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PLANO DE GOVERNO DA 

FRENTE POPULAR DE GRAVATÁ 

                                                             

Caros munícipes, 

 

Aceitei a indicação para concorrer ao cargo de Prefeito de Gravatá, sabendo que meu nome 

surgia de iniciativas populares. Isso tem um diferencial muito significativo para mim, pois na 

história recente do município a população não se sente representada por aqueles que foram 

eleitos e que não realizaram ações concretas em prol do nosso povo, quando assumiram o 

governo municipal. Sabemos das dificuldades por que passam os gravataenses, 

principalmente, nesse período de Pandemia Mundial do Covid 19 e que vem afetando 

drasticamente a economia do País, causando enorme desemprego e redução da renda 

familiar. Junto com minha equipe elaboramos este Plano de Governo, após realizarmos 

diversas consultas populares e recebermos as valiosas contribuições dos setores 

empresariais, culturais, desportistas, artísticos, produtivos, educacionais, acadêmicos, 

comunicadores de redes sociais, além da classe política progressista, representantes 

sindicais, setores da imprensa local, cooperativas e de associações. 

 

Esse Plano de Governo representa um instrumento de formação coletiva que irá nortear 

nossas ações administrativas frente a Prefeitura Municipal de Gravatá. Temos o firme 

propósito de realizarmos uma gestão democrática e participativa, onde a sociedade através 

de seus legítimos representantes será consultada e respeitada em suas opiniões e 

reivindicações. Faremos um governo transparente e atento, principalmente, na aplicação dos 

recursos públicos, visando promover o desenvolvimento das potencialidades socioculturais 

e econômicas da região, gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida dos 

gravataenses, investindo mais recursos na educação, saúde e assistência social. 

 

Juntos vamos escrever uma nova história político administrativa, dando oportunidade a 

todos a exercerem com plenitude sua cidadania, realizando ações que possam gerar 

oportunidades de desenvolvimento para as futuras gerações. 

 

 

Padre Joselito Gomes 

Candidato a Prefeito de Gravatá  
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PLANO DE GOVERNO DA FRENTE POPULAR DE GRAVATÁ 

 

 
 
 
 

 

1. GESTÃO E 
PLANEJAMENTO 

PÚBLICO 

 Inovar a gestão pública melhorando os processos 
administrativos e obstáculos burocráticos, fortalecendo a 
relação de confiança da sociedade com o governo municipal; 

 Praticar   uma   gestão transparente, democrática e 
participativa; 

 Praticar    a    ética    e combater a corrupção por meio de 
auditorias estratégicas e controle interno; 

 Promover o reconhecimento e a valorização dos trabalhos 
desenvolvidos pelas organizações sociais, a efetividade dos 
projetos sociais, e a inovação das tecnologias sociais, em 
conformidade com A lei n° 13.019, de 31 de Julho de 2014, 
conhecida também como Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil; 

 Fortalecer os Conselhos Setoriais de Controle Social; 
 Valorizar e entender as experiências, vivências e expectativas 

do funcionalismo público municipal em suas demandas 
específicas relacionadas a qualidade dos serviços e 
reconhecimento de resultados; 

 Implantar o orçamento participativo, conforme determina a 
lei orgânica do município; 

 Atuar em rede e parceria com órgãos e empresas 
governamentais e estatais, segmentos e organizações sociais e 
da iniciativa privada; 

 Implementar tecnologias de comunicação e informação na 
eficiência dos serviços públicos. 

 Respeitar e garantir a diversidade humana no que se refere a 
gênero, cor, raça e etnia, combater toda forma de discriminação 
e adotar um conjunto de ações afirmativas. 

 

 
 
 
 

 
2. SAÚDE 

 
 
 

 
 Administrar a saúde com resolutividade, mais eficiência e com 

melhor atendimento nas unidades básicas de saúde, 
ambulatoriais e no Hospital municipal;   

 Implementar serviço de atendimento móvel ampliando o 
Sistema de Atendimento Municipal às Urgências nos distritos; 

 Ampliar equipes da Estratégia de Saúde da Família 
 Implantar equipe do Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD; 
 Implantar as boas práticas na distribuição de insumos 

farmacêuticos; 
 Implantar leitos de retaguarda psiquiátrica no HPVP; 
 Viabilizar o pleno funcionamento da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA); 
 Criar Centro de Especialidades da Mulher; 
 Ampliar a oferta de serviços eletivos hospitalares, em especial 

cirurgias e procedimentos de apoio a diagnóstico e terapia; 
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 Implementar os Programas relacionados a saúde do 
trabalhador e saúde do adolescente; 

