


Um novo caminho pra criar o futuro

A Serra é um município que cresceu muito nas últimas 
duas décadas. Ocupou a primeira posição em vários 
rankings, mas hoje vê todo seu potencial ameaçado por 
brigas políticas entre dois grupos, que minam 
o desenvolvimento da cidade e das pessoas. 

No que diz respeito ao potencial de mercado, as 
operações de crédito são de 10,17% , segundo o mapa 
Indicadores de Ambiente de Negócios da Federação 
das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) de 
2019. Esse dado refere-se às movimentações financeiras 
em um município, e mostra-se distante do primeiro 
colocado, que tem 41,85%, o que sinaliza pouco poder 
de compra do cidadão serrano.

As matrículas na rede de educação infantil ainda 
patinam em 33,83%, quando há municípios cujo índice 
se aproxima dos 70%. A falta de investimento no capital 
humano é outro fantasma que assombra a Serra há 
muitos anos. 



Outros problemas estruturantes também precisam ser 
solucionados e entre eles estão o reforço na segurança 
pública, cujas taxas de homicídio ostentam números 
ainda muito altos; a melhoria das posições de emprego 
formal e da qualidade da mão de obra; a melhoria do 
acesso aos meios de transporte; a atenção básica à 
saúde e o avanço da telemedicina como ferramenta de 
melhoria dos serviços; e os investimentos em 
tecnologia e inovação, e esse é um assunto que merece 
um capítulo à parte.

Para criar o futuro, precisamos fugir de soluções 
antigas, repetidas; um novo caminho precisa 
desanuviar-se no horizonte para que a Serra tenha 
capacidade de liderar projetos de inovação que gerem 
novas oportunidades de emprego e renda. Uma gestão 
participativa e com foco no desenvolvimento de 
processos digitais também pode colaborar para a 
construção de um ambiente em que a cidade se verá 
preparada para esses novos tempos que se anunciam. 
 



Hoje, a Serra ainda não está preparada para encarar os 
desafios do futuro no corpo de grande cidade que se 
tornou. A cabeça precisa acompanhar o corpo. E esse é 
o nosso projeto: tornar a nossa Serra grande, ainda 
mais competitiva; com um olho na gestão fiscal, o 
outro na inovação e o braços se encontrando em um 
gostoso abraço na nossa gente. O nosso maior capital 
sempre será as pessoas, mas elas precisam se sentir 
parte da cidade e preparadas para esse novo mundo. 

Este Programa de Governo foi construído de forma 
holística, observando o todo, partindo da clara 
observação de que a Serra pode e merece mais, e que 
o futuro é um lugar onde só é possível viver se 
estivermos todos juntos no presente, trabalhando para 
que ele aconteça.



Saúde
A saúde pública é uma das áreas sociais mais 
importantes, pois não só presta serviços essenciais 
e previne a ocorrência de doenças, como também 
evidencia a qualidade de vida da população, nesse 
contexto vamos:

- Modernizar o sistema de saúde;
- Criar a central de inteligência em saúde, com base 
na tecnologia da informação, em que iremos congregar 
informações determinantes e condicionantes em saúde, 
tomando decisões estratégicas com foco em resultados 
para população;
- Incorporar ao sistema de gestão em saúde do uso 
de recursos tecnológicos, tais como aplicativos, SMS, 
WhatsApp e e-mail onde os usuários serão atendidos 
na retirada de dúvidas, agendamento de exames 
e consultas;  
- Marcar consultas online;
- Criar o prontuário eletrônico, que permitirá 
o cruzamento de dados e com o amparo de uma equipe 
competente e capacitada, a utilização de informações 
e conhecimento sobre o paciente também proporciona 
um diagnóstico e tratamento corretos;



- Adotar a telemedicina para monitoramento de 
pacientes, troca de informações médicas e análise de 
resultados de diferentes exames, ou seja, a utilização 
da tecnologia de informação com recursos audiovisuais 
para confirmação diagnóstica;
- Criar o Centro Municipal de Especialidades Médicas, 
que tem como objetivo diminuir as longas filas e tempo 
de espera existente atualmente em diversas 
especialidades médicas, uma vez que a Serra não ficará 
mais dependente do Governo Estadual;
- Garantir o direito ao cidadão de ser atendido e tratado 
na sua unidade de Saúde; 
- Assegurar no quadro das unidades de saúde médico 
clínico-geral, pediatra e ginecologista;
- Estender os horários de atendimento aos sábados, 
conforme demanda;
- Implementar programas de prevenção da saúde 
cardiovascular, com iniciativas objetivas em parceiras 
junto às áreas de esportes e de cultura;
- Tornar os postos de atendimento resolutivos e não 
simplesmente de passagem para encaminhamentos 
a outros estabelecimentos de saúde;

