básica; 

 Elevação da taxa de alfabetização da população com mais de 15 anos, 

com o objetivo de erradicar e reduzir analfabetismo funcional; 

 Implementação de novas politicas de valorização profissional, em 

educação, contemplando a formação continuada e condições de 

trabalho; 

 Assegurar no âmbito municipal, Plano de carreira para os profissionais 

do Magistério da Educação Básica; 

 Assegurar a transparência da gestão pública na área da educação, com 

o funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de 

controle social; 

 Apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição 

de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 

preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores 

familiares rurais; 

 Realização de diagnósticos freqüentes para detectação precoce do 

desengajamento dos alunos com maior risco de evasão; 

 Busca ativa dos alunos que já evadiram ou abandonaram a escola por 

meio de diversas estratégias que podem ser potencializadas pela 

integração entre os bancos de dados da educação, Saúde e assistência 

social; 



 Acesso à população, a conexão de banda larga. 

SAÚDE 

 Reestruturar o Sistema Municipal de Saúde garantindo o direito e 

acesso a todos os munícipes; 

 Garantir todos os princípios básicos com a Universalidade, Integralidade 

e Equidade, oferecendo atendimentos humanizado e de qualidade; 

 Priorizar a Atenção Básica de Saúde em todas as Unidades, 

assegurando aos pacientes que buscam assistência a saúde a garantia 

do direito do total atendimento; 

 Implantar o Programa de Atendimento Médico Domiciliar em parceria 

com o Programa Estratégia Saúde da Família (ESF); 

 Reestruturar o Programa Saúde Bucal do município, principalmente nas 

Unidades das (ESF’s); 

 Garantir o Direito a Vigilância a Saúde reestruturando os Programas 

relacionados à Epidemiologia, Sanitários, Ambiental e Saúde do 

Trabalhador; 

 Reestruturar todos os Programas de Saúde Pública priorizando: 

 Saúde da Criança; 

 Saúde do Idoso; 

 Saúde da Mulher; 

 Saúde do Homem; 

 Saúde Mental; 

 Combate ao Álcool e Drogas; 

 Controle de Tabagismo; 

 Controle da Obesidade com praticas de Educação Física; 

 Diabéticos e Hipertensos; 

 Reestruturar o Programa Educação em Saúde nas Escolas e Creches 

do município; 

 Garantir aos munícipes o direito a todos os medicamentos padronizados 

na Farmácia Básica Municipal em conjunto com as três esferas 

governamentais: Municipal, Estadual e Federal; 

 Garantir o atendimento de Média Complexidade na Rede Municipal de 

Saúde Hospitalar e Ambulatorial, com fortalecimento e expansão da 

Atenção Especializada; 

 Garantir o direito a Exames Básicos e de Média Complexidade como 

cirurgias na Rede Municipal; 

 Garantir o direito a Exames e Cirurgias de Alta Complexidade em 

parceria com a Rede Estadual e Federal; 

 Garantir Transporte Sanitário (veículos) a todos que deles dependerem 

para se locomoverem nos tratamentos adequados de saúde em outras 

localidades em parceira com a Secretaria Estadual de Saúde; 



 Informatizar a rede municipal de saúde para facilitar o acesso aos 

pacientes e aos profissionais de saúde; 

 Promover Gestão Estratégica e participativa do SUS (Conselho 

Municipal de Saúde); 

 Promover a reconstrução da rede materno infantil (rede cegonha), sendo 

o Hospital São Gabriel a referencia na região abrangendo os municípios; 

 Aquisição de uma nova UTI Móvel; 

 Reestruturar a Unidade de Saúde Central de acordo com as normas 

vigentes; 

 Fortalecimento, expansão e reestruturação do Hospital Municipal São 

Gabriel em parceira com a Secretaria de Estado da Saúde, 

contemplando leitos de UTI; 

 Implantação de 03 (três) novas equipes de Estratégia Saúde da Família 

(ESF) nos bairros: Centro, São Sebastião e Progresso; 

 Estruturação dos Postos de Saúde do Interior; 

 Implantação do Banco de Leite Humano (Aleitamento Materno); 

 Implantação de diagnóstico de imagem (tomografia, mamografia e 

ressonância); 

 Construção de Unidades Básicas de Saúde nos bairros São Sebastião e 

Cachoeira da Onça. 

