
GESTÃO 2017 - 2020



O Programa de Metas 2017/2020 é um instrumento de planejamento, orçamento e

gestão e que tem por objetivo auxiliar a administração pública municipal a definir

p r i o r i d a d e s d e g o v e r n o , m e t a s e c o m p r o m i s s o s .

A definição de um Programa de Metas é fundamental para o setor público, pois define

as ações que a gestão deve realizar em busca de resultados para a população de

forma transparente. Nele, as prioridades da administração são traduzidas em metas

para cada área estratégica de Governo, reiterando a determinação desta gestão em

cumpr i r os compromissos assumidos com os c idadãos nas urnas .

Nas páginas que seguem, você terá acesso ao primeiro Programa de Metas de

Ribeirão do Pinhal. Uma importante ferramenta de gestão e controle social, que

organizará todo o acúmulo de reflexão e também as prioridades desta gestão.



I - AGRICULTURA

O Agronegócio é um dos principais pilares da economia de nosso município, nestes termos o poder público

municipal compreende um dos principais elementos de promoção e fomento desse fundamental setor de

nossa economia. Neste sentido, desenvolveremos programas e projetos de apoio ao homem do campo.

METAS

 Implantação do Calendário de manutenção das estradas rurais;

 Fiscalização e manutenção na zona rural nas curvas de níveis;

 Construção de unidades habitacionais na zona rural;

 Criação de cooperativas do produtor;

 Implantação do sistema de abastecimento de água e construção de fossas sépticas e poços artesianos

no distrito da Triolândia, nos bairros do São Francisco, Itapemirim e no meio rural;



I - AGRICULTURA

 Regularização das notas do produtor;

 Regularização fundiária junto ao INCRA;

 Aquisição de veículo para assistência técnica e programas municipais de apoio ao pequeno agricultor

familiar;

 Incentivo ao Programa de Inseminação Artificial: aquisição de veículo apropriado, sêmens e tambor de

nitrogênio;

 Implantação de programas de apoio para aquisição de corretivos fosfatos e mudas frutíferas pra o

pequeno agricultor;

 Incentivo a piscicultura: treinamentos e cursos para os agricultores, construção de tanques escavados e

aquisição de alevinos e juvenis de peixes



I - AGRICULTURA

 Apoio a agropecuária com aquisição de equipamentos e máquinas coletivas e individuais, através da

instituição de cooperativas de mercado, estabelecendo o arranjo produtivo local;

 Aquisição de máquinas e equipamentos para formação de uma patrulha mecanizada, facilitando a

recuperação das estradas rurais, facilitando o escoamento da safra e deslocamento dos sitiantes;

 Cultivo hidropônico de hortaliças.

 Implantação de micro CEASA para atender as demandas locais e micro regionais, estabelecendo

parcerias com os pequenos produtores rurais, para abastecimento desta instalação.

 Aquisição de parque de máquinas agrícolas e implementos para preparo do solo;



II - ASSISTÊNCIA SOCIAL

A assistência social como política de proteção social configura-se como uma nova possibilidade para o

nosso pais, no entanto a consolidação da assistência social como politica publica e direito social, ainda

exige enfrentamento de importantes desafios. Assim, nossa proposta de governo é fazer valer o que

preconiza essa importante politica e garantir atendimento de qualidade a todas as famílias que dela

necessitam.

METAS

 Valorização e capacitação dos profissionais da assistência social;

 Mapeamento das famílias em condições de vulnerabilidade;

 Instituição de um banco de dados de assistencialismo voltados ao atendimento personalizado e

interdisciplinar com outras secretarias e cursos profissionalizantes;

 Criação do portal solidariedade para doação de roupas, moveis, alimentos e eletrodomésticos para a

secretaria de assistência social no intuito de atender estas famílias;



II - ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Instituição do programa "Moradia Digna" com um cadastro integralizado a diretoria de habitação, para

atendimento prioritário as famílias de baixa renda;

 Transformar os espaços públicos em espaços destinados a ações esportivas e culturais, respeitando às

necessidades da nossa juventude.

 Criar o Conselho Municipal de Juventude, para formular diretrizes, discutir prioridades e avaliar

programas e ações governamentais.

 Promover campanhas informativas sobre sexualidade e drogadição, de acordo com o interesse.

 Garantir atendimento adequado e diferenciado aos jovens em situação de drogadição e às suas

famílias, para que sejam tratados como dependentes químicos sujeitos de direitos;

 Buscar em parcerias com esfera federal e estadual, recursos para construção de espaços para o lazer,

a cultura e o esporte para os jovens.

 Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a adaptação de calçadas e

acessos a prédios públicos;



II - ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Garantir a uma psicóloga uma carga horária adequada especificamente para educação básica

municipal com objetivo de avaliar queixas de dificuldades de aprendizagem, assim como orientar pais e

professores quanto a intervenção e processo educacional;

 Manter parceria com as escolas estaduais para avaliar psicologicamente os alunos com queixa de

necessidades educacionais especiais para atendimento especializado.

 Instalação do programa estruturação familiar, voltado a palestras nos bairros de conscientização,

valorização e ensino da importância de uma boa convivência familiar, sua estruturação e os resultados

prósperos de um ambiente familiar sadio.

 Casamento Comunitário.

 Reativação dos centros comunitários, voltado ao atendimento do conselho gestor municipal, onde cada

representante de bairro, fará reuniões periódicas, para receber as reivindicações de seu bairro e do

município, voltada a uma gestão participativa



 Oferta de oficinas e grupos de fortalecimento de vínculo na cidade e distrito da Triolândia;

 Rede em ação: propostas de palestras, atividades com crianças e adolescentes pautadas na

prevenção de riscos;

 Implantação do Programa Família Acolhedora;

 Criação do Fundo municipal do idoso;

 Construção da sede do CRAS;

II - ASSISTÊNCIA SOCIAL



III - COMÉRCIO

 Valorização dos nossos comerciantes, através de ações voltadas para fomentar o comércio local:

METAS

 Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores, para fomentar o espírito

empreendedor;

 Realizar mostras e feiras de negócios;

 Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e mercados;

 Criar o Observatório de Desenvolvimento Econômico, visando coletar, analisar e organizar informações

e estatísticas sobre as atividades econômicas do Município, voltadas ao arranjo produtivo local;



III - COMÉRCIO

 Criar o programa universitário empreendedor, visando estimular recém-formados a abrir o próprio

negócio, além de encaminhamentos para programas de trainees em empresas locais e regionais;

 Resgate das datas festivas, como rodeio, desfiles cívicos, motocross, festa de reis, festividades

natalinas e de fim de ano, visando a movimentação do comercio;

 Instalação do programa parceiros do comercio que tem por objetivo, dar incentivos fiscais tributários aos

comerciantes locais;

 Reimplantação da feira da lua as quintas-feiras;

 Incentivar a instalação de cooperativas, associações junto ao SEBRAE;



IV - CULTURA

A Cultura terá um papel fundamental para o resgate dos jovens no combate e prevenção ao uso de drogas.

 Pretendemos colocar em pleno funcionamento a Casa da Cultura Municipal, atraindo grandes

espetáculos e incentivando talentos locais, posicionando Ribeirão do Pinhal no circuito nacional do

teatro;

METAS

 Educar através das artes culturais, resgatando jovens e familiares em situação de risco de

marginalização, integrando-o as atividades de ensino, fomento (profissionalização) e cultura;

 Contratação de professores reativar as atividades da Casa da Cultura;



IV - CULTURA

 Cinema, Música; Poesia; Dança; Teatro; Orquestra (Sinfônica, Filarmônica, de Câmara e de Viola);

 Show de Talentos - Desenvolver junto aos professores e alunos um incentivo para encontrar novos

talentos de Ribeirão do Pinhal;

 Fomentar a participação da população Ribeiro-Pinhalense nas atividades culturais (Cinemas, Teatros);

 Convidar outras cidades e jovens da região para integração regional da cultura Norte Pioneira;

 Calendário Cultural integrado com o Município e Estado;

 Fomento às Fanfarras das escolas municipais e estaduais - Volta dos Desfiles Cívicos, Desfile do

Aniversário de Ribeirão do Pinhal;



V - EDUCAÇÃO

A educação também exige grande prioridade em nosso município, para elevarmos o padrão de qualidade

educacional investiremos em reformas, ampliações das escolas e adquirindo material didático compatível

com a faixa etária das crianças.