 



- Implementar um programa de saúde bucal em cada 
unidade de saúde; 
- Intensificar os serviços de vacinação, atividades 
educativas e de planejamento familiar, visitas de 
equipes de saúde da família e de agentes comunitários 
de saúde, farmácia, consultas e atendimentos médicos 
e odontológicos;
- Ampliar o programa de estratégia da saúde da família 
incluindo outros profissionais, como nutricionistas 
e psicólogos, além de incorporar a prática constante 
do exercício físico, principalmente do atendimento dos 
mais jovens e mais idosos;
- Estender e especializar a saúde preventiva, atingindo 
grupos e minorias em situação de vulnerabilidade 
social: menores, mulheres, idosos, deficientes, 
comunidades tradicionais, usuários de drogas e álcool, 
pessoas com transtornos psiquiátricos;
- Estabelecer parcerias por meio de convênios ou 
outros instrumentos com entidades da sociedade civil 
que prestam serviços de amparo a dependentes 
químicos;

 



- Criar o Centro de Referência do Idoso, com 
acompanhamento fisioterápico, psicológico, 
nutricional, físico, entre outros, de modo a responder 
com eficácia às doenças relacionadas à transição 
demográfica;
- Criar o Serviço de Transporte Interno em Saúde, 
garantindo melhor integração da rede municipal e o 
aperfeiçoamento da comunicação entre os 
equipamentos de Saúde para o redirecionamento dos 
pacientes ao serviço de atendimento mais adequado a 
cada caso;
- Dinamizar e potencializar o trabalho dos agentes 
comunitários de saúde, permitindo que façam um 
trabalho mais amplo e eficiente no atendimento ao 
cidadão;
- Valorizar e capacitar os profissionais do PSF;
- Fazer funcionar, com excelência, as Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAS) existentes e minimizar as lotações, 
através da ampliação da gestão ambulatorial das unidades 
de saúde e ampliação da rede por meio de parcerias com 
o terceiro setor;
- Facilitar o acesso da população à saúde com 
qualidade e humanização, com profissionais de saúde 
qualificados e exames complementares laboratoriais 
básicos, além de equipamentos médico-hospitalares 
essenciais;



- Impulsionar a capacidade organizativa e resolutiva 
da assistência farmacêutica (AF), por meio da 
implementação da política e da gestão da AF no 
município, com foco no uso racional de medicamentos 
e na avaliação das demandas dos serviços de saúde;
- Valorizar os profissionais da saúde com o suporte 
humano necessário para superarem os obstáculos de 
um cotidiano cheio de estresse e desgaste emocional, 
concedendo salários dignos, planos de carreira, 
equipamentos de proteção, condições dignas de 
trabalho para, igualmente, trazerem conforto à família, 
recorrentemente privada de sua companhia;
- Estabelecer que a escolha dos gerentes de unidades 
de saúde seja por meritocracia e competência 
profissional; 
- Implementar um sistema online para solicitar 
castração no CCZ, um serviço de cadastramento de 
castrações de cães e gatos do Centro de Controle de 
Zoonoses a fim de gerar maior facilidade para a 
população fazer a requisição, além de haver mais 
transparência e maior controle da fila;



Hoje a violência é um grande problema no Município de 
Serra, que tem sido palco de crimes violentos e 
diversos assaltos e, em contrapartida, falta 
policiamento, uma vez que o efetivo é insuficiente para 
uma cidade tão extensa e populosa, nosso objetivo 
será mudar essa realidade e para isso vamos: 

- Criar Centro de Operações e Inteligência onde serão 
concentradas todas as ferramentas e tecnologias na 
busca de uma cidade mais segura; 
- Adotar ferramentas tecnológicas de 
videomonitoramento e comunicação;

- Elaborar uma política municipal voltada para atenção 
às pessoas com problemas relacionados ao uso abusivo 
e/ou prejudicial de álcool, crack e outras drogas 
envolvendo as secretarias de Saúde, Assistência Social, 
Educação, Desenvolvimento Econômico, Cultura,
Habitação, Esportes e Lazer.

