
PLANO DE GOVERNO PARA O MUNICIPIO DE PAULO DE FARIA 
 
 

CANDIDATO: MARLON PEREIRA e GLÁUCIO 
PSDB (45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coligação “Um novo tempo de mudança e progresso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseamo-nos em algumas prioridades que alicerçarão nossas demais 
ações dentro do município, objetivando a melhor qualidade de vida do 
cidadão paulofariene, exaltando e enaltecendo as suas necessidades.  

 
 
 
 



 
 

- Criação do Distrito Industrial Municipal, favorecendo a criação e geração de 
renda e incentivando o comércio Local. 
- Trazer ou fazer parcerias com empresas privadas para que possam se instalar 
no munícipio, gerar emprego e renda. Todas as ações visarão o 
desenvolvimento dos seguintes setores: agropecuário, comércio, indústria, 
serviços, meio ambiente e turismo. 
- Reabertura da Praia Artificial. 
- Incentivar a criação de loteamentos na beira do Rio Grande, criando vicinais de 
acessibilidade.  
 

 
 

A nossa proposta é tornar a cidade mais bonita e facilitar a vida de quem circula 
em Paulo de Faria. 
- Recapeamento das ruas de nossa cidade e trazer o asfalto no bairro Jardim 
Morro Alegre. 
- Acessibilidade aos portadores de deficiência e idosos em locais públicos e 
privados. 
- Criação de um calçadão na Praça Peregrino Benelli. 
- Construção de um banheiro público na Praça localizada no Patrimônio Novo 
(Praça São Sebastião). 
- Construção de banheiro, melhorar acessibilidade e limpeza pública do 
Cemitério Municipal. 
- Conservação das estradas, ruas, pontes e mata-burros do município. 

 

 
 

- Implantação de vias de mão-única na nossa cidade. 
- Criação ciclovias para quem vai ao trabalho ou como forma de lazer saudável. 
- Sinalizar adequadamente as ruas da cidade, refazer as faixas existentes e 
colocar novos sinais de trânsito. 



- Instalar cobertura e assentos nos pontos de parada de ônibus. 
- Adquirir novos veículos para transportes de alunos da rede de ensino 
municipal, universitário e pessoas da saúde. 
- Trocar os tachões por lombadas para não danificar os veículos e reduzir a 
velocidade. 
- Promover campanhas de educação e prevenção de acidentes de trânsito. 
 
 

EDUCAÇÃO 

 
- Valorizar os docentes e os demais profissionais da Educação, oferecendo 
capacitação e suporte para que continuem sempre elevando satisfatoriamente 
os níveis educacionais do município. 
- Implantar o Sistema Educacional por disciplina e não mais por sala, dando ao 
docente a oportunidade de capacitar melhor o aluno.  
- Fornecimento gratuito de uniformes escolares para os alunos e profissionais. 
- Campanhas temáticas enfatizando Segurança Pública, Meio Ambiente, Saúde, 
Direito, Cidadania, Segurança no Trânsito, Drogas, Civismo, Conservação do 
Patrimônio Público, Esporte e Lazer. 
- Viabilizar o transporte dos alunos da rede de ensino e crianças com 
necessidades especiais para a APAE e/ou Entidades Assistenciais equivalentes; 
- Transporte aos alunos que cursam nível superior em 
Faculdades/Universidades e Cursos Técnicos. 
- Elaboração de plano específico para alunos que cursam licenciaturas, com a 
realização de estágio supervisionado. 
- Implementação do PPP (Plano Político Pedagógico) da Educação Municipal. 
- Melhorar o IBEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), de forma 
gradativa. 
- Capacitação contínua dos profissionais valendo-se da aplicação de novas 
tecnologias, como lousa digital, métodos pedagógicos, dentre outros. 
- Implantação da Equipe Multiprofissional para o atendimento de alunos que 
apresentam necessidades especiais. 
-Inclusão da Informática na grade comum das Unidades Escolares.  
-Reestruturação do Estatuto do Magistério, dando atenção especial à melhoria 
do Plano de Carreira dos profissionais. 
-Fortalecer a parceria família/escola, elaborando atividades que envolvam os 
pais dos alunos nas decisões coletivas que as Unidades Escolares deverão 
tomar. 



-Garantir vagas nas creches, de preferência próximo à residência dos 
interessados, permitindo assim, que os pais das crianças possam trabalhar 
tranquilamente;  
-Atenção especial para a educação de jovens e adultos em nível do primeiro ao 
quinto ano do Ensino Fundamental (Ciclo I), com progressiva extensão ao (Ciclo 
II) sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, para aqueles alunos que não 
tiveram a oportunidade de cursá-los na época e idade corretas, sendo flexível e 
adequando-se à realidade da clientela a ser atendida; 
-Merenda escolar supervisionada por nutricionista. 
-Fiscalização por parte da Coordenadoria Municipal da Educação das verbas 
recebidas das esferas estadual e federal, através das contas vinculadas à APM 
(Associação de Pais e Mestres). 
-Ampliação, reforma e adequações das Unidades de Ensino, bem como 
aquisição de material didático-pedagógico para um bom desenvolvimento do 
processo educativo. 
 

