PLANO DE GOVERNO
JOÃO PAES DA COSTA
PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL)

Aracaju, Agosto de 2018

Programa de governo do PSL Sergipe para o governo do Estado

PLANO DE GOVERNO
1. INTRODUÇÃO
Sergipe é um estado pequeno, mas com muito potencial para
desenvolvimento. Por seu tamanho, condições geográficas, demografia, entre
outras características, nosso estado deveria ser um modelo para o Brasil.
Infelizmente, as administrações estaduais que passaram ao longo dos anos
pouco se preocuparam de fato com a população e a crescimento econômico.
Como resultado, temos um estado campeão de violência, com sistemas de
educação e saúde fracassados, com altos impostos, burocracias que tornam
difícil empreender e gerar empregos, entre outros problemas.
Neste documento, apresentamos as nossas propostas e ideias para
tirar Sergipe do estado de paralisia em que se encontra.
Todas as nossas propostas são baseadas no documento de princípios e
valores formulado com base no debate e coleta de opiniões realizados durante
a 1° Conferência Temática do PSL Sergipe no início do mês de julho.
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2. ESTRUTURA DE ESTADO E MÁQUINA PÚBLICA
a) AÇÃO EXECUTIVA: Extinção ou privatização da maioria das
estatais.
JUSTIFICATIVA: Como atestado ao longo da história e dos últimos
anos, o controle de empresas por parte do Estado acaba levando a
corrupção, a ineficiência e ao uso das mesmas para favorecimento
político de grupos.
b) AÇÃO EXECUTIVA: Redução dos cargos comissionados de 1°

escalão e extinção dos cargos comissionados nas demais
instâncias da administração.
JUSTIFICATIVA: O Estado vive numa situação financeira difícil e é
preciso aplicar os recursos públicos da melhor maneira e com
responsabilidade.
c) AÇÃO EXECUTIVA: Redução de privilégios, mordomias e

benefícios para os cargos do poder executivo. Ex: Carros,
auxílios, etc.
JUSTIFICATIVA: Os políticos e detentores de cargos da
administração pública devem ser tratados da mesma forma que os
cidadãos, sem privilégios.
d) AÇÃO EXECUTIVA: Extinção ou fusão de secretarias a fim de

reduzir o número e os gastos com as mesmas. Ex: Fusão da
secretaria de turismo com meio-ambiente e secretaria de
educação com secretaria de cultura.
JUSTIFICATIVA: A máquina do Estado deve ser reduzida para uma
melhor eficiência da gestão e redução do gasto dos impostos do
contribuinte.

3. PROPOSTAS PARA EDUCAÇÃO
3.1

PROPOSTAS VOLTADAS PARA OS PROFESSORES

a) AÇÃO EXECUTIVA: Vínculo único professoral – Professores
poderão totalizar sua carga horária atuando na mesma instituição de
ensino, o complemento de tal carga horária poderá ser efetuado
realizando ações de extensão comunitária na escola e/ou na
comunidade desde que tais atividades estejam em consonância com
sua área de formação inicial. Tal proposta explicita que o rendimento
do docente não será reduzido.
JUSTIFICATIVA: Essa proposta se baliza na perspectiva de que
Docentes possuem uma agenda atribulada e demandam uma
estabilidade territorial para melhor executar suas funções professorais.
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A longo prazo, tal proposta poderá refletir em uma melhora nos índices
de desempenhos educacionais.
PÚBLICO DIRETO: PROFESSORES DA REDE ESTADUAL

