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Em decorrência das eleições municipais de 2020, o PSOL – Partido Socialismo 

e Liberdade – vem apresentar o programa de governo que pretende executar 

no período que corresponde aos anos de 2021 a 2024. 

O PSOL concorrerá em chapa única, não se coligando com os mesmos 

candidatos de sempre, por não concordarmos com a velha prática política 

dessa cidade. Entendemos que essa disputa política do poder pelo poder só 

trouxe atrasos para o nosso município e estamos iniciando a mudança que 

tanto queremos, nos colocando à disposição dos cidadãos e cidadãs 

gabrielenses, que querem ver nossa cidade voltar a crescer. Eles têm disputa 

política, nós temos um projeto para São Gabriel da Palha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Apresentação 

São Gabriel da Palha é um município que pertence à região noroeste capixaba 

e se destaca principalmente por sua agricultura, pela força do comércio e 

também por ser o terceiro maior pólo de confecções do Estado. Nos últimos 

anos o município passou por momentos difíceis e de crise, em que vimos o 

fechamento de comércios e fábricas de roupas, racionamento de água, o 

aumento do desemprego, insegurança e a precarização dos serviços de saúde. 

A cidade que queremos é uma São Gabriel da Palha desenvolvida, 

acompanhando o desenvolvimento dos municípios vizinhos, com mais 

segurança, melhorias no trânsito para facilitar o acesso ao comércio e a 

circulação das pessoas, maiores investimentos no campo e na agricultura 

familiar, investimento em cultura, esporte e lazer, educação, reflorestamento e 

promoção e acesso a saúde pública. 

Em anos de disputa eleitoral temos como principais nomes, políticos antigos, 

que aparecem em todas as campanhas, ou como candidatos ou como 

apoiadores, o que torna a política polarizada e com os mesmos grupos no 

poder. Precisamos de alternativas, de cidadãos dispostos a mudar o cenário 

político atual, para assim construirmos uma nova política e transformarmos São 

Gabriel da Palha em um município melhor para todos, através de um mandato 

participativo e popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Programa de governo – Medidas para alcançar o objetivo 

2.1.  Servidores Municipais 

A construção de um novo modelo de gestão só pode ter êxito se levar em 

conta o conhecimento que o servidor tem do funcionamento do município, e 

com este estabelecer um diálogo, melhorado o desempenho e a utilização 

dos recursos, garantindo que essa máquina – constituída por seus agentes 

– tenha no cidadão e na cidadã o foco central de sua atividade. Isso 

significa que toda modernização, investimento em capacitação com o 

aperfeiçoamento dos serviços devem ser feitos para cumprir objetivos e 

metas na prestação do melhor serviço público possível à população, agindo 

de forma transparente e democrática valorizando o papel das servidoras e 

servidores. Nossa finalidade é a prestação de um serviço de qualidade, 

respeitando o povo e chamando-o a participar do processo decisório. A 

Prefeitura deixará de ser propriedade de grupos políticos e passará a ser 

verdadeiramente administrada com a participação direta e indireta dos 

cidadãos. O funcionário público terá um papel fundamental nas mudanças, 

ele deverá ser o protagonista ativo de todo o processo. 

PROPOSTAS: 

- Realizar imediatamente uma auditoria da dívida pública do município, em 

todas as secretarias/departamentos/órgãos, com atenção especial, aos 

contratos firmados, analisando o impacto de médio e longo prazo, bem 

como a evolução dos desembolsos para o serviço da dívida. 

- Elevação progressiva do nível salarial do servidor, com negociação 

objetiva, permanente, respeitosa e responsável com o sindicato dos 

servidores municipais. 

- Discussão e negociação da pauta de reivindicações dos servidores. 

- Rediscussão e revisão do plano de cargos e salários. 

- Fazer uma discussão entre os agentes de trânsito quanto as suas 

atribuições. 

- Não tolerar entre os cargos de confiança nenhum tipo de empreguismo, 

nepotismo, corrupção, fraude ou roubo a quem quer que seja com 

afastamento imediato e adoção de medidas judiciais cabíveis. 

- Insalubridade/periculosidade: Os servidores que desempenharem trabalho 

insalubre/periculoso passarão a receber o adicional automaticamente no ato 

da admissão sem que este necessite requerer. 

