
PROPOSTA DE GOVERNO 

EVANDRO MARQUES CASSARO, brasileiro, solteiro, RG nº 790917, CPF/MF Nº 

90404548768, candidato a Prefeito Municipal nas eleições 2020 pelo partido 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de acordo com o disposto no Inciso IX, § 1º 

do art. 11, da lei nº 9.504/1997, apresenta a seguinte PROPOSTA DE GOVERNO a ser 

executada no Município de São Gabriel da Palha no exercício do mandato de Prefeito 

Municipal no período de 2021/2024. A presente proposta de governo é um documento 

básico para a elaboração do Plano de Governo do Município de São Gabriel da Palha - 

ES, para a gestão 2021/2024, e foi formulada através de sugestões de entidades 

associativas rurais e urbanas, comércio, empresas privadas, importantes segmentos da 

sociedade organizada, da população em geral. A nossa proposta de governo visa 

apresentar com clareza as sugestões que foram repassadas visando à solução de 

problemas na saúde, educação, habitação, agricultura, agroindústria, inclusão social, 

cultura, esporte, turismo, meio ambiente, mobilidade urbana, segurança pública, entre 

os principais itens que permitirão o desenvolvimento do PLANO DE GOVERNO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA NO EXERCÍCIO DO MANDATO DE PREFEITO 

MUNICIPAL NO PERÍODO DE 2021/2024, tomando como base as seguintes propostas e 

sugestões, em que se destacam os seguintes itens: 

Proposta de Governo 2021/2024 (Geral) 

1. Criação de Administrações Regionais, com indicação de um Administrador Regional 

vinculado à Região, dotando a estrutura da Regional de meios administrativos que 

permita um melhor atendimento à comunidade local; 

 2. Mapeamento das potencialidades dos recursos hídricos do município, objetivando 

projetos de barragens com finalidade de maior acúmulo de água e incentivo de 

técnicas como gotejamento para irrigação;  

3. Revisão no trânsito da sede do município, a partir de estudos com os munícipes; 

4. Parceria com a CESAN na gestão de tratamento de esgoto e coleta seletiva de 

resíduos sólidos nas escolas e comunidades do interior.  

5. Ampliar parcerias públicas privadas com empreendedores da região incluindo 

melhorias de acesso às propriedades de agroindústrias, cafeicultura e do agroturismo;  

6. Estudo de incentivos fiscais, tendo como referência os municípios que apresentam 

experiências exitosas; 

7. Capacitação e aprimoramento periódico dos Servidores Públicos  do Município.  

8. Regularização fundiária (recadastramento das propriedades urbanas e rurais);  



9. Programa de Engenharia e Arquitetura Sociais utilizando estagiários do município e 

convênio com o CREA/ES;  

10. Elaboração de um projeto de desenvolvimento e fortalecimento da produção de 

confecção de Jeans do município; 

 11. Projeto e padronização de calçadas cidadãs nos centros urbanos;  

12. Implementação de projeto urbanístico desenvolvido pelo SEBRAE e órgãos estaduais e 

federais de turismo e desenvolvimento urbano;  

13. Captação de recursos com vistas ao investimento em inovação, capacitação e criação de 

eventos voltados para os negócios na área de moda, confecção e cafeeira, de relevância 

nacional, estadual e  internacional;  

14. Celebrar convênios com Governo para fins de valorização e investimento na cultura local, 

na diversidade étnico-racial e de negócios da agricultura familiar para estudantes, 

agricultores/as e empresários.  

15. Incentivo ao desenvolvimento do empreendedorismo e da cooperação por meio da 

educação;  

16. Maior participação das comunidades quanto ao desenvolvimento dos projetos a serem 

licitados nas localidades;  

17. Resgate  e revitalização  da cultura dos povos colonizadores do nosso município; 

18. Programa de melhorias em estradas rurais com compactação, caixas de retenções e 

projetos de novas pontes em concreto armado; 

19. Criação do Projeto Mulher Gabrielense Empreendedora; 

20. Fortalecimento dos Centros de Referência e Assistência Social e implementação de 

políticas de proteção e prevenção social. 

