Confira a relação de obras e ações propostas no plano de ação para os 100 dias de
gestão:
1. Inauguração das obras de pavimentação das Ruas Virgínio Gomes de Almeida (São
Cristóvão), primeira etapa da Berta Céli (Cohab/Sobreira) e primeira travessa da rua
07 de setembro (São Francisco);
2. Início das obras de pavimentação das Ruas Antônio Inácio da Silva
(Cohab/Sobreira) e Segunda etapa da Rua Bérta Celi (Residencial Dom Francisco;
3. Inauguração do PROCON;
4. Inauguração da nova sede da Guarda Municipal;
5. Entrega de duas novas ambulâncias;
6. Consultório Virtual – novas tecnologias a serviço da ampliação de consultas e
exames especializados para a população;
7. Ampliar as ações da equipe de atendimento multidisciplinar especializado (AME),
com psicólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, também na zona rural;
8. Programa Facilita – desburocratizar as ações direcionadas aos
microempreendedores, com todos os serviços em um só lugar;
9. Inauguração de cinco novas academias da saúde (Alto Vermelho, Carapuça,
Pintada, São Cristóvão e Borges);
10. Entrega de 13 passagens molhadas nas comunidades rurais de Pintada, Varzinha,
Pau-ferro, Dois Riachos (2), Mocororé, Cachoeira da Onça, Curral Velho dos
Pedros, Queimada Grande, Carnaubinha, Alça de Peia e Encruzilhada;
11. Projeto Conexão Rural – internet de qualidade e de graça nas comunidades polos da
nossa zona rural;
12. Entrega de veículo adaptada para o Programa de Aquisição de Alimentos;
13. Entrega da reforma da Escola de Municipal de Música, com ações descentralizadas,
sob a coordenação do músico Cacá Malaquias;
14. Instalação de consultório odontológico no ponto de apoio da Cachoeira da Onça;
15. Projeto Sanfona Amiga – com aquisição de 08 sanfonas para a implantação do
ensino do instrumento em Afogados da Ingazeira;
16. Inauguração do Centro de apoio à saúde mental;
17. Implantação do Projeto de atendimento pedagógico multidisciplinar nas Escolas do
município;
18. Instalação do núcleo de atendimento educacional a pessoas com surdez e cegueira;
19. Assinatura da ordem de serviço para a instalação do CAPS lll, para atender
pacientes dependentes de álcool e outras drogas;
20. Ponte do São Francisco – conclusão dos serviços de instalação de tela de proteção
do guarda-corpo e implantação da iluminação em LED;
21. Em parceria com a FUNASA, entrega de 51 banheiros nas comunidades rurais;
22. Inauguração do arquivo público municipal com digitalização do acervo de
documentos;
23. Programa visão de futuro - entrega de 100 óculos gratuitos (as ações serão
permanentes);
24. Projeto Turismo Virtual – visita virtual, através da internet, dos principais atrativos
turísticos de Afogados da Ingazeira;
25. Gestão compartilhada do cineteatro São José, com investimento do município de 50
mil Reais em apoio à aquisição dos projetores digitais para o espaço, e a utilização
do mesmo para diversas atividades culturais organizadas pela Prefeitura;
26. Início da sinalização dos acessos às comunidades rurais;

27. Ampliação do programa de aquisição de alimentos em 30%, com mais sessenta mil
Reais ao montante já investido;
28. Início do projeto de sinalização de trânsito, vertical e horizontal;
29. Ações de apoio a taxistas e mototaxistas, com plotagem de veículos e novos
fardamentos;
30. Programa Governo nos Bairros – ação que pretende levar aos bairros de Afogados,
um mutirão de ações nas mais diversas áreas da gestão municipal, com as
presenças do Prefeito, vice e Secretários para dialogar com as comunidades. A ação
também ocorrerá na zona rural.