- Criação do vale feira para os servidores, um valor que deverá ser utilizado 

exclusivamente na feira e/ou no MPA (Mercado Popular de Alimentos) e em 

estabelecimentos pré cadastrados que, ou vendam produtos da região, ou 

participem do programa de apoio aos pequenos agricultores; 



- Alteração do cargo Auxiliar de Enfermagem ESF (CLT) para Técnico de 

Enfermagem ESF (CLT), com ajuste salarial compatível e garantindo aos 

servidores que não possuem o curso técnico o direito a permanência no 

cargo com o devido aumento salarial. A partir do próximo Processo Seletivo, 

o curso em Técnico em Enfermagem passará a ser obrigatório. 

- Abertura de Concurso Público para preenchimento de vagas e cadastro de 

reserva. 

2.2. Assistência Social 

A nossa política de assistência busca a construção de uma cidade de 

direitos. Entendemos ser necessária a implementação da política de 

assistência social. Reconhecemos a importância de uma estrutura 

institucional da assistência, contudo, afirmamos serem enormes e 

crescentes os desafios frente a uma sociedade tão desigual. Buscaremos 

assegurar a implementação de uma política construída com ampla 

participação nas decisões e em cooperação com organizações da 

sociedade civil na formulação das políticas e no controle das ações em 

todos os níveis; a primazia da responsabilidade do Estado na condução da 

Política de Assistência Social em cada esfera de governo e a centralidade 

na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos. 

De acordo com o estudo realizado pelo IJSN – Instituto Jones dos Santos 

Neves – sobre o Déficit Habitacional no Espírito Santo com base no 

CadUnico, em 2017, São Gabriel da Palha possui mais de 2000 pessoas 

vivendo em condições de aluguel, coabitação e parte dessas vivendo em 

condições precárias como em moradias improvisadas. 

PROPOSTAS: 

- Construção de moradias populares. 

- Cobertura da quadra em frente a APAE. 

- Dar assistência ao Instituto de Longa Permanência de Idosos, conhecido 

como Asilo, inclusive com tratamento fisioterápêutico, odontológico, médico 

e farmacêutico. 

- Agilizar e garantir o funcionamento dos serviços da proteção social 

especial às famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. 

- Efetivar a intersetorialidade das políticas sociais de forma a garantir o 

direito de todos os cidadãos na sua integralidade. 

- Criar um Centro de Referência e Atendimento às Mulheres Vítimas de 

Violência Doméstica, com assistência de uma Equipe Multidisciplinar – 

Assistência Social, Psicológica e Jurídica. 

- Impulsionar políticas de promoção da igualdade racial, gênero, e 

orientação sexual. 



- Formar o grupo de apoio familiar para os pais e familiares de pessoas 

LGBTQIA+, levando informações e compartilhando histórias de quem já 

vivenciou essa experiência, para que a vida e o direito à liberdade individual 

de cada um/a se expressar seja respeitado, confortável, seguro e libertário. 

- Implantar o núcleo de apoio e assistência à comunidade LGBTQIA+. 

- Fortalecer as comunidades dos interiores, através da formação dos grupos 

comunitários com liderança, para assim, recebermos suas demandas e 

planejarmos o desenvolvimento e melhorias para cada região. 

- Oferecer o desjejum/lanche nos ônibus que levam os pacientes para 

tratamento, consultas, realização de exames e procedimentos médicos em 

outros municípios. 

- Implantação da casa de apoio para os cidadãos e cidadãs que necessitem 

de abrigo e alimentação quando precisam se deslocar para realização de 

procedimentos médicos em outros municípios.  

- Rever imediatamente os conceitos e técnicas de abordagem e tratamento 

da população em situação de rua e dos usuários de drogas, tornando o 

acolhimento humanizado, buscando viabilizar abrigo temporário para estas 

pessoas, e realizar busca ativa da história familiar e domiciliar de cada 

indivíduo. Caso seja de outro município, encaminharemos a documentação 

para a Assistência Social do local para intervenção e acompanhamento. 

- Trabalhar para aumentar o acesso à justiça e a mecanismos de reinserção 

social de egressos do sistema penitenciário e do sistema de medidas 

socioeducativas. 

