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Vamos aborda neste Programa de Governo, as principais demandas, que serão 
prioritárias, na nossa administração. 

 

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 

Nosso programa prioriza para São Mateus uma gestão transparente, moderna, eficiente e 
eficaz. Formaremos uma equipe técnica que visará atender com qualidade a população 
mateense que tanto anseia por um governo que a fortaleça. 

 Implantação de uma gestão pública, através de programas de transparência, e 
controles eficazes das ações; 

  
 Programa de valorização e apoio aos servidores, para que estes possam 

desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível;  
 
 Implementação de uma administração participativa, com o envolvimento da 

sociedade, através de audiências públicas, na qual o cidadão opine e ajude a 
planejar melhor a cidade a tornando mais feliz, eficiente, eficaz e moderna; 

  
 Modernização da máquina de arrecadação do município, buscando novos 

recursos sem impactos aos cidadãos mateenses. 
  
 
  

EDUCAÇÃO 

 

Um ensino de qualidade é o nosso compromisso, para isso, oferecemos um programa de 
Governo em que trata da adequação e modernização dos espaços educacionais existentes, 
bem como implantação de novas creches e valorização dos profissionais da área. 
 
 Implantação do Programa através de escolas de tempo integral; 

 Qualificação dos profissionais para atuarem nas diversas área da educação; 



 Construção de creches e escolas, reforma e adequação das existentes; 

 Implantação de sistema de gestão escolar, possibilitando o melhor controle 

educacional;  

 Investimentos em laboratórios, bibliotecas, salas de informática, com a 

implantação de biblioteca digital; 

 Busca de parcerias com CEUNES e IFES em programas que insiram a educação 

municipal na área da pesquisa e extensão; 

 Incentivo a educação não formal. 

 
 
 

                                         SAÚDE 
 
Implementar a promoção à saúde, é uma de nossas prioridades. Em nosso Programa de 
Governo vamos trabalhar buscando a revitalização de hospitais e postos de saúde, bem 
como a implantação de novos programas de governo, oferecendo o acesso de todos a 
saúde.  
 
 Readequar com urgência o quadro de recursos humanos da área da saúde; 

  
 Revitalização dos Serviços de vigilância sanitária/os serviços de combate a 

epidemias, endemias, zoonose; 
   
 Reforma, Ampliação e adequação dos postos de saúde; 

  
 Instalação de programas especiais (idosos, gestantes, recém-nascidos); 

  
 Buscar Convênios com programas dos governos estadual e federal; 

  
 Implantação de parcerias com as escolas para o desenvolvimento de Programas 

de Saúde de prevenção; 
  
 Implantação de Programas de Saúde da Mulher; 

  
 Criação de Hospital Infantil\Maternidade; 

  
 Construção de novos postos de saúde; 

 
 Controle para evitar a falta de equipamento e medicamentos que são essenciais 

na área da saúde; 
 
 Fortalecer o sistema de saúde pública da cidade, com prioridade para atenção 

básica. 



MEIO AMBIENTE 

O nosso Programa de Governo para o meio ambiente visa a melhoria das condições dos 
nossos rios, das nascentes, reflorestamento de áreas que deveriam estar preservadas e 
controle do lixo que é recolhido, bem como um tratamento final adequado, minimizando 
os males ao meio ambiente. 

 Aprimoramento das barreiras ecológicas nos rios; 
  
 Investimentos em desenvolvimento sustentável, com recuperação de áreas 

degradadas, reflorestamento e campanhas ambientais; 
  
 Implantação dos planos municipais de resíduos sólidos; 

  
 Limpeza de rios e ribeirões; 

  
 Incentivar iniciativas de seleção do lixo no ato da coleta;  

  
 Controlar os resíduos sólidos e úmidos; 

  
 Criação de programa para revitalização dos rios; 

   
 Incentivo a criação de cooperativas de Reciclagem. 

 
 
 
 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TRABALHO 

 
 
O avanço de uma cidade, passa pelo seu desenvolvimento econômico e consequentemente 
a geração de novos empregos, para isso visamos implantar programas com parcerias com 
os órgãos públicos e a inciativa privada, na busca de alavancar a nossa economia 
municipal. 
 
