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As eleições municipais de 2020, acontece num período atípico, em que a 

sociedade brasileira e mundial, enfrenta uma crise de saúde, perpetrada pela 

pandemia do Covid 19, também conhecido como corona vírus. Em meados de 

março, as autoridades iniciaram as orientações e medidas para a prevenção do 

contágio e tratamento das pessoas acometidos pela doença. Imediatamente, 

as aulas nas escolas e universidades foram suspensas, hospitais de campanha 

foram construídos, ao mesmo tempo em que a mobilização social busca 

através campanhas de solidariedade, amparar os menos favorecidos. 

 Entre o fechamento temporário do comércio, e o isolamento social, o que 

percebemos é a importância de garantir o diálogo com a sociedade sobre os 

rumos dos próximos anos para os municípios, em que a ameaça e a perda de 

direitos, estão impondo o empobrecimento da classe trabalhadora. Neste 

sentido, reafirmamos nosso compromisso em fazer chegar em cada lar nova 

andradinense nossas propostas para a efetivação de uma cidade inclusiva, 

participativa, garantidora de direitos sociais e humanos, que tem como 

premissa a cidadania em sua integralidade.  

O Programa de Governo (2021-2024) que apresentamos a sociedade Nova 

Andradinense, e com o qual estamos comprometidos, expressa uma 

multiplicidade de pensamentos, opiniões, formulações teóricas, experiências 



vividas, e os sonhos, de mulheres, homens, juventude, idosos e estudantes, de 

diferentes culturas, etnias, do campo e da cidade, categorias profissionais, de 

setores econômicos, presentes em nosso município. Foi construído, por muitas 

mãos, e sintetiza o desejo por mudança urgente e necessária, que será 

realizada com a Força do Povo. 

 

INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO 

 

� Estabelecer uma política ambiental efetiva que garanta uso do solo, 

tratamento dos resíduos sólidos e efluentes e preservação e conservação 

de reservas ambientais integrados com o desenvolvimento econômico; 

� Celebrar cooperação técnica em conjunto com Órgãos Públicos e 

Instituições de Ensino que visem à recuperação através de mecanismos 

de desassoreamento e reflorestamento das margens dos Córregos do 

Baile e Umbaracá; 

� Preservação das Áreas Verdes no Perímetro Urbano e Rural através de 

parcerias; 

� Estimular a Universalização Saneamento Básico e distribuição de água 

potável, fortalecendo a saúde ambiental dos nova-andradinenses; 

� Constituir uma equipe multidisciplinar pela ampliação do ICMS Ecológico; 

� Subsidiar e assessorar tecnicamente Associações e Institutos a fim de 

ampliar os indicadores de Coleta Seletiva de resíduos na área rural e 

urbana; 

� Otimizar a poda de árvores, triturando os galhos e folhas, transformando-

os em adubo de compostagem orgânica para servir toda comunidade 

local e vendendo o seu excedente; 



� Reestruturar a unidade de Ecoponto, dotando-a de caçambas distintas 

para cada tipo de entulho, melhorando de forma substancial a triagem 

dos resíduos; 

� Investir em campanhas de educação ambiental nas áreas urbanas e 

rurais; 

�  Implementar incentivos financeiros às indústrias através do Programa 

“Selo Verde “, que visem a redução da poluição atmosférica, hídrica, dos 

solos, visual e sonora; 

� Adequar os equipamentos públicos municipais ao perfil de edificações 

modernas, adequando-as a um viés sustentável conservando e 

otimizando os recursos naturais; 

� Modernizar o conceito do layout de paisagismo e arborização de 

canteiros centrais, com foco em melhorar a acessibilidade de portadores 

de mobilidade reduzida; 

� Incentivar o Turismo Rural, de Contemplação, e Eventos através de 

ações ecológicas em áreas de campo, estimulando o empreendedorismo 

rural sustentável; 

� Fazer estudos de viabilidade técnica e econômica para construção de um 

Parque de Energia Elétrica Renovável Fotovoltaica para assistir o 

Hospital Regional, a fim de reduzir custos com geração de energia limpa. 