2.3. Saúde Pública 

A Saúde Pública em São Gabriel da Palha é peça chave em todo período 

eleitoral. Campanhas marcadas por promessas descabidas, que vão desde 

a abertura do Hospital Santa Rita, UTI móvel até a famigerada “motolância”, 

utilizadas pelos mesmos grupos políticos de sempre, se utilizam da carência 

da população que mais necessita dos serviços públicos de saúde para 

ganharem popularidade e consequentemente se elegerem. O que vemos 

nos últimos anos é o total descaso com a saúde, desorganização, 

desvalorização do profissional, falta de materiais odontológicos, 

equipamentos sem manutenção, postos de Saúde da Família sempre 

lotados, má divisão de áreas das unidades de ESF, postos construídos em 

locais distantes da população correspondente, troca frequente de médicos, 

falta de medicamentos na farmácia básica, dificuldade na marcação de 

exames e consultas com especialistas e ainda pessoas que tem influência 

política sendo beneficiadas e utilizando a máquina pública para favorecer 

grupos específicos, ambulâncias sucateadas, entre outros.  

Defendemos a saúde como direito e os princípios da universalidade, 

integralidade, igualdade de acesso e controle público do sistema. Para isso, 

devemos fortalecer o que é estatal e apenas contratar aquilo que o serviço 



estatal não pode prover. É urgente implementar medidas de controle público 

do atendimento de saúde na cidade de São Gabriel da Palha. Além disso, 

as ações de assistência devem ser decididas coletivamente entre 

população usuária e trabalhadores do SUS, e não se constituírem em 

encenações ou demagogias, como nas gestões anteriores. 

Fortalecer as Estratégias de Saúde da Família, valorizar o profissional, 

melhorar as condições de trabalho assim como o ambiente, manutenção 

adequada dos equipamentos, levar a ESF para dentro das comunidades 

mais necessitadas, ampliar e promover a Saúde Bucal, acompanhar as 

atividades desenvolvidas no Hospital São Gabriel e buscar melhorias estão 

no nosso plano. 

PROPOSTAS: 

- Abertura de Processo Seletivo da ESF para preenchimento das vagas em 

desfalque nas equipes de Saúde da Família e cadastro de reserva para as 

novas unidades. 

- Construção da ESF Cachoeira da Onça com farmácia básica e sala de 

vacina. 

- Construção da ESF Aimorés com sala de vacina. 

- Construção da ESF Gustavo Boni com sala de vacina. 

- Implantar a Farmácia básica na ESF Fartura. 

- Implantar a ESF do Patrimônio São José. 

- Equipar todas as unidades de saúde com Fraldário.  

- Implementar o Raio X odontológico nas ESF que possuem Equipes de 

Saúde Bucal, com adequação do ambiente seguindo as regras de 

biossegurança. 

- Implementar o novo sistema de Regulação, equipando as unidades com 

computadores, capacitando e atualizando os profissionais sobre o modelo. 

- Estudo da lei do incentivo financeiro adicional dos agentes comunitários de 

saúde e de combate às endemias (ACS e ACE) com a viabilização do 

repasse. 

- Tablet para facilitar e agilizar o trabalho das/dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS). 

- PMAQ: Alteração da lei para destinar parte do dinheiro para os servidores 

das ESF e ainda de maneira igual entre todos de cada equipe, 

independentemente do cargo. 

- Setor Odontológico do Posto Central: colocar para funcionar de manhã e à 

tarde com dentistas cobrindo todos os horários. 



- Implantação do PA Odontológico nos finais de semana para atender às 

urgências e emergências que eventualmente ocorrem aos sábados e 

domingos. 

- Recuperar os consultórios odontológicos dos interiores e definir 

cronograma de atendimento entre os Cirurgiões Dentistas do quadro 

efetivo. 

- Implantação do Centro de Reabilitação Fisioterapêutico e implementar o 

atendimento domiciliar para casos onde a remoção não seja possível. 

- Consolidar a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher. 

- Implementar o tratamento para dependentes químicos, com 

acompanhamento médico e psicológico. 

- Finalizar a obra de reforma da Secretaria de Saúde e da Casa da Mulher. 

- Implantar o CCZ – Centro de Controle de Zoonoses. 

- Disponibilizar espaço adequado para abrigo de animais recolhidos, 

tratados ou em tratamento, em parceria com projetos e ONGs, com 

acompanhamento veterinário, até que se recuperem e sejam colocados 

para adoção, assim como estimular essa prática.  