Segurança pública e proteção social



- Monitorar de forma inteligente pessoas e veículos em 
pontos estratégicos;
- Criar o Cerco de Monitoramento Eletrônico; 
- Valorizar os profissionais da Guarda; 
- Criar a Patrulha escolar; 
- Criar projetos com o objetivo de prevenir a inserção 
de crianças e jovens na prática de crimes; 
- Criar o projeto municipal de combate à violência 
contra a mulher, objetivando um atendimento mais 
individualizado e vigilante, dando a segurança que as 
mulheres precisam. 

Educação

É clichê afirmar que a Educação deve ser priorizada 
pelos governos, uma vez que é a base para o 
desenvolvimento de qualquer sociedade. Mas, na 
prática, um governo que prioriza a educação deve 
investir em valorização do profissional da educação, na 
qualidade de ensino através da aplicação dos recursos 
financeiros e em tecnologia e inovação, buscando 
melhores condições de aprendizagem, da seguinte 
forma:



- Disponibilizar opções de ferramentas e aplicativos, 
com o intuito de alcançar os objetivos de 
aprendizagem e que despertem o interesse dos alunos, 
para engajá-los no processo pedagógico;
- Oferecer, através da tecnologia no meio educacional, 
formas bem mais práticas, lúdicas, dinâmicas e 
interativas para o fazer pedagógico, além de 
proporcionar maior autonomia aos estudantes, em 
harmonia com currículo, pois, é essencial a conexão 
com o currículo;
- Implementar um sistema de gestão a fim de agregar a 
rotina da comunidade escolar (gestores, professores, 
alunos, funcionários e pais), simplificando e 
organizando processos, para trazer eficácia e 
transparência nos dados educacionais:

- Matrícula online;
- Acompanhamento da frequência diariamente;
- Acompanhamento da proposta pedagógica da                          
unidade escolar e dos resultados;
- Implantar segurança eletrônica nas creches 
municipais, onde os pais poderão monitorar seus 
filhos através de aplicativo de celular;



- Estimular a implementação de novas tecnologias e 
linguagens de comunicação, investindo sempre na 
formação permanente dos educadores e demais 
profissionais que atuam em outros serviços da 
educação;
- Praticar o fortalecimento da “era digital inteligente” 
e da coletividade educadora e transformadora;
- Implementar a escola cívico-militar, em quantitativo 
de 7 (sete) unidades, que terá como objetivo somar às 
questões pedagógicas, a disciplina que é tão 
importante para o desenvolvimento humano;
- Implementação de escolas em tempo integral; 
- Quanto à estrutura administrativa os CMEIS serão 
constituídos de porteiro, coordenador de turno, 
secretário escolar e pedagogo;
- Assegurar a gestão democrática, através da consulta 
pública à comunidade escolar, assegurando que os 
profissionais sejam pré-selecionados por critérios 
técnicos; além de avalição contínua dos gestores 
escolares e equipe gestora;
- Ampliar gradativamente e de forma sustentada os 
investimentos em educação;
- Melhorar, progressivamente, a remuneração do 
magistério;



- Assegurar agilidade nas extensões de carga horária, 
quando necessárias (para cobrir licenças médicas, 
licenças eleitorais, dentre outras) de professores e 
corpo técnico (pedagogos e coordenadores) das 
unidades de ensino;
- Adotar medidas eficazes para prevenir a prática de 
fomentar que os estudantes adotem padrões de 
julgamento e de conduta moral – especialmente moral 
sexual – incompatíveis com os que lhes são ensinados 
por seus pais ou responsáveis;
- Inserir a educação financeira na grade curricular; 
- Atender as necessidades do estudante do EJA, 
conciliando educação com formação profissional, 
criando oportunidades ao formado no mercado de 
trabalho, em que o currículo é estruturado por áreas de 
conhecimento e níveis de ensino onde são 
desenvolvidas competências e habilidades 
contextualizadas ao ambiente de trabalho;
- Potencializar as práticas educacionais através de 
metodologias que garantam evolução sustentável dos 
indicadores de desenvolvimento da educação básica 
(IDEB);



- Garantir a inclusão das crianças com deficiência e 
necessidades especiais, assegurando acessibilidade, 
equipamentos, profissionais especializados e formação 
para os profissionais da rede municipal de ensino para 
atender à demanda;
- Fortalecer a educação inclusiva, através da rede de 
atendimento especializado;
- Garantir os materiais escolares e o uniforme escolar 
para todos os alunos da rede municipal de ensino.