� Pavimentar no mínimo 50% das ruas do perímetro urbano do Distrito da 

Casa Verde. 

� Fazer estudos de viabilidade técnica para implantar ciclovias /ciclofaixas 

ruas paralelas a avenida que tem sentido mão única; 

� Recuperar e conservar as estradas vicinais e pontes; 

�  Pavimentar a estrada que dá acesso ao Instituto Federal em parceria do 

Governo Federal, Estadual e Município; 

� Pavimentar as ruas do distrito industrial; 



� Incentivar o plantio de árvores frutíferas ou não no perímetro urbano 

criando o IPTU Ecológico. 

ESPORTE E LAZER 

� Criar o Conselho Municipal de Esporte com a participação da sociedade; 

� Instituir um Plano Municipal de Esporte; 

� Realizar um levantamento dos espaços e equipamentos esportivos; 

� Criar programa de incentivo e fomento da prática esportiva nos bairros e 

distrito; 

� Reestruturar a FUNAEL; 

� Realizar um censo esportivo com o objetivo de conhecer as diferentes 

modalidades esportivas praticadas em Nova Andradina; 

� Garantir que novos projetos de instalações esportivas sejam realizados e 

executados dentro das normas oficiais; 

� Adequar os espaços existentes aos diversos grupos interessados, como 

pessoas com deficiência, garantindo o livre acesso aos mesmos; 

� Implantação de academias públicas estruturadas, que contemplem a 

quantidade mínima, adequada e necessária de equipamentos para a 

realização de atividades físicas, cobertas e com bancos; 

� Disponibilizar nas instalações esportivas municipais espaços para 

atividades; 

� Criação, assistência e adequação de escolinhas de Futsal; handebol; 

basquetebol e vôlei, com orientação do profissional de Educação Física. 

� Disponibilizar infraestrutura adequada para modalidades do atletismo; 

futsal; handebol; basquetebol e vôlei; 

� Construção de centro de treinamento integrado, com infraestrutura 

completa para os treinamentos de diversas modalidades. (Ginásio 

Poliesportiva Municipal); 



� Construção de novas quadras e conservar as já existentes (Quadras 

poliesportivas, academias ao ar livre e ginásios); 

� Ampliação e consolidação do atendimento de profissional de Educação 

Física para todas as escolas; 

� Atendimento com profissional de Educação Física para o Centro da 

Melhor Idade; 

� Acompanhamento de profissionais de Educação Física nas Academias 

ao ar livre; 

� Instalar placas de orientação nas academias ao ar livre, sobre o uso dos 

aparelhos de ginástica e indicação de horários de atendimento dos 

profissionais de Educação Física; 

� Fomentar encontros públicos para comunidade, mensalmente (aos 

sábados) nas academias ao ar livre para orientações sobre utilização dos 

aparelhos e avaliações em saúde (verificação de pressão arterial, 

glicemia e outras juntamente com profissionais de saúde); 

� Construir e implantar mesas e bancos para jogos de mesa próximos às 

academias ao ar livre, praças e locais de lazer da cidade; 

� Estimular e apoiar torneios de jogos de mesa; 

� Adquirir materiais esportivos de qualidade e em quantidade suficientes 

para as unidades da rede pública de ensino; 

� Ampliar o cronograma de eventos esportivos realizado no campo e na 

cidade; 

� Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham expertise e 

possibilidades de promover atividades esportivas e de lazer no nosso 

município; 

� Promover campeonatos esportivos nas diversas modalidades; 

� Utilizar espaços públicos para o desenvolvimento aulas esporte e lazer 

coletivo; 



� Realizar competições esportivas e de integração entre os bairros e 

comunidade; 

� Criação e ampliação do número de modalidades atendidas pelas 

escolinhas atendendo, centro, bairros e interior. Envolver profissionais de 

educação, focando a formação do cidadão pleno, para que cada um 

possa construir se próprio futuro; 

� Desenvolver atividades orientadas nas praças, como caminhadas, 

ginástica e zumba; 

� Viabilizar programas de esporte e lazer para inclusão de pessoas com 

deficiência como os existentes na APAE; 

� Desenvolver projetos que visem à prática do esporte amador, 

proporcionando lazer e entretenimento ao homem do campo. 

