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1. APRESENTAÇÃO 

Apresentamos aqui um resumo básico do que é o Programa de Governo 

Participativo “Compromisso com um futuro melhor”, que tem seus Candidatos 

Cleidimar Zanotto e Jaisson de Souza. 

Neste projeto aqui  descrito, vislumbramos áreas de nossa cidade que precisam 

urgentemente da ação do Poder Público de uma forma direta, que reúna vontade política 

e poder de ação. Este documento corresponde ao Plano de Trabalho de Governo para 

o período de 2017 a 2020. A elaboração do Plano de Governo abrangerá o conjunto de 

serviços, infraestrutura e instalações dos setores do município, tanto em áreas rurais 

como urbanas. 

O Plano de Governo do município de Capinópolis visa estabelecer um 

planejamento das ações durante o mandato, mas, poderão surgir modificações no 

decorrer do período, dependendo dos recursos financeiros vindos dos órgãos 

competentes e do orçamento aprovado. Ouvir, dialogar e valorizar os diversos conselhos 

eleitos e dando oportunidades de formação (cursos e seminários) para o 

acompanhamento e funcionamento dos mesmos é nosso compromisso primeiro.  

Teremos a responsabilidade de atender às Leis de Responsabilidade Fiscal que tratam 

sobre as regras de gastos com o dinheiro Público.  

A necessidade de melhoria da qualidade de vida aliada às condições nem sempre 

satisfatórias resulta na necessidade de adotar uma política adequada, considerando os 

princípios da universalidade, equidade, desenvolvimento sustentável, entre outros. 
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2. SAÚDE 

 Manter, melhorar/ampliar o atendimento psicológico, fonoaudiológico e 

fisioterapêutico aos pacientes do município; 

 Rever e ampliar a quantidade de médicos e demais profissionais da saúde; 

 Proporcionar cursos e capacitações para os servidores; 

 Aquisição de equipamentos e materiais mais modernos e eficientes nos PSFs, 

Pronto Socorro e Hospital; 

 Diminuir o tempo de espera para exames; 

 Manter e melhorar a frota de veículos e ambulâncias; 

 Manter e melhorar o atendimento nos plantões médicos e PSFs; 

 Ampliação do “Programa de Saúde da Família” (PSF); 

 Criar uma central única para marcação de consultas e exames para facilitar e 

diminuir o tempo de espera para exames e consultas; 

 Sistema integrado e informatizado da saúde: integrar as UBS, exames, hospitais, 

Centro de Especialidades e Secretaria da Saúde; 

 Levar atendimento das equipes de saúde à zona rural; 

 Celebrar convênios que realmente tragam mais benefícios para a população;  

 Intensificar os atendimentos odontológicos nos PSFs e nas escolas; 

 Cumprir os direitos das pessoas para o tratamento fora do domicílio, inclusive de 

exames laboratoriais e acomodações para o paciente e seu acompanhante;  

 Promover o controle do número de animais abandonados e com maus tratos, em 

parcerias com a Associação de Proteção aos Animais; 

  Humanizar o atendimento na Emergência.  

 Ampliar os investimentos em saúde. 
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3. EDUCAÇÃO 

 Propor uma relação aberta com a comunidade e com a juventude, fazendo um 

governo do diálogo direto com as escolas, tanto municipais como estaduais, e 

atendendo seus pedidos, respeitando suas propostas pedagógicas. Para isso, 

propomos uma Conferência Municipal de Educação no primeiro ano de governo 

que delineará as diretrizes financeiras, pedagógicas, esportivas e culturais do 

município.  

É fundamental ouvir as demandas e saber quais são os pontos que precisam ser 

abordados para se construir uma educação de mais qualidade. 

 Respeitar a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas; 

 Cumprir o Plano Municipal de Educação, suas metas e estratégias; 

 Investir 30% de todos os recursos do município na educação; 

 Aplicar com transparência os gastos com a educação, valorizando os conselhos 

eleitos e dando oportunidades de formação (cursos e seminários) para o 

acompanhamento e funcionamento dos mesmos; 

 Valorizar os profissionais através de salários dignos e rever o Plano de Carreiras, 

recuperando o quadro único da educação e a paridade entre efetivos e 

designados; 

 Manter as escolas equipadas com materiais didáticos e alimentação escolar de 

qualidade, com boa estrutura de atendimento a todos os alunos tornando as 

escolas mais inclusivas; 

 Garantir e ampliar vagas na Educação Infantil; 

 Respeitar, dialogar e estar sempre aberto à negociação com a representação dos 

profissionais da Educação. 
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4. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

 
 Promover políticas públicas e alternativas buscando a valorização do comércio 

existente; 

 Valorizar os bairros, incentivando os centros comerciais locais; 

 Incentivos fiscais para empresas instalarem-se em Capinópolis, melhorando a 

Lei existente; 

 Identificar empresas terceirizadas que atuam no setor empresarial da cidade e dar 

incentivo para trazer esta arrecadação para o município; 

 Criar incubadora de microempresas em galpões, técnica muito utilizada em 

várias cidades; 

