PLANO DE GOVERNO PARA O MUNICÍPIO
*Área de trabalho empresas e gerações de empregos e renda: Tenho um projeto de lei a ser
mandado para o legislativo , para fomentar a construção de empresas no nosso município
assim gerando emprego e renda e fomentando nosso comércio local .
*Agricultura: Área rural cronograma de serviços mudando a forma de fazer estradas rurais em
nosso município, com planejamento a cada tipo de estrada, aclive , declive e escoamento de
água, adequar a estradas em suas regiões, cronograma de serviços antes da safra e pós safra,
assim dando uma melhor estrutura a nossos agricultores, moradores da zona rural,
apoiaremos e incentivaremos a fruticultura, piscicultura , hortifrutigranjeiros.
*Comércio- comerciantes: Estar fazendo reuniões junto a junta comercial, trocando ideias na
fomentação e atratividade na implementação de pequenas empresas e fábricas , a se
instalarem em nosso município assim gerando mais empregos e renda , e agregando os
comerciantes .
*Parque industrial-Comprar um terreno viável para atrair empreendedores e comerciantes
locais à abrirem empresas no nosso município.
*Barracões-Construção de barracões com recursos do município e do governo, para estar
incentivando pequenos e médios investidores a abrirem comércio assim gerando empregos
assim priorizando primeiramente os comerciantes investidores do nosso município.
*Esporte-Ativar todos os esportes, futebol, voleibol, basquetebol, atletismo, motocross , velo
Cross , trilleiros prova de laço ,participantes de montaria em touro , prova de laço, tambor e
outros, incentivar crianças e adolescentes junto a seus familiares à praticarem um esporte de
sua preferência, assim tirando das más influência...
*Turismo- Temos belos lugares como cachoeiras,oCastelo Eldorado já foi palco de vários
eventos , shows principalmente campeonato brasileiro e estadual de motocross. Vamos
resgatar esses belos lugares, pois sabemos a importância de explorar e divulgar o patrimônio
histórico do município local.
*Lazer –Construir um bosque com lago, parque infantil academia ao ar livre , pista de
caminhada , assim dando mais comodidade aos nossos munícipes.
*Saúde – Igualdade para todos ,sem distinguir classe social, raça e cor , maior agilidade nos
atendimentos e agendamentos de EXAMES, CIRURGIAS, REMÉDIOS, iremos estar trabalhando
para que a população não tenha que se deslocar tanto para os municípios maiores, assim
estaremos providenciando mais aparelhos e equipamentos junto ao governo do estado para o
nosso município.

*Assistência Social-Acompanhamento das famílias que necessitam, a serem atendidas
corretamente nas suas necessidades e direitos, para que sejam atendidos sem demoras aos
seus direitos.
*Educação- Acompanhamento dos alunos, principalmente aos alunos com algum tipo de
deficiência na aprendizagem. Assim também mais cuidadores nos portões e câmeras nos
quarteirões das escolas, daremos mais seguranças aos nossos alunos.
*Guardas municipais-Estaremos trabalhando fazendo estudo na necessidade de nosso
município de criar efetivos de guardas municipais para maior segurança dos comércios e
moradores dos nossos municípios.
Funcionários- Valorizar os funcionários com igualdade verificando os salários que estão
defasados, enfim mais igualdade para todos.
*Moradias- Lutaremos junto ao governo do estado a construção de casas para a população de
baixa renda em nosso município, como também em Nova Amoreira e São José, somos
sabedores da necessidade de quem não possuem moradia.
Por fim as proposta ora apresentada no plano de governo serão de ações voltadas para
melhoria de qualidade de vida da população , visando assegurar-lhes a igualdade e
oportunidade e direitos para todos, promoção e desenvolvimento humano, econômico e
social, trabalharemos para a população e não para alguns e para si próprio , tenho certeza com
honestidade e planejamento econômico nos gastos conseguiremos nosso objetivo para os
futuros Marilândenses , principalmente na área empresa empregos e renda.

