
 

PLANO DE GOVERNO 2021

EDUCAÇÃO 

• Valorização dos profissionais / Professor nota 10 

além do pagamento.

• Pagamentos em dia

• Bolsas para estudantes de universidades para a ajuda na moradia e 

passagem. 

• Casa de apoio ao jovem estudante. 

• Climatização das escolas em 50%

• Estruturação e melhores condiçõ

(Refeitórios, quadras e cozinhas

• Tratamento igual a todos os funcionários

• Gestão participativa.

• Acabar com aulas vagas

• Cumprimento de carga horaria, diminuindo os prejuízos de conteúdos 

• Melhorar a merenda escolar (integração com agricultura familiar

• Implantar laboratórios de informática e robótica

• Retornar as obras das escolas do Tamarindo e da Abilherinha

• Realizar concurso 

• Reforço escolar nas comunidades aproveitando os espaços vazios da 

comunidade.  

• Fardamento, lista de 

• Trabalho ativo da secretaria com uma rigidez maior nos trabalhos 

educativos.  

• Participação direto de psicopedagogo n

•  Diretores e coordenadores ter conhecimento administrativo e didático 

de sala de aula (liderança

• Inclusão família e escola

• Línguas estrangeiras e libras.

 

PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

Valorização dos profissionais / Professor nota 10 – incentivo, bônus, ir 

do pagamento. 

Pagamentos em dia. 

Bolsas para estudantes de universidades para a ajuda na moradia e 

Casa de apoio ao jovem estudante.  

Climatização das escolas em 50%. 

Estruturação e melhores condições de trabalho aos profissionais 

quadras e cozinhas.)  

Tratamento igual a todos os funcionários.  

ão participativa. 

Acabar com aulas vagas.  

Cumprimento de carga horaria, diminuindo os prejuízos de conteúdos 

Melhorar a merenda escolar (integração com agricultura familiar

Implantar laboratórios de informática e robótica.  

Retornar as obras das escolas do Tamarindo e da Abilherinha

Realizar concurso publico.  

Reforço escolar nas comunidades aproveitando os espaços vazios da 

Fardamento, lista de materiais.  

Trabalho ativo da secretaria com uma rigidez maior nos trabalhos 

Participação direto de psicopedagogo nas escolas e nutricionista

Diretores e coordenadores ter conhecimento administrativo e didático 

de sala de aula (liderança.)  

Inclusão família e escola.  

Línguas estrangeiras e libras. 

incentivo, bônus, ir 

Bolsas para estudantes de universidades para a ajuda na moradia e 

es de trabalho aos profissionais 

Cumprimento de carga horaria, diminuindo os prejuízos de conteúdos  

Melhorar a merenda escolar (integração com agricultura familiar.)  

Retornar as obras das escolas do Tamarindo e da Abilherinha.   

Reforço escolar nas comunidades aproveitando os espaços vazios da 

Trabalho ativo da secretaria com uma rigidez maior nos trabalhos 

as escolas e nutricionista. 

Diretores e coordenadores ter conhecimento administrativo e didático 



 

• Educação física qualificada. 

• Educação financeira. 

• Valorização da importância da biblioteca no município, integração com 

escola e professores de linguagem, incentivo do paradidático.

• Professores lecionar em suas áreas de formação. 

• Professores efetivos fora da sala de aula, que volte ou peça licença sem 

vencimento – isso

• Criar uma equipe responsável para monitorar todas as escolas, fazer 

manutenção elétrica, hidráulica, retalhamento e limpeza em geral.

•  Todos os servidores cumprirem com sua carga horaria mínima de 8 

horas diárias. 

• Um coordenador de transpo

• Formar uma equipe responsável pelas atividades culturais nas escolas.

• Formar uma equipe responsável pelas atividades nas escolas

• Forma uma equipe de formadores, formação continua, dando ênfase ao 

português e matemática.

• Educação continua aos p

• Motivação em reuniões dos pais e educadores buscando a interioridade 

entre os órgãos e família.

• Aquisição de veículos para uso das equipes técnicas da educação.

 

SAUDE 

• Colocar médico cinco dias da semana no município 

• Reimplantar atendimento medico na zona rural; Montes Claro, Gonçalo 

Alves, Tamarindo, Assentamento Santa Luz, 

da onça e Riacho.

