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Mensagem
Povo Ilhaflorense,

É com grande satisfação que nos dirigimos a você após pouco
mais de três anos e meio de início de nossa gestão. Sentimo-nos
felizes pela proximidade de conclusão de um ciclo virtuoso de
progresso e grandes obras que contribuíram para melhorar a
qualidade de vida de nossa população.
Ao assumirmos a atual gestão em janeiro de 2013, herdamos uma
Prefeitura em situação precária deixada pela administração
passada, com atrasos nos salários dos servidores do mês de
dezembro e 13º do ano de 2012 no valor total de hum milhão e
duzentos mil reais e consignações no valor de quase três milhões
de reais. Não bastasse tudo isso, o lixo tomava conta da cidade, as
ruas estavam esburacadas, a iluminação pública deficiente, os
veículos quebrados, havia falta de medicamentos, o mercado
público não tinha as mínimas condições de higiene, os prédios
públicos completamente destruídos e a população desassistida pela
ausência ou ineficiência na prestação de serviços públicos pela
Prefeitura.
Para fazer jus à confiança que recebemos de cada Ilhaflorense, nos
esforçamos para virar essa página negra na história da cidade,
arregaçando as mangas e, em 01 de Janeiro de 2013, partimos
para o trabalho.

Constatamos que tínhamos mais de 700 crianças sem estudar por
falta de salas de aula e escolas, além disto, as que estavam
matriculadas se alternavam para sentar nas poucas carteiras
existentes e não contavam com merenda escolar fornecida de
maneira regular. Diante daquela triste realidade, iniciamos um plano
ambicioso de reforma, construção e ampliação de escolas.
Edificamos novas salas de aula, reformamos TODAS as escolas,
adquirimos carteiras, fardas e mobiliário escolar, garantimos uma
merenda escolar de qualidade e estamos construindo uma nova
creche com capacidade para 240 crianças, onde os pais poderão
deixar o seu filho de manhã antes de ir ao trabalho e pegar no final
do dia. Além disto, garantimos, com todo o sacrifício, o pagamento
do piso do magistério. Estamos elaborando o novo Plano de Ações
Articuladas da Educação – PAR e prevendo a construção de novas
escolas, a aquisição de ônibus escolares, a aquisição de mobiliário
e laboratórios temáticos para alcançarmos a excelência no ensino e
melhorar os indicadores do IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica).
Negociamos e quitamos com os servidores de maneira parcelada
os salários atrasados e pagamos diversas Requisições de Pequeno
Valor (RPV) oriundas do Poder Judiciário. Sofremos mais de
setecentos mil reais em sequestros de valores nas contas do
Município provenientes de débitos não quitados reflexos da
inoperância da gestão anterior. Mas, apesar destas e de outras
dificuldades, sempre honramos o pagamento dos salários dos
servidores no prazo legal.
Investimos na saúde construindo duas novas Unidades Básicas de
Saúde, nos Povoados Bolival e Aroeiras, adquirimos ambulâncias,
equipamentos, regularizamos a oferta de medicamentos e
transporte de urgência e emergência e conseguimos manter todas
as equipes de Saúde da Família completas, com médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de
saúde, regulando o atendimento à população na sede do Município
e nos Povoados.

Realizamos o sonho de asfaltar as principais ruas e avenidas da
sede do Município e também nos Povoados Serrão e Bolival,
permitindo o conforto e a segurança da população e dos turistas
que vem desfrutar das belezas naturais da nossa cidade.
Pavimentamos e drenamos a rua São João localizada na sede,
como também ruas dos Povoados Jenipapo, Aroeiras e Serrão.
Adquirimos novos veículos e renovamos a frota Municipal.
Reformamos a Prefeitura, o Mercado do Serrão e da Sede, o CRAS
e os postos de saúde. Construímos e reformamos praças. Está em
andamento a construção de 34 casas pelo Programa Minha Casa
Minha Vida e, como se não bastasse, licitamos e estamos
aguardando a entrega de uma colheitadeira de arroz, além de
outras grandes obras.
Iniciamos um grande ciclo de obras que com certeza estão dando
mais qualidade de vida ao nosso povo. Segue lista das principais
ações:
Veículos e equipamentos adquiridos:











01 retroescavadeira
01 moto niveladora (patrol)
02 caçambas basculantes
01carreta graneleira
01 carreta pipa
02 ambulâncias
01 pick-up Amarok
02 veículos de passeio
01 pick-up strada
equipamentos p/ postos de saúde