- Disponibilizar Médico/a Veterinário/a para visitar propriedades rurais 

mediante agendamento prévio. 

- Buscar recursos para abertura de pelo menos um leito de UTI em nosso 

hospital. 

2.4. Infraestrutura, Mobilidade Urbana e Transporte 

São Gabriel da Palha se depara com um grave problema quando se trata de 

infraestrutura, planejamento e adequação do trânsito em relação ao 

crescimento populacional e aquisição de veículos automóveis pelos 

munícipes. Hoje não se encontra uma vaga com facilidade para 

estacionamento na região central e até mesmo nos arredores, muitas vagas 

são ocupadas por trabalhadores do comércio e por motocicletas e não há 

sequer um planejamento por parte das últimas gestões para melhorar e 

organizar a cidade. Muitas vezes nós gabrielenses até desistimos parar 

para comprar por conta dessa dificuldade, alguns até preferem fazer 

compras em municípios vizinhos quando tem a oportunidade, e isso afeta 

diretamente o comerciante local, que sente os efeitos de uma má gestão. 

Em horários de saída para almoço e fim de expediente temos um fluxo 

intenso e congestionado de veículos automóveis, maior risco de acidentes e 

dificuldade no deslocamento. Também vemos pedestres/ciclistas e 

motoristas confusos com o semáforo central e as travessias já que não há 

sincronização da sinalização e o semáforo que há anos não tem 

funcionalidade alguma no cruzamento da Praça Aurélio Bastianello com o 

Spadeto. 



Também não vemos novas linhas de ônibus que acompanhem o 

crescimento habitacional de São Gabriel da Palha, visto que novos bairros 

mais distantes do centro vêm surgindo e crescendo consideravelmente.  

PROPOSTAS: 

- Finalizar a obra do Terminal Rodoviário de São Gabriel da Palha, inclusive 

a parte superior, com a utilização do espaço para construção de lojas. 

- O novo Centro de São Gabriel da Palha: reorganização e reurbanização 

da região central de São Gabriel da Palha, com uma obra que irá favorecer 

tanto o comércio local, quanto o trabalhador, assim como a locomoção dos 

gabrielenses. 

- Implantação de novas linhas de ônibus, com a construção do Terminal 

Local dos Circulares. 

- Implantação da rede de esgoto no Bairro Almirante assim como a 

pavimentação das ruas. 

- Pavimentação e reparação de ruas e avenidas onde haja a necessidade, 

em diálogo com as comunidades. 

- Asfaltamento da estrada que liga o córrego Bley ao Fartura. 

- Implantação de oficina própria para que os motoristas acompanhem as 

necessidades dos automóveis da frota municipal, e possam leva-los para o 

conserto quando necessário ou quando atingir os prazos de revisão. 

- Redutor eletrônico de velocidade na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar 

(saída para Nova Venécia). 

- Desconto de 20% no IPTU do ano, caso o proprietário do imóvel reforme 

ou repare sua calçada que esteja danificada, comprovando por fotos (antes, 

durante e depois) e recibos referentes à obra. 

2.5. Educação 

A prioridade é transformar a educação básica, investir na qualidade do 

ensino, que permitirá às nossas crianças, adolescentes e jovens condições 

de acesso pleno às etapas superiores do ensino, educando as crianças 

desde a primeira infância e promovendo as condições indispensáveis para 

que o trabalho dos educadores possa ser desenvolvido com qualidade. A 

educação deve estar a serviço da socialização dos meios intelectuais de 

compreensão crítica da realidade, de formação e exercício do intelecto 

autônomo e libertário – concepção esta que norteará o projeto pedagógico a 

ser debatido e disputado em nossas escolas e onde mais a prática 

educativa se dê, garantindo aos educadores amplos debates do plano 

nacional de educação, prevalecendo os mecanismos democráticos de 

decisão, aos quais os governantes tem definido arbitrariamente sem 

discussão com a categoria. 

PROPOSTAS: 



- Dialogar com a categoria para atuarmos diretamente sobre as principais 

demandas, trazendo para a Secretaria de Educação um nome competente 

e que não esteja envolvido em politicagem, assim como as diretorias das 

escolas; Horizontalização da gestão democrática nas escolas. 

- Construção da creche no Bairro Jardim Vitória. 

- Merenda escolar que não falte, visto que muitas crianças têm sua principal 

refeição do dia a merenda na escola. 