 Implantação do CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial); 

 Implantação de um ponto de apoio de Hemoterapia (banco de sangue); 

 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e do 

Trabalhador; 

 Implantação da Clínica da Criança; 

 Implantação de Sala de Vacina nas Estratégias de Saúde da Família 

(ESF) dos Bairros: Vila Comboni, Vila Fartura, Boa Vista/Santa Helena, 

Centro; 

 Estruturação no Sistema de Regulação junto ao AMA (Agência Municipal 

de Agendamento) com utilização de mecanismo via telefone torpedo 

SMS dando qualidade na prestação de serviços aos usuários; 

 Ampliação do Centro de Fisioterapia, estruturando-o com equipamentos 

modernos, além de carro e motorista para efetuar o transporte dos 

usuários que não podem se locomover ao local das seções; 

 Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária; 

 Implantação dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

prestando socorro à população, reduzindo o numero de óbitos, o tempo 

de internação e sequelas decorrentes de falta de socorro precoce; 

 Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde na Gestão Participativa 

do Controle Social do SUS; 

 Humanização do Atendimento para melhoria nos serviços públicos de 

saúde, desde a recepção nas Unidades de Saúde até o atendimento 



médico com a implantação em todas as Unidades de Saúde do Projeto 

“Posso Ajudar”. 

 

AGRICULTURA 
 
1- Política específica referente aos resíduos sólidos na zona rural do município; 

2- Extruturação e modernização tecnológica da secretaria municipal de 

Agricultura e desenvolvimento Agropecuário; 

3- Fomentar a agricultura familiar articulando como extratégia uma economia 

agricola baseada na agroecologia; 

4- Apoiar ação do INCAPER e do IDAF assistindo melhor aos agricultores e 

pequenos produtores rurais; 

5- Articular uma produção planejada e diversificada para diminuir a aquisição 

de alimentos originados de outros municípios; 

6- Elaborar projetos com programas para Construção e manutenção de caixas 

secas nas propriedades rurais; 

7- implementar programa de capacitação, qualificação e formação técnica do 

setor público agrícola, e dos agricultores familiares em tecnicas da 

agroecologia; 

8- Buscar junto ao Governo Estadual e Federal o projeto PNHR (Moradia 

Rural); Elétrificação rural, e estruturas para beneficiamento da produção 

agrícola. (terreirros, secadores, piladores e resfriadores agrondustriais; 

9- Planejamento participativo nos programas e projetos de desenvolvimento 

rural no município; 

10- Apoio as Associações de pequenos agricultores familiares; 

11- Apoio ao conselho municipal de desenvolvimento rural sustentável; 

12- Promover, apoiar e incentivar a política de comercialização dos produtos da 

agricultura familiar. (PAA – programa de aquisição de alimentos, PNAE – 

Programa nacional de alimentação escolar), dentre outos; 

13- Abertura e conservação de estradas nas propriedades rurais; 

14- Buscar junto ao governo estadual (SEAG -Secretaria Estadual de 

Agricultura), serviço do sistema de telefonia rural e Internet; 

15- Continuar o trasnporte do milho para produtores e associações de 

agricultores familiares (CONAB); 

16- Apoio a comercialização de produtos da agricultura familiar atraves das 

feiras livres; 

17- ampliação da patrulha mecanizada, com aquisição de máquinas e 

equipamentos agricolas; 

18- Apoio a melhoria genética do rebanho bovino; 

19- Programa de empreemdedorismo e agrodindustria familiar rural em 

parceria com (SEAG -Secretaria Estadual de Agricultura); 

