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1. Fazer funcionar o que tem, temos mais que o su�ciente em números de prédios públicos, necessitamos 
dos pro�ssionais, como por exemplo os pro�ssionais da saúde. Todo equipamento público tem que 
cumprir sua função social.

2. Reestruturação da Gestão administrativa do município através de fusões e extinções de secretarias;

3. Ações para o desenvolvimento e fortalecimento econômico através da recuperação da economia local 
pós- pandemia;

4. Modernização da saúde por meio da informatização e integração de toda a rede, criação do prontuário 
eletrônico e também controle integrado de medicamentos;

5. Mobilidade urbana: implantação um novo modelo de mobilidade urbana, resolvendo de uma vez o 
problema da licitação do transporte público;

6. Revisão do Plano Diretor, tornando-o mais liberal e inclusivo, menos burocrático, de modo a atrair mais 
investimentos, novas empresas, gerando novas oportunidades, mais emprego e renda.

7. Programa saúde única, que integra de modo inteligente, saúde humana, animal e meio ambiente;

8. Parceria com as universidades, principalmente para a ampliação e melhorias imediatas do sistema de 
saúde, aumentando o número de pro�ssionais de saúde em atuação para atender às demandas da 
população, ampliando os atendimentos das UBSs. Bem como as parcerias relativas ao setor de tecnologia, 
modernizando a Cidade e administração Transparência e participação popular, como por ex, a 
continuidade de transmissão ao vivo dos processos licitatórios;

9. Inclusão social das pessoas com de�ciência de modo a capacitá-las pro�ssionalmente e contratá-las. 
 
10. Criação do “Departamento de Projetos”, para que as demandas municipais sejam organizadas de 
maneira a possibilitar pleitear recursos estaduais e federais de forma mais efetiva e certeira.

11. Criação de startup municipal para o fomento de novas pequenas empresas do setor de tecnologia;
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12. Implementação do serviço de manutenção e revitalização dos prédios públicos de saúde e educação, 
por meio da criação do SOS saúde e SOS educação);

13. Turismo: implementação de políticas que desenvolvam o turismo de negócios e o cultural, resgatando 
todo o potencia perdido nos governos anteriores;

14. Criação de distrito industrial vertical para abrigar empresas de tecnologia, incubadoras, startups, etc;
15. Criação da escola técnica municipal; 

16. Adoção de políticas de cursos pro�ssionalizantes para a inserção no mercado de trabalho e geração de 
renda, aproveitando a vocação pro�ssional de nossa cidade;

17. Confecção de uniformes escolares da rede municipal, pelas mães dos alunos, através do programa 
“Costurando o futuro”, aumentando sua renda familiar e fazendo com que os recursos �quem no 
município;

18. Falta d´água: Solucionar de vez o problema seguindo exemplos de sucessos de outros municípios, 
investimentos na infra-estrutura do sistema de abastecimento e modernização nas ações. 

19. Energia Limpa – Hoje só de energia elétrica para captação de água gastamos em torno de 25 milhões, 
passou da hora de utilizarmos de energia solar, por exemplo, diminuindo custos e sobrando recursos para 
investir em outras áreas.

20. Exame oftalmológico em todas as crianças matriculadas na Rede Pública de educação.

21. Reorganização da educação, com a valorização e capacitação dos pro�ssionais da educação, com 
professores de apoio, recreação e ajustes nos horários de atendimento das creches.

22. Instalação de wi� gratuito de alta capacidade nas regiões periféricas.
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