• Abrir laboratório de exames no posto de saúde da localidade T

• Diminuir a burocracia e agilizar

exames e consultas.

• Ampliar a oferta de exames laboratoriais de oito para mais de trinta 

exames tanto na sede como na Abilheirinha e tanques.

• Aumenta a oferta de medicamentos na farmácia básica.

Educação física qualificada.   

Educação financeira.  

importância da biblioteca no município, integração com 

escola e professores de linguagem, incentivo do paradidático.

Professores lecionar em suas áreas de formação.  

Professores efetivos fora da sala de aula, que volte ou peça licença sem 

isso onera a folha. 

Criar uma equipe responsável para monitorar todas as escolas, fazer 

manutenção elétrica, hidráulica, retalhamento e limpeza em geral.

Todos os servidores cumprirem com sua carga horaria mínima de 8 

Um coordenador de transporte escolar. 

Formar uma equipe responsável pelas atividades culturais nas escolas.

Formar uma equipe responsável pelas atividades nas escolas

Forma uma equipe de formadores, formação continua, dando ênfase ao 

matemática. 

Educação continua aos professores e alunos, buscar parcerias.

Motivação em reuniões dos pais e educadores buscando a interioridade 

entre os órgãos e família. 

Aquisição de veículos para uso das equipes técnicas da educação.

Colocar médico cinco dias da semana no município  

Reimplantar atendimento medico na zona rural; Montes Claro, Gonçalo 

Alves, Tamarindo, Assentamento Santa Luz, Simbaíba, Andrés, Ipueira 

da onça e Riacho. 

Abrir laboratório de exames no posto de saúde da localidade T

Diminuir a burocracia e agilizar os procedimentos em toda a rede de 

exames e consultas. 

a oferta de exames laboratoriais de oito para mais de trinta 

exames tanto na sede como na Abilheirinha e tanques. 

Aumenta a oferta de medicamentos na farmácia básica. 

importância da biblioteca no município, integração com 

escola e professores de linguagem, incentivo do paradidático. 

Professores efetivos fora da sala de aula, que volte ou peça licença sem 

Criar uma equipe responsável para monitorar todas as escolas, fazer 

manutenção elétrica, hidráulica, retalhamento e limpeza em geral.  

Todos os servidores cumprirem com sua carga horaria mínima de 8 

Formar uma equipe responsável pelas atividades culturais nas escolas. 

Formar uma equipe responsável pelas atividades nas escolas 

Forma uma equipe de formadores, formação continua, dando ênfase ao 

rofessores e alunos, buscar parcerias. 

Motivação em reuniões dos pais e educadores buscando a interioridade 

Aquisição de veículos para uso das equipes técnicas da educação. 

Reimplantar atendimento medico na zona rural; Montes Claro, Gonçalo 

, Andrés, Ipueira 

Abrir laboratório de exames no posto de saúde da localidade Tanques. 

os procedimentos em toda a rede de 

a oferta de exames laboratoriais de oito para mais de trinta 



 

• Maior atenção a saúde do homem como oferta de exames PSA.

• Realização de ultrassonografias para gestantes na UBAS.

• Concluir as obras do posto de saúde da localidade Tamarindo.

• Colocar uma ambulância no posto de saúde da localidade Abilheirinha 

• Atendimento medico semanal

• Concluir um centro de fisioterapia na sede e de outro na Abilheirinha.

• Trazer para o município profissionais especialista como, ginecologista, 

cardiologista, ortopedista, urologista e cirurgião geral.

• Aparelhos de ECG.

• Casa de apoio em Teresina.

• Cumprir com os direitos trabalhistas.

• Aumentar o serviço de fisioterapia de 12 para 24 horas semanais.

• Construir uma UBAS na localidade Monte Claros.

 

AGRICULTURA  

• Sede da secretaria 

• Equipe técnica  

• Criar o CMDRS (Conselho 

• Criar secretaria d

• Inclusão da festa da melancia no calendário anual assim como a feira 

da agricultura familiar.

•  Aumentar a cota agrícola do seguro safra.

• Cronograma com maquinários.

