
PLANO DE GOVERNO 
O candidato do PMDB, José Altanízio Taumaturgo de Sá, tem 48 anos é empresário atua na política desde os 

anos 1990. Tem como meta fazer uma administração planejada, cuidando de cada centavo do dinheiro público, 

buscando recursos no governo federal e estadual para que a população Murbanense possa ter saúde, educação, 

agricultura, esporte, lazer e cultura. Nosso plano de governo visa apresentar com clareza as propostas que 

apontem prioritariamente, para os problemas e anseios da comunidade Murbanense, focando na valorização 

dos servidores públicos, promovendo a transparência das contas públicas, assegurando as noções de 

cidadania e de coletividade, construindo assim, novas perspectivas para o município. Nesse sentido, esses 

são os princípios que orientarão a forma de administrar que praticaremos, por isso, não mediremos esforços 

na criação de projetos que busquem recursos para o desenvolvimento e o progresso de Manoel Urbano. 

 

EDUCAÇÃO 
 

A Educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também 

de cada indivíduo. 

Para isso pretendemos: 

1. Erradicar o analfabetismo na cidade através da ampliação do programa de Educação de Jovens e 

Adultos; 

2. Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de Ensino, independente das 

condições social, econômica, étnico-racial e cultural da população; 

3. Aumentar os investimentos na educação infantil com a ampliação de vagas pautadas no contínuo 

crescimento da qualidade, com garantia da universalização das crianças de quatro a cinco anos e 

ampliação no atendimento na faixa de zero a três anos; 

4. Estabelecer um plano de investimento muito forte na construção de pelo menos duas escolas padrão 

para atender o ensino infantil e o ensino fundamental I; 

5. Reforma e ampliação das escolas urbanas e rurais; 

6. Garantir que as escolas disponham de bibliotecas e de quadras poliesportivas;  

7. Estimular a participação das famílias na educação das crianças e jovens Murbanense; 

8. Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de Cargos Carreiras e 

Salários, com progressão por tempo de serviço, valorização por formação; 

9. Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a sociedade civil, conselho 

municipal de educação e conselhos escolares;  

10. Manter o processo contínuo da formação dos professores e funcionários de escolas visando o 

aperfeiçoamento destes; 

11.  Garantir internet wireless banda larga em todas as escolas da zona urbana; 

12. Garantir número máximo de alunos por turma e por professor, na educação infantil e anos iniciais, 

considerando as necessidades de cada faixa etária; 

13. Garantir salas de aula com menos alunos por turma, possibilitando assim uma atenção ao 

desenvolvimento da aprendizagem dos educandos e com isso dar condições dignas de trabalho aos 

profissionais da educação, sem ter que enfrentar cotidianamente salas superlotadas; 

14. Preparar a rede de escolas e os profissionais da educação municipal para a implementação do horário 

integral, progressivamente, em toda a rede de ensino básico; 

15. Ampliar os investimentos em educação com a aplicação do mínimo constitucional de 25% de verbas 

municipais em educação, aumentando os investimentos progressivamente; 

16. Respeitar a autonomia pedagógica do professor e das unidades de ensino; 

17. Garantir, através de concurso, a contratação de docentes com formação de professores em nível 

superior para suprir a necessidade da rede municipal de ensino; 

18. Oferecer educação especial na perspectiva inclusiva, garantindo a participação efetiva da família no 

processo educacional, assegurando o pleno funcionamento, disponibilizando transporte adequado e 

priorizando a oferta de vagas em unidades escolares aos alunos com necessidade especiais, transtornos 

globais do desenvolvimento, e/ou altas habilidades/superdotação; 

19. Promover políticas de desenvolvimento do esporte na base, disseminando as diferentes modalidades e 

seus valores, integrando-as à rede de educação básica e transformando as escolas cada vez mais em 

centros de formação de atletas e cidadania; 



20. Assegurar o funcionamento do conselho escolar em cada unidade de ensino, com a participação de 

todos os segmentos da comunidade, garantindo a elaboração de projetos político-pedagógico 

democrático, voltado para o interesse popular; 

21. Regionalizar o cardápio da merenda escolar com a complementação de produtos alimentícios 

produzidos na localidade; 

22.  Incentivar e valorizar as boas práticas pedagógicas dos professores e gestão escolar com VDP na 

intenção de prestar serviços qualificado aos educandos e a comunidade escolar; 