 Intensificar convênios com Instituições de saúde para 
ampliação da oferta de consultas e exames especializados; 

 Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS; 
 Implantar o CAPS I (Centro de Atenção PsicoSocial Infantil); 
 Ampliar o quadro de agentes de combate as endemias; 

(Vigilância Ambiental) 
 Fortalecer o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
 Implementar processos de educação em saúde 
 Implantar Unidade do Programa Academia da Saúde 
 Implementar a política de saúde do idoso 

 
 
 
 
 
 

3. EDUCAÇÃO 

 Aumentar o investimento na educação infantil  com  a  
ampliação  de  vagas para  as   crianças   de   quatro   a   cinco   
anos   e   ampliação   no   atendimento  na  faixa  de  zero  a  três  
anos; CRECHE  

 Aprimorar a 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, ciência e cultura; 

 Fortalecer a gestão democrática da educação;  
 Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos 

com necessidades educacionais especiais; 
 Investir fortemente na capacitação dos profissionais da 

educação infantil e no ensino fundamental; 
 Melhorar a qualidade e rotina de distribuição da alimentação 

escolar; 
 Implementar Programa de Desenvolvimento de inter-relação 

família escola, comunidade escolar; 
 Ampliar e fortalecer o projeto EJA (Educação de Jovens e 

Adultos); 
 Aperfeiçoar o sistema de Transporte Escolar – Manutenção e 

segurança; 
 Melhorar as vias de acesso as escolas na área rural; 
 Criar o Plano de cargos e carreira dos trabalhadores em 

educação; 
 Priorizar o repasse do reajuste salarial para professores;  
 Implantar metas de desempenho tendo como referência o 

IDEB; 
 Implantar padrão de qualidade no atendimento em todas as 

escolas rurais e urbanas; 
 Reformas e manutenção da rede física das escolas; 
 Aquisição e distribuição de material didático e fardamento. 
 Realizar parcerias com Faculdades e Universidades para 

qualificação profissional 
 

 
 
 

 Criar núcleos de Proteção Cidadã nos Distritos com pelo menos 
dois guardas municipais em cada núcleo exercendo atividades 
que promovam a tranquilidade pública e a paz social;   
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4. SEGURANÇA 
PÚBLICA 
 

 Aprimorar o sistema municipal de vídeo monitoramento, 
integrando sistemas já existentes públicos e privados, e 
ampliando para as áreas definidas em comum acordo com os 
conselhos de segurança; 

 Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em 
projetos que inibam a criminalidade; 

 Incentivar a participação popular em fóruns de segurança 
pública 

 Implantar projeto Mulheres da Paz onde as agentes de 
cidadania que agirão como mediadoras de conflito na 
comunidade que trabalham vinculadas a Assistência Social e 
Secretaria da Mulher 

 Criar no âmbito municipal a Patrulha Maria da Penha 
 Criar a Patrulha Escolar 
 Integrar a assistência social aos programas de segurança pública 

que envolvam a juventude; 
 Elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública; 
 Treinar, qualificar e equipar a Guarda Municipal conforme lei 

13.022/2014. 
 

 
 
 
 
 

5. ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

 

 
 Estimular à economia solidária e fortalecimento dos grupos de 

produção artesanal; 
 Aprimorar os CRAS por meio de formação continuada das 

equipes;  
 Garantir adequado dimensionamento das equipes e 

equipamentos sociais, reformados e seguros; 
 Ampliar os programas de transferência de renda em parcerias 

com o governo federal; 
 Ampliar espaços de convivência da terceira idade;  
 Articular políticas Inter setoriais na área da educação, saúde, 

assistência social cultura e lazer para atendimento 
especializado aos idosos; 

 Garantir apoio operacional para as ações socioeducativas das 
organizações da sociedade civil, comprometidas com a 
promoção de direitos humanos de crianças, adolescentes, 
jovens, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. 

 Viabilizar o internamento de dependentes químicos; 
 Ampliar os serviços da Unidade de Acolhimento Institucional 

(UAI) 
 Criar Casa de Passagem 
 Fortalecer o Conselho Municipal Antidrogas; 
 Viabilizar núcleo de apoio pessoas em situação de rua; 
 Elaborar programa de apoio as famílias de pessoas com deficiência. 