Obras executadas:
 Construção de Unidade Básica de Saúde no Povoado Bolival;
 Construção de Unidade Básica de Saúde no Povoado
Aroeiras;
 Construção da Praça Santa Luzia;
 Construção de 02 praças no Povoado Bongue;

 Construção de Trevo no Povoado Aroeiras;
 Pavimentação à paralelepípedo no Povoado Jenipapo com
calcadas;
 Asfaltamento de ruas na sede do Município, Povoado Serrão,
Bolival;
 Reforma na Escola Formosa com ampliação;
 Reforma na Escola do Povoado Serrão com ampliação;
 Construção de quadra poliesportiva no Povoado Serrão;
 Reforma do mercado do Povoado Serrão;
 Reforma e ampliação do mercado municipal;
 Pavimentação à paralelepípedo no Povoado Aroeiras;
 Reforma do jardim de infância;
 Reforma e ampliação do CRAS;
 Reforma e ampliação da prefeitura;
 Construção de creche Municipal;
 Urbanização de Praças;
 Pavimentação e drenagem da Rua São João;
 Iniciou a obra de implantação de esgotamento sanitário do
município;
 Modernização da iluminação pública em todo o Município;
 Construção de 10 novas salas de aula
 Extensão da iluminação ligando o Povoado aroeiras ao trevo
de acesso ao Município;
 Execução de drenagem de águas pluviais e eliminação de
pontos de alagamentos: banca do peixe, Travessa 13 de
maio, Rua Oseias Cardoso, Vasco da Gama;
 Construção de 34 casas no Povoado Bolival;
 Reforma dos postos de saúde do Povoado Serrão e sede;

Convênios assinados e com execução prevista até o final do ano de
2016:
 Asfaltamento de ruas:
o Sede: Rua Nova, Rua do Campo, Rua Antônio Lisboa,
Praça Santa Luzia, Rua 13 de Maio, Rua do CESP;
o Povoado Bolival: Rua da Igreja ate a escola, Rua do
posto de saúde, rua do fórum, Travessa do Fórum e
complemento da praça da entrada;
o Povoado Serrão Rua do Mercado, Rua Oseas Cardoso,
Rua da Caçarema, continuação da igreja ate o final;

o Povoado Bongue quase todo;
Obras e aquisições empenhadas para 2017





Pavimentação dos Povoados Bolival e Genipapo;
Pavimentação do Povoado Serrão;
Pavimentação na sede do Município;
Construção de pista de caminhada ligando a sede do
Município ao Povoado Serrão;
 Construção de quadra poliesportiva no Povoado Bolival;
 Aquisição de 02 colheitadeiras de arroz;
 Custeio de incremento temporário ao PAB;
Com a certeza do dever cumprido, nos dirigimos a você a partir
deste momento, para apresentar o nosso plano de governo para os
próximos 04 anos de continuidade de progresso e desenvolvimento,
que foi dividido em 08 eixos fundamentais para facilitar a
compreensão e garantir a possibilidade de avaliação de sua
execução.
É do conhecimento de todos que nos últimos anos o Brasil vem
atravessando a sua pior crise financeira, o que diminui os repasses
de todas as receitas do Município e atrasa a liberação de recursos
pelo Governo Federal para a execução de convênios. Mas, mesmo
diante desta triste realidade, não medimos esforços em busca de
melhorias para a nosso povo e conseguimos transformar nossa
cidade em um grande canteiro de obras.
Com este novo plano de Governo, construído com base nos
anseios da população, esperamos dar continuidade às ações que
propiciem ao Cidadão Ilhaflorense serviços públicos de qualidade e
paz social, além de intensificar o nosso trabalho de transformação
da nossa querida Ilha das Flores na “Princesa do Baixo São
Francisco”.
O Progresso Continua!