• Implementar o PAA 

• Execução do projeto da merenda escolar 30%.

• Parcerias e convênios públicos e privados.

• Equipamentos de transportes. 

• Implantação da horta mandala.

• Criação de um banc

•  Sistema de comercialização de 

•  Incentivo a piscicultura hortaliças.

saúde do homem como oferta de exames PSA.

Realização de ultrassonografias para gestantes na UBAS.

Concluir as obras do posto de saúde da localidade Tamarindo.

Colocar uma ambulância no posto de saúde da localidade Abilheirinha 

Atendimento medico semanal no posto de saúde na localidade Tanques.

Concluir um centro de fisioterapia na sede e de outro na Abilheirinha.

Trazer para o município profissionais especialista como, ginecologista, 

cardiologista, ortopedista, urologista e cirurgião geral. 

ECG. 

Casa de apoio em Teresina. 

Cumprir com os direitos trabalhistas. 

Aumentar o serviço de fisioterapia de 12 para 24 horas semanais.

Construir uma UBAS na localidade Monte Claros. 

Sede da secretaria  

S (Conselho municipal de desenvolvimento rural.)

Criar secretaria de meio ambiente.  

Inclusão da festa da melancia no calendário anual assim como a feira 

da agricultura familiar. 

Aumentar a cota agrícola do seguro safra. 

Cronograma com maquinários. 

PAA (Programa de aquisição de alimentos.)

Execução do projeto da merenda escolar 30%. 

Parcerias e convênios públicos e privados. 

Equipamentos de transportes.  

Implantação da horta mandala. 

Criação de um banco de sementes criola. 

Sistema de comercialização de produção. 

Incentivo a piscicultura hortaliças. 

saúde do homem como oferta de exames PSA. 

 

Concluir as obras do posto de saúde da localidade Tamarindo.  

Colocar uma ambulância no posto de saúde da localidade Abilheirinha  

no posto de saúde na localidade Tanques. 

Concluir um centro de fisioterapia na sede e de outro na Abilheirinha. 

Trazer para o município profissionais especialista como, ginecologista, 

Aumentar o serviço de fisioterapia de 12 para 24 horas semanais. 

municipal de desenvolvimento rural.) 

Inclusão da festa da melancia no calendário anual assim como a feira 

(Programa de aquisição de alimentos.) 



 

• Melhorias genéticas.

• Lei agrícola municipal.

• Escola familiar agrícola 

• Reflorestamento de rios, riachos e córregos.

• Hortas nas escolas.

• Intercambio em outros municípios.

• Investir em açudes e barragens.

• Incentivos elétricos.

• Implantação do sisteminha em parceira com a Embrapa.

 

ESPORTE/ LAZER

• Educadores qualificados.

• Criação de torneios junto com as comunidades visando o fortalecimento 

do comercio local.

• Fortalecimento de torneios mirim, femininos e 

• Criação de escolinhas e trabalhar junto as escolas do nosso município.

• Resgate da semana cultural, incluindo o incentivo ao publico jovem.

• Criação de programas voltados as juventude.

• Criação de academias para a juventude e espaços de lazer. 

 

 

Melhorias genéticas. 

Lei agrícola municipal. 

Escola familiar agrícola  

Reflorestamento de rios, riachos e córregos. 

Hortas nas escolas. 

Intercambio em outros municípios. 

Investir em açudes e barragens. 

Incentivos elétricos. 

Implantação do sisteminha em parceira com a Embrapa. 

/ LAZER 

Educadores qualificados. 

Criação de torneios junto com as comunidades visando o fortalecimento 

do comercio local. 

Fortalecimento de torneios mirim, femininos e veteranos. 

Criação de escolinhas e trabalhar junto as escolas do nosso município.

Resgate da semana cultural, incluindo o incentivo ao publico jovem.

Criação de programas voltados as juventude. 

Criação de academias para a juventude e espaços de lazer. 

Criação de torneios junto com as comunidades visando o fortalecimento 

Criação de escolinhas e trabalhar junto as escolas do nosso município. 

Resgate da semana cultural, incluindo o incentivo ao publico jovem. 

Criação de academias para a juventude e espaços de lazer.  