 

CULTURA 

� Instituir um Plano Municipal de Cultura com a participação da sociedade 

ao longo do processo; 

� Políticas de acesso e divulgação cultural;  

� Recuperação e instalação de equipamentos culturais na Fundação de 

Cultura; 

� Assegurar a implementação de núcleo de cultura e centro de convivência 

para região de Nova Casa Verde e áreas rurais; 

� Modificar os horários do museu estendendo seu funcionamento para o 

período noturno e aos finais de semana e feriados; 

� Democratização dos espaços públicos para realização de eventos 

gratuitos que garantam a circulação das produções culturais;  

� Incentivar a criação de redes de discussões de produção audiovisual, a 

exemplo de cineclubes; 



� Criação de circuito cultural anual, que ocorra de modo gratuito e receba 

artistas, agentes culturais e fazedores de cultura de outras cidades e 

estados, promovendo o intercâmbio cultural em suas múltiplas 

manifestações; 

� Implementação e regularização do Fundo Municipal de Fomento à Cultura 

� Ampliação e modernização dos programas de incentivo à cultura já 

existentes no município; 

� Adesão ao Sistema Nacional de Cultura; 

� Fomentar ações de ocupação das ruas e praças por artistas e produtores 

culturais; 

� Organização das feiras livres, articulando a atividades culturais; 

� Recuperação de prédios públicos de valor históricos, estudos sobre a 

viabilidade de tombamento. 

� Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura; 

� Reestruturar a FUNAC;  

� Criar o Fundo Investimento Cultural criando uma política de investimento 

na produção da arte; 

� Realizar um censo cultural com o objetivo de conhecer as diferentes 

formas de expressão cultural no município de Nova Andradina; 

� Assegurar aos remanescentes das comunidades indígenas e quilombolas 

o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos 

religiosos e culturais; 

� Promover a visibilidade da contribuição das mulheres na construção da 

história de nossa cidade, com olhar clínico para aquelas que possuem 

maior vulnerabilidade social; 

� Adotar medidas necessárias para o combate à intolerância com as 

religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores; 



� Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de 

valor artístico e cultural vinculados às religiões de matrizes africanas e 

indígenas; 

� Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de 

matrizes africanas, ao lado da representação das demais religiões, em 

comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação 

vinculadas ao poder público. 

� Estimular projetos que visem desconstruir os estereótipos atribuídos à 

população negra e LGBTQI+ 

 

EDUCAÇÃO 

� Fortalecer o Conselho Municipal de Educação; 

� Estabelecer metas, para a progressiva ampliação dos recursos 

destinados à educação; 

� Implementar um plano que tenha por objetivo alcançar a universalização 

do atendimento de creches públicas no município; 

� Ampliar a oferta da Educação Infantil no município; 

� Garantir vagas em concursos públicos que recomponham os quadros 

efetivos e reflitam o dimensionamento atual da rede municipal de 

educação; 

� Garantir processos de gestão democrática em toda a rede municipal de 

educação, com eleição de diretores nas escolas e creches.  

� Promover a Autonomia Pedagógica, com a valorização dos Projetos 

Políticos Pedagógicos elaborados por cada unidade escolar; 

� Integrar as políticas de cultura, esporte e educação para transformar as 

escolas municipais em polos de arte e esporte, por meio de projetos de 



arte e treinamento esportivo com a cedência de horas aula para 

professores de arte e educação física; 

� Garantir estrutura adequada nas escolas municipais, em especial, a 

definição de uma quantidade máxima de alunos por sala de aula; 

� Adequar os espaços escolares as recomendações de políticas de 

acessibilidade e inclusão. 