 Incentivo e apoio as atividades econômicas já existentes; 

  
 Programa de atração de novas empresas, de geração de empregos e apoio as 

microempresas e incentivos fiscais; 
  
 Elaborar um Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico; 

 
 Desenvolver programa de capacitação para empreendedores, buscando parcerias 

junto ao SEBRAE; 
  



 Promover parcerias público-privadas; 
 
 Viabilizar a realização de convênios junto ao governo Federal/Estadual, 

Universidades e outros municípios;  
 
 Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em 

nosso município; 
  
 Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 

permanentes dos órgãos da administração pública municipal.  
 
 

OBRAS E URBANISMO 
 

Permitir o acesso as necessidades básicas ao nosso cidadão, é a nossa prioridade, para 
isso será desenvolvido um grande esforço buscando levantar o déficit habitacional e a 
solução da salinidade da água em nosso município, para isso vamos buscar recursos junto 
aos Governos Estadual e Federal. 
 
 Construção da Barragem para captação de água para o povo mateense; 

  
 Criar parcerias com a iniciativa privada, ONGs, Governo Federal e Estadual; 

  
 Plano habitacional para os bairros, lotes urbanizados, regularização fundiária; 

  
 Incentivo a programas habitacionais; 

  
 Realizar um trabalho paisagístico para a cidade;  

 
 Desenvolver um trabalho de melhoramento das praças, calçadas e muros; 

  
 Realização de obras de drenagem pluvial para o centro da cidade e para o 

Balneário de Guriri; 
  
 Buscar incentivos do Governo Federal e Estadual. 

 
 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 

A segurança pública é um dos aspectos que mais interfere no cotidiano da população, 
para isso estaremos desenvolvendo programas de qualificação dos agentes públicos, que 
lidam diariamente com a segurança da população. 
 
 Qualificação da área da segurança, construção de unidades policiais em parceria 

com o Estado; 



  
 Criação de um centro de monitoramento e inteligência de segurança para a 

Cidade; 
  
 Fortalecimento da defesa civil, com ampliação, qualificação e melhoramento de 

equipamentos; 
  
 Buscar parcerias com o Estado e com a União para desenvolvimentos de 

políticas públicas; 
  
 Envolver as estruturas de segurança pública municipal em programas educativos 

juntamente com as escolas; 
  
 Capacitar e fornecer equipamentos necessários para a Guarda Municipal. 

   
 
 
 

CULTURA 
 
O crescimento de uma cidade, passa pelo desenvolvimento de seu cidadão, para isso 
estaremos desenvolvendo programas de incentivo à Cultura e a Arte, planejado de forma 
participativa e integrada ao demais Programas de Governo. A cultura local é muito forte, 
precisa ser reavivada. 
  
 Incentivar e valorizar a cultura mateense, pois esta é extremamente forte e 

enraizada; 
  
 Reativação, ampliação e reforma dos espaços culturais; 

  
 Criação de eventos e incentivo às atividades culturais; 

  
 Lutar pela valorização da diversidade cultural; 

  
 Constituir políticas públicas que proporcionem espaço para a manifestação 

cultural.  
 
 
 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
 

Políticas públicas que permitam o acesso às práticas esportivas, permitam a nossa 
população, alternativas para driblar o estresse do cotidiano uma ferramenta de 
transformação social, dentre outros benefícios que só o esporte e o lazer podem oferecer. 
Assim, não pouparemos esforços no sentido de criação e novas políticas e melhoria dos 



espaços esportivos já existentes, bem como políticas públicas para reavivar o esporte 
mateense. 
 
 Reativação e ampliação dos projetos já existentes; 

  
 Implementação de política esportivas, visando a terceira idade, e crianças e jovens 

em situação de risco; 
  
 Incrementar políticas para realização de competições desportivas no município, 

buscando parceria junto aos Órgãos Públicos, Confederações, Federações, 
Associações e Ligas Desportivas, Empresas e Instituições; 

  
 Reforma e Construção de praças e espaços de lazer urbano e rural, com a 

revitalização dos espaços já existentes;  
 
 Buscar projetos possíveis nas instancias estaduais e federais. 