23. Buscar parceria com universidades particulares para implantação de cursos superiores; 

24. Garantir a obrigatoriedade para a oferta do apoio pedagógico aos alunos com dificuldade de 

aprendizagem na série em que está cursando; 

25. Construir uma escola polo na zona rural BR 364 para atender os alunos rurais; 

26. Garantir aos profissionais da educação curso de relações humanas no trabalho; 

27. Dar mais apoio à educação da zona rural através de material didático, transporte e acessória 

pedagógica; 

28. Estruturar os laboratórios de informática das escolas municipais com aquisição e reparos dos 

computadores sob a responsabilidade de um profissional habilitado para cuidar e atender os 

educandos.; 

29. Resgatar as datas festivas com a promoção de eventos culturais; 

   

SAÚDE 
Falar de saúde é a mesma coisa que falar em vida. A saúde é um bem precioso e necessário, para conservá-

la é preciso cada vez mais cultivar bons hábitos de vida.  

Para isso pretendemos 

1. Executar os recursos da saúde em ações de saúde; 

2. Fortalecer e fiscalizar os Programas de Saúde da Família; 

3. Ampliar as unidades básicas de saúde; 

4. Fazer funcionar as equipes de saúde da família da BR e dos Ribeirinhos; 

5. Apoiar os trabalhadores da saúde com melhores condições de trabalho; 

6. Disponibilizar EPIs de qualidade aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, para o 

incentivo dos mesmos no combate a prevenção de doenças em Manoel Urbano; 

7. Garantir apoio dos Recursos necessários para o bom funcionamento da Vigilância em Saúde, órgão 

considerado extremamente importante para a prevenção de doenças;  

8. Redução da carga horária dos profissionais da Enfermagem para 30 horas nas UBS; 

9. Fazer parcerias com a Unidade Mista (Estado), para ampliar a oferta de exames no laboratório da 

Unidade; 

10. Construir o PCCR da Saúde; 

11. Valorização salarial para os trabalhadores da saúde e demais setores; 

12. Realização de concurso público para Profissionais Médicos, demais profissionais da saúde e outros 

setores com necessidades; 

13. Manutenção da Farmácia básica com medicamentos contemplados na mesma; 

14. Implantação do Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família, (NASF).; 

 

SECRETARIA DE OBRAS 
A Secretaria de Obras Municipal tem como finalidade prover o Município de obras públicas e demais 

serviços necessários à manutenção e melhoria de todo o espaço urbano municipal. 
 

Para isso pretendemos 

1. Reativar a cerâmica para a fabricação de tijolos maciços para reforma e construção de ruas; 

2. Reforma do Porto   que se encontra em estado de deteriorização; 

3. Refazer as Ruas do Povo que foi construída de má qualidade e não teve manutenção; 

4. Buscar recurso para construção de um aterro sanitário em um local adequado com   o objetivo de retirar 

o lixão de dentro da cidade; 



5. Buscar recurso para construção de um matadouro em um local adequado, respeitando os padrões da 

vigilância sanitária com o objetivo de retirar o matadouro de dentro da cidade; 

6. Buscar recurso junto ao governo federal para pavimentação asfáltica no anel viário da cidade;  

7. Priorizar a limpeza geral das ruas da cidade juntamente com a coleta de lixo; 

8. Buscar parcerias junto aos parlamentares para reformar a praça central e construção de uma praça nova; 

9. Construção de um centro de eventos para ser usado nas festividades de cidade; 

10. Buscar recursos para reformar a patrulha mecanizada; 

11. Buscar recursos junto ao governo federal para saneamento básico; 

12. Construção de um ponto de táxi.  

 

ESPORTE E LAZER 
O Esporte e o Lazer são elementos importantes no desenvolvimento integral dos cidadãos, pois 

desenvolvem a autoconfiança e a autoestima, hábitos saudáveis de vida, superação de limites, o respeito as 

individualidades, o espírito de grupo, e tantos outros aprendizados. No campo da interação social, as 

práticas esportivas e de lazer, constantes e regulares, trazem a possibilidade real de inclusão das pessoas no 

contexto social em que vivem. Por esta razão, as ações do Poder Público para todos os segmentos da 

sociedade são essenciais para diminuir as desigualdades sociais, educacionais e culturais existentes em 

nossa cidade.  