 
 

 
 

 

 Lutar junto ao governo estadual pela complementação do 
sistema de coleta e tratamento do esgoto urbano do município;  

 Estimular o registro de reservas de patrimônio natural; 
 Ampliar e aperfeiçoar a rotina de coleta do lixo urbano; 
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6. MEIO 
AMBIENTE 

 
 

 Requalificar programa de Coleta seletiva e incentivo aos 
trabalhadores de coleta de material reciclável; 

 Ampliar o programa de arborização com apoio das associações 
locais de proteção ao meio ambiente e a rede de educação 
pública e privada; 

 Estruturar a Sementeira Municipal; 
 Projeto Paisagístico perímetro urbano da BR 232 em parcerias 

com as universidades e iniciativa privada. 
 

 
 
 
 

7. DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E 

EMPREGO 

 

 
 Incentivar o turismo de negócios, religioso e de eventos; 
 Priorizar as aquisições governamentais com as micro e 

pequenas empresas visando estimular a economia local e a 
geração de empregos; 

 Estabelecer parcerias com os sindicatos empresariais e de 
trabalhadores, sistema S (SENAI, SESI, SENAC, SEBRAE e SESC), 
entidades educacionais e governo federal com o intuito de 
qualificar e requalificar os trabalhadores, especialmente nas 
novas profissões e tecnologias do futuro; 

 Contribuir    para    a    criação    e    formalização    de    micro    
empresas    e    microempreendedores individuais; 

 Estimular   a   organização   de   redes   de   empreendimentos   
econômicos   solidários; 

 Estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho público e privado; 

 Ampliação de Programas de jovem aprendiz parceria público 
privada; 

 Estimular a criação de polos de empreendimentos da economia 
criativa -  propaganda, arquitetura, mercados de arte e 
antiguidades, artesanato, design, moda, filme e vídeo, software 
de lazer, artes performáticas, edição, jogos de computador, 
serviços de televisão e rádio, visando estimular a geração de 
empregos e novas oportunidades aos jovens talentos 
gravataenses; 

 Incentivar a instalação de indústrias, estabelecendo parcerias 
necessárias empregabilidade dos gravataenses. 

 
 
 
 
 

8. CULTURA 
 

 Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos 
espaços culturais e fomentar a produção e o consumo de bens 
culturais em toda a cidade; 

 Ativar e Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura  
 Aprimorar o funcionamento do FUNCULTURA;  
 Criar   um   sistema   de   informação   cultural   integrado 

(Calendário Cultural);    
 Envolver todas as áreas do governo no desenvolvimento de 

políticas transversais de apoio e fomento cultural; 
 Valorizar, Preservar e Ampliar o acervo do memorial de 

Gravatá, 
 Valorizar o potencial dos artistas gravataenses. 
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9. ESPORTE E LAZER 
 

 
 Viabilizar a Construção do Ginásio Público Poliesportivo de 

padrão oficial; 
 Estimulo a iniciação esportiva nas escolas municipais, estaduais 

e privadas; 
 Melhorar as condições de prática de esporte nos parques, 

praças, academias ao ar livre, espaços de esporte nas 
comunidades rurais e urbanas;  

 Incentivar ações em parceria com as organizações desportivas 
locais e, faculdades de educação física;  

 Ampliar o incentivo e patrocínio de atletas amadores 
gravataenses com forte articulação com o governo estadual e 
federal; 

 Articular junto ao Ministério dos Esportes, a construção do 
Estádio Municipal do Salgadão; 

 Criação do Conselho de Esporte e lazer. 
 

 
 
 
 
 

 
10. TURISMO 

 

 
 Apoiar projetos públicos e privados que possam alavancar o 

turismo na cidade;  
 Realizar projetos de requalificação turística no Alto do Cruzeiro, 

praças, parques, com equipamentos infantis para lazer, obras 
de arte e canteiros com flores; 

 Prospectar eventos de negócios nacionais e internacionais para 
nossa cidade; 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Turismo 
 Requalificar o Polo Moveleiro da Duarte Coelho em sua 

infraestrutura turística ampliada e diversificada, numa parceria 
com a iniciativa público privada 

 Requalificar o Polo Gastronômico da Avenida Joaquin Didier;   
 Apoiar as iniciativas do turismo de aventura e ecoturismo; 
 Valorizar e apoiar iniciativas de turismo religioso (Frei Damião, 

Canção Nova, Abril Para Jesus e outras confissões religiosas); 
 Apoiar e criar grandes   eventos   anuais   a   serem   incluídos   

na   rota   nacional   e   internacional de turismo;  
 Elaborar e executar políticas públicas integradas com as 

entidades do comércio; 
 Promover Concurso público para elaboração de projeto de 

monumento artístico que destaque a Bonequinha da Sorte, 
patrimônio Cultural da nossa cidade; 

 Apoiar iniciativas que desenvolvam de forma sustentável a 
exploração turística no trecho da linha férrea entre os 14 tuneis 
da Serra das Russas. 

