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1. INTRODUÇÃO AO PLANO DE GOVERNO
Os desafios para o futuro são muitos, na medida em que o município é
parte integrante de um grande processo de mudanças, em andamento no mundo
inteiro.
Diante destes desafios, será nossa bandeira adotar soluções inovadoras
em todos os sentidos.
O desenvolvimento sustentável pressupõe um esforço enorme da
sociedade na direção da geração de emprego e renda, justiça social e harmonia
ecológica.
Para isso pretendemos contar com uma forte parceria, com o Governo
Estadual e Federal para realização de empreendimentos audaciosos que
esperamos construir em nosso município.
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2. VISÃO DO MUNICÍPIO
SER UMA CIDADE SUSTENTAVEL, SOLIDARIA, HOSPITALEIRA,
IMPREENDEDORA, VOLTADA À INOVAÇÃO, COM CRESCENTE
QUALIDADE DE VIDA.
3. DA GESTÃO
Realizar uma Administração Pública inovadora e comprometida com a cultura do
povo de Amaturá, com uma economia equilibrada, harmonia ambiental e justiça
social.
4. ESTRATÉGIAS
Os rumos do plano de governo estão ancorados nos três pilares de
sustentabilidade: econômico, que prioriza a estabilidade financeira e distribuição
de renda; social, que prioriza a justiça e a inclusão social, e ambiental, que
prioriza a harmonia ecológica e qualidade de vida.
5. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
A atuação do governo será focada nas seguintes ações:
Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Econômico
Modernização da gestão dos serviços públicos
Finanças públicas
Melhoria da segurança ao cidadão
Desenvolvimento Ambiental
Infra-estrutura
Planejamento Urbano
Qualificação Urbana e Habitação social
6. CULTURA
Cultura é toda forma de expressão popular de todos os cidadãos: seja na música,
no teatro, na dança, nas artes, no artesanato, nos contos em seus costumes,
folclore e na literatura. Incentivar a cultura é promover o povo na sua essência,
para isso propomos:
Parcerias com profissionais da área para a implantação de oficinas de música,
de teatro, de violão, de artes plásticas, pinturas, etc;
Promover e incentivar a realização de festivais de música, concursos de contos,
poesias, exposições de artes com obras de artistas locais;
NATAL- Fortalecer os programas culturais natalinos nas comemorações
do dia 25 de dezembro no município.

ETNIAS- Apoiar as culturas e organizações indígenas constituídas no
município.
ENCONTROS MUSICAIS- Promover encontro musicais em escolas,
praças e igrejas, entre outros.
Reequipar a banda de apresentação para as festividades.
7. EDUCAÇÃO
-Com o objetivo de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e
fraterna, onde a Educação Pública seja popular, democrática e de qualidade,
priorizamos alguns princípios básicos e norteadores para a educação do
município de Amaturá, que são:
EDUCAÇÃO INFANTIL - Construção de creche padronizada visando o
pleno desenvolvimento da criança, tendo em vista que o processo
educativo depende principalmente da formação da formação da básica
criança nos primeiros anos de sua vida escolar;
ENSINO FUNDAMENTAL - Construir novas escolas, reformar e ampliar
as existentes, adaptando-as progressivamente de acordo com as
exigências das atuais metodologias do ensino.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL– Proporcionar a Educação
interdisciplinar através da secretária de Educação.

Ambiental

UNIVERSIDADES – Busca ilimitada durante os quatro anos de governo,
junto as unidades governamentais para implantação de um mini polo na
cede do município para evitar o desgaste e a desistência de muitos jovens
de sonharem em cursar uma Universidade fora do município.
BOLSAS – Continuidade da oferta, de bolsas de estudo a alunos que
estudam fora do município e garantir bolsa integral para os cursos:
medicina, contabilidade, direito e engenharia.
PLANO DE CARREIRA – Rever e discutir com os profissionais da
Educação, preservando os parâmetros legais, o novo plano de carreira
para o magistério, adaptando-o e renovando-o para atender a realidade
presente e futura dos profissionais da Educação.
QUALIFICAÇÃO- Garantir formação continuada aos professores, através
de aperfeiçoamento técnico-pedagógico.
BIBLIOTECA- Empreendimento de esforço para implantação da
biblioteca Publica Municipal;
TRANSPORTE ESCOLAR – Implantação do programa de transporte
escolar municipal, garantindo o transporte escolar aos alunos da

