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ADM: 2017/2020 – COM HUMILDADE TAMBÉM SE GOVERNA

Propostas para um governo participativo
As ações aqui apontadas foram enumeradas pela comunidade, uma vez que esta
candidatura propõe um governo de fato participativo, envolvendo a comunidade desde da précampanha. Para tanto, ouviu-se a opinião de quem vive a comunidade diária em nosso
município e são as sugestões desses cidadãos que nortearam o que deverá ser executado pelo
governo municipal.
Satisfação foi estarmos reunidos com grupos dessa comunidade, como: pequenos
produtores agrícolas e produtores de leite, agricultores familiares dos sete assentamentos,
mulheres e jovens para debatermos o melhor para a nossa cidade. A participação e
contribuição do plano confirmam o quanto perde um governo que não ouve seu povo, uma vez
que as demandas levantadas são coerentes e executáveis, dede que planejadas de forma
consciente e pautada no orçamento municipal e definindo as prioridades.
Saúde
A saúde é vista como uma politica pública garantida na Constituição Federal
caracteriza como uma das principais intervenções do poder público, uma vez que a situação de
saúde da população reflete nas diversas áreas de atuação do ser humano.
Manutenção/adequação e adesão de programas federais que venham de
encontros com a necessidade da pontuação. (ACS, ESF, SB, VISA, EDEMIAS,
PMAQ, NASF, Academia da Saúde etc...);
Informatização da Unidade Básica de Saúde (UBS);
Implantação de uma relação municipal de medicamentos básicos a ser
revisada pela equipe de saúde anualmente;
Implantar problemas de “Saúde à Sua Porta” realizando atividades de saúde
no domicílio ou em localidades com difícil acesso;
Implantar programa “As cores da Saúde”, elencando campanhas mensais de
prevenção de acordo com o perfil epidemiológico do município.
Implantar ouvidoria municipal;
Elaborar programa de atendimento à população Quilombolas;
Buscar parcerias convênios para a melhoria da estrutura física das extensões
rurais;
Reformar e ampliar a residência da equipe de saúde que atuam na zona rural;
Instalar um novo consultório odontológico na USB José Lúcio;
Instalar equipamentos de Raios x odontológicos;
Reestruturar o sistema de controle de entrada e saída de medicamentos;
Implantar revisão preventiva de veículos do FMS;
Reformar e ampliar a UBS José Lúcio;
Criar ponto de apoio em saúde no PA Vitoria Regia;
Garantir o tratamento fora do Domicílio-TFD por meio de passagens e ou
veículo específico;
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Buscar descentralizar procedimentos de média complexidade como consultas
especializadas;
Criar programa de reabilitação e acessibilidade aos cadeirantes, criando
parcerias para aquisição/adaptação de cadeira motorizada.
Promover capacitação permanente para os profissionais;
Educação
A política publica de educação como a de saúde é uma política pública essencial ao
desenvolvimento de uma comunidade, pois uma população sem conhecimento definha.
Promover melhorias na educação será umas das prioridades do governo.
Melhorias na estrutura física das unidades escolar urbana e rural;
Ampliação das rotas escolares, de acordo com a real necessidade;
Capacitação continuada para profissionais;
Manutenção do transporte universitário noturno;
Implantar o transporte universitário matutino;
Respeito e cumprimento ao Plano de cargos, Carreira e Remuneração dos
Profissionais do Magistério-Lei nº306/2012.
Cumprimento ao PME Plano Municipal de Educação;
Realização de concurso público;
Implantar curso de computação básica em um centro de educação tecnológica
na zona urbana e rural;
Garantir aos professores do quadro permanente uma jornada de trabalho de
40 semanais, jornada de 24 horas em sala por 16 hora de atividade;
Estudar a possibilidade de um professor com dedicação exclusiva para as
disciplinas de matemática e língua portuguesa;
Implementar aulas de reforço escolar otimizando o aprendizado;
Concluir a creche, buscar as parcerias para o funcionamento.
Esportes
O esporte se apresenta como uma ferramenta para a melhoria da saúde e da
qualidade de vida das pessoas, sendo um instrumento muito usado para o
envolvimento da juventude e para a prevenção do uso de drogas.