3.2 PROPOSTAS VOLTADAS PARA A REDE DE ENSINO
a) AÇÃO EXECUTIVA: Unificação de todas as unidades básicas de
ensino na entidade ESCOLA DO ESTADO DE SERGIPE, de forma
que em cada cidade não exista inúmeros cargos comissionados
(Diretores e Coordenadores), no mesmo município, a administração
de todas as unidades de ensino serão centralizadas.
JUSTIFICATIVA: Tal proposta tem como finalidade, o enxugamento
das despesas públicas e o fim dos favorecimentos políticos que
ocorrem entre gestores municipais e gestores de escolas. Essa
medida acaba por unificar a qualidade de ensino e reduz os custos,
recurso este que pode ser reinvestido no próprio sistema educacional.
b) AÇÃO EXECUTIVA: Bonificação por produtividade da unidade
escolar – A seguinte medida visa implantar um sistema de
bonificação salarial tendo como base indicadores de desempenho da
unidade escolar, bonificação essa que será acrescida no rendimento
de todos os colaboradores da instituição de ensino.
JUSTIFICATIVA: Existe uma desigualdade de acesso a recursos e
metodologias educacionais entre territórios, pois, equipes
educacionais se empenham de formas distintas. A ação executiva
proposta acima visa equalizar a qualidade de ensino e
consequentemente os indicadores educacionais. A longo prazo, a
medida refletirá no aumento do PIB da unidade da federação.
PÚBLICO DIRETO: TODOS OS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE
ESTADUAL
c) AÇÃO EXECUTIVA: Criação de disciplinas focadas nas necessidades
locais, de forma que os anseios da população sejam comtemplados
nos currículos educacionais. As disciplinas serão lecionadas nas
instituições de ensino. Disciplinas que poderão ser criadas:
Empreendedorismo, Legislação, Civismo etc.
JUSTIFICATIVA: Segundo a nova BNCC, os conteúdos devem se
adequar as particularidades de cada região, de forma que, a
estrutura de ensino seja adaptável, maleável e em consonância com
os novos paradigmas da sociedade.
d) AÇÃO EXECUTIVA: Garantir a certificação educacional para as
famílias que optarem pela prática do Homeschooling (Ensino
Domiciliar). Entretanto, os pais que optarem por tal metodologia de
ensino devem submeter-se a um sistema de avaliação anual ofertado
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pelas Unidades de Ensino da rede estadual para comprovar o
conhecimento adquirido.
JUSTIFICATIVA: Muitas famílias optam pelo Ensino Domiciliar e não
encontram amparo nas estâncias educacionais, tal proposta visa
sanar essa problemática.
e) AÇÃO EXECUTIVA: Integração da escola com a comunidade e
as famílias – Abertura das escolas nos finais de semana a fim de
promover atividades, cursos, a aproximação e o melhor
acompanhamento da vida acadêmica dos alunos por parte dos pais.
Tal proposta complementa a proposta a) do item 2.2.
JUSTIFICATIVA: É notório que a falta de acompanhamento dos país
sobre a vida escolar dos seus filhos resulta em prejuízos no
aprendizado e no resultado final do trabalho desenvolvido pelas
escolas. É preciso integrar as famílias e as escolas para reduzir esses
problemas. Segundo a nossa constituição, a educação é um direito de
todos e um dever do estado e da família.

4. PROPOSTAS PARA SAÚDE:
4.1. PROPOSTAS VOLTADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
a) AÇÃO EXECUTIVA: Investir em reciclagem e capacitação dos
profissionais de saúde;
b) AÇÃO EXECUTIVA: Implementar um sistema de
premiação para os profissionais que às cumprirem.

