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PLANO DE GOVERNO 

(2017-2020) 

 

O candidato à prefeito Luizão do Trento e seu vice-prefeito Fabricio Melo 

apresentam  sua proposta  de  trabalho. 

 

As  ações  apresentadas  pelos  candidatos,  caso  tenham  êxito  no  sufrágio 

eleitoral,  serão submetidas  às  discussões  com a população  no decorrer  da 

administração, através das associações, entidades civis organizadas, os 

segmentos econômicos e religiosos, envolvendo a participação especialmente 

dos servidores públicos, pois são peças indispensáveis para contribuir com as 

prioridades elencadas pela sociedade, uma vez que a administração dos 

candidatos pretende ser de forma democrática. 

 

Os candidatos irão cumprir com os índices constitucionais  que se baseia na 

aplicação do orçamento municipal, sendo 25 % na educação, e 15% na Saúde. 

Comprometendo-se ainda, a cumprir com as exigências da lei de 

responsabilidade, especificamente no que se refere às despesas com pessoal. 

 

Os programas sociais do Governo Federal já existente terão garantia de 

continuidade, além disso, serão implantados os novos programas. 

 

Os presentes candidatos são pessoas preocupadas com a qualidade de vida e 

bem estar da população, por esse motivo, já está licitado o processo de 

concessão de águas e esgotos onde atenderá 100% da população com 

saneamento básico e água de qualidade aos rolimourenses. 

 

A proposta para infraestrutura se baseia na execução de obras de drenagem 

(galerias, bueiros  de concreto)  pavimentação  asfáltica  e urbanização  e será 
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ampliada a sinalização  de trânsito do município, dando mais apoio aos Agentes 

de Trânsito do COMTRAN, contando com a parceria da polícia militar e Detran. 

 

Todos os demais setores: agricultura, esporte, lazer, cultura, indústria, geração 

de emprego e renda e agroindústria receberão atenção especial nos programas 

implantados,  e serão  lançadas  novas  propostas  de ações  que surgirão  das 

discussões com a sociedade e com o aval do poder legislativo. 

 

Diante da necessidade de diversos setores, os candidatos são conhecedores 

que os recursos próprios são insuficientes  para atender todas as demandas, 

mas, com uma administração voltada na valorização dos servidores públicos e 

com uma gestão eficiente, reduzindo gastos, aplicando os recursos de forma 

eficaz, com elaboração de projetos para todas as áreas,  buscaremos o apoio 

dos nossos representantes  nas esferas  estadual e federal para liberação  de 

recursos. 

 

 

PLANO DE GOVERNO – EDUCAÇÃO   

(2017-2020) 

 

 

 Indicadores Oficiais - Elevar as taxas dos indicadores oficiais (Índice de  

Desenvolvimento  da Educação Básica - IDEB, PROVINHA BRASIL E 

PROVA BRASIL), com a finalidade de  propiciar educação de qualidade; 

 

 Formação continuada - Investir na formação continuada dos professores 

e técnicos; 

 

 Transporte Escolar - Oferecer transporte escolar com qualidade, 

melhorando a frota própria adquirindo novos ônibus, ampliando o 

atendimento e eliminando 100% da frota de ônibus terceirizados (aluguel); 
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 Drogas - Implantar ações que visem à redução do uso de drogas e 

violência nas escolas; 

 

 PME - Implementar as ações do Plano Municipal de Educação; 

 

 Recursos financeiros - Fortalecer a Gestão Democrática na rede 

municipal de ensino por meio da descentralização dos recursos financeiros; 

 

 Projetos educacionais - Criar e ampliar projetos educacionais em parceria 

com a comunidade, proporcionando cursos profissionalizantes, esporte e 

lazer aos finais de semana no espaço escolar; 

 

 Premiações - Incentivar e fomentar ações que valorizem a produção dos 

profissionais em educação, com premiações, concursos, entre outras; 

 

 Conselhos - Apoiar e dar condições ao Conselho Municipal de Educação 

e demais Conselhos pertinentes à Educação; 

 

 Condições de trabalho - Equipar as escolas que oferecem Ensino 

Fundamental com mobiliário e recursos tecnológicos, acervo bibliográfico 

e outros recursos pedagógicos. 