21. Modernização do sistema municipal de tecnologias da comunicação e da informação; 

22. Implementação de ações de fortalecimento da qualidade de vida e social da pessoa idosa. 

 

Propostas de Governo para Educação e Esporte -2021/2024 

1. Estudo com a participação dos/as professores/as sobre tecnologias do Ensino 

Hibrido e modernização das tecnologias de aprendizagem em escolas urbanas e do 

campo, com vista a sua Implementação; 

2.  Inserção da música, educação do trânsito e empreendedorismo no currículo 

das escolas de acordo com a legislação vigente;  



3.  Universalização progressiva do atendimento em tempo integral para as 

crianças matriculadas na Educação Infantil;  

4. Viabilizar a ampliação do atendimento das vagas das creches para as crianças 

com faixa etária de zero a 03 anos;  

5. Realizar formação continuada dos/as professores/as e demais profissionais da 

educação nas diversas áreas do conhecimento conforme determina a Lei e Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº9393/96;   

6. Incentivar a implantação de cursos técnicos voltados para o mercado de 

trabalho e viabilizar a formação de professores em cursos de formação continuada e  

em pós graduação; 

7. Captação de parceria para abertura de pólo da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) ou outras formas de viabilizar a oferta do Ensino Superior;   

8. Celebrar convênios com os governos Federal e estadual para viabilizar o 

atendimento à construção, ampliação e reforma da rede física, bem como, aquisição 

de veículos para transporte escolar e equipamentos para qualificar o funcionamento 

das Unidades Escolares.  

9. Inserir os produtores do Município no programa de alimentação escolar; 

10. Potencializar a Inserção de atividades esportivas nas escolas nas modalidades 

de: atletismo, futsal, vôlei, basquete, handebol, xadrez, entre outras;  

11. Fortalecer o Programa de Transporte escolar dos alunos do campo, diminuindo 

o tempo nos deslocamentos de sua residência até a escola; 

12. Ofertar a Educação de Jovens e Adultos (EJA)  para além da Sede, estendendo 

aos moradores dos distritos deste Município,  com currículo articulado,  

preferencialmente, com a educação profissional, conforme determina a LDB nº 

9393/96;  

13.  Garantir o programa de alfabetização dos alunos, com material 

didático/pedagógico adequado às necessidades dos professores e alunos, com cursos 

de formação específica; 

14.   Apoiar e incentivar os trabalhos desenvolvidos pela PESTALOZZI, APAE e ONGs 

que atendam alunos com necessidades especiais; 

15. Implementar o fórum Municipal de Educação para assessorar na elaboração, 

execução e avaliação do Plano Municipal de Educação, visando práticas democráticas, 



científicas e sistêmicas, revitalizando o funcionamento do Conselho Municipal de 

Educação e do FUNDEB, além de diagnosticar as reais necessidades educacionais dos 

municípios para a melhoria da qualidade de ensino;   

16. Equipar os laboratórios de informática e bibliotecas das escolas municipais com 

recurso material adequado e profissionais qualificados;   

17. Aprimorar a participação das famílias, alunos, docentes, profissionais e 

comunidade na Gestão Democrática das escolas da Rede; 

18.  Estudar e implementar novos projetos de ampliação da Educação Infantil; 

19.   Incentivar a formação de atletas seja de esporte coletivo ou individual; 

20.   Apoiar as escolinhas de futebol, futsal, vôlei de quadra e de areia, basquete, 

Handebol, e danças, como: balé, ginástica rítmica, etc; 

21. Criação do programa de Educação Inclusiva municipal, com formação 

pedagógica e entre outras, tais como comunicação de surdo, libras, Braille e etc para 

inclusão das pessoas com deficiência; 

22. Reforma e revitalização do campo de futebol  do Município Gabrielão. 

 

Proposta de Governo para a Saúde – 2021 – 2024 

1. Fortalecimento do PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde) e ESF 

(Estratégia Saúde da Família) considerando as características do território;  

2. Implantar um Sistema de Informação com objetivo de  cadastrar as pessoas, a 

identificação do território e sua articulação com a Regulação.  

3.  Qualificar o atendimento das Unidades de Saúde, dotando de infraestrutura 

necessária ao bom para atendimento à população e para os profissionais da saúde;  

4.  Garantir o transporte sanitário. 

7. Fortalecimento de programa de Saúde Mental e ampliação da rede de 

atendimento e fortalecimento das ações realizadas sobre a temática. 

8. Ampliação de ações preventivas e educativas da saúde bucal de crianças e 

adolescentes. 



9. Realização de um programa de incentivo a qualificação da saúde da pessoa 

idosa, nos bairros e comunidades rurais. 

10. Implantação de prontuário eletrônico, de forma a integrar os Serviços de Apoio 

Diagnóstico e Terapêutico e Assistência Farmacêutica permitindo que se conheça a 

evolução clínica do paciente;   

11. Promover e incentivar a formação continuada dos profissionais de saúde; 

13. Estimular o intercâmbio entre a equipe da ESF e a equipe hospitalar estabelecendo 

uma relação holística do cuidado. 