- Acompanhamento nutricional da merenda escolar. 

- Melhoria do ambiente escolar com laboratórios de ciências e informática. 

- Melhora na relação Família x aluno x escola. 

- Garantir a formação continuada para os trabalhadores da educação, 

formação em serviço e assessoramento pedagógico especializado. 

- Contratar assistentes sociais e psicólogos para atuar nas escolas de 

ensino fundamental e creches. 

- Reestruturação/não fechamento das escolas do campo. 

- Fortalecimento dos conselhos escolares. 

- Concurso público para professores e funcionários. 

- Capacitar e complementar o quadro de profissionais de educação 

especial. 

- Revitalização, modernização e informatização da Biblioteca Pública 

Municipal. 

2.6. Cultura 

A Cultura é indispensável para o desenvolvimento social do nosso povo. A 

produção cultural da nossa sociedade é a principal ferramenta de promoção 

da nossa história. Por conta disso é de fundamental importância o respeito 

e à valorização das diferentes manifestações culturais existente na cidade. 

É preciso compreender a cultura como um processo interativo de 

construção, compreendendo as práticas culturais e seus significados. 

Compreender a cultura como patrimônio material e imaterial da nossa 

identidade capixaba herdada pelas tradições dos diferentes grupos sociais e 

étnicos que constituem a nossa sociedade, sendo fundamental o respeito à 

diversidade cultural. A valorização das diferentes manifestações culturais da 

nossa sociedade é de fundamental importância para a construção e 

preservação de uma identidade cultural, gabrielense, capixaba e brasileira, 

que se expressam através das diversas linguagens e expressões culturais. 

A nossa cidade sofreu ao longo das administrações com um modelo de 

construção do crescimento econômico que explorou nossa cultura como um 

elemento “massificado”, arrancando a nossa identidade. Faz-se necessário 

um projeto de valorização da nossa produção cultural. Os indivíduos e 



grupos sociais devem ter garantidas as condições de criar, preservar e 

difundir suas expressões culturais, respeitando a sua identidade e 

possibilidades de participação. Um dos pontos mais importantes para o 

nosso projeto é ampliar a participação popular potencializando as ações e 

incentivando outras desenvolvidas pela própria sociedade. 

PROPOSTAS: 

- Utilização da casa de vidro como Espaço Cultural, com a realização de 

peças de teatro, cineclube, amostras culturais e exposições. 

- Celebrar o dia da Consciência Negra, o Folclore, o dia do Evangélico 

Gabrielense e demais datas históricas e comemorativas. 

- Promover e apoiar oficinas de Capoeira. 

- Resgatar a história e memória de nossa cidade, através de uma feira da 

diversidade cultural. 

- Envolver a comunidade na realização da festa da cidade, transformando-a 

em um evento também direcionado para as famílias e que abrace os 

artistas locais. 

- Realização do Domingo na Praça, com apresentações musicais e 

culturais, exposições e barracas de alimentação. 

2.7. Esporte e Lazer 

As atividades de lazer esportivo contribuem para desenvolver a 

sociabilidade e as relações interpessoais, além de preencher o tempo 

ocioso e fazer bem à saúde, melhorando qualidade de vida. É de 

responsabilidade do poder público proporcionar atividades em espaço 

públicos, incentivar e manter equipes e ou atletas, criar mecanismos de 

interação com outras áreas como a educação e a saúde, atendendo a 

metodologia interdisciplinar como manifestações culturais do esporte: físico 

esportivas, intelectuais, sociais e turísticas. 

PROPOSTAS: 

- Resgatar os jogos escolares municipais, incentivando a prática do esporte 

por parte dos alunos das escolas do município. 

- Promover e apoiar oficinas de lutas. 

- Implementar a rua do lazer com a utilização da Galeria aos domingos pela 

manhã para passeio, caminhada, ciclismo e diversão em família, com o 

apoio à feira de artesanatos. 

- Resgatar e fortalecer o campeonato interbairros e também promover a 

copa das fábricas, dando base e estrutura, em parceria com as 

comunidades locais. 

2.8. Emprego e Renda 



A manutenção da política econômica neoliberal baseada no tripé juros altos, 

superávit primário (economia de recursos para pagamento de juros da 

dívida) e metas de inflação limitam a capacidade de aumento do produto e, 

por conseguinte, da geração de emprego e renda da economia brasileira. 