Estimular a criação de times oficiais em cada assentamento e bairros para
realizações de torneios e campeonato municipal;
Incentivar outras modalidades esportivas dentro do município, incentivando as
mulheres e a terceira idade para a prática esportiva;
Promover copa anual multiesportiva, envolvendo principalmente os times,
grupos e representações locais;
Criar programa de orientação e iniciação esportiva para crianças e jovens na
zona urbana e rural;
Garantir de forma organizada, por meio de cronograma esportivo, o uso dos
espaços públicos para as atividades esportivas;
Garantir equipamentos necessários ás práticas esportivas;
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Realizar campeonatos com as crianças e jovens do programa de orientação
esportiva;
Promover eventos que estimule o ciclismo e o motociclismo;
Criar espaços esportivos;
Buscar parcerias para construção de um centro esportivo.
Assistência Social
Assistência social é uma política pública que deve ser executada com um olhar
crítico e compromissado, uma vez que intervêm diretamente no cotidiano das
famílias, na busca pela superação das vulnerabilidades que interferem nas condições
de vida e de convívios da população.
Manter e aperfeiçoar os programas existentes;
Implantar em parceria com outras políticas públicas ações para o combate ás
drogas;
Implantar programa “Tocando a Vida” com aula de instrumentos musicais;
Implantar o coral municipal por meio de aulas de canto;
Desenvolver trabalhos de socialização e fortalecimento de vínculos nos
diversos ciclos de vida;
Garantir assessoria jurídica para viabilização de diretos como BPC para idoso
e deficiente, pensões, aposentadorias e outros;
Operacionalizar a equipe CRAS Volante, atuando diretamente na zona rural,
facilitando o acesso aos benefícios sociais e as atividades desenvolvidas pela
equipe;
Atuar em parcerias com demais secretarias para melhoria da geração de
renda familiar, inserindo mulheres e jovens;
Criar programa intersetorial de formação para o distanciamento das drogas e
geração de renda “Jovem Servidor”;
Crias grupos para atividades de lazer, promovendo a socialização;
Promover a geração de renda por meio de cursos artesanais e incentivo para
a comercialização;
Desenvolver projeto “Cinema na Rua” com filmes que tragam uma
mensagem de cunho social;
Criar plano de acompanhamento familiar mediante estudo de vulnerabilidade
social;
Buscar parcerias e convênios para construção do CRAS dentro da
necessidade de estrutura;
Buscar parcerias com os governos para realização de cursos
profissionalizantes;
Promover a cultura popular quilombola.
Meio Ambiente
As questões ambientais são um debate atual, considerando as visíveis mudanças
que vem ocorrendo no planeta, que já estão interferindo diretamente nas questões
de saúde e produção da sociedade. Identificar/ preservar as nascentes dos córregos
(drenagens) principais que banham o município e bacia do Ribeirão Laje;
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Buscar parcerias com órgãos ambientais para execução do plano de
preservação;
Revitalizar os leitos dos principais córregos que banham o município com o
replantio da mata ciliar;
Arborizar vias públicas com plantio de árvore de pequeno porte;
Criar um viveiro municipal de árvores nativas, frutíferas e ornamentais;
Promover educação ambiental nas escolas;
Regulamentar o descarte e acondicionamento do lixo orgânico e inorgânico do
município;
Regulamentar os principais focos de contaminação ambiental dentro do
município (pocilgas, lixo a céu aberto);
Reestruturar o plano diretor do município de acordo com estatuto das cidades
(Leis 10.257/2001);
Promover ações ambientais intersetorial para ampliação do ICMS ecológico no
município;
Orientar e organizar junto aos produtores rurais o descarte adequado dos
vasilhames e outros materiais agrotóxicos;
Desenvolver projetos ambientais para captação de recursos juntos ao
Ministério do Meio Ambiente;
Estimular em parceria com secretaria e /ou departamento competente o
turismo ecológico consciente;
Propor a criação da disciplina de Educação Ambiental nas séries iniciais;

Infraestrutura
A precariedade na infraestrutura de município de pequeno porte é um problema a
ser enfrentado em Aragominas. Buscar-se-ão parcerias para a implantação e
manutenção de melhorias nas estruturas físicas de órgãos públicos, estradas
vicinais, construção de bueiros, pontes, melhor destinação do lixo doméstico e
habitação social.