� Implantar bibliotecas e laboratórios de ciências, bem como reestruturar as 

salas de tecnologia educacionais;  

� Garantir às escolas municipais o acesso aos equipamentos e instalações 

esportivas municipais e integrá-los às estratégias de desenvolvimento do 

esporte escolar; 

� Investir na formação continuada de professores, com ênfase em temas 

contemporâneos e no uso de Tecnologias digitais de informação e 

comunicação para aplicadas a educação (TDCIS);  

� Garantir equipes multidisciplinares de apoio psicológico e social a alunos, 

familiares e profissionais de educação em toda a rede municipal de 

educação;  

� Garantir uma política de vagas para jovens e adultos na rede municipal 

de educação;  

� Instituir políticas educacionais específicas para a população do campo, 

como a valorização do conhecimento e cultura;  

� Instituir e implementar políticas educacionais inclusivas, ao estudante 

com deficiência. 

� Buscar junto a instituições de ensino superior parceria para a integração 

e o desenvolvimento acadêmico dos alunos da rede municipal; 

� Promover ações no processo educacional para a equidade de gênero, 

raça, etnia e orientação sexual; 

� Garantir um sistema educacional não discriminatório, que não reproduza 

estereótipos de gênero, raça e etnia; 



� Promover em parceria com as secretarias afins ações para reduzir a 

evasão escolar e a defasagem idade-série dos alunos pertencentes aos 

grupos étnico raciais discriminados; 

� Promover e estimular a inclusão do quesito raça ou cor em todos os 

formulários de coleta de dados de alunos em todos os níveis dos 

sistemas de ensino, público e privado do município; 

� Estimular maior articulação entre a instituição universitária e as 

comunidades tradicionais, proporcionando troca de saberes, de práticas e 

de experiências; 

� Criar mecanismos para estimular a mulher trabalhadora e voltar a estudar 

ou continuar seus estudos, mesmo aquelas que possuem filhos 

pequenos, ofertando para isso auxílio para os cuidados com as crianças; 

� Estimular os educandos da zona urbana, com foco na zona rural os 

cuidados para se garantir desenvolvimento sustentável no meio rural, 

garantindo justiça ambiental, soberania, segurança alimentar e inclusão 

social; 

 

AGRICULTURA 

� Criação e implantação da Gerência de Agricultura, para fortalecimento da 

agricultura familiar, visando gerar emprego, fixar as famílias no campo; 

� Estruturar uma equipe técnica multidisciplinar com intuito de desenvolver 

uma gama de ações que dê as condições reais de ampliar a qualidade da 

assistência aos produtores da pequena, média e grande propriedade; 

� Inserir uma agenda robusta de ciência e tecnologia no campo, através de 

políticas de cooperação com órgãos públicos dentre eles AGRAER, 

IAGRO, EMBRAPA, MAPA, entre outros, além de atores do setor privado; 

� Incentivar à diversificação das cadeias produtivas no campo, estando 

atento ao cenário dinâmico nacional; 



� Formular um plano estratégico de manutenção das estradas vicinais para 

redução do frete e melhor escoamento da produção; 

� Incentivar as potencialidades e experimentação da modalidade de 

negócios do Turismo Rural na região; 

� Fomentar novas linhas de créditos aos agricultores, a fim de aumentar a 

capacidade de produção e autonomia financeira; 

� Incentivar a construção de laticínios, com o objetivo de estruturar e 

consolidar o beneficiamento da cadeia leiteira na região; 

� Incentivar o desenvolvimento de projetos que visem à preservação e 

conservação da fauna e da flora, criando o prêmio “Propriedades 

Sustentáveis”; 

� Fortalecer feiras de exposições das mais variadas áreas do agronegócio 

brasileiro, inserindo Nova Andradina no rol das cidades modernas e 

arrojadas; 

� Propiciar protagonismo às feiras da agricultura familiar, proporcionando 

melhorias de infraestrutura logística, de bancas, e publicidade nos 

ambientes de exposição de seus produtos; 

� Discutir e firmar compromisso com a comunidade rural de aquisição de 

no mínimo 80% (oitenta por cento) do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com 

intuito de estimular a produção local; 

� Desenvolver o projeto “Mulher em Ação” que proporcionará à mulher de 

família a capacitação profissional em várias áreas ligadas a atividades de 

artesanato, doceira e afins, contribuindo com o aumento da renda familiar 

no campo; 

� Discutir com os pequenos produtores a criação em parceria de um banco 

de calcário onde o município entre com o frete para o transporte do 

calcário e os produtores arquem com os valores do calcário; 