 

 Capacitações - Capacitar profissionais para atuarem nos laboratórios de 

informática, salas de leitura e bibliotecas; 

 

 Creches – Terminar a obra da construção das creches e construir 

novas creches nos bairros onde existe uma grande demanda de crianças 

a serem assistidas, buscando implantação do programa do governo federal 

– PRÓ-INFÂNCIA; 
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 Infraestrutura das creches e pré-escolas - Melhorar a infraestrutura das 

creches e pré-escolas já existentes, equipando- as com mobiliário 

adequado à clientela; 

 

 Mais salas de aulas - Ampliar a oferta de vagas com construção   de  

novas  salas   de  aula especialmente nos bairros onde a demanda não é 

atendida; 

 

 Estruturas das Escolas Municipais - Melhorar as estruturas existentes com 

reformas, climatização das salas de aula, construção de pátios, quadras 

cobertas, refeitórios e outras necessidades conforme exigências das normas 

vigentes; 

 

 

PLANO DE GOVERNO – CULTURA  

 (2017-2020) 

 

 

 

 Estimular a cultura - Fomentar a cultura através de projetos e iniciativas 

culturais em geral. 

 

 Oficinas - Atuar junto às escolas, oferecendo oficinas de teatro, música, 

dança, artes visuais, folclore, festivais de música regional, como forma de 

incentivar a população a participar da cultura local; 

 

 Biblioteca Municipal  - Aquisição de novos acervos bibliográficos para a 

Biblioteca Municipal a fim de atender as demandas de todos os níveis de 

ensino; 
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 Informatização – Trazer a tecnologia informatizando a 

Biblioteca Municipal e implantação de Biblioteca virtual; 

 

 História - Resgate da História do Município, buscando o  envolvimento  de  

alunos  e professores, e da própria comunidade, através de atividades a 

serem desenvolvidas pelo setor de cultura do município, para construir-se 

Acervo da Memória da História de Rolim de Moura; 

 

 Eventos Cívicos - Realização de eventos cívicos, registro das datas 

históricas); 

 

 Religião – Incentivar e dar apoio aos eventos religiosos; 

 

 Festivais - Realização de festivais de dança, música, peças teatrais e outras 

manifestações culturais; 

 

 Natal de Luz - Firmar parcerias com entidades para a realização do 

projeto Natal de Luz.  

 

 Orquestra - Criação da Orquestra Sinfônica Municipal;  

 

 Aulas de músicas - Aulas    de instrumentos de sopros e violão para crianças 

e adolescentes; 
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PLANO DE GOVERNO - ESPORTE E LAZER 

 (2017-2020) 

 

 Treinamento Voluntários - Treinamento dos voluntários da Organização do 

Desporto; 

 

 Rural - Dar continuidade a realização do Campeonato Rural de Futebol; 

 

 Interbairros - Dar continuidade a realização do Campeonato Interbairros; 

 

 Municipal - Dar continuidade e realizar  o   Campeonato   Municipal,   

envolvendo   os   classificados   no Campeonato Rural e Campeonato 

Interbairros; 

 

 Profissional - Garantir o apoio ao time profissional do Município: Esporte 

Clube Rolim de Moura; 

 

 Olimpíadas - Resgatar a ROLIMPIADAS, envolvendo toda a comunidade 

Estudantil, desde que se encontre matriculado, na rede de ensino; 

 

 Jovem Cidadão - Implantar o Programa Jovem Cidadão, envolvendo as 

escolinhas de futebol (Dente de Leite); 

 

 Escolinhas - Apoiar e incentivar  as  escolinhas  das demais  modalidades  

esportivas  tais como: handebol, voleibol, tênis de mesa, basquetebol, futebol 

de salão, judô, karatê, atletismo, ciclismo e outros. 

 

 Atletas - Apoio oficial aos atletas de todas as modalidades esportivas. 