METAS

 Garantir um ambiente seguro tanto para professores quanto para alunos, projetando um local propício

para a liberdade do ensino;

 Implantação do programa "Amigos da Escola", aproximando a comunidade da realidade escolar;

 Acessibilidade nas Escolas Municipais e CMEIs;

 Incentivo ao programa compra direta com os pequenos produtores rurais, proporcionando qualidade

alimentar dos nossos alunos, bem como a formação, aperfeiçoamento e valorização dos profissionais;



V - EDUCAÇÃO

 Na Educação Infantil inclusão de aula de Educação Física e Arte;

 Construção de quadras cobertas;

 Ampliação e manutenção programada da frota do transporte escolar e aquisição de veículos reservas;

 Implantar em toda rede municipal de ensino, o sistema de educação integral, através de escolas em

tempo integral, contra turno ou via expansão da carga horária dos alunos, com uma forte articulação

com as áreas do esporte, cultura;

 Ampliar o acesso à educação especializada aos educandos com necessidades educacionais especiais;

 Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade;



V - EDUCAÇÃO

 Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar;

 Ampliar vagas na Educação Infantil e o espaço físico dos CMEI's;

 Garantir ao Conselho do FUNDEB e a toda a comunidade escolar a transparência da aplicação das verbas

destinadas a educação, inclusive quanto ao Salário Educação;

 Contratação de Professores;

 Ampliação dos contratos de estágio, criando convênio com novas empresas de estágio;

 Implantação da lista transparente de estágio;

 Negociação para a doação do prédio da Escola Marcelino Nogueira para o Município;



VI - ESPORTE

O esporte terá um papel fundamental para o resgate dos jovens no combate e prevenção ao uso de drogas,

"corpo e mente saudável

METAS

 Promoção, coordenação, execução e supervisão das atividades de esporte, lazer e recreação no

município;

 Desenvolver e incentivar diversas atividades esportivas (Futebol, Handebol, Natação, Ciclismo,

Atletismo etc) junto às escolas, jovens, adultos e melhor idade;

 Promoção de parcerias com órgãos públicos e privados para a realização de eventos, programas e

projetos de recreação, lazer e esportes;

 Execução de reparos e manutenção nas quadras esportivas públicas municipais;

 Calendário Esportivo integrado com o município e Estado;

 Revitalização do Estádio Alves de Almeida (Campão);



VI - ESPORTE

 Disponibilizar espaços para implantação de Academia da Saúde nos bairros do município;

 Dar continuidade aos Projetos Esportivos já iniciados, buscando amplia-los, tais como : escolinhas de

Voleibol, Futsal, Futebol, Xadrez, porém todas, com Professores formados, além de estagiários,

incluindo outras modalidades como: Handebol, Atletismo, Tênis de Mesa, etc;

 Firmar parceria com as modalidades de Natação, Ciclismo e Corrida de Rua, visando facilitar a

participação destes Atletas em competições;

 Revitalização e instalação de locais esportivos nos bairros, como: quadras, quadras de areia, campo de

Futebol, etc;

 Construção de Pista de atletismo para que nossos atletas que são referência em toda a região, possam

ter melhores condições de treinamento;

 Realização de diversos torneios esportivos municipais e regionais;

 Revitalização da quadra da Triolândia;



VII - GERAÇÃO DE EMPREGO

Para geração de emprego, precisamos desenvolver politicas publicas de curto, médio e longo prazo.

METAS

 Fomentar Espírito Empreendedor;

 Aquisição de uma área para construção progressiva de um parque industrial em Ribeirão do Pinhal;

 Formação de cooperativas, associações, especialização de mão de obra implantando guinchos de

mercado através do arranjo produtivo local;

 Construção de casas populares, empregando mão de obra de forma imediata na construção civil;

 Concessão de áreas para ampliação de empresas locais, e para atrair novas empresas, gerando

emprego e renda para nossa população;

 Cursos de capacitação técnicos profissionais, capacitando a mão de obra local para o mercado de

trabalho;



VII - GERAÇÃO DE EMPREGO

 Criação, regularização e implantação de um micro CEASA para atender as demandas locais e micro

regionais, estabelecendo parcerias com os pequenos produtores rurais, para abastecimento desta

instalação;

 Estabelecer parceria junto ao SEBRAE para o desenvolvimento econômico municipal;

 Criação, implantação e incentivos junto às olarias do distrito da Triolândia;

 Criação da cooperativa da mulher, buscando uma renda complementar as famílias deste distrito;

 Implantação de um programa de piscicultura e aquaponia junto ao distrito da Triolândia;

 Instalação de uma cooperativa de hortaliças no bairro do São Francisco e Itapemirim e demais bairros

do município;

 Incentivo as associações e cooperativas já existentes;



VIII - MEIO AMBIENTE

Para ser uma cidade sustentável, Ribeirão do Pinhal precisa ser ambientalmente correta, no entanto

pretendemos para isso, com uma gestão dos recursos hídricos, na arborização urbana, no gerenciamento

dos resíduos sólidos, no saneamento ambiental e na construção de espaços ambientais de lazer.