 Criar alternativas e mecanismos, visando valorizar os servidores públicos 

efetivados ou não, buscando de maneira honesta, transparente e amigável, 

despertá-los para importância do seu papel; 

 Incentivar à Associação Comercial; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

5. INFRAESTRUTURA 

 Trabalhar para termos 100% do esgoto tratado; 

 Adequação de obras existentes; 

 Realizar projeto de sinalização do trânsito e executá-lo; 

 Trabalhar com planos e projetos eficazes e não paliativos; 

 Asfaltar e/ou bloquetar com qualidade as ruas que ainda não foram 

pavimentadas; 

 Auditar com severidade a qualidade do asfalto aplicado nas ruas sem 

pavimentação e nos recapeamentos; 

 Reestruturar Almoxarifado e implantar a pavimentação com lama asfáltica e/ou 

bloquetes; 

 Drenagem de avenidas e ruas, evitando alagamentos e excesso de águas, 

melhorando o escoamento; 
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6. AÇÃO SOCIAL 

 Investir nas politicas públicas e garantir o atendimento com equidade a todos, 

sem exclusão; 

 Atualizar constantemente o censo socioeconômico com avaliação de índices de 

IDHL; 

 Manter e ampliar o cadastro de pessoas carentes baseado em estudos 

socioeconômico; 

 Apoiar os projetos sociais que visam à geração de empregos e renda para 

famílias carentes; 

 Ampliar as atividades realizadas no centro de convivência do Idoso; 

 Promoção e integração ao mercado de trabalho de famílias beneficiárias da 

assistência Social; 

 Manter e ampliar o apoio a entidades que prestam serviços de acolhimento, 

como por exemplo, Abrigo, Casa Lar e Casas de Passagem; 

 Ampliar e melhorar as ações do “Talento Jovem”; 

 Desenvolver e apoiar ações voltadas à proteção básica e especial de famílias e 

indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social;  

 Unificar as ações de entidades ligadas ao atendimento às pessoas carentes 

(Igrejas, Maçonarias, Sociedade são Vicente de Paulo, Centros espíritas e 

outros); 

 Implementar e Reestruturar os serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos Familiares; 

 Contribuir com a inclusão e a equidade no atendimento às pessoas e grupos 

específicos, ampliando o acesso às assistências básicas, tanto na área urbana 

como na área rural. 
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7. SEGURANÇA 

 Instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos e prédios públicos; 

 Melhoria da Iluminação Pública nas ruas, avenidas e praças; 

 Reestruturação da Guarda e Vigilância Municipal; 

 Aquisição de Equipamentos de trabalho e cursos de capacitação para os 

profissionais; 

 Desenvolver Política de Segurança Municipal, sempre ouvindo e atendendo 

sugestões e necessidades da população;  

 Cursos de capacitação para os profissionais de guarda e vigilância; 

 Desenvolver Política de Segurança Municipal, sempre ouvindo e atendendo 

sugestões e necessidades da população;  

 Estreitar relacionamento e manter convênios com as Polícias Militar e Civil; 

 Promover a sinalização das ruas e avenidas do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

8. MEIO AMBIENTE 

 Criar e apoiar iniciativas que visem à preservação, recuperação e valorização do 

meio ambiente, buscando uma cidade mais bonita e com melhor qualidade de 

vida; 

 Criação da coleta seletiva de lixo; 

 Preservação de áreas nascentes, flora e fauna existentes na cidade; 

 Desenvolver, principalmente com crianças, atividades diversas buscando a 

Educação Ambiental e a Formação de novos agentes de transformação de 

Desenvolvimento Sustentável; 

 Troca de Lixo reciclável com dinheiro próprio para desconto em Impostos 

Municipais; 

 Estudo de novas soluções, inclusive para lixos orgânicos; 

 Projetos paisagísticos, respeitando o meio ambiente; 

 Qualificar profissionais com cursos na própria cidade; 
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9. CULTURA  

 Ampliar a oferta de vagas no Conservatório de Música, melhoria na parte 

estrutural do prédio da escola e aumentar a quantidade de instrumentos; 

 Apoiar e dar incentivos aos artesãos para realização de feiras e exposições; 

 Apoiar e incentivar os grupos folclóricos, tradicionalistas, corais, teatro e outros 

grupos que promovam atividades artísticas e culturais no município; 

 Criar calendário de eventos e datas comemorativas para o município; 

 Proteção e promoção do Patrimônio cultural material e imaterial; 

 Incentivar a cultura Afro-brasileira e formação cultural; 

 Criar escola de teatro; 

 Incentivar a leitura; 

 Levar teatro às escolas; 

 Realizar mostras culturais, valorizando e incentivando os artistas culturais do 

município; 

 Incentivar as festas tradicionais; 
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10.  ESPORTES 

 Promover integração da comunidade da zona rural com o esporte e lazer. 

 Criar um Calendário Anual para Atividades Esportivas e Culturais, resgatando 

as Gincanas de interbairros.  