20- Apoio a produção agropecuária, e segurança alimentar e nutricional; 



21- Desenvolver programa de melhoria da produtividade e qualidade do café 

conilon no município em parceria com o Governo Estadual, através da (SEAG -

Secretaria Estadual de Agricultura e Cooperativa Agrária de São Gabriel da 

Palha - COOABRIEL); 

22- Articular com o Governo Estadual projeto de construção de asfalto 

(programa caminhos do campo); 

23- Viabilizar Área para construção de galpão para atender programas da 

agricultura familiar; 

24- Implantar, em articulação com o governo federal e entidades civís, amplo 

programa de formação e qualificação proficional, especialmente para 

juventude, para promover a incersão ao mercado de trabalho; 

25- Incentivar elaboração de programas  da economia solidária;  

26- Apoiar com maior aporte de recurso os empreendimentos da economia 

solidaria; 

 

ADMINISTRAÇÃO: 
 

01 - Transformação do antigo seminário em um complexo administrativo 
reunindo todas as repartições públicas no mesmo local unificando o 
atendimento ao cidadão.  
 
02 – Execuções de projetos que proporcione a obtenção de recursos 
financeiros objetivando o repasse ao instituo de previdência dos servidores 
públicos do município de São Gabriel da Palha – sgp-prev, visando a 
amortização de dívidas para assegurar a sua real sustentabilidade; 
 
03 – Construção de propostas junto aos servidores municipais objetivando o 
fortalecimento de vida útil da caixa de assistência dos servidores públicos 
municipais de são gabriel da palha – CASP-SGP; 
 
04 – Treinamento e capacitação de recursos humanos; 
 
05 – Estruturação da rede de dados e telecomunicações da prefeitura 
municipal de são gabriel da palha objetivando uma melhor prestação de 
serviços para a comunidade, além de disponibilizar um ambiente de trabalho 
mais eficiente para os servidores, através de interligação via fibra ótica; 
 
06 – Modernização administrativa: implantação tecnológica de processos 
administrativos eletrônicos. gestão integrada de informações, documentos e 
processos visando agilizar as demandas da prefeitura.  
 
07 – Continuidade dos trabalhos de manutenção e organização do arquivo 
público e histórico municipal e do patrimônio público municipal; 
 
08 – Ampliação e reformas de prédios próprios municipais; 
 



09 – Priorização da realização de concurso público,  proporcionando assim o 
repasse de descontos para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA e revisão do 
plano de cargos e salários; 
 
10 – Continuidade de um atendimento de excelência e a transparência na 
gestão pública; 
 
11 – Terceirização da administração do terminal rodoviário Antonio Massucatti. 
 

TURISMO, ESPORTE E LAZER 

 Conectar o turismo em São Gabriel da Palha na perspectiva do 

desenvolvimento regional sustentável; 

 Desenvolver um produto turístico para São Gabriel da Palha com base 

na agricultura familiar e no comércio; 

 Potencializar as identidades culturais regionais (artesanato, 

gastronomia, danças) como forma de gerar trabalho e renda; 

 Impulsionar o turismo ecológico; 

 Promover o turismo rural; 

 Promover São Gabriel da Palha como um centro regional de Eventos; 

 Incentivar a formação da mão de obra para o turismo, hotelaria e 

gastronomia e outras áreas; 

 Estimular e fomentar a geração de empregos e de renda vinculando o 

turismo e a economia da cultura; 

 Criar as feiras de artesanato; 

 Melhorar a infraestrutura turística de São Gabriel da Palha; 

 Criar dois portais nas entradas da cidade. 