Firmar parcerias com órgãos dos governos e entidades não governamentais
para a melhoria das estradas vicinais;
Incentivar a produção comunitária de manilhas para a construção de
drenagens, principalmente nos assentamentos e pequenas propriedades;
Buscar convênio para pavimentação asfáltica, tanto na zona urbana como nas
agrovilas;
Buscar parcerias para a construção de habitação social com a participação da
família beneficiada, realizando criteriosamente a seleção;
Promover em parceria com demais secretarias fábrica municipal de manilhas,
bloquetes, tijolos e telas;
Definir responsabilidades e parcerias para a manutenção dos poços
artesianos nos assentamentos;
Promover a ampliação da rede de água nas agrovilas:
Buscar parcerias para manutenção das estradas de acesso aos PAs:
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Promover iluminação nas agrovilas e zona urbana;
Construir e fazer manutenção de pontes;
Abrir ramais para acesso a famílias isoladas nos PAs;
Fazer poços semiartesianos nas áreas mais secas;
Buscar parcerias para a construção de estrada/ponte sobre o rio Murici; para
viabilizar o acesso aos PAs, diminuindo o percurso de 34 quilômetros;
Firmar parcerias a ampliação da rede elétrica dentro dos assentamentos,
garantindo acesso a todos;
Desenvolver programa habitacional próprio com a participação das famílias
beneficiárias com ampla transparência no processo de seleção, execução e
prestação de contas;
Firmar parcerias e convênios para habitação urbana e rural;
Buscar firmar convênios para a canalização do córrego Cará;
Administração
Considerando que os gastos públicos são empenhados e liquidados por meio da
emissão dos comprovantes de gastos em um determinado CNPJ, considerando que
há Fundos com CNPJ específicos para saúde, educação e assistência social, as
demais ações serão inclusas na gestão administrativa municipal, vinculando os
gastos inerentes a estas ações ao CNPJ do município.
Criar conselho gestor participativo;
Garantir a atuação do controle interno;
Cumprir a lei de transparência;
Reavaliar a Lei de estrutura municipal;
Criar programa de assessoria técnica aos presidentes de associações;
Criar a “A casa do Assentado”
Realizar estudo sob a viabilidade e necessidade de uma sub prefeitura;
Criar mecanismos de análise de curriculum, prova de seleção com possível
cotas para jovens, para as contratações temporárias que porventura sejam
necessárias;
Realizar concurso público com estudo prévio da real necessidade de cada
área;
Apoiar os Conselho Municipais;
Criar Conselho Municipal da Juventude;
Realizar a regularização fundiária;
Estabelecer programa de manutenção preventiva para veículo, maquinário,
equipamentos em todas as secretarias,
Estabelecer cronograma anual de eventos que visem a socialização e a
geração de renda no município,
Exigir de cada secretaria e/ou departamento plano anual de ação e relatório
anual de execução;
Realizar audiências públicas, conforme legislação de reponsabilidade fiscal;
Agricultara e Pecuária
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Nosso município tem sua economia fortalecida através da agricultura e da pecuária
de subsistência, mais voltada para a agricultura familiar. Os produtores passam por
dificuldades para obter um trabalho com resultados satisfatórios e para o
escoamento dessa produção.
Manter/criar departamento Municipal de agricultura e pecuária;
Firmar parcerias/contratação de técnico para atuar continuamente junto aos
pequenos produtores;
Adquirir/arrendar terra para o plantio de diversas cultura;
Com o apoio técnico, desenvolver meios de uso sustentável e racional da
água;
Estimular e apoiar o cooperativismo voltado para a pecuária e agricultura;
Criar a feira agropecuária de Aragominas;
Disponibilizar transporte para o escoamento da produção de forma planejada
com os produtores;
Reorganizar o serviço de disponibilidade de maquinário, de forma programada
e efetive;
Adquirir implementos agrícolas;
Dar suporte para aquisição coletiva de fertilizante para baixar os custos de
produção;
Incentivar a agroecologia;
Criar ambiente de produção coletiva para produtores de hortaliças;
Discutir a viabilidade da implantação de queijeira comunitária;
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