metas

com

4.2. PROPOSTAS VOLTADAS PARA REDE ESTADUAL DE SAÚDE
a) AÇÃO EXECUTIVA: Implementação efetiva do prontuário eletrônico e
informatização do sistema de saúde.
JUSTIFICATIVA: Poupar tempo e recursos, melhorar a qualidade e a
eficiência do atendimento e evitar que, devido a falta de registro de
procedimentos realizados durante o atendimento dos pacientes, o
estado deixe de receber os recursos do Ministério da Saúde;
b) AÇÃO EXECUTIVA: Bonificação por produtividade por unidade
de saúde da rede estadual – A seguinte medida visa implantar um
sistema de bonificação salarial tendo como base indicadores de
desempenho da unidade de saúde, bonificação essa que será acrescida
no rendimento de todos os colaboradores.
JUSTIFICATIVA: Existe uma desigualdade na qualidade do
atendimento entre os hospitais. Tal medida visa nivelar por alto a
qualidade do atendimento por meio de incentivos que façam os
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profissionais da saúde desempenharem de forma mais eficiente e
colaborativa suas funções;
c) AÇÃO EXECUTIVA: Desenvolvimento de sistema de avaliação via
aplicativo e site para as pessoas aferirem o atendimento dos
profissionais bem como a qualidade do hospital na qual foi atendida.
Além disso, o sistema poderá fazer acompanhamento do processo de
recuperação do paciente e necessidade de retorno.
JUSTIFICATIVA: Complementa o item b) do sub tópico 4.1,
garantindo que a qualidade esteja em consonância com metas de
atendimento;
d) AÇÃO EXECUTIVA: Colocação de Fiscais à paisana para verificar o
atendimento nos hospitais e unidades de saúde do estado;
e) AÇÃO EXECUTIVA: Promover um ônibus com toda a estrutura do
Hemose com equipe externa, para realizar campanhas de transfusão
de sangue nas cidades do interior.
JUSTIFICATIVA: O Hemose precisa chegar mais perto dos doadores
e aumentar o aporte de sangue disponível para os pacientes;
f) AÇÃO EXECUTIVA: Tornar os hospitais das cidades do interior
centros de especialidades com foco nas áreas de maior demanda:
cardiologia, endocrinologia, Gastroenterologia, ortopedia. Cada
hospital regional seria especialista em alguma destas áreas. Junto a
isso, haveria um centro de exames diagnósticos de imagem (raio-x,
ultrassonografia e tomografia).
g) AÇÃO EXECUTIVA: Fim das indicações políticas para os cargos de
diretoria de hospitais.

4.3. PROPOSTAS
ALTERNATIVAS
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO

PARA

GARANTIR

O

a) AÇÃO EXECUTIVA: Reduzir alíquotas de impostos estaduais sobre
remédios e clínicas populares;
b) AÇÃO EXECUTIVA: Afirmar parcerias com instituições filantrópicas e
da rede privada de saúde para garantir o atendimento da população,
principalmente em casos de doenças graves.

5. PROPOSTAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA:
a) AÇÃO EXECUTIVA: Informatização e integração das delegacias.
JUSTIFICATIVA: Atualmente, uma vítima de crime só pode prestar
boletim de ocorrência nas delegacias plantonistas ou na delegacia
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localizada na região onde o fato ocorreu. A integração permitirá que a
vítima preste B.O. na delegacia mais próxima de sua residência. Além
disso, haverá maior agilidade para que se dê andamento na
investigação das ocorrências;
b) AÇÃO EXECUTIVA: Ampliação da área de atuação e do efetivo da
GETAM – Levar o GETAM para cidades do interior e ampliar o número
de motos e policiais do Grupamento;
c) AÇÃO EXECUTIVA: Aumento do efetivo da polícia militar garantindo
o chamamento dos aprovados em concurso e, se necessário,
promovendo a realização de novos concursos;
d) AÇÃO EXECUTIVA: Melhoria do patrulhamento e estrutura das
polícias nas cidades do interior;
e) AÇÃO EXECUTIVA: Melhoria dos equipamentos e investimento em
novas tecnologias que permitam um melhor trabalho das polícias,
incluindo a ampliação do monitoramento por câmeras.

6. PROPOSTAS PARA CULTURA
6.1

Papel da SECRETARIA da CULTURA

Fomento à cultura, às letras, às artes, à arte-educação, ao folclore e
às manifestações artísticas e culturais populares; a preservação, a guarda e
a gestão do patrimônio histórico, artístico, cultural, arqueológico,
paleontológico e ecológico; a administração dos equipamentos culturais e
artísticos; a política estadual de cultura; bem como outras atividades
necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas
normas legais e/ou regulamentares.

6.2

PROPOSTAS:

a) AÇÃO EXECUTIVA: Promover discussões públicas acerca da
artificialidade e inutilidade de se manter expressões culturais
estatizadas, a partir de financiamento público;
b) AÇÃO EXECUTIVA: Transferir o que disser respeito a entretenimento
e show business para secretaria de turismo a fim de alocar melhor os
recursos da secretaria da cultura e poupar os impostos do contribuinte;
c) AÇÃO EXECUTIVA: Privilegiar investimentos e parceiras públicoprivadas para reforçar bibliotecas, museus, arquivos e teatros;