 Implantação de um programa de estudos sobre pontos turísticos do 

município e seus potenciais, propondo e incentivando a confecção de 

projetos específicos; 

 Incentivo aos campeonatos de várzea, propiciando maior entrosamento 

e harmonia entre os munícipes; 

 Criação de programas de investimentos públicos nas áreas de lazer 

existentes no município; 

 Apoio na promoção de festas culturais nas comunidades do município; 

 Incentivo a música e aos grupos populares; 

 Fortalecer o projeto Campeões do Futuro; 

 Fortalecer as escolinhas de futebol e futsal nos bairros e distritos do 

município; 

 Voltar a ter a copa do Café Conilon, na categoria Esporte Amador com 

as crianças e jovens de 7 a 17 anos; 

 Fortalecer as escolinhas de voleibol, handebol, basquete e outros, 

realizando torneio para um maior intercâmbio esportivo no município; 

 Incentivar as escolas municipais a criar grupos teatrais; 



 Incentivar o esporte para a terceira idade; 

 Priorizar a Política de Esporte e Lazer como política pública do mundo 

contemporâneo centrada em práticas de emancipação e 

desenvolvimento humano; 

 Articular junto ao Governo Federal o Programa Segundo Tempo, 

Esporte e Lazer da cidade; 

 Implementar políticas públicas sociais articuladas com a política de 

esporte e lazer; 

 Criar Programa Social de Esporte e Lazer, integrando as ações dos 

Programas Segundo Tempo e Esporte, para crianças, adolescentes, 

jovens, adultos, idosos, pessoas om deficiências e com necessidades 

educacionais especiais; 

 Promover o esporte amador; 

 Criar centros poliesportivos; 

 Incentivo aos jogos Universitários e aos jogos escolares ; 

 Criação de fundo de incentivo aos atletas que praticam esportes de alto 

rendimento; 

 Criação de um centro de referência da juventude (onde se concentre as 

diversas opções de lazer destinadas à juventude); 

 Adequação e ampliação das praças poliesportivas as diversas 

modalidades de esportes. 

 Criação de um projeto de lei que valide os diversos tipos de estágios 

como experiência profissional; 

 Apoio a gazetinha; 

 Trabalhar com profissionais capacitados e habilitados a instruir as 

modalidade esportivas desenvolvidas pelos munícipes em local publico 

(academia ar livre) 

CULTURA 

1 Dar continuidade na realização de festivais de musicas, encontro de bandas 

e encontro de corais. 

 

2 Elaborar projetos que proporcione a busca de recursos na política do 

Ministério da Economia.  

 

3 Reativação e apoio ao Conselho Municipal de Cultura. 

 

4 Apoiar a articulação de todas as culturas existentes no município através do 

Conselho Municipal de Cultura. 

 

5 Criar parceria com terceiro setor, projetos e programas que potencialize e 

capacite as entidades culturais e artesanais da nossa região, proporcionando 

entretenimento e a geração de emprego e renda; 



 

6 Criar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação a feira do livro.  

 

7 Construção do Teatro Municipal em parceria com Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

8 Criar um calendário de eventos que atenda a promoção cultural, a confecção 

e o comércio. 

 

9 Construção do Museu de tradição cultural Gabrielense. 

 

10 Dar continuidade na Parceria com a Secretaria Municipal de Educação, na 

criação de grupos teatrais corais, fanfarras, bandas e orquestras . 

 

ASSISTENCIA SOCIAL: 

 

A sugestão é ampliar repasses ao Fundo Municipal de Habitação (do próprio tesouro 

municipal) para projetos de construção habitacional face o déficit habitacional do 

município e também promover a melhoria habitacional de alguns imóveis.  

Sobre a população em situação de rua o CREAS vem desempenhando um grande 

serviço de abordagem de rua em parceria com o grupo de articulação (Secretaria de 

Saúde, Secretaria de Serviços Urbanos, CDL, Igreja Católica, Grupo Espírita, Polícia 

Militar).  

Aumentar recursos humanos especializados como Assistentes Sociais, 

Psicólogos,Pedagogos, Advogados e motoristas para atuação nos serviços de proteção 

social básica e especial. 

Realização de união civil para pessoas em situação de vulnerabilidade nos próximos 

anos com a previsão de 120 uniões no período de 4 anos, ou seja, 30 uniões civil /ano.  