� Apoio para agregar valor aos seus produtos, através de criação de 

cooperativas; 

� Incentivo à produção de alimentos saudáveis, com redução gradativa de 

uso de agrotóxicos até a sua eliminação total; 

 

TRABALHO E RENDA 

 

� Criação de Central de Empregos para facilitar a intermediação de vagas; 

� Investimento na capacitação profissional da população; 

� Parceria com as universidades para elaboração de política de inserção 

dos acadêmicos no mercado de trabalho através de estágios e outros;   

� Incentivo ao Programa primeiro emprego para os jovens; 

� Criação de Frente de trabalho para desempregados; 

� Programa de Fortalecimento e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas 

Locais; 

� Criação de Conselho de Desenvolvimento Econômico Regional; 

� Adotar iniciativas de desenvolvimento das vocações econômicas da 

região; 

� Incentivo à implantação de novas empresas facilitando o acesso aos lotes 

do Parque Industrial para geração de empregos; 

� Fazer um esforço conjunto entre Município e Estado para viabilizar a 

implantação de indústria do setor calçadista, buscando parceria com a 

indústria de couro existente no município; 

� Investimento maciço na construção civil através de construção de casas 

populares para população de baixa renda; 

� Incentivo à implantação de indústrias no Distrito da Casa Verde para 

geração de empregos; 



� Estabelecer convênios e parcerias a fim de estimular o acesso das 

pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. 

� Organização das feiras livres, articulando a atividades culturais; 

 

SAÚDE 

� Implantação de Unidade Básica de Saúde da Família (UBS) no bairro 

Universitário; 

� Ampliação dos serviços de atendimento noturno nas UBS dos bairros; 

� Ampliação do quadro de servidores públicos da área de saúde, 

principalmente os que fazem parte das equipes de saúde da família; 

� Adequação de prédio físico do setor administrativo da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

� Adequação, ampliação e paramentação do CRR, a fim de proporcionar 

aos profissionais fisioterapeutas e a população que necessita dos 

serviços especializados do CRR, uma melhor e mais ampla estrutura 

física e aparelhada para um melhor desenvolvimento dos tratamentos 

que lá são fornecidos; 

� Criação do centro de apoio ao  paciente, afim de proporcionar em forma 

de consignado, cadeiras de rodas, cadeiras de  banho , colchões  de  

água, colchões casca de ovo, muletas, andadores e demais acessórios 

necessários à recuperação de pacientes e amenizar o sofrimento da 

parcela da população que comprovadamente não tem condições 

financeiras; 

� Ampliação da frota de veículos da secretaria municipal de saúde, a fim de 

fornecer o serviço de transporte de pacientes adequadamente, com maior 

conforto e segurança; 

� Ampliar o fornecimento de exames de diagnósticos, de imagem e 

laboratoriais para os pacientes do município de Nova Andradina; 



� Normatização do sistema de fornecimento de Fraldas Suplementos 

Alimentares(leite), e óculos, a partir de parâmetros sociais e econômicos; 

� Ampliar o quadro de servidores de saúde pública especializada, com o 

intuito de se ter maior variedade de especialistas no município, 

fortalecendo assim a rede de atendimento à saúde; 

� Realocar as estruturas físicas e fortalecer os serviços de Vigilância 

Sanitária, para obtenção de melhores resultados preventivos dos 

trabalhos realizados pelo setor; 

� Reestruturar os trabalhos da farmácia básica municipal, atualizando a 

lista de medicamentos fornecidos através da RANAME e REMUME, em 

parceria com nossos profissionais de saúde do município em conjunto 

com os profissionais de saúde do Estado, bem como readequando e 

reaparelhando as instalações físicas da farmácia básica municipal; 

� Construção de uma UBS na Casa Verde, com atendimento das 7:00 às 

22:00 horas, de segunda a segunda, para atender os usuários do 

Assentamento Teijin, São João, fazendas, acampamentos e viajantes; 

contando com apoio dos profissionais do ESF para plantões, valorizando 

os profissionais da Casa Verde; 

� Ter a disposição da UBS uma ambulância durante todo período de 

atendimento; 

� Disponibilizar um veículo tipo Doblo ‘para levar pacientes para as 

especialidades em Nova Andradina; 

� Disponibilizar uma equipe de médicos para dar atendimento na UBS, 

todos os dias com carga horária de no mínimo 8 horas diárias; 

�  Disponibilizar uma equipe itinerante que atenda em local fixos nos 

assentamentos: Teijin, Santo Expedito, Angico, São João, e mais locais 

que houver necessidade de atendimento. 