METAS

 Coleta Seletiva do lixo em todo município;

 Coleta semanal do lixo nos bairros rurais;

 Conscientização da população sobre o meio ambiente através de palestras, cursos e ações voltadas a

preservação do meio ambiente;

 Formação de uma associação dos catadores de resíduos recicláveis;

 Despoluição de rios e ribeirões;



VIII - MEIO AMBIENTE

 Criação de parques municipais;

 Campanhas de esclarecimento sobre o uso de agrotóxicos;

 Implementação da "Patrulha da Vassoura", com a contratação de equipe de garis, para manter nossa

cidade limpa em todos os bairros;

 Castração dos cães e gatos de rua para controle da população canina;

 Criação de uma página junto ao portal da transparência para a adoção de cães e gatos de rua;

 Proteção de mananciais;

 Criação e implantação do programa "Amigos do Meio Ambiente";



VIII - MEIO AMBIENTE

 Incentivo fiscal para a preservação da fauna e flora municipal, para os produtores amigos do meio

ambiente;

 Implantação de programas de preservação de nascentes;

 Aquisição de materiais e equipamentos para preservação de rios e nascentes;

 Construção e manutenção de um viveiro de mudas para recuperação da mata atlântica, e arborização

do município;

 Contratação de um Jardineiro para a praça Erasmo Cordeiro;

 Criação de um Eco Ponto;



IX - SAÚDE

A saúde será prioridade em nosso município, visando um atendimento humanizado pelos profissionais de

saúde à população de Ribeirão do Pinhal, com ações voltadas:

METAS

 Atendimento humanizado à população, com cursos e palestras de capacitação profissional voltado ao

bom atendimento a população;

 Contratação de médicos especialistas;

 Contratação de um Protético para o centro odontológico municipal;

 Contratação de um fisioterapeuta;

 Valorização dos profissionais de saúde;

 Novos convênios de saúde;



IX - SAÚDE

 Pagamento de cirurgias de emergência;

 Equipar o Hospital e Maternidade de Ribeirão do Pinhal e o Centro de Saúde da Mulher e da Criança

com diversos equipamentos hospitalares, tais como: Raios-X, desfibrilador, aparelho de

eletrocardiograma com Laudo; mesa cirúrgica, instrumentação cirúrgica, bebedouros, balança

antropométrica de bebê e adulto, incubadora e outros equipamentos;

 Saúde preventiva. - Realização de palestras preventivas;

 Negociação no estabelecimento de convênios para conseguir disponibilização de médicos, com intuito

de transformar nosso hospital em um pólo microrregional de saúde, junto a parcerias do governo federal,

estadual e municipal.

 Implantação do rodízio do atendimento médico no bairro da Triolândia;



IX - SAÚDE

 Ampliação e manutenção programada da frota do transporte da saúde e aquisição de veículos novos e

confortáveis, com bancos reclináveis, espaço adequado entre os acentos e acessibilidade, visando o

bem estar da população;

 Disponibilizar o advogado do município para adentrar com processos judiciais no intuito de exigir dos

governos estadual e federal, os exames, cirurgias, e medicamentos não disponibilizados pelo sistema

SUS;

 Formação de uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatras, enfermeiros, técnicos, psicólogos,

que trabalharão no resgate das famílias em situação de risco;

 Visita periódica dos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros(as), fisioterapeuta, agentes

comunitários, psicólogos...) nas casas dos enfermos e das pessoas idosas, para que estes não fiquem

esperando em filas para serem atendidos;



X - SEGURANÇA PÚBLICA

Para segurança publica será necessário realizar o pacto pela segurança publica, reunindo as policias civis,

militares, o promotor de justiça, o juiz, conselho tutelar, assistência social e a organização civil organizada,

no intuito de atuar em duas vertentes, repressiva e preventiva

METAS

 Na frente repressiva: - Daremos suporte as policias civis e militares, com aquisição de viaturas novas,

investindo em um sistema de câmeras em pontos estratégicos da cidade, compra de um drone para

monitoramento e diversos equipamentos tecnológicos que auxiliarão as investigações no município;

 Realizaremos negociações com o governo do estado no intuito contratar mais policiais para o município,

que atende outros munícipios pertencentes a comarca de Ribeirão do Pinhal;

 Incentivaremos a capacitação dos nossos policiais através do governo do estado;