Evitando a peregrinação de esportistas que venham a representar o 

Município, em busca de apoio financeiro; 
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 Lazer - Criação de núcleos de lazer nos bairro ainda não contemplados, 

instituindo-se quadras livres e campos de futebol; 

 

 Praças e quadras - Revitalizar as praças públicas com espaços voltados as 

crianças e  quadras poliesportivas; 

 

 Centro Poliesportivo - Construção de um centro poliesportivo de Rolim de 

Moura; 

 

 Motocross -  Reestruturação da   pista  de  Motocross  com  o  objetivo  de  

trazer  para  o município a fase latino americana de Motocross; 

 

 Feminino - Incentivar e ampliar os campeonatos voltados ao público feminino 

já existentes. 

 

 Ginásio de Esporte – Finalizar a construção do Ginásio poliesportivo 

conhecido como   “Ninho dos pombos”;  

 

 

PLANO DE GOVERNO - SAÚDE 

(2017-2020) 

 

Estratégia 07 – Saúde Pública 

 

 

 Objetivo da estratégia – Fortalecer e expandir os serviços de saúde pública 

para que fiquem mais próximos dos usuários, com foco na qualidade, 

humanização e excelência da promoção, prevenção, atenção e recuperação 

das pessoas, por meio da valorização dos profissionais de saúde, de uma 

gestão inteligente, da construção, reforma ou ampliação da infraestrutura e 
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fazer uso da tecnologia da informação avançada, além da gestão 

compartilhada entre os entes federados. 

 

 Programa Gestão da Saúde – Fortalecer a gestão do sistema de saúde, de 

forma consequente e profissional, utilizando-se de indicadores e tecnologia da 

informação para tomada de decisões estratégicas em saúde. 

 

 

 Conecta SUS – Instituição do Centro de Informações e Decisões Estratégicas 

em Saúde – Conecta SUS, com base na tecnologia da informação, para 

congregar informações importantes e determinantes e condicionantes em 

saúde, com objetivo de tomar decisões estratégicas, para se obter resultados 

importantes para população.  

 

 Tecnologia da Informação – Garantir equipamentos de tecnologia da 

informação necessários para se fazer contatos “on-line”, em tempo real, entre 

a Secretaria e as unidades municipais, com objetivo de fortalecer a gestão da 

saúde. 

 

 

 Programa de Fortalecimento da Atenção Primária de Saúde – Facilitar o 

acesso da população à atenção primária da saúde com qualidade e 

humanização, com profissionais de saúde qualificados e exames 

complementares laboratoriais básicos além de equipamentos médico-

hospitalares essenciais. 

 

 Saúde da Família – Ampliar a estratégia de saúde da família, aumentar de 

treze para 20 equipes e qualificação dos seus profissionais; Construir quatro 

novas USF (Unidades de Saúde da Família), implantar o serviço de Saúde 

penitenciaria, fortalecer as Equipes de saúde bucal, aumentar de três para dez 

equipes. 
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 Laboratório – Garantir que no município laboratório de análise clínicas para 

fazer os exames complementares básicos essenciais; 

 Equipamentos Médico-Hospitalares Essenciais – Garantir  todos os 

equipamentos médicos essenciais, tais como desfibrilador, ultrassom 

obstétrico e eletrocardiógrafo. 

 

 Programa de Ampliação da Atenção Hospitalar - garantir o atendimento 

necessário para usuários de Urgência e emergência, garantir o abastecimento 

de medicamentos essenciais, garantir o pleno funcionamento do centro 

cirúrgico. 

 

 

 Programa de Regionalização com a Saúde Perto do Cidadão – Fortalecer 

a atenção à saúde da população, com a garantia da oferta de serviços 

ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, atenção aos 

dependentes químicos e a dispensação de medicamentos na casa do paciente, 

por meio da estratégia de fortalecimento utilizando-se de consórcios públicos 

intermunicipais de saúde.  