 
 

 
 
 
 

 
 Intensificar as ações de recuperação de estradas vicinais; 
 Conclusão da pavimentação de todas as ruas dos distritos; 
 Ampliar programa de pavimentação de ruas através de 

parcerias público privado em loteamentos da cidade; 
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11.  PLANEJAMENTO 
URBANO 

 
 

(Infraestrutura, Mobilidade e 
Controle Urbano) 

 Elaborar novo projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código 
de Postura e Código de obras da cidade, em sintonia com o novo 
Plano Diretor; 

 Elaborar o Projeto de Mobilidade Urbana de Gravatá de forma 
participativa; 

 Viabilizar apoio estadual para complementação da 
pavimentação da PE 87, trecho Mandacaru/Uruçu Mirim, e PE 
78 Gravatá/Passira; 

 Operacionalizar o processo de municipalização do trânsito; 
 Providenciar infraestrutura de proteção/abrigo para pontos de 

Moto taxi; 
 Desenvolver ações junto a COMPESA visando ampliação do 

sistema de saneamento básico do município; 
 Providenciar a pavimentação do estacionamento, e modernizar 

a administração do Cemitério de Santo Amaro e Distritos; 
 Incentivo a Programas de Moradia Popular; 
 Ampliar a oferta de água para Gravatá. 

 

 
 
 
 

12.  AGRICULTURA 
 
 

 
 Estimular os produtores a investirem no cuidado do trato com 

as águas, recebendo apoio técnico e financeiro para 
implementação de práticas conservacionistas, melhorando a 
quantidade e a qualidade da água da região; 

 Financiar via convênios estaduais e federais a implantação e 
manutenção de sistemas agroflorestais, áreas de preservação 
permanente, reserva legal, recuperação de áreas degradadas; 

 Investir na implantação e manutenção de sistemas 
agroecológicos de produção, e sistemas orgânicos de produção; 

 Ativar o programa de aquisição de alimentos produzidos pela 
agricultura familiar para merenda Escolar; 

 Valorizar e Apoiar jurídico, contábil e politicamente as 
deliberações e as ações do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural; 

 Implementar programas de educação no campo em parceria 
com instituições e órgão municipais e estaduais afins; 

 Apoiar organizações que trabalham com agroecologia nas 
questões relacionadas a assistência técnica e transporte da 
produção para centros de vendas; 

 Capacitação tecnológica e gerencial para associação de 
produtores rurais; 

 Ativar e fortalecer as ações do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar; (COMSEA) 

 Investimento na manutenção e conservação;   
 Criar Parque de Exposição de Animais- (Feira de Gado) 
 Estimular o potencial do agronegócio característico do nosso 

município. 
 

 
 

 

 Promover o combate às desigualdades entre homens e 
mulheres  
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13. MULHERES 
 

 Criar mecanismo para fortalecer e aprimorar a participação 
política da mulher 

 Política produtiva e afirmativa da mulher no meio urbano e 
rural  

 Criar o Conselho Municipal de Política Para Mulheres  
 Ampliar os programas de atendimento à saúde da mulher; 
 Elaborar programas que promovam a autonomia financeira de 

mulheres. 
 

 
 

14.  INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 

 

 Construir o Plano Municipal Pela Primeira Infância; 
 Implementar ações e políticas deliberadas pelo Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente; 
 Consolidar uma Rede de Proteção para o público infanto adolescente 

em situação de vulnerabilidade social. 
 

 
 
 

15.  JUVENTUDE 
 
 

 Criar um Núcleo Social de Integração entre grupos culturais e 
segmentos das juventudes;  

 Viabilizar transporte universitário com critérios claros de 
inclusão de alunos; 

 Criar o Conselho Municipal da Juventude 
 Ampliar qualificação profissional estabelecendo programa de 

estágios; 
 Disponibilizar acesso gratuito à internet paulatinamente nos 

espaços públicos de comunidades e no centro. 
 

 
 
 

16.  PROTEÇÃO DE 
ANIMAIS 

 
 Firmar parcerias com organizações locais que promovem 

proteção de animais; 
 Requalificar programas de recolhimento e tratamento de 

animais abandonados em casas de passagem; 
 Incentivar campanhas de vacinação, adoção responsável e 

castração contínua das fêmeas. 
 Criação de Núcleo de patrulha animal na guarda municipal para 

averiguação de maus tratos e devidos encaminhamentos; 
 Aquisição de Unidade Móvel de Castração 

 
 

 

 

 