 
 
- Apesar de ser uma atribuição do governo estadual, a prefeitura pode dar apoio 
no combate à violência e na prevenção ao consumo de drogas. 
- Fortalecer ações preventivas e educacionais; 
- Firmar parcerias com as Policias Militar, Civil, Rodoviária, Ambiental e 
Instituições Civis, para a adoção de medidas que reduzam a criminalidade na 
cidade. 
- Melhorar e aumentar a iluminação pública, de modo a aumentar o número de 

postes de luz e manter lâmpadas que iluminem mais e sejam econômicas. 
-Implementar um Programa Municipal de prevenção e combate ao uso de 
drogas. 
  
 

  
 



- Campanhas que fortaleçam e acentuem as práticas esportivas como 
campeonato de pesca, jet ski, futebol, voleibol, trilhas ecológicas. 
- Viabilizar a construção, reforma ou adequação de praças para caminhada, 
parques, ciclovias, brinquedos e aparelhos de ginástica, monitorados por 
profissionais de Educação Física. 
- Calendário cultural local, como Estação Ecológica, Cachoeira do Talhadão, 
Cedro, etc. 
- Apoiar à prática da cultura do esporte, promovendo o desenvolvimento integral 
de nossas crianças, jovens e adolescentes, como fator norteador da cidadania e 
melhoria da qualidade de vida. 
- Investir na prática esportiva menos tradicional no município como Judô, Karatê, 
Jiu-Jitsu, Capoeira, e afins. 
- Criar espaços para práticas esportivas como skate, bike, patinação e esportes 
menos tradicionais no município. 
- Promover ou apoiar ações culturais no município como Catira, Festa do Peão 
de Boiadeiro, Festa Junina, Festa de Santo Reis, etc; 
- Fortalecer a Casa da Cultura, oportunizando os espaços, valorizando o 
potencial e o talento do cidadão paulofariense, desenvolvendo ações teatrais, 
arte, dança, música e produção de artesanato. 
- Viabilizar o Museu Paulofariense, resgatando a importante e marcante história 
e cultura local. 
- Viabilizar a construção, reforma ou adequação de pista de caminhada, campo 
society, ciclovias, brinquedos, aparelhos de ginástica (monitorados) e pista de 
skate.  
- Manter o Projeto Guri e implantar oficinas teatrais. 
- Reforma do Estádio de Futebol Palmeirinha. 
 

 
 
- Acompanhar e apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social, de 
modo a garantir que todos recebam seus benefícios. 
- Manter a universalização dos acessos aos serviços socioassistenciais, 
benefícios e programas desenvolvidos no município. 
- Manter e ampliar os programas de inclusão e promoção social, desenvolvidos 
no CRAS, principalmente os grupos de convivência já existentes, com 



prevenção da perda de vínculos familiares e também formando novos grupos 
que forem necessários. 
- Fortalecer os conselhos municipais para maior acompanhamento, 
monitoramento, fiscalização e avaliação dos serviços prestados na rede 
municipal de assistência social. 
- Garantir e apoiar o atendimento aos portadores de deficiências, idosos, idoso 
asilar e a melhor idade, contribuindo para melhorar a qualidade de vida e 
prevenindo a ruptura dos laços afetivos e comunitários. 
- Manter e aumentar os cursos profissionalizantes, incentivando a geração de 
emprego e renda. 
-Garantir o apoio técnico às Entidades Privadas, fortalecendo o importante 
trabalho que é ofertado no nosso município. 
- Garantir o funcionamento dos Projetos e Programas voltados à criança e ao 
adolescente, aumentando o atendimento e rompendo as dificuldades com 
espaço físico. 
- Garantir e qualificar o atendimento aos jovens através de projetos, com 
realização de eventos e atividades culturais, esportivos e de lazer. 
- Maior valorização do funcionário público proporcionando aumento salarial 
todos os anos, como forma de garantir que os servidores não percam o poder de 
compra. 
- Melhorar o Vale Alimentação. 
- Promover cursos de qualificação, capacitação e motivação para todos os 
funcionários. 
- Garantir o trabalho em rede com todas as esferas do município, como: Saúde; 
Educação; Assistência Social; Cultura, Esporte, Turismo e Lazer; Entidades 
Filantrópicas e Associações.  
- Aumentar a oferta de programas complementares como: micro crédito, 
capacitação profissional e técnica e geração de emprego e renda. 
-Reestruturar os convênios com entidades filantrópicas, para aumentar os 
atendimentos de crianças, adolescentes, idosos e deficientes.   
 