 

 Medcasa – Entregar medicamentos de alta complexidade na casa de cada um 

dos usuários que necessitam desse serviço; 

 

 Rede CRO – Centro de Referência em odontologia; Garantir a funcionalidade 

do CEO, centro de referência em Odontologia; 
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PLANO DE GOVERNO - SOCIAL 

(2017-2020) 

 

 Programas Sociais -  Dar continuidade a todos os programas sociais que vêm 

sendo desenvolvidos e buscar a implantação dos novos programas do governo 

Federal e Estadual; 

 

 Capacitações -  Continuar oferecendo cursos de capacitação 

profissionalizante à população em diversas áreas, principalmente para as 

famílias cadastradas no programa Bolsa Família; 

 

 Fortalecer os Bairros - Formular um calendário de reuniões junto aos 

presidentes dos bairros para discutir as necessidades de cada bairro; 

 

 Entidades sociais e filantrópicas -  Apoio à todas as entidades de 

atendimento sociais e filantrópicas de Rolim de Moura; 

 

 Conselhos Municipais -  Manter a parceria junto a todos os conselhos 

municipais, bem como, reestruturar conselhos que se encontram inativos; 

 

 Crianças, idosos pessoa com deficiência e moradores de rua -  Implantar 

programas municipal de atendimento no que se refere a criança, ao 

adolescente, ao idoso, a pessoa com deficiência e aos moradores de rua; 

 

 Conselho Tutelar -  Dar apoio às ações do Conselho Tutelar; 

 

 Projetos - Elaboração de projeto para construção da Casa dos Conselhos, bem 

como da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 

 Atendimento -  Manter o padrão de atendimento adequado de respeito de 

todas as pessoas que procuram a SEMAS; 
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PLANO DE GOVERNO - AGRICULTURA 

(2017-2020) 

 

Associações -  Dar  apoio  para  o  fortalecimento  das  associações  com  a  

aquisição  de equipamentos e assistência técnica e capacitação profissional; 

 

Produção de Leite -  Desenvolver projetos de incentivo ao produtor de leite, 

para que as indústrias locais possam fazer aquisição dessa matéria-prima 

produzida no Município; 

 

Parcerias -  Desenvolver projetos em parceria com o curso de agronomia da 

UNIR para transferir conhecimentos e tecnologia aos agricultores; 

 

Projeto Água Lucrativa -  Continuar a Incentivar a criação  de  peixes  onde  o  

município  irá  oferecer  assistência técnica e distribuir alevinos pelo Projeto Água 

Lucrativa; 

 

Agroindústrias Familiar -  Fomentar e implantar mini e pequenas agroindústrias 

da agricultura familiar, para agregar valores nos produtos; 

 

 

Produção Silagem  - Incentivar a produção de silagem para alimentar o 

rebanho no período de estiagem; 

 

Horas Máquinas - Através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, elaborar programa de horas máquinas, que atenda às 

necessidades dos produtores da agricultura familiar; 
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Hortifrutigranjeiros  - Incentivar a agricultura familiar na produção de 

hortifrutigranjeiros; 

 

Projeto Feira do Produtor – Construir a feira do Produtor; 

Apicultores - Incentivo a Associação dos Apicultores garantindo apoio ao 

Entreposto do Mel; 

 

Porteira a dentro - Ampliar a Patrulha mecanizada e garantir a continuidade do 

Projeto porteira a dentro; 

 

Produção Clonal - Incentivo ao cultivo e produção Café e Cacau Clonal; 

 

  

 

 

PLANO DE GOVERNO - INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

 (2017-2020) 

 

 

 

 Saneamento Básico - Continuação das obras de saneamento básico, já 

licitado e será executado pela iniciativa privada, onde atenderá 100% da 

população com saneamento básico e água de qualidade aos 

rolimourenses; 

 

 

 Contenção de enchentes - Projeto para canalização dos córregos da área 

urbana, projeto aprovado pelo Ministério, aguardando liberação da Caixa 

Econômica para licitação; 
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 Urbanísticos  - Projeto urbanístico com áreas de lazer, arborização, 

estacionamento e praças na avenida 25 de Agosto, dando acesso aos 

portadores de necessidades especiais, para que se torne um cartão postal da 

cidade; 