Cultura

Nossa diretriz para a cultura do município, baseia-se na 
identificação e fortalecimento dos elementos culturais 
e vocações, fomentando a diversas ações e projetos, da 
seguinte forma:

- Fomentar através da publicação de editais; 
- Trabalhar a cultura na Serra, em decorrência da sua 
dimensão e de seu potencial de geração de renda, 
produção de bem-estar e até mesmo de transformação 
social, através da economia criativa, para com isso 
fortalecer, inclusive o empreendedorismo;



- Realizar parcerias para a apresentação de eventos 
com artistas locais, visando à valorização dos 
profissionais e o surgimento de novos talentos na 
música, dança, dentre outros;
- Preservar a memória cultural do patrimônio histórico 
da Serra; 
- Dar total apoio e incentivo às manifestações culturais; 
- Fechar parcerias com a iniciativa privada, para a 
criação de espaços culturais, como o teatro municipal 
da Serra.

Esporte, juventude e lazer

Nossa diretriz é fazer do esporte um objeto eficiente 
para a promoção da cidadania e melhoria da qualidade 
de vida das pessoas, nesse sentindo, vamos:

- Desenvolver a inclusão social resgatando os jovens, 
dando a eles a oportunidade de praticar uma atividade 
que ocupará seu dia, ao mesmo tempo em que fará 
bem para o corpo e para a mente; 
- Implementar os jogos escolares, pois sempre irão 
promover a alegria e o ensinamento aos estudantes;



- Incentivar o esporte amador; 
- Resgatar e encaminhar os jovens e atletas destaques 
em qualquer que seja a atividade para a 
profissionalização do esporte;
- Criar e desenvolver, em parceria com o governo 
federal, programas e atividades de incentivo à prática 
de futebol masculino e feminino, visando à plena 
potencialidade desta modalidade em nossa cidade. 

Desenvolvimento econômico

Serra é o município mais populoso do estado do 
Espírito Santo. Passou nas últimas décadas por uma 
mudança no seu perfil econômico. Com a instalação do 
Centro Industrial de Vitória (CIVIT) nas décadas de 70 
e 80, o qual estava inserido na política estadual dos 
chamados “Grandes Projetos” que visava dinamizar a 
economia capixaba com a industrialização, possibilitou 
a dinamização econômica da Serra.



Nossas diretrizes para o desenvolvimento econômico 
e turismo para Serra, vai além de uma gestão com 
ações integradas e no potencial natural, queremos ser 
o primeiro município do ES a superar a crise, retomar o 
crescimento econômico enfrentando uns dos principais 
problemas sociais da cidade, que é o desemprego, 
geração de trabalho e renda.

- Criar um ambiente de negócios voltado para 
a desburocratização; 
- Garantir a emissão de alvará de forma eletrônica 
e célere;
- Criar o Núcleo de Licenciamento; 
- Estimular a formação de pequenas empresas 
e microempreendedores individuais; 
- Aumentar os investimentos privados em áreas não 
essenciais, com a ampliação do Programa de PPP;
- Ampliar o acesso de grandes empresas (geradoras de 
emprego) à construção de novos pólos empresariais; 
- Qualificar jovens e adultos com mais de 50 anos com 
treinamento específicos para atender a demanda das 
empresas instaladas no município;



- Melhorar a utilização dos parques municipais por meio 
de sua infraestrutura por meio de parcerias PPP;
- Estimular a geração de emprego e renda e aproximar 
o trabalho à moradia;
- Promover o desenvolvimento econômico e atrair 
novos ou potencializar investimentos existentes de 
setores com capacidade de gerar e absorver a força de 
trabalho local;
- Realizar investimentos públicos em parcerias com o 
setor privado por meio de concessões e parcerias 
público-privada (PPPs) que visam melhorar a 
infraestrutura, a qualidade dos serviços públicos 
e a requalificação;
- Dinamizar e fortalecer a economia informal, além de 
promover as regularizações fundiárias e da atividade 
econômica.