 
 

- Garantir recursos financeiros para o pleno funcionamento do Centro de Saúde 
e da Santa Casa de Misericórdia. 
- Viabilizar a contratação de médico(s) anestesista(s) efetivo(s); 



- Aprimorar os programas de atenção integral a saúde da criança e do 
adolescente, bem como de toda a comunidade local; 
- Desenvolver ações de prevenção; 
- Priorizar campanhas de prevenção de Saúde Bucal; 
- Garantir o fornecimento gratuito de medicamentos, de acordo com 
determinações do Ministério da Saúde;  
- Viabilizar intercâmbios com outras Unidades de Saúde para que nossos 
profissionais se tornem mais capacitados e atuantes; 
- Viabilizar a campanha de castração e monitoramento de animais e controle de 
permanente de zoonoses intensificando as campanhas de prevenção, tendo um 
espaço com profissionais capacitados para acolher esses animais. 
- Criar um Canil e Gatil; 
- Proporcionar programas de qualificação para os profissionais de saúde, 
garantindo a melhoria e a humanização do atendimento da população, na rede 
de saúde pública. 
- Aprimoramento do serviço de atendimento na saúde, com profissionais 
qualificados nas áreas de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 
assistente social e medicina da saúde familiar. 
-Manter e ampliar o atendimento na área de saúde mental.  
-Aprimoramento dos programas de promoção e prevenção da saúde. 
- Melhorar o serviço de Ambulância, buscando e levando pacientes em casa. 
-Criar no município o Programa de Atendimento aos Dependentes Químicos 
(PROAD) e apoiar campanhas de prevenção a todo tipo de vício; 
-Implantar o Programa Estratégia Saúde da Família (ESF), para trabalhar na 
prevenção e tratamento das pessoas. A equipe de trabalho é composta por 
Médico especialista em saúde da família; Enfermeiro; técnico de Enfermagem; 
agentes comunitários e também profissionais de saúde bucal. Todos os 
profissionais serão especialistas em saúde da família; 
-Manter, melhorar e aumentar os atendimentos na saúde, como: Hiperdia, 
exames, consultas, vacinas, internações, SAMU, fisioterapia, gestantes e outros. 
 

 
 
- Manter, por meio de sistema de concessão, a coleta, o afastamento, o 
tratamento e a disposição adequada de esgotos domésticos. 



- Estabelecer programas de educação ambiental, para a rede pública de ensino 
municipal, promovendo também a informação e a conscientização da população 
a respeito do reflexo das questões ambientais na qualidade de vida. 
- Estabelecer a gestão dos resíduos sólidos. 
- Promover ações de recuperação de matas ciliares. 
- Implementar atividades e participar de iniciativas que contribuam para a defesa 
da qualidade do ar e controle da poluição atmosférica e de gases de efeito 
estufa. 
- Fortalecer programa de arborização urbana e manutenção de áreas verdes 
municipais. 

 

 
 
- Valorizar e incentivar a Agricultura Familiar, desenvolvendo ações que 
garantam melhores oportunidades para aqueles que diariamente colocam o 
alimento em nossa mesa. 
- Manter o fornecimento de máquinas e equipamentos para executar serviços de 
combate a erosões nas propriedades dos pequenos produtores rurais. 
- Manter o programa de micro bacias hidrográficas. 
-Viabilizar eco pontos para receber entulhos, que depois, será reciclado e 
reaproveitado pela indústria da construção civil. 
- Retirar lixo e entulho de córregos. 
-Garantir a coleta e destino do lixo reciclável, com apoio às pessoas que 
trabalham neste serviço e garantam sua renda. 
 

 
 
-Habitação: buscar recursos com o Governo Federal, Governo Estadual e 
também do próprio município, para construção de casas para famílias que não 
tem sua moradia.  
- Controle das condições mínimas de segurança da moradia.  



 
 

 
- Nosso compromisso é estabelecer uma política de transparência no serviço 
público. Os moradores de Paulo de Faria tem o direito de saber onde e como 
serão usados os recursos públicos. 
- Manter o Portal da Transparência e informar todos os gastos realizados com o 
dinheiro público. 
- Manter informatizados os departamentos da Prefeitura, para dar rapidez aos 
serviços prestados aos paulofarienses. 
- Adotar a Ouvidoria Municipal para atender diretamente as pessoas em 
reclamações sobre os serviços prestados ou por solicitações não atendidas. 
- Garantir o Orçamento Participativo, para que o cidadão decida com a Prefeitura 
as prioridades nas ruas e nos bairros. 
- Viabilizar o Canal do Cidadão, utilizando-se de canais já existentes (como a 
página do município na Internet), para que a população passa se tornar mais 
atuante e participativa em relação às ações dentro do município. 
 

 
- Viabilizar o Canal do Cidadão, utilizando-se de canais já existentes (como a 
página do município na Internet) ou criando outros mecanismos que possibilitem 
essa interação, para que a população possa se tornar mais atuante e 
participativa em relação às ações dentro do município, ajudando, criticando, 
fiscalizando, apontando áreas que merecem maior atenção do poder público e, 
consequentemente e se necessário, intervenção direta; 
 

Paulo de Faria, 01 de Agosto de 2016. 
 
 
 

Marlon Pereira e Gláucio 
Coligação “Um novo tempo de mudança e progresso” 