� Disponibilizar uma equipe do ESF itinerante que atenda na antiga sede 

do assentamento Santa Olga pelo menos uma vez por semana; 



� Fomentar as ações, campanhas e projetos voltados à saúde da mulher, 

com ênfase àquelas que visam a prevenção; 

� Estabelecer convênios, realizando a interface com as secretarias 

municipais afins no sentido de garantir intérpretes de LIBRAS nas 

consultas médicas para as pessoas surdas, assim como trabalhar com os 

profissionais de saúde para que esclarecimentos e conhecimento sobre 

da referida deficiência aconteça; 

� Implementar projetos de atenção à saúde mental das mulheres e demais 

pessoas identificadas neste Plano de Governo na perspectiva de gênero 

e diversidade no Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), priorizando 

atividades alternativas e de terapia ocupacional; 

� Criar programa municipal de saúde básica para atender especificamente 

as mulheres encarceradas; 

� Criar, na secretaria se saúde, incluindo todos os setores, canal de 

agendamento específico para a população da zona rural, especialmente 

as mulheres; 

� Promover a integralidade, com equidade, na atenção à saúde das 

populações negras, camponesas e indígenas; 

� Promover ações que assegurem o aumento da expectativa de vida e a 

redução da mortalidade da população negra, camponesa e indígena; 

� Assegurar a implementação do programa nacional de atenção integral às 

pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias; 

� Estimular os educandos da zona urbana, com foco na zona rural os 

cuidados para se garantir desenvolvimento sustentável no meio rural, 

garantindo justiça ambiental, soberania, segurança alimentar e inclusão 

social;  

� Criação de um Canil Municipal e Criação de Centro Cirúrgico no CCZ – 

Centro de Controle de Zoonoses para ampliar os serviços de castração 

de animais pelo poder público; 



 

HABITAÇÃO 

� Em parceria com o Governo Federal e Estadual, implantar um plano de 

construção de casas populares para zerar o déficit de moradias da 

cidade; 

� Construção de casas populares no Distrito da Casa Verde, atendendo a 

demanda local; 

� Construção de casas populares em regime de mutirão; 

� Garantir a infraestrutura a todos os novos empreendimentos e conjuntos 

habitacionais; 

� Aproveitamento de espaços existentes, pertencentes ao Poder Público 

para construções verticais; 

� Garantia de atender, com absoluta prioridade as mulheres chefes de 

família; 

� Garantia de aplicabilidade da legislação municipal no tocante a priorizar 

famílias que contêm pessoas com deficiência em sua composição. 

� Garantir que as casas construídas com recurso público sejam destinadas, 

com absoluta prioridade às mulheres chefe de família, obedecendo ainda 

critérios rigorosos no sentido de cumprir a legislação municipal que 

destina casas para a família que possua uma ou mais pessoas com 

deficiência; 

� Garantir, através de lei que as empresas que se instalarem na cidade, 

temporária ou definitivamente, com o intuito de construção de obras, com 

qualquer benefício fiscal, em quaisquer dos âmbitos, ou construção de 

obras públicas empreguem em seus quadros de funcionários pelo menos 

10% de mulheres, pessoa que se declare LGBTQI+, pessoas que se 

encontram na condição de liberdade provisória ou que tenham cumprido 

pena judicial. 