 

 
 
 

AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA 
 

Pensando no desenvolvimento municipal é essencial fortalecer a agricultura local, com 
base no desenvolvimento rural sustentável, estruturar a geração de empregos para que 
haja o aproveitamento desse potencial agrícola. A administração centrará esforços na 
manutenção das estradas vicinais por onde se escoa a produção e por onde trafega as 
pessoas que produzem. Ainda sabemos da grave dificuldade com a salinidade da água 
que enfrentamos no período de estiagem, a solução desse problema é prioridade em nossa 
administração. 
  
 
 Construção da Barragem para solucionar o problema da salinidade da agua no 

município; 
 
 Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos municípios 

de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores locais;  
 
 Implantação de Programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação) de 

acordo com a aptidão de cada povoado;  
 
 Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte dos seus 

respectivos recipientes;  
 
 Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para aproveitamento no 

período de ociosidade do solo;  
 



 Estímulo à constituição de microempresas e associações para autogestão, por 
meio de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais; 

 
 Criação de cooperativas e associações para beneficiamento e venda da produção 

agrícola;  
 
 Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na 

agricultura familiar. 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

 
Conhecer as necessidades da população e planejar atendimento prioritário. 
  
 Criar programas de referência da pessoa em situação de risco; 

 
 Planejar ações de assistência social, tendo como centro a família e a comunidade 

como parceiras na construção de uma sociedade comprometida com o bem 
comum; 

  
 Estruturar os Centros de Referência da Assistência Social; 

 
 Revisar o CAD (Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais) e a 

aplicação de suas normas; 
 

  Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação, 
Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção 
básica; 

  
 Fortalecer e ampliar o atendimento dos programas contra todas as formas de 

violência familiar, abuso, maus tratos e exploração sexual.  
 
 
 
 

    TURISMO 

A atividade turística caracteriza-se por uma grande variedade de oportunidades de 
negócios. O nosso plano de governo para o turismo de São Mateus está baseado no 
potencial natural e histórico de nossa cidade. Primaremos pelo planejamento e o 
ordenamento das atividades turísticas no nosso estado, prezando pela qualidade e com 
foco no desenvolvimento sustentável, sendo este, a melhor estratégia para consolidar a 
posição de São Mateus como destino turístico. Preservar seu meio ambiente, seu 



patrimônio histórico e arquitetônico, sua cultura e, principalmente, a qualidade de vida de 
seus moradores é a nossa missão.  

 
 Promover através de parcerias com outros entres federativos, empresas privadas e 

terceiro setor, programas de qualificação de pessoal para o trabalho para 
potencializar o turismo;  
 

 Promover a participação do município de São Mateus nos eventos nacionais e 
internacionais que visem potencializar a indústria turística no nosso município;  

 
  Promover ações voltadas a promoção de eventos turísticos, uma maior 

participação na arrecadação do município e potencializar o setor na geração de 
empregos;  

 
 Desenvolver programa para planejar e ordenar a conservação de atrativos naturais 

e culturais;  
 

 Investir no melhoramento da estética da cidade como atrativo turístico;  
 

 Potencializar com a participação da Guarda Cidadã, a melhoria do policiamento 
na cidade como ação de segurança ao turista no município;  
 

  Investir em publicidade que promovam o turismo em nossa cidade;  
 
 Promover investimento em sinalizações específicas para os pontos turísticos na 

cidade;  
 

 Confeccionar mapas da cidade com orientação dos pontos turísticos para serem 
distribuídos em pontos de concentração de turistas;  
 

 Instalar um Quiosque Turístico (Centro de Atendimento ao Turista), nos locais 
de concentração turística;  

 
 Implementar o projeto para revitalização da cidade como um todo (casas antigas, 

praças, etc);  
 
 Garantir a preservação dos conjuntos arquitetônicos históricos no Porto de São 

Mateus; 
 

 Divulgar o calendário turístico na cidade de São Mateus. 