Para isso pretendemos: 

1. Apoio aos times locais que representam o município nos campeonatos estaduais; 

2. Apoio ao futebol do interior; 

3. Carnaval popular; 

4. Construção de um prédio para secretaria de esporte; 

5. Campeonato de futebol de campo;  

6. Compra de uniformes para seleção de campo e futsal; 

7. Campeonato de vôlei masculino e feminino; 

8. Campeonato de handebol; 

9. Campeonato futsal máster; 

10. Corrida Raimundo Reis; 

11. Copa dos campeões; 

12. Desfile da escolha da miss murbanense; 

13. Festival de quadrilha; 

14. Festa do aniversário da cidade; 

15. Apoio a Feira do pirarucu; 

16. Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos específicos (idosos, diabéticos e 

outros) e estimular o empreendorismo nas áreas de atividade física, saúde e esporte; 

17. Jogos escolares municipais; 

18. Reforma do campo Ferreirão construindo arquibancadas e vestuários; 

19. Reforma da quadra de grama sintética; 

20. Temporada de verão na praia com campeonatos e várias modalidades finalizando com o festival de 

praia; 

21. Apoio ao Rodeio e Cavalhada; 

22. Apoio ao Motocross; 

23. Apoio aos eventos das Igrejas; 

24. Réveillon popular com queima de fogos; 

 

AGRICULTURA 
 

A base de toda a civilização é agricultura. É uma atividade produtiva de grande importância para o homem, 

pois é a partir dela que temos o nosso sustento.  

Para isso pretendemos: 



1. Trabalhar de mãos dadas com o agricultor, trazendo investidores para beneficiar a industrialização e 

empacotar todos os produtos da agricultura local e adjacente, dando sustentabilidade as famílias 

murbanense, gerando emprego e renda para o município; 

2. Buscar parceria com o INSS trazendo benefícios sociais como: 

 Auxilio doença; 

 Auxilio maternidade; 

 Pensão por morte e alimentícia; 

 Aposentadoria por invalidez; 

 Aposentadoria por idade; 

 Implantação de uma agência do Basa;  

3. Criar uma cooperativa para o fortalecimento da agricultura familiar, contribuindo para promover o 

desenvolvimento local sustentável, organização, agregação de valor e comercialização da produção, 

geração de renda   e a inclusão social; 

4. Construir escolas para as crianças que moram dentro dos ramais, pois o percurso até a BR e muito 

distante e isso faz com que as mesmas estejam fora da escola; 

5. Buscar emendas parlamentares para o projeto de açudagem; 

6. Construir paradas de ônibus cobertas, ao longo da BR 364 no domínio territorial de Manoel Urbano 

para os alunos que diariamente passam horas à espera do transporte escolar, se protejam contra o frio, 

vento, e principalmente chuva; 

7. Reestruturar a secretaria de agricultura visando uma atuação mais efetiva com barcos, caminhões, 

camionete objetivando dar apoio aos agricultores; 

8. Abertura e manutenção de ramais possibilitando a trafegabilidade para os moradores garantindo acima 

de tudo o escoamento da produção do produtor rural; 

9. Garantir assistência técnica de qualidade a agricultura familiar com acesso as áreas de produção, acesso 

ao credito, educação e saúde; 

10. Formar uma equipe de pessoas qualificadas para fazer avaliação desta cadeia alimentar a cada 60 dias 

com objetivo de conhecer os entraves e os avanços do setor produtivo de Manoel Urbano; 

11. Criar o setor de agricultura rural e urbano de cooperativismo e associação; 

12. Divulgar os pontos turísticos das localidades ribeirinhas e terrestres através das redes sociais; 

13.  Continuar com o cadastramento dos lotes agrícolas pelo CAR; 

14. Assegurar a capacitação dos trabalhadores urbano e rural com técnica agrícola e extensão rural; 

15. Buscar e formar parcerias com a EMBRAPA, INCRA, MDA, IBAMA, e outros com intuito de trazer 

conhecimentos necessários aos trabalhadores rurais garantindo qualidade e quantidade na produção de 

alimentos. 