 

JUVENTUDE 

 Estimular e promover debates na sociedade o que diz respeito ao direito 

do jovem a viver todas as suas potencialidades, em especial 

relacionadas ao trabalho decente, à cultura e à educação de qualidade, 

reconhecendo a sua importância e protagonismo; 

 Implantar uma Política de Promoção do Trabalho Decente para a 

juventude, com a organização de jornadas que permitam a conciliação 

com os estudos e a inserção social, estendendo a rede de proteção 

social e ampliando as ocupações formais; 

 Intensificar ações de fiscalização em setores intensivos no uso da força 

de trabalho juvenil para avaliar e melhorar as condições materiais, 



jornada, segurança e saúde no trabalho, bem como nos contratos de 

aprendizagem e estágios; 

 Ampliar recursos públicos para apoio aos empreendimentos realizados 

por grupos de jovens em diferentes áreas, incluindo arte e cultura, 

esporte e turismo, nas zonas rurais e urbanas, através de incubadoras 

públicas de empreendimentos solidários; 

 Definir plano articulado junto à juventude para enfrentar as 

desigualdades de gênero e raça, a homofobia e todas as formas de 

preconceito e discriminação na sociedade; 

 Enfrentar os problemas de transporte, cultura, educação e segurança, 

de modo que as políticas públicas garantam para os jovens o direito à 

vida e à liberdade. 

 Combater o êxodo rural da juventude com a articulação para a oferta de 

curso superior em São Gabriel da Palha; 

 Ampliar o período do estudante na escola, em tempo integral e garantir a 

permanência do jovem no ensino médio, que é hoje o maior gargalo dos 

sistema de educação, além de ampliar o acesso ao ensino superior; 

 Criação de salão acadêmico de arte como forma de incentivo à 

produção artística juvenil; 

 Criação de uma lei municipal de incentivo à produção artística juvenil. 

 

INDUSTRIA E COMÉCIO 

 Continuar em parceria com SENAI SESSI E SEBRAE a capacitação 

para apoiar as indústrias de confecções; 

 Criar 01 distrito industrial no município de São Gabriel da Palha; 

 Realizar diagnósticos em parcerias com as entidades de representação 

dos comerciantes e comerciários, buscando soluções para atrair a 

demanda regional do comercio e da indústria; 

 Realizar projetos com políticas de proteção e manutenção da produção 

de alimentos artesanais e caseiros com apoio a política de vigilância 

sanitária; 

 Elaborar projetos com calendários de eventos de promoção cultural e 

comercial do jeans em parceria com os sindicatos da industria e 

comércios; 

 Realizar divulgação na mídia estadual das potencialidades do comércio 

local; 

 Continuar a ornamentar a cidade nos períodos mais importantes que 

estimule a sustentabilidade do comércio local; 

 Parcerias com o CDL objetivando suas demandas; 

 Criação do Balcão de empregos em parceria com o CINE; 

 



MEIO AMBIENTE 

_Continuidade e estruturação das Licenças Ambientais; 

_Sequência da Política Ambiental, amplamente discutida com População, com 

programas e ações que promovam o desenvolvimento sustentável e a 

educação ambiental com consciência ecológica e compromisso com meio 

ambiente, além da inclusão social; 

_ Cadastro de todas as empresas de terraplanagem do município; 

_ Promover política ambiental, centrada em orientação da ocupação, dentro do 

princípio da justiça ambiental e proteção das áreas verdes existente e 

regulação de uso adequado pela população; 

_ Continuação do Mapeamento e preservação de nascentes do município; 

_Continuação da promoção de políticas ambientais que invistam na proteção, 

preservação e conservação do patrimônio natural, nascentes e cursos de água; 

_Promover política Industrial seletiva, instalada ou redirecionada para as áreas 

determinadas privilegiando os setores industriais não poluentes e com baixo 

impacto  sócio ambiental; 

