
Educação 
 
Notório o desenvolvimento deste setor, durante os últimos08 
anos! 
Pretendo fazer ainda mais aumentando a frota para o transporte 
escolar, proporcionando mais conforto e segurança aos alunos 
com transporte de qualidade. 
Melhoria e adequação nas escolas municipais, e reforma do 
prédio de Santa Izabel. 
Melhorar a qualidade da merenda escolar. 
Capacitação dos professores, objetivando a melhoria da 
qualidade do ensino. 
Implantação de oficinas de aulas de informática, educação 
artística e língua espanhola, em horário oposto as aulas 
regulares. 
Implantação de programa educativo, visando a orientação das 
crianças para alimentação saudável, juntamente com a 
nutricionista. 
Melhoria no acervo da biblioteca pública Municipal. 
Continuar com as parcerias com instituições de Fernandópolis, 
especializadas no atendimento educacional de crianças 
portadoras de necessidades especiais. 
Melhoria no acervo didáticodas escolas municipais. 
Fornecer também uniformes na estação de inverno. 



Adquirir e renovar materiais para estudo e lazer, passeios 
educativos e recreativos com os alunos. Colocar em prática as 
metas elaboradas pelo plano Municipal da Educação, no ano de 
2014. 
Oferecer gratuitamente a população interessada, cursos 
preparatórios para pré vestibular, Enem e Concursos. 
 
 
Saúde 
 
Melhorar as dependências da UBS de Pedranópolis, e dos Postos 
de Saúde dos distritos. 
Melhorar o transporte de pacientespara centro especializados 
adquirindo novos veículos. 
Garantir acesso a medicamentos para população por meio de 
convênio com o Governo Estadual e Federal, e com recursos 
próprios. 
Manter e melhorar o Vale refeição para pacientes que vão a São 
José do Rio Preto e outras localidades. 
Contratar uma fonoaudióloga terapeuta ocupacional e Psicólogo. 
Implantar um minicentro de zoonose. 
Auxiliar Judicialmente os pacientes que necessitem de 
medicamentos de auto custo que são pleiteados juntos ao 
Governo Estadual e Federal. 



Implantação de Programa visando o empréstimo de cadeiras de 
rodas  ede muletas à pacientes. 
Pleitear recursos Estaduais para construção de Centro de 
Reabilitação para o atendimento de crianças, idosos e pessoas 
portadoras de necessidades especiais. 
 
 
Agricultura e Meio Ambiente 
 
Adquirir novos implementos agrícolas e a instalar balança com 
alta capacidade. 
Melhorar as condições das estradas rurais através do Programa 
Melhor Caminho, para a escoação de produtos agrícolas. 
Estruturação do viveiro municipal, para distribuição de mudas 
nativas, frutíferas e de reflorestamento. 
Expansão da coleta seletiva para Santa Izabel do Marinheiro e 
Dulcelina. 
Pleitear junto ao Governo do Estado de São Paulo, através do 
Programa Município Verde Azul, recursos para aquisição de mais 
equipamentos do setor ambiental (Caminhão de Lixo e fossa 
sépticas em propriedades rurais). 
Reestruturação da horta comunitária com a instalação de estufas 
para atendimento não só nas escolas, creches, mas também a 
população. 
Coleta em pontos determinados de lixo na zona rural. 



. 
Realização em parceria com Senar e Sindicato Rural,  decursos de 
capacitação para os agricultores, fortalecendo assim seu 
conhecimento nas boas práticas agrícolas e gestão do seu 
negócio. 
Contratação de Médico Veterinário para atendimento no centro 
de zoonose e nas propriedades rurais. 
 
 
Emprego 
 
Construção de novos galpões oferecendo as empresas 
interessados que terão incentivos fiscais. 
Implantação de incubadoras de micro empresas com apoio do 
Sebrae em diferentes seguimentos econômicos,visando em 
especial, o serviço de terceirização da mão de obra na produção 
das empresas instaladas em outros centros. 
Continuar desenvolvendo cursos profissionalizantes, através dos 
programas de fortalecimento da família (PAIF, VIA RAPIDA 
EMPREGO/ SENAR). 
Manutenção em parceria com o Governo Estadual, do Programa 
Emergencial Frente de Trabalho. 
 