 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

� Manutenção do convênio com a Prefeitura para suprimentos da Forças de 

Segurança; 

� Melhorias nas instalações do quartel do 8ºBPM; 

� Asfalto na via de acesso ao quartel do 8ºBPM; 

� Monitoramento por vídeo monitoramento em toda cidade; 

� conclusão da obra da Base da Polícia Comunitária e aquisição das 

mobílias; 

� Solicitação de mais agentes para AGEPEN e mais policiais para o 8º 

Batalhão de PM; 

� Trazer o curso de formação de soldados da PM para Nova Andradina-MS; 

� Preparar uma sala especial para desinfecção dos bombeiros; 

� Solicitar mais médicos legistas para Regional de Nova Andradina e novos 

equipamentos para o IML; 

� Continuação da substituição das luminárias de nossa cidade, por 

lâmpadas de Led; 

� Oferecer formação continuada e cidadã;   

� Implantação e funcionamento do PROERD; 

� Criação e implantação da patrulha mirim; 

� solicitar o retorno dos guardas patrimoniais (vigias das praças). 

 

 



 

 

SECRETARIA DA MULHER, DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE 

� criação e implantação da secretaria da mulher, direitos humanos e 

diversidade, reestruturando a secretaria executiva da mulher hoje 

existente; 

� política municipal de fortalecimento e autonomia da mulher, da 

população negra, descendentes de índio e lgbtqi+; 

� Temos o grande desafio de reestruturar da Secretaria Executiva da 

Mulher, ampliando sua função e atendimento com a criação, implantação 

e implementação de um organismo governamental que garanta às 

pessoas do campo, do distrito e da cidade de Nova Andradina a 

contemplação dos direitos, de inclusão e a valorização da mulher, dos 

negros, índios e seus descendentes, da população LGBTQ+ no que lhe é 

mais sagrado; o respeito e a autonomia de sua existência, provocando a 

superação das desigualdades e a afirmação social e cultural desses 

setores marginalizados e discriminados ou que necessitem e clamem por 

direitos;  

� Para tanto, em consonância ao Plano Nacional de Políticas Públicas 

para as Mulheres, a Constituição Federal, a Declaração dos Direitos 

Humanos, Estatuto da Pessoa com deficiência, bem como o Estatuto da 

Igualdade Racial e demais legislação afim, com o propósito de Articular, 

elaborar, coordenar, organizar e implementar as políticas públicas para 

mulheres, negros, índios e LGBT no município de Nova Andradina 

apresentamos as propostas que visam a garantia  da igualdade de 

oportunidades e a justiça social para todos e todas; 



� As propostas de políticas públicas aqui elencadas só serão viáveis com a 

inclusão de recursos visando a execução das mesmas nos Planos 

Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias Leis Orçamentárias Anuais. 

Fortalecer e fomentar as ações da Rede de atendimento à mulher vítima 

de violência doméstica já existente no município, acrescentando nas 

agendas da Rede o tema que considere as demais populações que 

serão neste plano contempladas; 

� Intensificar as ações existentes no sentido de divulgar as ações 

realizadas com o propósito de incentivar novas denúncias de violência 

doméstica e contra as outras populações contempladas neste Programa; 

� Elaborar projetos que visem a prevenção da violência doméstica e 

demais pessoas excluídas ou marginalizadas de nossa sociedade e 

cumprimento da Lei Maria da Penha; 

� Intensificar ações de prevenção nas instituições de ensino, via 

campanhas, capacitação e inclusão de disciplinas afins no sentido de 

valorizar a educação não sexista e o respeito à diversidade; 

� Intensificar ações conjuntas com a vara da infância e de família, 

instaladas no Fórum de justiça bem como na DEAM (Delegacia 

Especializada no atendimento à Mulher vítima de violência), 

especialmente aquelas que visam atingir o agressor; 

� Buscar parcerias para apoiar as pessoas do município e região que 

sejam expulsos de casa em função de orientação sexual, com um 

espaço para abrigá-los temporariamente; 

� Promover ações que visem a participação política e nos espaços de 

poder das mulheres e demais pessoas marginalizadas de nossa 

sociedade, combatendo as diferenças salariais e estimulando a paridade 

de gênero, com recorte de raça e diversidade nos cargos de chefia, tanto 

do poder público municipal como da iniciativa privada; 



� Estimular a participação das pessoas que compreendem os grupos 

especificados neste plano, nos espaços públicos de poder e de controle 

social e de decisão, especialmente no campo político; 

� Propor sistema de incentivo fiscal para empresas que promovam a 

igualdade racial e de gênero; 

� Estimular projetos que visem a autonomia econômica e financeira das 

mulheres, índios, população negra e LGBTQI+. 