É necessário, portanto, criar um movimento que reoriente o modelo de 

desenvolvimento adotado no Brasil e questione a política de juros altos de 

Governo Federal, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento da 

geração de emprego e renda. 

Paralelamente a essa atuação política em âmbito nacional, o prefeito 

contribuirá para minimizar esse quadro oferecendo apoio a economia 

popular para geração de emprego e renda. O prefeito não pode perseguir 

os trabalhadores do mercado informal, ou se abster, ao não apresentar 

alternativas que combatam o problema. É necessário desenvolver os 

conceitos de economia popular, organização dos produtores e comerciantes 

populares para produção e venda de bens produzidos nos próprios bairros, 

construindo um mercado solidário interno, gerando trabalho e renda. 

Os empregos formais em nossa cidade giram em torno do comércio, das 

fábricas de roupa e o serviço público. Uma grande parte desses 

trabalhadores recebem salário mínimo, que nos últimos anos não sofreu 

aumento real de seu valor e vemos nossa moeda cada vez mais 

desvalorizada. Hoje nossa população se depara com a alta dos preços dos 

alimentos, aluguéis, alta do preço da gasolina e vagas de empregos formais 

cada vez mais difíceis. 

PROPOSTAS: 

- Realizar parceria com o setor de confecções do nosso município, 

disponibilizando as lojas do shopping da Rodoviária, quando finalizarmos a 

obra, para funcionarem como lojas da fábrica e “show room”, 

preferencialmente para as fábricas de menor porte, oferecendo subsidio e 

apoio no início para que se estabeleçam. 

- Criar uma nova cultura de transparência e eficiência para a realização de 

licitações segundo o volume de recursos, a importância estratégica dos 

bens e serviços contratados. 

- Apoiar firmemente o micro empresariado, a agricultura familiar e 

agricultura orgânica. Por tratar-se de atividades de pequenos 

empreendedores, de natureza familiar, é responsável por um grande 

número de empregos e geração de renda. 

- Promover a autonomia econômica e financeira das mulheres por meio da 

assistência técnica, do acesso ao crédito e do apoio ao cooperativismo, 

especialmente para as mulheres chefes de família. 

- Fortalecimento do comércio com as obras de infraestrutura e mobilidade 

urbana. 



2.9. Agricultura 

A terra é a questão central no processo da produção agrícola. Para que o 

pequeno produtor continue produzindo, temos que criar políticas que 

satisfaçam suas necessidades: na irrigação, no plantio, no investimento da 

terra para melhor produzir e na sua comercialização com incentivos que 

desenvolvam formas coletivas de organização e resistência essenciais na 

luta contra a ofensiva dos latifúndios. Políticas essas que devem ser feitas 

com um grande debate com esses/as trabalhadores/as, desde a luta pela 

terra a venda final do alimento. 

 PROPOSTAS:  

- Com a formação dos grupos comunitários com liderança nos interiores, 

organizaremos uma agenda para levar as máquinas agrícolas para 

melhorias de cada região, permanecendo a disposição pelo tempo definido 

no cronograma. 

- Fortalecimento das Associações de pequenos agricultores, com incentivo 

a construírem modos coletivos de produção, industrialização e 

comercialização. 

- Vale feira que beneficiará tanto o servidor municipal quanto os pequenos 

produtores e a agricultura familiar e orgânica. 

- Utilização de mais de 40% dos recursos destinados a merenda escolar, na 

aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar do município. 

- Implantação de viveiros com assistência técnica e tecnológica, orientando 

os agricultores sobre os passos a serem dados. 

- Construção de caixas secas nas estradas, em pontos estratégicos. 

- Desenvolver e implantar o Programa de Apoio aos Pequenos Produtores 

(Vale feira, máquinas agrícolas, caixas secas, instrução técnica, liderança, 

incentivos). 

- Organizar cronograma para levar trator de esteira para preparo do terreno 

para o plantio de café, subsidiar mudas e insumos para o plantio e 

manutenção da lavoura, diminuir o que for possível da burocracia para os 

licenciamentos, construção de caixas secas e melhoria das estradas. 

- Construção de barragens para reserva de água, mediante estudos e 

avaliações do impacto ambiental, incentivando o reflorestamento e 

recuperação das áreas de nascentes. 