Christiano Beltrão

Plano de Metas Quadrienal
Eixos

1. - Educação
2. - Saúde
3. - Assistência Social
4. - Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.
5. - Agricultura e pesca
6. - Infraestrutura, habitação e mobilidade urbana
7. - Emprego e Renda, Valorização do Servidor Público.
8. - Segurança

Educação
“A educação forma o futuro, por isso mesmo este é um dos
principais eixos de nosso plano de governo. Vamos manter a
politica de recuperação da estrutura existente norteados pelos
princípios da inclusão social, acessibilidade e oferta de condições
dignas para os alunos e profissionais da educação. Para tanto
vamos buscar Recursos oriundos do Ministério da Educação,
Secretaria de Estado da Educação, FNDE e dos Programas
Caminho da Escola, Pró-Infância, PNAE, PNATE, PDDE, PDE,
UAB. Desta forma viabilizaremos um grande plano de reformulação
da educação Municipal”.
 Cumprimento de metas do Plano Municipal de Educação e do
MPEeduc;
 Ampliação de convênios e termo de compromisso firmados
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, em programas como o Proinfância, Caminho da
Escola, Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE,
Programa

Nacional

de

Transporte Escolar

–

PNATE,

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, Programa
Dinheiro Direto na Escola – PDDE; Programa Mais Educação,
Brasil Carinhoso, Brasil Profissionalizado, Plano de Ações
Articuladas – PAR, Programa Nacional de Biblioteca nas
Escolas

–

PNBE,

Programa

Nacional

de

Tecnologia

Educacional – ProInfo;
 Reestruturação de conselhos de controle social (CAE, CAC´S
e FUNDEB);
 Melhoria dos índices de avaliação da educação municipal;

 Pagamento dos reajustes do piso do magistério;
 Reforma e ampliação de Escolas da rede Municipal, buscando
universalizar a acessibilidade a alunos portadores de
necessidades especiais;
 Ampliação de acesso à internet banda larga nas escolas;
 Construção de:
o Novas

escolas,

respeitando

princípios

da

universalidade e acessibilidade;
o Creche para atender as mães que trabalham e desejam
deixar os filhos em um local com segurança;
o Quadras poliesportivas
 Implantação de:
o Laboratórios de Informática;
o Ensino integral;
o Bibliotecas com acervo multidisciplinar e digital;
o Programa capacitação permanente de servidores;
 Aquisição de
o Recursos pedagógicos multimídia como lousa digital;
Datashow, laboratórios de geografia, química, física e
ciências;
o Caminhão frigorífico para o transporte de merenda
escolar;
o Carteiras escolares;
o Equipamentos de informáticas;
o Mobiliário adequado para professores e servidores;
o Equipamentos

tais

como

ventiladores e ar condicionados;
o Ônibus escolares;

bebedouros,

freezers,

 Melhoria da qualidade de ensino;
 Reformulação do currículo do Ensino Fundamental para
inclusão de disciplinas que valorizem e preservem a cultura e
costumes locais, tais como Geografia, História e a Cultura do
Município;
 Ampliação da oferta de vagas para educação de jovens e
adultos
 Criação dos Jogos escolares municipais: realização de torneio
interescolar

em

diversas

modalidades

esportivas

e

intelectuais;
 Implementação de reuniões frequentes como instrumentos de
gestão e avaliação, com os gestores das escolas municipais
para avaliar o dia a dia da escola no atendimento das
demandas sociais;
 Diminuição da evasão escolar;
 Valorização, com ações de capacitação e incentivo:
o Dos professores;
o Dos servidores de apoio da rede escolar;
 Acompanhamento pedagógico com equipe multidisciplinar
composta por psicólogo, assistente social e professores;
 Capacitação de gestores escolares e representantes de
conselhos na gestão de convênios e programas;

-Saúde
“Priorizar a saúde é cuidar do ser humano, por isso mesmo que
daremos continuidade à execução de ações estruturantes na rede

Municipal de saúde, construindo novas Unidades Básicas de Saúde
– UBS, adquirindo equipamentos e sobretudo qualificando e dando
melhores condições de trabalho aos profissionais desta área. Não
podemos focar apenas no tratamento das doenças, assim vamos
ampliar o desenvolvimento de ações preventivas que propiciem a
sociedade Ilhaflorense mais qualidade de vida e bem estar social”
 Reforma e ampliação de postos de saúde;
 Construção de novos postos de saúde e academias de saúde;
 Aquisição de:
o Ambulâncias;
o Equipamentos médico hospitalares;
o Equipamentos de informática;
o Mobiliário adequado para médicos e servidores;
o Equipamentos,