educação infantil oferecendo segurança para as crianças nesta faixa
etária.
UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR- Ampliar o programa de
distribuição de uniforme escolar e manter a continuidade de material de
ensino.
8. PROMOÇÃO À SAÚDE
CONSELHOS – Manter a efetiva participação da população através do
Conselho Municipal de Saúde.
APARELHAMENTO- Adequar e ampliar a Unidade de Saúde.
REFERÊNCIA – Ampliar os serviços de referência ofertados, em especial
aos Idosos, Adolescentes e Portadores de Necessidades Especiais.
DEPENDÊNCIA QUÍMICA – Incentivar e Promover debates e
conferências juntas às unidades educativas.
AMBULÂNCIAS - Disponibilizar de pelo menos uma ambulância na
unidade de saúde do município para atendimento dos casos de urgência.
SAÚDE DO IDOSO - Programar ações de atenção a saúde do Idoso,
priorizando o atendimento.
GRAVIDEZ PRECOCE – intensificar ações educativas a traves de
parcerias, visando à redução de números de adolescentes grávidas.
9. ASSISTÊNCIAS SOCIAL
O trabalho a ser desenvolvido será baseado em três diretrizes:
1) Prevenção: evitar que as pessoas percam o acesso aos direitos sociais
como: saúde, educação, moradia, trabalho, lazer e outros;
2) Inserção: levar os programas sociais a quem ainda não tem acesso a
eles;
3) Promoção: fazer com que às pessoas ganhe autonomia e, assim, não
precise mais do atendimento social.
Terão prioridades no atendimento da assistência social:
1)
2)
3)
4)
5)

Crianças e adolescentes;
Idosos;
Famílias em situação de pobreza;
Juventude;
Mulheres.

9-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Empreendedorismo local;
Desenvolvimento do associativismo.
10. DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
Piscicultura;
Geração de renda;
Artesanato;
Êxodo rural
11. MELHORIAS DA SEGURANÇA AO CIDADÃO
Programas SOS cidadão;
Integração;
Mais policiais;
Guarda Municipal;
Iluminação pública.
12. MODERNIZAÇÕES DA GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Aprimoramento: valorizar o servidor público desenvolvimento ações para
o seu aprimoramento profissional, com destaque para o seu desempenho,
produtividade e competência técnicas;
Otimizar a estrutura administrativa;
Plano de carreira: Atualizar o Estatuto e Plano de Carreira do Servidor.
13. INFRA- ESTRUTURA
Pavimentação;
Estradas e vicinais;
Reforma de prédios públicos.
14. PLANEJAMENTOS URBANOS
Uso e ocupação do solo: complementação da readequação da lei de uso
e ocupação do solo;
Geoprocessamento:
complementação
do
programa
de
geoprocessamento e de informação; georeferenciadas como ferramenta
para o planejamento urbano;
Plano desenvolvimento sustentável: desenvolver um amplo estudo
identificando as áreas destinadas ao crescimento urbano e a novos
empreendimentos;
Capturarão de recursos: ampliar a estrutura de captação de recursos e
gerenciamento de programas de desenvolvimento urbano;
Porto: agilizar a construção do porto da cidade de Amaturá;
Sinalização: incrementa as ações de sinalização viária, horizontal e
vertical;
Esporte e lazer: promover o esporte significa melhorar a qualidade de vida
das pessoas, valorizando ser humano, seja a criança, jovem, adulto ou
idoso.

Para garantir à qualidade de vida a população de Amaturá, propomos:
Ativação dinâmica da secretaria municipal de Cultura e Esporte;
Formação do conselho municipal;
Manutenção do estádio municipal e da quadra poliesportiva;
Cadastro geral de todas as instituições esportivas bem como de todas as
atividades esportivas para melhor atendimento e manutenção;
Material esportivo e pessoal técnico desenvolver o esporte no município;
Criação de parque de recreação infantil;
Fortalecer as competições nas formas de gincanas, passeios ciclísticos e
outras modalidades esportivas em parcerias com as instituições
educacionais.
MEU COMPROMISSO
Manter a folha de pagamento do funcionário público e fornecedores atualizados.
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