PROPOSTA DE GOVERNO
UNIÃO DO POVO ANAJAENSE
ELEIÇÕES 2016

JACY BARROS
PREFEITA

Em cumprimento ao estabelecido no inciso IX, §1º do Artigo 11 da Lei nº
9.504 de 30 de setembro de 1997, apresentamos as PROPOSTAS defendidas por
JACY BARROS, candidata ao cargo eletivo de Prefeita Municipal de ANAJÁS,
tendo como fulcro: EXPERIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA,
SUSTENTABILIDADE e A VALORIZAÇÃO DA MULHER.
O Povo Anajaense já conhece os compromissos de luta e trabalho de
JACY BARROS em prol da população deste Município. Foram 08 (oito) anos de
total dedicação na busca da melhoria da qualidade de vida, tanto na cidade
quanto na zona rural, como primeira dama deste município.
A experiência vivida, o conhecimento das problemáticas e busca de
imediatas soluções fortalecem ao desafio de construir um novo ANAJÁS, com
objetivos estratégicos e fundamentados nos interesses do povo Anajaense.
Como candidata pelo PMB, será intransigente na defesa da nossa
Municipalidade, no fortalecimento da capacidade educacional, cultural, esportiva,
produtiva e comercial.
É fundamental registrar que nossos objetivos só poderão ser enfrentados
se houver uma cooperação sistemática entre sociedade civil e governos estadual
e federal, que permitam a perfeita parceria entre governos e sociedade civil
organizada, participativa na busca de ações relacionadas à problemática de
saúde, educação, segurança, saneamento básico, esporte, cultura, meio
ambiente, geração de emprego e renda.

