16. Pense agora no modelo de Governança e relacionamento com o poder legislativo, judiciário e ministério público. O que pretende fazer? Quais são
seus principais projetos em conjunto com estes poderes? Quais os resultados esperados?

Antônio Carvalho Lage
(Antonio Lage)

Antonio José da Silva
(Antonio Hulk)

Fernando Pacheco Fialho
(Fernando Pacheco)

Jose Cesar Samor
(Cesinha)

Quanto ao legislativo quero
realizar uma parceria de
forma aberta e transparente
objetivando reerguer nossa
cidade. Judiciário e Ministério
Publico quero cumprir todas
as leis em sua totalidade por
isso terei um bom procurador
Geraldo do município. Enfim
a intenção é caminhar junto
com Legislativo, Judiciário e
Ministério Publico.

O PSOL não tem chapa
proporcional, mas quero
acreditar que terei 15
vereadores trabalhando por
melhores resultados para
nossa comunidade.
Quanto ao Judiciário e
Ministério Público espero o
rigor da Lei para expurgar
elementos nocivos ao
patrimônio público e a
economia popular.

Os instrumentos de
governança nos permitirão
criar um relacionamento
Intersetorial com todos os
atores do processo que
compreendem o poder
publico. Iremos propor
amplas discussões de ideias
para não perder o estreito
relacionamento entre os
entes dos processos
públicos. Nossos principais
projetos no que diz respeito à
intersetorialidade dos
poderes públicos focará a
segurança pública, o meio
ambiente e fatores
relacionados às drogas.
Esperamos resultados
positivos, como: a diminuição
de crimes (roubos,
violências, furtos, trafico de
drogas), a proteção do nosso
meio ambiente para as
gerações futuras e a
recuperação de pessoas que
são usuárias de drogas.

Pretendo continuar seguindo
o que a Constituição Federal
Estabelece, sendo
harmônico e coeso nos atos
administrativos, buscando
sempre a legalidade e a
transparência, mas para que
possamos estabelecer
projetos em conjunto, far-seá necessário que estes
poderes também queiram
ser partícipes para a busca
de um resultado mais
efetivo.
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Realização da
revisão geral do Código de
Posturas do Município;

Revisão do Código
de Zoneamento Urbano;

Revisão do Plano
Diretor do Município;

Integração do
Município ao Sistema
Nacional de Trânsito;

Desenvolvimento do
Plano de Mobilidade
Urbana;

Desenvolvimento do
Plano Habitacional.
Resultados Esperados: Um
código mais participativo que
reflita a realidade do
município.