Turismo
Implantaremos o plano de desenvolvimento do turismo 
da Serra, focado em tornar a Serra uma cidade atrativa 
turisticamente, tendo em vista o enfoque que daremos 
a segurança pública, os turistas não terão receio da 
Serra. Por isso, vamos:



- Especializar e aumentar a oferta de demandas de 
equipamentos e serviços turísticos; 
- Sustentabilidade na atividade na atividade turística;
- Trabalhar para formular e gerenciar ações que visem à 
mobilização da iniciativa privada e do terceiro setor; 
- Elaborar um plano de marketing turístico que 
apresente estratégias, que orientem a correta 
promoção turística do município e definam as ações 
para a divulgação e comercialização do produto 
turístico;
- Criar uma imagem desejada para o município, além do 
seu posicionamento e segmentação junto ao mercado, 
deve ser entendida como ação primordial na política de 
turismo do município;
- Empreender medidas de qualificação profissional, 
como objetivo de relacioná-las com as estratégias 
competitivas organizacionais do setor turístico;
- Tornar o Mestre Álvaro um ponto turístico, gerador de 
renda e emprego.



Assistência e desenvoldimento social

Nossa proposta de governo será fazer valer o que 
preconiza essa importante política pública, que é e 
garantir atendimento de qualidade a todas as famílias 
que dela necessitam, como: 

- 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;
- 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 socioassistencial;
- Ampliar o atendimento do CRAS (Centro de Referência 
da Assistência Social) enquanto equipamento público 
de acesso as Políticas Públicas principalmente no 
atendimento as necessidades básicas da população;
- Unificar todos os serviços prestados pela Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social de forma 
informatizada;



- Adotar medidas de abastecimento do Conselho 
Tutelar, com equipamentos que possam dar condições 
dignas de trabalho aos seus conselheiros, como 
também, a adoção de projetos de reformulação, que 
vão desde a escolha dos conselheiros até a condução 
dos trabalhos;  
- Focar nas questões fundamentais para a garantia do 
acesso das mulheres aos serviços especializados, 
vamos buscar disponibilizar o abrigamento como uma 
alternativa de extrema relevância, em situações de 
violência, ofertando locais seguros e protegidos;
- Buscar um trabalho social com famílias, de caráter 
continuado, com a finalidade de fortalecer a função 
protetiva da família, prevenir a ruptura de seus 
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e 
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida;
- Criar o Centro Municipal de Defesa do Consumidor.



Gestão pública

A nossa gestão pública será pautada pela rapidez e 
transparência nas ações. A proximidade dos órgãos com 
o cidadão será consolidada através de um modelo de 
gestão que visa resultados mais eficazes, comandado 
por um gestor atento às novas exigências sociais. O 
nosso enfoque será uma cidade criativa e sustentável, 
que faz uso da tecnologia em seu processo de 
planejamento com a participação dos cidadãos, como: 

- A Serra será uma cidade conectada, será 
disponibilizado acesso de wifi nas áreas públicas do 
município como, por exemplo, repartições públicas e 
praças, os semáforos serão sincronizados;
- Buscaremos utilizar tecnologia otimizando o tempo da 
população com a marcação de consultas online, a 
criação de diversos aplicativos de atendimento, 
melhorias na mobilidade urbana com a utilização da 
tecnologia, sempre criando soluções sustentáveis;
- Todo nosso atendimento será online, o que permitirá a 
abertura e o acompanhamento de serviços e processos 
via web, além de disponibilizar informações úteis à 
população, desburocratizando parte dos sistemas;



- Os indicadores de qualidade são uma das ferramentas 
do sistema de gestão da qualidade, necessários para 
monitorar e controlar a eficiência de processos; 
- O processo de recrutamento e seleção (internos e 
externos) será voltado para perfis de competências, 
inclusive os relativos a cargos/funções de livre 
provimento de natureza técnica ou gerencial;
- Assegurar concorrência e transparência nos 
processos;
- Reduzir o número de cargos comissionados das 
secretarias; 
- Qualificar  o servidor público; 
- A transparência nos gastos e nas contas públicas será 
o código de conduta de nossa gestão fiscal;
- Criar um prêmio de valorização dos servidores e 
projetos por eles desenvolvidos, com o objetivo de 
aproximar o cidadão e valorizar o servidor dedicado e 
com boas iniciativas.