VAMOS À LUTA, COM A “UNIÃO DO POVO ANAJAENSE” !!!
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SAÚDE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reativar e construir Postos de Saúde na zona rural;
Aprimoramento dos comandos médico;
Modernização dos sistemas gerenciais de distribuição de medicamentos;
Aquisição de equipamentos e reaparelhamento do hospital;
Aquisição de Ambulanchas;
Ampliar o sistema de vigilância epidemiológica;
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde,
mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção
especializada;2
8. Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos, da criança e
pessoas com deficiência, dando ênfase nas áreas e populações de maior
vulnerabilidade;
9. Parceria com a secretaria de educação para realização de ciclos de palestras
nas áreas básicas de saúde pública;
10. Plano de enfretamento ao combate da malária;
11. Fortalecer a estratégia Saúde da Família visando uma atuação centrada na
valorização da saúde (prevenção);
12. Melhorar a gestão para o atendimento de urgência e emergência;
13. Ampliar e fortalecer a atendimento odontológico nas UBS;
14. Investir em capacitação e qualificação dos profissionais da saúde, buscar
melhorias salariais, objetivando prestação de serviços de forma humanizada e
com qualidade;
15. Implantação de uma Casa de Apoio em Breves;
16. Facilitar transporte de paciente fora do município.
17. Colocar unidade móvel do Brasil Sorridente em atividade.
EDUCAÇÃO:
1. Ampliar os recursos financeiros para a educação com a modernização dos
sistemas gerenciais;
2. Construção e reativação das escolas na área rural;
3. Construção de escolas de ensino fundamental na área urbana.
4. Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão periódica dos
Planos de Cargos e Salários;
5. Plano de enfretamento a evasão escolar;
6. Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com
necessidades educacionais especiais;
7. Revisar o Plano Municipal de Educação de forma democrática;
8. Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de educação;
9. Garantir que todas as escolas da zona urbana e das principais vilas da zona
rural disponham de bibliotecas, sala de informática e quadras poliesportivas
cobertas;
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10. Ampliar 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;
11. Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a
sociedade civil e fortalecendo o conselho municipal de educação e dos
conselhos escolares;
12. Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de
Ensino, independente das suas condições social, econômica, étnico-racial e
cultural da população;
13. Ampliar o acesso a creches, através da construção de creches nos bairros
com maior déficit de vagas;
14. Aprimorar o transporte escolar para os alunos da zona rural;
15. Dar continuidade em programas do Governo Federal, como Brasil
Alfabetizado, Pro Jovem e EJA;
16. Ampliar o número de turmas de 5ª. a 8ª séries, bem como do ensino médio na
Zona Rural.
SEGURANÇA PUBLICA:
1. Pactuar com o Estado a reestruturação das polícias civil e militar junto ao
município;
2. Criar a Secretaria Municipal de Segurança; planos de segurança local com a
participação ativa da sociedade;
3. Criar, implantar, capacitar e especializar a Guarda Municipal;
4. Criar planos de segurança local com a participação ativa da sociedade.
ASSISTÊNCIA SOCIAL:
1. Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco,
vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais
e federais cujo foco seja a erradicação da pobreza;
2. Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e
com as outras políticas sociais da prefeitura, em especial as de saúde,
educação, trabalho e segurança pública, para responder com efetividade à
diversidade das necessidades;
3. 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 sócio assistencial;
4. Capacitar os 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 a realidade local;
5. Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social
como espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão
compartilhada;
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6. Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS) para atender a demanda do município nas localidades de maior
vulnerabilidade;
7. Planejar ações de assistência social tendo como centro a família, a
comunidade e as igrejas como parceiras na construção de uma sociedade de
moral e valores civis;
8. Aderir ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e projetos municipais
de atendimento protetor a criança e adolescente, em parceria com a
Secretaria Nacional de Direitos Humanos.
9. Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os serviços
de atendimento às vítimas;
10. Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, com
ofertas de serviços e atividades de convivência.
ESPORTE E LAZER:
1. Aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática esportiva;
2. Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física
voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas
etárias e gêneros;
3. Aumentar as opções de lazer através do esporte com a disponibilização de
quadras desportivas, campos de futebol, dentre outras;
4. Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, inclusive
idosos, ampliando a oferta de espaços e instalações para atividades físicas na
cidade;
5. Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos
específicos (idosos, diabéticos e outros);
6. Fomentar e incentivar campeonatos locais;
7. Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais, em diferentes
modalidades;
8. Valorizar o futebol de campo como espaço de convivência coletiva e
democratizar o uso dos campos destinados à sua prática.
MEIO AMBIENTE:
1. Elaborar políticas públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos
fundamentadas no conceito de consumo consciente, integrando os princípios
de proteção da saúde individual e pública e da qualidade ecológica e
ambiental, adotando critérios de redução, reutilização e reciclagem;
2. Implantação de aterro sanitário, com política efetiva de saneamento
ambiental, incentivos a construções sustentáveis, ao consumo racional de
energias;
3. Habilitar a secretaria para orientar e aprovar pequenos projetos de manejos
ambientais;
4. Elaborar políticas públicas para o combate de poluição fluvial e nascentes;
5. Criação do programa: ANAJÁS CIDADE VERDE;
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6. Programas escolares que premiem as boas práticas ambientais nas escolas.
AGRICULTURA:
1. Incentivo e fortalecimento da agricultura familiar;
2. Incentivar a constituição de Associações e Cooperativas de Produtores;
3. Incentivo aos agricultores para o cultivo de hortas e criação de animais de
pequeno porte.
GESTÃO PÚBLICA:
1. Reestruturação das secretarias com criação de nova secretaria e ouvidoria;
2. Valorizar os servidores públicos, com cursos de aperfeiçoamento e
qualificação;
3. Garantir ampla participação popular na formulação e acompanhamento das
políticas públicas;
4. Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e
controle interno, dentre outras práticas;
5. Desenvolver ações com o governo federal e estadual para aumentar repasse
de recursos voluntário;
6. Utilizar a estrutura e recursos da comunicação social em campanhas
educativas e preventivas, tais como: uso de drogas, mobilidade, educação
ambiental, acessibilidade e saúde;
7. Atualização do cadastro de imóveis no município e do município;
8. Implantar o Projeto “IPTU Premiado”.
CULTURA:
1. Criação de comissão interdisciplinar de pesquisa para o fortalecimento e
proteção do patrimônio cultural e natural, reconhecendo-os como elo
indispensável entre o passado, o futuro e o presente;
2. Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio material
e imaterial das culturas que contribuíram para a formação da identidade
cultural da cidade;
3. Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como
indispensável para a convivência democrática, o respeito entre os cidadãos e
a paz social;
4. Criar o Programa de Fomento às Artes, para apoiar iniciativas nas linguagens
teatral, musical, literária, coreográfica, plástica e culturas populares
tradicionais e contemporâneas.
SANEAMENTO BÁSICO:
1. Implementar a Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental;
2. Ampliar o fornecimento de água potável para a população, com recursos
próprios e ou obtidos através de Convênios com o Governo Estadual e ou
Federal;
3. Ampliar a coleta do lixo na cidade;
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4. Implantar uma política eficiente para a questão dos resíduos sólidos e a
construção de aterros sanitários;
5. Realizar campanhas educativas sobre o acondicionamento e disposição
correta de lixo que será utilizado para reciclagem, reutilização e
aproveitamento.

COMPANHEIRAS E COMPANHEIROS,
Esta é uma PROPOSTA DE GOVERNO que está para sua apreciação.
Nosso Governo será participativo, portanto agradecemos desde já a
sua SUGESTÃO para inclusão ou outras propostas objetivando o ANAJÁS
que todos queremos.
Um forte abraço,

MARIA JACY TABOSA BARROS
Candidata a PREFEITA MUNICIPAL DE ANAJÁS
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