tais

como,

bebedouros,

freezers,

ventiladores e ar condicionados;
 Realização do atendimento humanizado levando à recepção
imediata do paciente e encaminhamento a profissional
qualificado;
 Aperfeiçoar o atendimento odontológico, fisioterapêutico e
farmacêutico;
 Contratação de equipe multidisciplinar para acompanhamento
de pacientes com psicólogo, assistente social, médico,
enfermeiro,

auxiliar

de

enfermagem,

farmacêutico, dentre outros;
 Ampliação de:
o Equipes de saúde da família;
o Consultas;

fisioterapeuta,

o Exames;
o Medicamentos na farmácia básica;
o Atendimento dos agentes comunitários de saúde;
 Universalização do atendimento odontológico e médico na
sede do Município e Povoados;
 Implantação de sistema de controle da qualidade e eficiência
no atendimento;
 Valorização e capacitação de servidores.

-Assistência Social
"Ilha das Flores é um Município que tem um dos menores Índices
de Desenvolvimento Humano – IDH do Estado de Sergipe, com
uma política voltada para o social conseguimos melhorar os
indicadores que o compõem. Desta forma vamos trabalhar a
assistência social de maneira diferenciada e em articulação com
todas as Secretarias Municipais. Os programas já existentes serão
ampliados, como também, a distribuição de peixe na semana santa
e doação de alimentos para atender a quem mais precisa de
amparo e cuidados. Serão criados novos programas sociais e em
especial o de erradicação da pobreza extrema. Buscaremos
recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social,
Secretaria de Estado da Inclusão Social, CONAB e dos Programas
Cozinhas Comunitárias, CRAS, PETI, PRÓ-JOVEM, BRASIL
CARINHOSO, BOLSA FAMÍLIA.”
 Construção do Centro de Convivência de Idosos;
 Reforma e ampliação de prédios;

 Construção do novo CRAS;
 Aquisição de:
o Transporte social;
o Equipamentos de informática;
o Mobiliário adequado;
o Equipamentos,

tais

como,

bebedouros,

freezers,

ventiladores e ar condicionados;
 Ampliação dos Programas Federais, BOLSA FAMÍLIA, PETI e
PRÓ-JOVEM;
 Implantação de centro de convivência do idoso com oferta de
atividade recreativa e realização de palestras educativas e
atividades recreativas;
 Emissão, em parceria com órgãos competentes, de:
o Carteiras de identidade;
o CPF;
o Título eleitoral;
o Registro de nascimento
o Implantação de atendimento humanizado;
 Realização de cursos profissionalizantes gratuitos;
 Distribuição de cestas básicas através do programa “CESTA
QUE ALIMENTA”;
 Implantação de cozinha comunitária e banco de alimentos.

-Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
“É inegável o potencial turístico de nossa Cidade. Já investimos na
criação de uma infraestrutura mínima para propiciar ao Ilhaflorense

e ao turista que nos visita um lugar mais aprazível e belo, com a
reforma de praças, construção de pórticos, asfaltamento e
pavimentação

de

ruas,

iluminação

eficiente,

dentre

outros

investimentos. Agora, vamos reconstruir a nossa orla, com a
instalação de um terminal turístico de recepção ao visitante e
embarque e desembarque no Rio São Francisco. Através dos
Recursos conseguidos pelo Ministério do Turismo, Secretaria de
Estado do Turismo, Secretaria de Estado do Esporte, Ministério do
Esporte, Programas Segundo Tempo e Praça da Juventude iremos,
sim, resgatar nossa cultura tão rica e esquecida, investir
maciçamente no esporte, descobrir junto com vocês as belezas que
o nosso município tem e que serão divulgadas ao mundo, com
investimentos no turismo e no lazer do cidadão, para que os
mesmos possam se divertir com seus familiares sem precisar sair
da sua cidade e, com certeza, iremos proporcionar festas
tradicionais para que possamos ter cultura, diversão e arte."