14.  Instituir uma Comissão de Monitoramento e Avaliação da Saúde na busca da 

melhoria da qualidade das práticas de saúde.  

15. Apoiar os projetos fitoterápicos. Ampliação dos serviços de farmácias básicas nos 

distritos a fim de facilitar o acesso dos medicamentos aos munícipes.  

 

Proposta de Governo para a Infraestrura – 2021 - 2024 

1. Realização de obras de pavimentação em bairros periféricos; 

2.  Melhoria da cobertura da rede coletora de esgoto; 

3.  Construção de Matadouro público através de consorcio intermunicipal; 

4. Reestruturação da feira livre com a construção de um centro de abastecimento 

que garanta higiene e qualidade nos produtos oferecidos aos consumidores; 

5. Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com fortalecimento da 

reciclagem; 

6. Iluminação das vias  povoadas que ainda não possuem tais serviços; 

7. Manutenção das estradas, sobretudo as rurais, considerando as que são 

utilizadas no transporte da produção agrícola do município; 

8. Reforma das praças públicas potencializando esses espaços de convivência, 

lazer e embelezamento. 

 



Proposta de Governo para a Agricultura – 2021 - 2024 

1. Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos 

municípios de aquisição de gêneros da alimentação escolar de produtores locais; 

2.  Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte dos seus 

respectivos recipiente; 

3. Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para aproveitamento no 

período de ociosidade do solo; 

4. Estímulo à constituição de microempresas, agroturismo, associações para 

autogestão, por meio de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais; 

5. Fortalecimento das cooperativas e associações para beneficiamento e venda da 

produção agrícola;  

6. Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na 

agricultura familiar. 

 

Proposta de Governo para a Segurança – 2021 - 2024 

1. Realizar estudos e viabilizar a criação de Guarda Municipal; 

2.  Apoio de intensificação junto as policia (civil e militar) para combate a furtos e 

roubos tanto na sede quanto na área rural do Município; 

3. Construção de espaços urbanos mais seguros. 

 

Proposta de Governo para a Cultura – 2021 - 2024 

1. Resgatar o calendário festivo/cultural do Município; 

2. Valorizar e criar espaços para  as manifestações culturais do Município; 

3. Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de valorização 

dos artistas da terra.  

 

 



Proposta de Governo para Assistência Social – 2021 - 2024 

1. Fortalecer as políticas públicas assistenciais à pessoa idosa; 

2. Criação de centro de recuperação jovens infratores e viciados em drogas; 

3.  Programa de orientação para prevenção de alcoolismos e drogas; 

4. Ampliar e aperfeiçoar a rede dos Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS), para atender a demanda do Município, principalmente nas 

regiões de maior vulnerabilidade Social. 

5. Formação continuada dos profissionais que atuam na Assistência Social; 

6. Fortalecimento da Rede de Assistência da Criança e do Adolescente; 

7. Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação efetiva em suas 

funções; 

8. Fortalecimento do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais com  

inclusão das pessoas que atualmente não estão cadastradas pela falta de 

acesso à tecnologia da informação. 

 

Proposta de Governo para Meio Ambiente – 2021 - 2024 

1. Ampliação contínua na melhoria da gestão  das  áreas  verdes  

do Município tendo como princípio a sustentabilidade; 

2. Implantar Políticas públicas locais para a construção de uma consciência 

socioambiental. 

3. Promover a Educação Ambiental articulada com a Secretaria de Educação em 

conformidade com a legislação vigente; 

4. Combater  com  as agressões  ambientais. 

5. Realizar o desenvolvimento de estudos e pesquisas de caráter científico, 

tecnológico, cultural e educativo, objetivando a produção de conhecimento e a 

difusão de uma consciência de preservação ambiental; 

6. Criação de programas que estimulem boas práticas nas indústrias e nos 

comércios que expressem  à proteção do meio ambiente. 



A presente proposta de governo será a base do PLANO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO 

DE SÃO GABRIEL DA PALHA, ADMINISTRAÇÃO 2021/2024, a ser discutida com a 

sociedade de forma coletiva e participativa, visando apontar políticas públicas para 

educação, saúde, habitação, assistência social, turismo, transporte, segurança, meio 

ambiente, agricultura e comércio etc. Com base nessa áreas apresentadas,  nos 

propomos, a exercer um mandato de gestão participativa e ética assegurando novas 

perspectivas para o município. 

 