 

Assistência Social 
A missão da Assistência social é contribuir com a melhoria da condição de vida dos trabalhadores, das 

crianças exploradas, da população em situação de rua e de todos os indivíduos que estão à margem da 

sociedade e que não acessam seus direitos fundamentais.  

Para isso pretendemos: 

1. Erradicação da pobreza absoluta de Manoel Urbano por meio da ampliação da transferência de renda 

às famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família (PBF) e do acesso aos serviços públicos de 

assistência social, saúde, educação e moradia; 

2. Atender maior número de cobertura cadastral do Cadastro Único para os programas sociais, por meio 

de visitas domiciliares na zona urbana e rural; 

3. Construção do prédio para atendimento dos Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-

CRAS; 

4. Aprimorar o CRAS existente por meio de capacitação continuada das equipes nas atividades 

socioeducativas tais como cultura do direito, prevenção de violações, participação popular e serviços 

de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de crianças, adolescentes, jovens 

e idosos; 

5. Fortalecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento para crianças e adolescentes (SCFV), 

combatendo a violência e as drogas, em crianças e jovens desprotegidos na rua; 



6. Eliminar as moradias em áreas de risco Programas de inserção das pessoas beneficiadas pelo Programa 

Bolsa Família para o mundo do trabalho e do empreendedorismo, tal como o Pronatec do Governo 

Federal; 

7. Ampliação da qualificação profissional dos adolescentes na modalidade aprendiz (pós 14 anos); 

8. Estímulo à economia solidária e ampliação de cooperativas para reciclar material coletado; 

9. Implantar um espaço de convivência da terceira idade e dos Centros-Dia para idosos; 

10. Garantir adequado dimensionamento das equipes e equipamentos adequados, reformados e seguros; 

11. Ampliar as parcerias com o Governo Federal e Governo Estadual; 

12. Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 

atendimento especializado aos idosos; 

13. Articular grupos de idosos que se disponham a repassar conhecimento e vivências para as gerações 

mais novas; 

14. Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação de direitos, como 

violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua, através do Centro de Referência Especializado 

em Assistência Social-CREAS; 

15. Aprimorar os serviços especializados para pessoas em situação de risco, como população de rua, 

mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes, homossexuais, lésbicas e travestis; 

16. Implantar e reordenar os CREAS nas regionais, com equipes de referências especializadas; 

17. Reordenar o fluxo de atendimento das políticas sociais com os sistemas de justiça e segurança pública; 

18. Implantar programa inter setorial de saúde mental, trabalho, geração de renda e assistência social para 

atendimento a população de rua; 

19. Fortalecer o combate ao trabalho infantil; 

20. Qualificar o atendimento às famílias com crianças sob medida de proteção em razão de violação de 

direitos no âmbito familiar; 

21. Promover campanhas educacionais de educação preventiva contra as drogas; 

22. Reordenamento e ampliação da rede prestadora de serviços de acolhimento institucional, com 

implantação de novos padrões de atendimento e de relação entre o governo municipal e as entidades 

governamentais que considere: o custo dos serviços, a qualidade do atendimento e a necessidade de 

supervisão e formação continuada dos colaboradores; 

23. Fortalecimento de parcerias com entidades não governamentais para assegurar a universalização do 

acesso a programas sociais exigidos pelo atendimento personalizado ao usuário; 

24. Ampliar as parcerias com o governo federal; 

25. Garantir aos cidadãos murbanense a acessibilidade ao fornecimento de documentos. 

26. Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante estabelecimento de novos padrões de 

relação institucional entre o governo municipal e as entidades não governamentais, tendo como 

fundamento a complementaridade do papel do estado e a constituição da rede de proteção sócia 

assistencial; 

27. Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e Salários. Investir fortemente na 

capacitação dos atores da política pública de assistência social, a fim de se assegurar a melhoria da 

gestão, considerando-se todas as instâncias do sistema descentralizado e participativo, bem como as 

realidades locais; 

28. Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços de 

democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada; 
29. Implantar o sistema de informações, monitoramento e avaliação da política pública de assistência 

social. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 

1. Buscar junto ao governo do estado ampliação do quadro de policiais militares e civis; 

2. Cobrar do governo do estado a instalação da rede de vídeo monitoramento; 

3. Fortalecer e apoiar o Projeto Guarda Mirim e Proerd; 

4. Apoio da prefeitura as Polícias Civil e Militar; 
 