 Criação do Festival de Cultura, Arte, Esporte e Lazer, com
atividades voltadas para a integração da população e
valorização da comunidade escolar;
 Realização das festas tradicionais;
 Projeto rua de lazer realizada numa data comemorativa,
envolvendo: torneios esportivos e culturais (realizada na
véspera da festa do padroeiro de cada comunidade);
 Resgate dos Festejos Juninos - concurso de quadrilha, forro
da 3ª idade, pau de sebo, quebra pote, cavalgada e
casamento caipira;

 Fomentar:
o Os festejos carnavalescos;
o O esporte em suas diversas modalidades, tais como,
futebol, queimado, maratona, capoeira, karatê, vôlei,
ciclismo, motocross, dentre outros;
o As atividades artísticas, culturais e folclóricas, tais como,
cinema, teatro, dança, quadrilhas, folguedos locais,
artesanato, artes, dentre outros;
o Campeonato de futebol local;
o Realização de cavalgadas;
o Escolinha de futebol para crianças e adolescentes;
 Implantar o projeto segundo tempo;
 Promoção do turismo rural;
 Construção de quadras poliesportivas;
 Construção de Praça da Juventude, com pista de caminhada,
pista de skate, centro de múltiplo uso, quadra poliesportiva,
dentre outros;
 Construção de praça de eventos;
 Construção de novas praças públicas;
 Reforma de praças públicas;
 Criação de calendário de eventos, tais como: Festa de Bom
Jesus dos Navegantes, carnaval, festas dos padroeiros dos
povoados, festejos juninos, dia das mães, dia dos pais, dia do
índio, aniversário da cidade, dia das mulheres, desfile cívico
de 07 de setembro, semana santa, dentre outros;
 Construção de estádio de futebol;
 Construção de campos de futebol com vestiários nos
povoados;

 Construção de pista de caminhada ligando a sede ao Serrão;
 Criar o festival do arroz, com exposição de produtos do nosso
município;
 Distribuição de material e equipamentos poliesportivos a
atletas do Município.

-Agricultura e pesca
"A Agricultura e a Pesca são as grandes riquezas de nossa terra.
Somos abençoados por terras férteis e por um rio que garante o
sustento de tantas famílias. Trabalharemos para potencializar a
capacidade do Ilhaflorense que tira o seu sustento da agricultura,
com o apoio técnico e tecnológico que ele tanto precisa. Para isto
vamos manter a política de investimentos com a aquisição de novos
tratores, barcos de pesca, rede de pesca, colheitadeiras de arroz,
que já temos uma licitada e aguardando a sua entrega, e a
construção de unidades de beneficiamento de arroz e pescado.
Buscaremos

incansavelmente,

recursos

no

Ministério

do

Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Ministério da Pesca, Secretaria de Estado da
Agricultura,

CONAB,

EMDAGRO,

PRONESE,

COHIDRO,

EMBRAPA e do PRONAF para investir indiscutivelmente na nossa
rica e diversificada agricultura e Pesca."

 Fortalecimento da agricultura familiar;

 Ampliação dos lotes irrigados;
 Valorização do agricultor e pescador;
 Escavação de tanques para incentivo a piscicultura;
 Fortalecimento do associativismo;
 Distribuição de sementes de arroz e outras culturas;
 Aquisição de tratores com implementos agrícolas;
 Aquisição de novas colheitadeiras de arroz;
 Construção de unidade de beneficiamento do arroz;
 Construção de unidade de beneficiamento do pescado e a
garantia do seu fornecimento para a merenda escolar;
 Construção de centro de comercialização de pescado;
 Construção de terminal pesqueiro;
 Manutenção

preventiva

e

corretiva

de

estradas,

com

empiçarramento para facilitar a chegada de insumos e
escoamento da produção agrícola;
 Escavação de tanques em propriedades rurais;
 Oferta de assistência técnica para a melhoria da produção e
obtenção de financiamentos;
 Ampliação do PRONAF;
 Contratação

de

equipe

multidisciplinar

composta

de

profissionais como veterinário, técnico agrícola, engenheiro
agrônomo para a oferta de assistência técnica;
 Efetivar

parcerias

no

Município

com:

Sindicado

dos

Trabalhadores Rurais, DEHAGRO, COHIDRO, e EMBRAPA
para apoio ao agricultor;

 Comercializar os produtos dos agricultores através da
CONAB, pelo Programa Compra Direta para doação dos
produtos à merenda escolar;
 Implantação de centro de venda de produtos da agricultura
familiar;
 Implantação de unidade de beneficiamento de produtos da
agricultura familiar;
 Fomentar a criação de cooperativas agrícolas;
 Criar um ponto de atendimento para orientação na resolução
de problemas financeiros dos agricultores.
 Buscar os mecanismos jurídicos necessários para o perdão
de juros e multas e parcelamentos de dívidas de produtores
rurais.