 Manter e ampliar as Escolinhas de Práticas Esportivas nas diversas modalidades 

e inclusão social com pessoas com mobilidade reduzida e, ainda, com atividades 

como danças de salão para trabalhar com a Melhor Idade; 

 Investir no funcionamento do Conselho Municipal de Esporte com a 

participação de Educadores Físicos e pessoas comprometidas com o 

desenvolvimento do esporte e a fiscalização dos recursos aplicados. 

 Buscar parceria entre Prefeitura Municipal e Capinópolis Clube e outras 

empresas para desenvolvimento aquático e escolinhas de Esportes Específicos. 

 Colocar profissionais nas academias ao ar livre e outros lugares que 

desenvolvam as atividades em parceria com secretaria de Saúde e Secretaria da 

Educação; 

 Adequar a pista de caminhada utilizada no trevo de Capinópolis; 

 Aproveitar as Estruturas Municipais para desenvolvimento de práticas esportivas 

ligadas a modalidade de Atletismo; 

 Melhorar a Infraestrutura nas quadras com instalação de proteção de telas para 

evitar proliferação de pombos e doenças, assim como melhoria na instalação e 

higienização de bebedouros; 

 Desenvolver projetos na área do esporte para captação de recursos em programas 

do Governo Federal e Estadual. 

 Valorizar os Educadores Físicos e Cidadãos que defendem a bandeira do 

esporte, estimulando aprimoramento através de cursos, palestras e parcerias; 

 Estabelecer parcerias com instituições de ensino para desenvolver projetos 

voltados ao esporte; 

 Realizar e incentivar a participação em competições nas diversas modalidades. 
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11.  Planejamento 

 Criar uma Ouvidoria Municipal (local onde todos possam fazer suas 

reclamações e as mesmas serem tratadas com foco em melhoria nos processos); 

 Criar uma equipe exclusiva para acompanhamento dos contratos existentes e 

avaliar suas reais necessidades, analisando suas cláusulas onde se definem os 

Deveres e as Obrigações; 

 Viabilizar a realização de convênios junto ao Governo Federal/ 

Estadual/Universidades e outros, para o Município; 

 Rever e/ou criar o Calendário de Eventos Municipais, definindo as datas 

comemorativas e fazer com que as mesmas sejam definidas no orçamento do 

município; 

 Elaboração de orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos e 

recursos em nosso município; 

 Elaboração de nova metodologia para realização da LOA (Lei Orçamentária 

Anual), PPA (Plano Plurianual) e LDO ( Lei das Diretrizes Orçamentárias);   

 Desenvolver um Plano Diretor para a cidade; 

 Criar o Serviço de Atendimento à População – SAP – para que esta protocole na 

Prefeitura Municipal seus pedidos, sugestões e reclamações; 

 Elaboração de projeto para melhoria da Iluminação Pública nas avenidas, ruas e 

praças; 
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12.  Administração e Finanças 

 Valorização do Servidor Público, com oferta de treinamentos, capacitações e 

cursos para melhor atendimento a nossa população; 

 Valorização do Servidor Público com proposta de melhorias e ajustes de 

salários, e também adequação de sua função; 

 Implantar o sistema de uso e controle das frotas com foco a diminuir e controlar 

as despesas; 

 Implantar no Município o Sistema de Monitoramento Eletrônico em pontos 

estratégicos; 
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13.  Indústria e Comércio 

 Implantar estrutura básica no setor Industrial; 

 Criar cronograma de incentivo à instalação de novas empresas no município, 

com fornecimento de terrenos e infraestrutura; 

 Fazer parcerias com a ACIAC e outras empresas para viabilizar incentivos 

financeiros e tecnológicos às empresas já existentes; 

 Regularizar as escrituras dos imóveis do Setor Industrial; 

 Regularizar as escrituras dos imóveis urbanos; 
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14.  Agricultura e Pecuária 

 Manter e ampliar o atendimento às propriedades rurais, dando suporte aos 

produtores; 

 Fomentar projetos nas atividades agrícolas em parceria com a Emater 

(avicultura, piscicultura, apicultura, olericultura, floricultura, reflorestamento e 

outros); 

 Reestruturar a Horta Comunitária fornecendo alimentos aos mais necessitados; 

 Implantar a perfuração de poços artesianos na localidade conhecida como 

Chácaras Neguta e/ou providenciar água encanada; 

 Oferecer Cursos de Capacitação para agricultores rurais; 

 Utilizar a arrecadação do ITR para as manutenções das estradas; 

 Realizar a Festa de Exposição em parceria com produtores, empresários dos 

agronegócios, Ministério do Turismo e Ministério da Agricultura; 

 Manter parceria com os Sindicatos dos Produtores e Trabalhadores Rurais. 

 Empenhar para colocar energia elétrica nas propriedades rurais e chacreamentos 

pendentes; 
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15. Previdência Municipal  

 Participação ativa na gestão da Previdência; 

 Prestação de contas por local de trabalho para que todos possam acompanhar de 

perto a receita e despesas do Instituto de Previdência. 