X - SEGURANÇA PÚBLICA

 Sensibilizaremos a justiça para uma atuação firme, concreta na repressão a criminalidade;

 Realizaremos negociação com o tribunal de justiça no intuito de transformar a comarca de Ribeirão do

Pinhal em uma sede intermediária, para a designação de mais um juiz e promotor para agilizar a

tramitação dos processos judiciais;

 Na frente preventiva: - Faremos junto a assistência social e ao conselho tutelar o mapeamento das

famílias do município em condições de risco, famílias estas em que possuem membros de sua entidade

envolvidos em vícios, como o alcoolismo, as drogas e afins e o envolvimento com o trafico, realizando

um trabalho frente as pastorais no intuito de evangelizar estas famílias, reestruturando-as no caminho

da justiça da verdade e da vida;

 Assistência social dará suporte as famílias no intuito de capacitação profissional, cursos de ensino,

assistencialismo, inserindo-os no mercado de trabalho e ensinando- os o valor do trabalho digno;



X - SEGURANÇA PÚBLICA

 Aumentar os salários dos conselheiros tutelares e investir na capacitação dos mesmos;

 Reformulação completa do projeto da chácara Vô Synésio, investindo na flexibilização dos currículos do

ensino médio, voltados para capacitação técnico profissional, tirando nossos jovens da rua, ensinando-

os um ofício;

 Estabeleceremos um calendário junto interdisciplinar junto as secretarias de Educação, Esporte,

Cultura e Assistência Social, no intuito de fornecer durante o ano todo palestras e ações voltadas para

a prevenção e conscientização dos perigos do uso das drogas e o reflexo na vida do individuo, de suas

famílias e de toda sociedade Ribeiro-Pinhalense;

 Reinstalação da Patrulha escolar;



XI - TURISMO

Para o turismo, iremos estabelecer uma parceria junto ao SEBRAE, os pequenos produtores, artesões, a rede

hoteleira, comerciantes e o conselho gestor, no intuito de desenvolver o ecoturismo em nossa cidade.

METAS

 Especializar a mão-de-obra neste setor, preparando os futuros profissionais e munícipes para uma boa

recepção aos nossos turistas que trarão uma nova fonte de renda aos munícipes;

 Passeios de campo;

 Culinária Sertaneja (Queijo, Doces, Pamonha etc);

 Venda do Artesanato Local;

 Fomento ao setor hoteleiro;

 Festas Tradicionais: Festa do Peão de Boiadeiro; Moto Cross; Festa de Santos Reis; Festas das Nações;



XII - URBANIZAÇÃO, MORADIA 

E INFRAESTRUTURA

Um município com uma boa infraestrutura, um urbanização organizada e possuir um local seguro,

confortável e digno para viver com sua família, é o sonho de muitos cidadãos, que desejam também ter a

garantia de que seus filhos terão um teto, um amparo, ara seguir suas vidas.

METAS

 Aquisição de um terreno para ampliação do Cemitério Municipal;

 Construção de uma capela mortuária na Triolândia;

 Ampliação, confecção e instalação de suportes para os latões de lixo, em toda avenida, rua São Paulo e

pontos comerciais espalhados pelo município;

 Ampliação da rede de iluminação pública em pontos estratégicos do município, como na rua Synésio

Andrade Borges;



XII - URBANIZAÇÃO, MORADIA 

E INFRAESTRUTURA

 Ampliação da pavimentação urbana

 Reestruturação da via urbana de trânsito, com sinalização horizontal, vertical e mapeamento setorial de

transito.

 Instalação de lombada eletrônica no trecho de acesso do conjunto Irma Romanelli e implantação de

uma rotária no trevo de acesso as vilas Almeida e Hermínia.

 Implantação de um sistema de câmeras em pontos estratégicos da cidade, realizando monitoramento e

armazenamento junto a uma central de segurança da informação.

 Instalação de um ponto de inclusão digital no farol do saber, com a disponibilidade de uma torre de

wireless para acesso a internet gratuita nas imediações da Praça Erasmo Cordeiro.



XII - URBANIZAÇÃO, MORADIA 

E INFRAESTRUTURA

 Disponibilizar incialmente um ônibus circular no município de Ribeirão do Pinhal, com possibilidade de

extensão aos bairros do São Francisco, Itapemirim e distrito da Triolândia;

 Pavimentação asfáltica e saneamento básico nos loteamentos que ainda não possuem;

 Implantação de galerias pluviais, rede de esgoto, meio fio;

 Construção de casas populares;

 Implantação progressiva de um parque industrial;
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