 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

� Asfaltamento das ruas do Parque Industrial até o Curtume Viposa; 

� Melhorar a iluminação das ruas do Parque Industrial para melhorar a 

segurança noturna, evitando assim o vandalismo; 

� Criar um programa de arborização, buscando parceria com as indústrias 

do Parque Industrial onde a Prefeitura fornece as mudas das árvores e 

incentiva o plantio; 

� Buscar junto aos Governos Federal e Estadual parcerias, para melhorar a 

rotatória que dá acesso ao Parque Industrial; 

� Desburocratizar o processo de liberação dos lotes do Parque Industrial, 

facilitando assim a abertura de novas empresas; 

� Criar o Programa Empresa Fácil; 

� Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores; 

� 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; 



� Criar o Programa Universitário Empreendedor, visando estimular recém-

formados a abrir o próprio negócio, além de encaminhamento para 

programas de treinamentos em empresas locais e regionais; 

� Buscar mecanismo para facilitar a abertura de empresas ME e MEI; 

� Criar mecanismos e incentivos capazes de fomentar a implantação das 

indústrias de pequeno, médio e grande porte no município, transformando 

Nova Andradina em Polo Industrial Regional, também incrementar o 

comércio Nova-andradinense; 

� Criar e fomentar ações direcionadas ao incentivo do Turismo de 

Negócios, destacando o potencial Nova-andradinense no setor; 

� Fazer estudos para adaptação de atendimentos das creches de acordo 

com o funcionamento do comércio. 

 

 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

� Realização de cadastramento e apoio assistencial no Distrito de Nova 

Casa Verde, com um posto permanente de assistência no local (CREAS); 

� Criação de um CRAS no Distrito de Nova Casa Verde, visando a melhoria 

de atendimento e assistência dessa entidade, haja vista ser necessário o 

deslocamento de mais de 10.000 pessoas residentes no local para a 

busca de atendimento; 

� Criação de uma sub-prefeitura no Distrito de Nova Casa Verde com a 

presença de TODAS as secretarias, principalmente para atendimento das 

pessoas que precisam; 

� Criação de um Programa Saúde da Familiar no Assentamento Teijim; 

� Criação de uma UPA no Distrito de Nova Casa Verde; 



� Criação de uma casa de Apoio, para mulheres e crianças em situação de 

vulnerabilidade social no Distrito de Nova Casa Verde e em Nova 

Andradina; 

� Melhoria da renda no Distrito de Nova Casa Verde, com a contratação de 

profissionais preferencialmente do território local; 

� Criação do programa Gente cuidando de Gente1, com a ampliação nos 

cuidados e prevenção das necessidades básicas das pessoas 

vulneráveis e de grupos de risco, com a participação de toda a 

comunidade; 

� Garantir a operação do Sistema Único de Assistência Social na cidade, 

vinculando a gestão municipal da política de assistência social ao sistema 

federativo; 

� Expandir a presença do poder público nos territórios, ampliando a rede de 

CRAS2 para padrões de cobertura com melhores relações no setor; 

� Implantar Centro de Referência para Pessoas com Deficiência como 

Unidade Referenciada ao CREAS, com foco na prestação do Serviço de 

Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias; 

� Implantar Centro de Referência para Pessoas Idosa como Unidade 

Referenciada ao CREAS, com foco na prestação do Serviço de Proteção 

Social Especial para Pessoas acima de 60 anos; 

� Estabelecer pactos com o Judiciário na atenção a crianças, adolescentes, 

idosos e população em situação de rua. 

 

 

                                                           
1
 Programa voltado para que a própria população que conhece as necessidades de seus círculos passe a fazer parte da 

assistência social, com denúncias e sugestões de ações sociais pontuais. 
2
 O CRAS, equipamento da Proteção Social Básica, visa a prevenção da ocorrência de situações de vulnerabilidade social e 

risco nos territórios 