 

 Praças públicas - Reestruturação das praças públicas já existentes; 

 

 Sinalização de Trânsito - Implantação de uma política de trânsito com 

ampliação da sinalização e efetiva fiscalização por parte dos Agentes 

municipal de trânsito. Projeto pronto e aprovado aguardando a liberação do 

recurso para licitação para substituição dos semáforos antigos por novos e 

modernos e a instalação de mais dois semáforos modernos no município; 

 

 Melhorias no espaço alternativo - Reestruturação do Espaço Alternativo da 

Av. 25 de Agosto; 

 

 Acessibilidade  - Projeto pronto de urbanização de ruas e avenidas, já 

licitado a primeira etapa onde contempla: acessibilidade com calçadas 

padrões, estacionamentos, jardins e iluminação de led; 

 

 Iluminação Pública - Projeto para Substituir 100% das lâmpadas existentes 

na iluminação pública por lâmpadas de LED com painel solar, gerando assim 

uma redução na taxa de iluminação pública que poderá chegar até 70% do 

valor; 

 

 Asfalto - Fazer asfalto nos bairros com os equipamentos adquiridos pela 

prefeitura que irá realizar a terraplanagem e a base, ficando a capa da massa 

asfáltica para ser realizada em parceria com o Governo do Estado e 

Assembleia Legislativa (com o termo de cooperação já assinado entre 

Prefeitura, Governo do Estado e Assembleia Legislativa). Realizar parceria 

com a Câmara Municipal e juntamente com a parceria já firmada com o 
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Governo e Assembleia, asfaltar todos os bairros de Rolim de Moura em quatro 

(04) anos; 

 

 Pontes de Madeiras - Eliminar 100% das pontes de madeira, substituídos 

por Tubos Armco (62 Tubos Armco já foram instalados em apenas 1 ano), 

Galerias e pontes de concreto armado; 

 

 Estacionamentos - Construção de estacionamentos em parceria com a 

iniciativa privada; 

 

 

PLANO DE GOVERNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

(2017-2020) 

 

 

 Feira Indústria e Comercio  - Incentivar e apoiar a Associação Comercial 

na Criação de uma Feira Indústria e Comercio; 

 

 Novas indústrias - Incentivar os Empresários do Município dando prioridades 

às eles com incentivos para a instalação de novas indústrias para geração de 

emprego e rendas; 

 

 Expoagro - Continuar a dar apoio a Feira Agropecuária da Associação Rural 

– ASROLIM; 

 

 Eventos - Apoiar todos os eventos voltados ao fortalecimento da economia 

local; 

 

 Artesões - Incentivar os artesãos a constituir instituição organizada para  

ser  criada  a Feira da Lua; 
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PLANO DE GOVERNO - SERVIDOR PÚBLICO 

(2017-2020) 

 

 

 Valorização - Adotar uma política de capacitação profissional e melhores 

condições  para o desenvolvimento de  suas atividades, bem como 

cumprir o Plano de Cargos e Carreira desde que, não comprometa o 

município no que diz respeito à Lei de responsabilidade Fiscal – LRF; 

 

 

PLANO DE GOVERNO -  DISTRITO DE NOVA ESTRELA 

(2017-2020) 

 

 

 Investimentos -  Em razão da gestão que será adotada, com ampla 

discussão junto a comunidade  todos os investimentos  nas áreas 

setoriais  ( Saúde, Educação, Agricultura, Infraestrutura, Esporte, Cultura, 

Lazer e outras), o distrito de Nova Estrela também será beneficiado de 

acordo com as prioridades elencadas pela comunidade local; 

 

 Asfalto - Asfaltar as ruas do Distrito; 

 

 Patrulha mecanizada - Criar patrulha mecanizada com motoniveladora 

(patrol), retroescavadeira e caçamba;  

 

 Subprefeitura - Reestruturar a subprefeitura do Distrito; 


