
Propostas e 

Soluções  
para Buriti Bravo 

COLIGAÇÃO  
AGORA É A VEZ DO POVO 

PC do B, PP, Republicanos, Patriota 

Amaro Lima                          nº 11.711 

Doraci do Come Frito          nº 11.333 

Gili                                         nº 11.444 

Irmão Haildo                        nº 11.611 

Jonnídio Bezerra                   nº 11.111 

Marcos Moura                      nº 11.888 

Marinalva                              nº 11.666 

Neguinho Metalúrgica         nº 11.211 

Professora Irisnalda             nº 11.222 

Professora Izania                  nº 11.211 

Professora Nádia Rúbia      nº 11.236 

Raimundo Sindicato            nº 11.000 

Suélio Carneiro                     nº 11.123 

Vítor Hugo Campelo           nº 11.777 

Para que sejam realizadas todas 
as propostas, vote nestes 
candidatos a vereadores 

O que  

Luciana  

vai fazer 



GESTÃO PÚBLICA 

• Realizar uma gestão transparente 

• Elaboração do calendário do Servidor Público Munici-

pal 

• Tornar mais rápido e resolutivo o atendimento ao 

cidadão 

SAÚDE 

• Fortalecimento e ampliação do Programa Saúde da 

Família 

• Ampliação das UBS’s para 10 

• Criação do Centro de Atendimento aos Autistas e 

Crianças Especiais -CAACE 

• Implantar o Estágio Remunerado em Serviço de Saúde 

• Implantar novas Unidades do CAPS 

EDUCAÇÃO 

• Cumprir o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério 

• Ampliar a oferta de educação infantil 

• Reativar as escolas da zona Rural 

• Garantir alimentação escolar variada e de qualidade 

• Premiação para servidores e alunos destaques 

INFRAESTRUTURA 

• Restauração e manutenção da iluminação pública 

• Abastecimento de água para a zona urbana e rural 

• Construção de um novo Abatedouro Municipal 

• Recuperação das estradas vicinais e pontes 

AGROPECUÁRIA 

• Apoio da Gestão Municipal ao trabalhador rural 

• Incentivar o associativismo e o cooperativismo  para 

ampliação do mercado de produção e venda dos produ-

tos produzidos em  Buriti Bravo 

• Parcerias com órgão federais e estaduais, o sistema S,  a 

iniciativa privada, entidades civis organizadas 

• Agregar produtos da agricultura familiar local 

• Programa de extensão rural 

• Assessoria ao produtor rural 

• Agente de desenvolvimento  rural 

• Energia solar 

• Melhoramento de rebanho de bovinos 

• Otimizar o usos de máquinas agrícolas 

• Construção de barragens, açude e poços 

SEGURANÇA 

• Plano Municipal de Segurança Pública 

• Criar o Centro Integrado de Segurança 

• Valorização e apoio a Guarda Municipal 

• Sistema de vídeo monitoramento 

• Programa para educação no trânsito 

• Criar a Guarda Mirim 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

• Proteção social das famílias e pessoas vulneráveis 

• Melhores condições de trabalhão para o Cadastro Único 

• Apoiar as ações sociais de entidades civis e religiosas 

• Programa de planejamento Familiar 
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CULTURA 

• Apoiar as festas culturais tradicionais e religiosas 

• Resgatar a essência cultural do município 

• Criação da Praça Digital com internet livre 

• Espaço para a Feira Livre 

ESPORTE 

• Fortalecimento do JEB’s - Jogos Estudantis Buritibra-

vense 

• Variedade esportiva, incluindo esportes radicais 

•  Bolsa Atleta 

JUVENTUDE 

• Bolsa auxílio para os jovens que necessitam e irão estu-

dar fora 

• Preparatório para ingresso nas instituições de ensino 

superior 

• Suporte aos jovens empreendedores 

• Secretaria da Juventude realmente atuante 

• Criar a Central do Universitário 

• Programa de Trainee 

E MUITO MAIS NO 

Plano de Governo 

Municipal 

Para saber mais  acesse: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br 