 
 



Transporte 
Manter e aumentar o transporte de trabalhadores para outras 
cidades. 
 
 
Assistência Social 
 
 
Pleitear o aumento de vagas nos programas sociais, 
desenvolvidos pelos Governos Federal e Estadual. 
Construção de prédio para abrigar o CRAS. 
Continuar a distribuição de legumesdoado pela CONABI . 
Incentivar os projetos de geração de emprego, desenvolvido em 
especial ao artesanato e a trança de cadeiras de junco. 
Expandir para Santa Izabel do Marinheiro e Dulcelina, dos 
projetos desenvolvidos na área social. 
 
 
Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 
 
Implementar novas modalidades na pratica de atividades 
esportivas com profissionais capacitados, e melhorara Escolinha 
de Futebol, com fornecimento de materiais esportivos, 



proporcionandocondições para que as crianças não fiquem na 
ociosidade. 
Continuar investindo na Infraestrutura da Prainha de Santa Izabel 
do Marinheiro, para tornar o município em uma Estância 
Turística. 
Aumentar as realizações de eventos além dos já 
comemorados,tanto de Pedranópolis, como em Santa Izabel do 
Marinheiro e Dulcelina. 
Apoiar o futebol amadorfornecendo materiais esportivos para 
todas as modalidades. 
Conquistar o Programa Esporte Social, em parceria com a 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, 
o qual incentiva a prática esportiva das crianças e adolescentes 
em diferentes modalidades. 
Revitalização do Parque Jerônimo Fuzita. 
Instalação de academiascomunitária, para o atendimento e 
reabilitação de pessoas da terceira idade, portadoras de 
necessidades especiais e a População em geral. 
Adesão ao programa estadual Turismo para Melhor idade, dando 
oportunidade aos munícipes conhecerem novos lugares. 
Construção de Ginásio de Esporte em Pedranópolis e de uma 
quadra coberta em Santa Izabel do Marinheiro. 
Melhorias nas adequações da área de lazer de Pedranópolis. 
Construção de minicampos nos distritos de Santa Izabel do 
Marinheiro e Dulcelina onde também contará com um velório. 



Implantação de memorial fotográfico e de objetos que 
representam a história do Município. 
Reativar Biblioteca Municipal. 
Promover melhorias no Centro Comunitário deixando-o 
climatizado. 
Continuar com as tradicionais festas juninas. 
Aquisição de tendascom recursos próprios a serem utilizadas em 
eventos promovidos pela prefeitura e pelas entidades. 
 
Infra-Estrutura Urbana 
 
Conservação e manutenção das vias públicas. 
Construção de um almoxarifado no Distrito de Santa Izabel do 
Marinheiro. 
Reforma do Almoxarifado Municipal de Pedranópolis. 
Melhorias na iluminação e revitalização das praças públicas de 
Pedranópolis, Santa Izabel do Marinheiro e Dulcelina, e das 
entradas da cidade. 
Reforma e Revitalização do Cemitério de Santa Izabel do 
Marinheiro. 
Construção de calçadas e implantação de lixeiras nos passeios 
públicos. 
Instalar fábrica de blocos para serem utilizados na construção de 
galpões e na melhoria das infraestruturas, bem como vende-los a 
preços acessíveis a população. 



 
 
Habitação 
 
Construção de casas habitacionais mediante convênios com os 
Governos Federal e Estadual. 
Realização de convênio com a Casa Paulista – Governo do 
Estado. 
Convênios com o Governo Federal, para construção do programa 
Minha Casa Minha Vida e Programa Nacional de Habitação Rural. 
Implantar o Programa Cidade Legal para a regularização fundiária 
urbana. 
 
GESTÃO PÚBLICA 
 
Conceder anualmente as reposições inflacionais ao 
funcionalismo público. 
Contratar palestras técnicas e motivacionais,ecurso de 
capacitação para os funcionários. 
Voltar a distribuição de café da manhã para os funcionários 
públicos municipais. 
Ampliação do sinal de internet em locais de lazer público. 
Instalar câmeras de segurança em locais estratégicos. 



Instalação de um posto de atendimento do Programa de Defesa 
do Consumidor (PROCOM). 