Desenvolvimento urbano

Habitação a partir do fortalecimento da cidade. O 
urbanismo faz com que haja um conhecimento 
significativo sobre as cidades em termos sociais, 
econômicos e administrativos. Nossa proposta é um 
conteúdo objetivo e necessário que visa garantir maior 
efetividade da função social da cidade e da propriedade 
urbana, priorizando a ocupação democrática de áreas 
urbanas consolidadas.

- Fomentar a regularização fundiária; 
- Recuperar áreas degradas; 
- Ampliar os programas habitacionais; 
- Ampliar o acesso ao saneamento básico, à 
infraestrutura, ao transporte e serviços, avaliando e 
formulando novos programas em um processo 
integrado às políticas de desenvolvimento urbano e 
regional;
- Nossa meta será simplificar, desburocratizar processos 
e criar mecanismos para facilitar a aprovação de 
projetos do setor produtivo;



- Facilitar novos entrantes; 
- Adotar, constantemente, medidas mitigatórias ou 
compensatórias dos impactos decorrentes dos polos 
geradores de tráfego; 
- Implementar semaforização inteligente, sistema de 
compartilhamento de veículos, informação multimodal 
integrada etc;
- Transformar a BR 101 (Carapina) em eixo de 
desenvolvimento da Serra.

Agricultura

O principal papel a ser desempenhado pela 
administração municipal nesta área é o de atuar como 
estimulador, estabelecendo um padrão de 
desenvolvimento rural e pesqueiro sustentável, gerando 
empregos e renda, elevando a satisfação e bem estar 
dos aquicultores, agricultores e consumidores, podendo 
gerar expressivos ganhos econômicos, sociais e 
ambientais. 



Meio ambiente

Nosso objetivo será implantar o programa sustentável 
de qualidade ambiental, colocando a Serra entre as 
cidades modelo de sustentabilidade ambiental, com a 
implantação gradual do sistema de reciclagem total de 
resíduos sólidos, aplicação de iniciativas 
ecologicamente corretas, e realização de planejamento 
com fiscalização eficiente do sistema de esgotamento 
sanitário do município. 

- Ampliar os sistemas de coleta e tratamento do 
esgotamento sanitário, contribuindo para a despoluição 
das bacias; 
- Desenvolver programa de reflorestamento na cidade 
com foco na sustentabilidade e revitalização de parques 
e praças; 
- Reduzir a emissão de gases do efeito estufa, 
promovendo o uso de energias alternativas, a eficiência 
energética e as práticas de sustentabilidade na cidade;



- Conservar e ampliar o sistema cicloviário municipal, 
integrando-o aos demais modais, implantando estações 
de guarda e empréstimos de bicicletas em vários 
pontos da cidade e fomentando a cultura do uso da 
bicicleta. Modernizar a gestão de resíduos com ênfase 
nos parâmetros de sustentabilidade e ampliar a coleta 
seletiva;
- Adotar um sistema fiscalizatório eficiente, e ainda, 
energeticamente combativo contra as empresas 
concessionárias; 
- Em uma parceria com setor turístico do nosso 
município, vamos empreender esforços para unir a 
preservação ambiental e o turismo sustentável, quando 
criaremos projetos de recuperação ambiental, e 
consequentemente o desenvolvimento turístico da 
região. 



- Garantir a inclusão das crianças com deficiência e 
necessidades especiais, assegurando acessibilidade, 
equipamentos, profissionais especializados e formação 
para os profissionais da rede municipal de ensino para 
atender à demanda;
- Fortalecer a educação inclusiva, através da rede de 
atendimento especializado;
- Garantir os materiais escolares e o uniforme escolar 
para todos os alunos da rede municipal de ensino.

Cultura

Nossa diretriz para a cultura do município, baseia-se na 
identificação e fortalecimento dos elementos culturais 
e vocações, fomentando a diversas ações e projetos, da 
seguinte forma:

- Fomentar através da publicação de editais; 
- Trabalhar a cultura na Serra, em decorrência da sua 
dimensão e de seu potencial de geração de renda, 
produção de bem-estar e até mesmo de transformação 
social, através da economia criativa, para com isso 
fortalecer, inclusive o empreendedorismo;
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