_ Adequar os organismo específicos da política ambiental: Adequação da 

Secretaria com corpo técnico, e equipamentos para exercício pleno  de sua 

missão; 

_ Continuidade dos Programas de Educação Ambiental nas escolas públicas e 

particulares; 

_ Estimular o espírito eco-crítico da população na preservação do equilíbrio do 

meio ambiente e intensificar a arborização; 

_ Desenvolver um plano de Arborização Municipal; 

_ Implantação de programas de fornecimento de mudas nativas; 

_ Incentivo na produção e comercialização de produtos orgânicos com isenção 

de taxas em parceria com Secretaria Municipal da Agricultura; 

_ Continuidade da promoção de Educação Ambiental, preservando e 

recuperando nascentes e margens dos rios São José e Rio Barra seca, bem 

como os córregos do nosso município, 

_Buscar capitação de recursos para desenvolver projetos Ambientais, com 

parceria do CIM Noroeste; 

OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 



SERVIÇOS URBANOS E TRANPORTE 

INFRAESTRUTURA E OCUPAÇÃO TERRITORIAL 

1. Dar continuidade na manutenção, reabertura, cascalhamento e construção 
de pontes e bueiros nas estradas vicinais do Município; 

2. Dar continuidade na substituição das lâmpadas da iluminação pública do 
Município por lâmpadas de LED; 

3. Revitalizar a Galeria do centro da cidade; 

4. Dar continuidade na construção de calçamentos, drenagens pluviais e 
esgoto em diversos bairros; 

5. Concluir a obra de construção da galeria pluvial no bairro Santa Helena; 

6. Dar continuidade na construção do segundo pavimento do Terminal 
Rodoviário “Antônio Massucatti”; 

7. Dar continuidade ao processo de Municipalização do Trânsito, executando 
as obras de sinalização horizontal, vertical e semafórica. 

8. Dar continuidade na execução do Plano de Saneamento Básico e Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, com ênfase na coleta e tratamento do esgoto e 
o abastecimento de água potável em todas as áreas urbanas do município; 

9. Elaborar e executar o Plano de Mobilidade Urbana e Acessibilidade com 
vistas ao desenvolvimento das áreas urbanas; 

10. Elaborar e executar o Plano de Manejo de Águas Pluviais, com vistas a 
favorecer a drenagem das águas, evitando pontos de alagamento nas ruas e 
edificações; 

11. Dar continuidade ao projeto de Coleta Seletiva dos materiais recicláveis e 
ampliar o apoio à ASCAT (Associação dos Catadores de Material Reciclável); 

12. Dar continuidade na prestação de serviços na limpeza pública; 

13. Estruturar o departamento de Limpeza pública com a aquisição de 
máquinas e caminhões; 

14. Incentivar práticas socioeducativas em parceria com a Secretaria de 
Educação e a Secretaria de Meio Ambiente na separação adequada do lixo 
reciclável; 

15. Estruturar a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano e a Secretaria 
de Serviços Urbanos e Transporte com corpo técnico para cumprirem, com 
equilíbrio, as demandas de execução dos planos e fiscalização das obras já 
existentes; 



16. Dar continuidade na Regularização Fundiária Urbana no Município. 

17. Melhorias no abastecimento de água no Patrimônio São José, São Roque e 
São Sebastião da Barra Seca. 

18. Fortalecer os meios de Transportes Coletivos. 

19. Implantar os Programas Habitacionais do Governo Federal, especialmente 
o “Programa Minha Casa Minha Vida”. 

20 . Recuperação do Antigo Prédio do Seminário, para instalações diversas. 

21 . Dar continuidade da expansão do projeto do sistema de vídeo 
monitoramento proporcionando mais segurança a nossa população.  

 
São Gabriel da Palha, em 24 de setembro de 2020. 

 

 

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA 

Pré-Candidata a Prefeita 

 

VON ROMMEL HOFMAN PEIXOTO 

Pré-Candidato a Vice Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 