-Infraestrutura, habitação e mobilidade urbana
"Investimos maciçamente na recuperação da infraestrutura do
Município. Asfaltamos, pavimentamos e construímos drenagem de
águas pluviais e calçadas em diversas ruas na sede e nos
povoados, visando trazer dignidade ao nosso povo. Este projeto
ambicioso continuará atendendo a novas áreas em que ainda não
tenha sido possível a sua execução. Através de convênios e
parcerias com o Ministério das Cidades, Secretaria de Estado da
Infra-Estrutura, CEHOP, FUNASA, MAPA, MDA, DESO, e dos
Programas Minha Casa Minha Vida, Programa Nacional de
Habitação Rural - PNHR, Programa Nacional de Habitação Urbana
– PNHU, Programa Turismo no Brasil, Infraestrutura Turística,

Melhorias

Sanitárias

Domiciliares;

esperamos

conseguir

a

construção de praça esportiva, praça de eventos e ginásio
esportivo, calçadão, construção de conjuntos habitacionais e do
centro administrativo da prefeitura."

 Realização de obras de:
o Construção de centro administrativo;
o Reconstrução da orla;
o Substituição de lâmpadas de iluminação públicas
convencionais por lâmpadas de Led;
o Construção de conjuntos habitacionais;
o Melhoria e ampliação da iluminação pública;
o Arborização de ruas e avenidas;
o Sinalização e numeração de ruas;
o Portais nos acessos dos povoados;
o Drenagem de águas pluviais;
o Pavimentação a paralelepípedo de ruas da sede e
Povoados;
o Asfaltamento de ruas;
o Construção de aterro sanitário;
o Construção de pontos de ônibus;
o Ampliação de sistema de abastecimento de água;
o Construção de barragens e cisternas;
 Conclusão das obras de implantação de esgotamento
sanitário;
 Aquisição de caminhão coletor e compactador de lixo;

 Implantação de coleta seletiva do lixo, com compostagem de
lixo inorgânico para reciclagem e reaproveitamento de lixo
orgânico;
 Implantação de ferramentas de gerenciamento:
o Mapeamento da cidade cadastrando ruas;
o Diretrizes para liberação de obras e serviços;
 Implementação de plano de convivência com a estiagem;
-Emprego e Renda, Valorização do Servidor Público
“Vamos, buscar Recursos oriundos do Ministério do Trabalho e
Emprego, Secretaria de Estado do Trabalho, Banco do Nordeste,
Parcerias Público-Privadas, ENAR / SENAC / SESC /SESCOOP /
SENAI / SESI / SEST / SENAT / SEBRAE, para que possamos
trazer cursos profissionalizantes e para gerarmos micro e pequenos
empreendedores e assim conseguirmos empregos para os nossos
jovens."
 Fomentar

parcerias

com

SEBRAE,

sistema

"S"

(SENAR/SENAC/SESC/SESCOOP/SENAI/SESI/SEST/SENA
T/SEBRAE) para a oferta de cursos profissionalizantes;
 Criar banco de emprego para qualificação, seleção e
encaminhamento

ao

primeiro

emprego,

através

da

formalização de convênios com empresas da região;
 Fomentar:
o Geração de micro e pequenos empreendedores;
o Crédito solidário;
o Acesso aos bancos de créditos, através da assistência
técnica;

o O beneficiamento de produtos da agricultura familiar;
o Fortalecimento e valorização do comércio local;
 Viabilizar a instalação de indústria no Município para a
geração de emprego;
 Atualização de planos de carreiras dos servidores para a
melhoria de condição salarial, privilegiando o sistema de
bonificação por desempenho pessoal;
 Melhorias das condições de trabalho, criando um ambiente
saudável

e

com

os

equipamentos

necessários

ao

desenvolvimento de suas atividades;
- Segurança pública e trânsito
 Fomentar parcerias com órgãos de segurança pública Estadual
visando à diminuição de índices de criminalidade;
 Implantação da Guarda Municipal;
 Implantação de sistema de monitoramento através de câmeras;
 Fomento à implantação de Polícia Comunitária;
 Implantação do Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência – PROERD;
 Implantação de sinalização vertical e horizontal na sede e áreas
urbanas dos povoados;
 Realizar campanhas de educação no trânsito;
 Regulamentar e formalizar o Serviço de Mototáxi;
 Implantação da Superintendência Municipal de Transportes e
Trânsito para orientar, fiscalizar e regulamentar o trânsito;