7

Programa de governo do PSL Sergipe para o governo do Estado
d) AÇÃO EXECUTIVA: Promoção de eventos, seminários, congressos,
através de articulação com entidades representativas da sociedade, a
fim de promover os valores e princípios de nossa cultura;
e) AÇÃO EXECUTIVA: Descentralizar os equipamentos culturais de uso
coletivo para as cidades do interior utilizando os métodos descritos no
item anterior.
JUSTIFICATIVA: Se na capital existem poucos e sucateados
equipamentos culturais, eles praticamente inexistem nas cidades do
interior. Portanto, faz-se necessário mudar essa realidade;
f) AÇÃO EXECUTIVA: Inibir e enfrentar a ação corporativa de
segmentos viciados nos recursos públicos;
g) AÇÃO EXECUTIVA: Apoiar expressões culturais tradicionais,
apoiando-as financeiramente, mas também as estimulando a criar
mecanismos de auto sustentabilidade e autonomia frente ao aparelho
estatal;
h) AÇÃO EXECUTIVA: Investir em formação do público, principalmente
das crianças, não somente no âmbito das artes, mas também em todas
aquelas expressões culturais suscetíveis de cultivo;
i) AÇÃO EXECUTIVA: Promover parcerias com as instituições mais
enraizadas culturalmente na sociedade, quais sejam, as expressões
religiosas, folclóricas, etc;
j) AÇÃO EXECUTIVA: Maior transparência dos recursos gastos;
k) AÇÃO EXECUTIVA: Debate sobre a necessidade real da TV estatal
Aperipê, bem como das emissoras ligadas a fundação de mesmo nome.
JUSTIFICATIVA: 40% dos recursos da SECULT são gastos na
fundação Aperipê. É necessário pensar em privatização, extinção ou
adoção de um modelo mais sustentável de funcionamento para a
mesma.

7. PROPOSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
SERGIPE E COMBATE A POBREZA
a) AÇÃO EXECUTIVA: Redução de alíquotas de ICMS para os diversos
setores produtivos;
b) AÇÃO EXECUTIVA: Desburocratização e implementação de sistema
para facilitar a abertura e fechamento de empresas;
JUSTIFICATIVA: Nosso estado é um dos piores lugares do Brasil
para se investir devido a quantidade de leis e regulamentações;
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c) AÇÃO EXECUTIVA: Isenção de impostos estaduais para indústrias
que queiram construir e gerar empregos no sertão, desde que deem
como contrapartida investimentos na infraestrutura dos municípios.

8. PROPOSTAS PARA MEIO AMBIENTE E TURISMO:
a) AÇÃO EXECUTIVA: Potencializar o ecoturismo em unidades de
conservação sob tutela do Estado de Sergipe;
JUSTIFICATIVA: Existem diversas áreas potenciais para conservação
da natureza em Sergipe. Além das unidades de conservação já
protegidas pelo poder público federal, existem UC abandonadas pelo
poder público estadual, municipal e RPPNs particulares. Devemos criar
instrumentos e estruturas capazes de receber bem o turista em todos
estes espaços, gerando emprego, renda, conscientização e
conservação.
b) AÇÃO EXECUTIVA: Unificação do sistema de licenciamento
ambiental, somando Estado e municípios;
JUSTIFICATIVA:
Um
dos
maiores
entraves
paras
os
empreendimentos econômicos é a morosidade dos sistemas de
licenciamento ambiental do Estado e dos municípios. Desta forma
iremos unificar o sistema de licenciamento sob a tutela e treinamento
do Estado de Sergipe, garantindo que em todas as prefeituras existirá
uma unidade de licenciamento ambiental, com funcionários em
parceria, num regime como é hoje o CEAC;
c) AÇÃO EXECUTIVA: Criar um sistema de redução de impostos
estaduais para empresas que contribuam com a criação de RPPNs
(Reserva Particular do Patrimônio Natural) e com o turismo
comunitário em suas dependências.
JUSTIFICATIVA: O estímulo de redução de impostos, garante às
empresas uma maior possibilidade de geração de emprego e renda nos
seus negócios, e ao meio ambiente e turismo a estrutura necessária
para sustentabilidade dos ecossistemas e comunidades envolvidas.
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