2.10. Segurança Pública 

O problema da Segurança Pública está associado à extrema desigualdade 

presente na sociedade. A existência de regiões bastante pobres e de 

famílias que vivem abaixo da linha da pobreza facilita a atuação do tráfico 

de drogas e o aumento da criminalidade. Por isso, é fundamental um 

investimento imediato em questões estruturais como moradia, educação e 



geração de emprego e renda que visam melhorar a qualidade de vida da 

população, assegurando a conquista dos seus direitos. A melhoria dos 

equipamentos como postes de iluminação, monitoramento de praças, 

infraestrutura, garantir a pavimentação das ruas, são papéis da 

administração municipal para assim criar um ambiente de segurança nas 

comunidades.  

Precisamos também enfrentar a violência doméstica e familiar contra as 

mulheres, situação que se agravou com a pandemia, forçando as mulheres 

a estarem por mais tempo junto de seus agressores.  

O município de São Gabriel da Palha precisa enfrentar a violência cotidiana 

a que são submetidas as mulheres. Para tanto, precisa inverter as 

prioridades, investindo na área social, destinando recursos para as políticas 

de atendimento aos segmentos mais vulneráveis da população. 

Além disso, nossos comerciantes sofrem com a sensação de insegurança, 

visto que roubos e assaltos são cometidos com frequência em nossa 

cidade. 

PROPOSTAS: 

- Implantação de vídeo monitoramento nas principais vias do município, 

integradas ao projeto d’O Novo Centro de São Gabriel da Palha e também 

nas praças de nossa cidade. 

- Implementar programas de prevenção primária para a juventude e suas 

famílias em conjunto com as demais secretarias (programas de acesso a 

atividades culturais e esportivas, educação e qualificação profissional, 

geração de trabalho, emprego e renda, saúde). 

- Apoiar e melhorar o programa Menor Aprendiz, com viabilização de cursos 

e oficinas em diversas áreas, buscando parceria para realização de 

estágios em fábricas e outros estabelecimentos. 

- Estímulo ao uso dos espaços públicos e convívio social mediante uma 

política de iluminação e aprimoramento de ruas e praças a partir de 

consultas à população, quanto às suas prioridades, iniciando-se pelos 

bairros da periferia, que historicamente tiveram menos acesso a tais 

serviços públicos. 

- Coibir e prevenir a violência contra as mulheres, melhorando o acesso, 

cobrando do Estado a implantação da Delegacia de Proteção a Mulher, 

inclusive aos sábados e domingos e implementando a Divisão de 

Atendimento à Mulher em nossa cidade. 

- Cobrar do estado estrutura e efetivo que atendam de forma satisfatória a 

delegacia de proteção a mulher, da criança e adolescente. 

- Realizar a vigilância do patrimônio municipal. 

2.11. Meio Ambiente 



Sabendo que as forças acumuladas pelo sistema econômico financeiro 

empobrecem e ameaçam o conjunto da humanidade e da vida no planeta, a 

forma de luta contra o modelo de capitalismo vigente, significa a luta em 

defesa da ecologia, do meio ambiente e da vida. 

PROPOSTAS: 

- Canalizar o esgoto do Bairro Cachoeira da Onça até o “pinicão”, tirando do 

curso do Rio São José. 

- Lutar perante a CESAN para reduzir o valor da taxa de esgoto. 

- Criação de um Programa Municipal de Produção de Água com ações que 

englobem mapeamento, análise, recuperação e proteção de nascentes, 

reflorestamento e construção de caixas secas. 

- Ampliar e melhorar coleta seletiva, com orientação e conscientização da 

população Gabrielense. 

- Levantamento das áreas de APP (área de preservação permanente), 

aplicando a legislação do Novo Código Florestal, transformando-a em áreas 

verdes e fazendo intervenções de engenharia quando preciso. 

- Criação, manutenção, ampliação e cuidado com as áreas verdes da 

cidade. Observando nos bairros e no campo a possibilidade de jardins, 

praças, parques, unidades de conservação, em discussão com a 

comunidade. 

- Fortalecimento da agricultura orgânica e agroecológica com apoio e troca 

de conhecimentos com organizações e/ou instituições que tenham 

experiência nessa atividade. 

- Recuperação ambiental de áreas degradadas, topos de morros, beiras de 

córregos ou rios. 


