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Com o  objetivo  de  ver  São  Marcos  desenvolvendo  com base  no  respeito  as

pessoas, a coligação DESENVOLVER PARA AS PESSOAS apresenta uma proposta de

governo consciente, envolvendo uma gama de programas e ações elaborados para uma

gestão de resultados que tragam benefícios para todas as pessoas. Buscamos a melhoria

da qualidade de vida das pessoas, conquistada não apenas com obras mas por meio de

ações e investimentos em diversas em todas as áreas humanas, como saúde, assistência

social e educação. Investir nas pessoas é o nosso objetivo principal.

VISÃO

Projetar  São Marcos a um alto  padrão de desenvolvimento socioeconômico e

humano.

MISSÃO

Trabalhar  na  implementação  e  continuidade  de  programas  e  ações  para  a

evolução de todos os eixos de desenvolvimento do município.

VALORES

Ética, transparência, compromisso e seriedade com as pessoas

SAÚDE

A saúde é o ponto principal para que a vida das pessoas seja com qualidade, por

isso  inicialmente  iremos  avaliar  todo  o  sistema  de  saúde,  buscando  mapear  a  real

situação de cada unidade, criando um plano de ação para saber o que realmente é o



melhor para aquela comunidade, em conjunto com conselhos locais de saúde.

Para termos uma saúde de qualidade precisamos investir em prevenção desde os

primeiros dias de vida de uma criança, proporcionando um crescer saudável, realizar uma

política de saúde preventiva com acompanhamento da saúde geral da nossa população,

até  chegarmos  aos  idosos  proporcionando  acesso  à  saúde  pública  com atendimento

humanizado.

Iremos realizar um programa de trabalho intersetorial para melhorar a saúde do

Município,  fazer chegar a saúde no meio rural,  realizar mutirões de atendimentos nos

bairros e integrar a saúde em todos os setores como educação e meio ambiente.

Vamos continuar promovendo a saúde e a prevenção de doenças e seus agravos,

mas  iremos  fortalecer  a  cobertura  de  atenção  primária,  buscando  oferecer  um

atendimento diferenciado e humanizado a cada cidadão.

EDUCAÇÃO

A educação  possui  o  papel  fundamental  de  formar  o  nosso  cidadão.  E  para

termos uma educação de qualidade iremos promover um investimento em tecnologia em

todas as escolas,  com um programa de melhoria  contínua, precisamos dar suporte e

novas ferramentas de ensino para os nossos professores, desta forma serão criados e

implantados  novos  programas  nas  escolas,  buscando  ter  um  ensino  moderno  e

qualificado.

 Iremos trabalhar com a gestão da educação em todos os níveis, iniciando na

educação infantil,  garantindo e ampliando o atendimento à todas as nossas crianças,

passando por uma educação fundamental de qualidade, com práticas pedagógicas que

privilegiem o aprendizado de cada aluno, até chegar ao atendimento aos estudantes de

ensino superior incentivando-os com as passagens para transporte.

Mas o ponto chave de toda educação são os nossos professores, onde iremos

investir em qualificação com cursos e seminários, e principalmente voltar a valorizar os

nossos professores, que tiveram perdas de direitos adquiridos.

SEGURANÇA

Nossa proposta entende que precisamos ser parceiros das forças de segurança

que  atuam na cidade,  como o  CONSEPRO,  Brigada  Militar,  Polícia  Civil  e  Corpo  de

Bombeiros, com o resgate do subsídio do auxílio permanência, buscando o aumento do

efetivo de policiais e viaturas, fortalecendo assim a nossa força de segurança presente no

Município.



Retomaremos investimentos em câmeras de segurança com recursos próprios e

em parceria com a comunidade, viabilizando a ampliação de sistema de monitoramento

por câmeras, tanto nos bairros como no meio rural.

AGRICULTURA

Promover o fortalecimento da propriedade rural, priorizando o fortalecimento da

agricultura familiar, buscando estimular os jovens à continuarem no campo, concedendo

auxílio técnico para o desenvolvimento de novas atividades e culturas na propriedade.

Buscar estratégias e oportunidades de fortalecimento e inovação da área rural em

conjunto com parcerias de entidades, sindicatos e empresas privadas, para desenvolver

atividades como o turismo rural e a agricultura orgânica.

INFRAESTRUTURA E OBRAS

A melhoria da infraestrutura urbana e rural deverá ser pautada por critérios que

indiquem prioridades,  primando  pelo  interesse  comunitário,  com bons  projetos  e  sua

execução acompanhada de controle e cuidados.

Inicialmente iremos realizar um mapeamento de todo o Município, separando a

real necessidade de cada bairro, para posteriormente realizar um plano de ação buscando

inicialmente resolver os problemas crônicos que nos assolam a décadas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atuar de forma ativa na defesa e garantia do acesso aos direitos fundamentais de

cada cidadão, agindo com medidas preventivas à violação de direitos, principalmente com

crianças,  idosos,  portadores  de  necessidades  especiais  e  com  os  cidadãos  que  se

encontram em situação de vulnerabilidade social.

DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO

Criar programas de incentivo ao desenvolvimento e investimento, estimulando e

apoiando  empreendedores  a  fim  de  criar  novas  vagas  de  trabalho  para  a  nossa

população. Iremos realizar um estudo de todas as demandas dos empresários locais,

buscando fortalecer as indústrias existentes com o apoio ao desenvolvimento de novas

iniciativas,  visando aumentar a arrecadação e ampliar  o orçamento do município com

geração de renda e sem aumento de impostos.

CULTURA E TURISMO



Continuaremos  apoiando  os  eventos  já  consolidados  e  incentivaremos  novas

formas de manifestações culturais em parceria com as entidades do nosso Município.

Iremos resgatar a essência dos Filós, devemos retomar o orgulho que temos em

sermos descendentes de italianos. Apoiaremos iniciativas de grupos teatrais e da música

local, para que os nossos talentos sejam descobertos e tenham a oportunidade de se

mostrar para a população em geral.

O  turismo  precisa  caminhar  junto  com  a  cultura,  integrando  as  pessoas  e  a

comunidade,  para  isso  iremos apoiar  os  eventos  que tragam visitantes  para  o nosso

Município, e são importantes para a nossa economia local.

ESPORTE E LAZER

O  investimento  no  esporte  e  lazer  se  faz  necessário  em  todos  os  níveis  e

modalidades, valorizando o incentivo às mais diversas práticas esportivas, pois o esporte

é a melhor maneira de promover a saúde e bem estar físico e mental.

MEIO AMBIENTE

O meio ambiente terá um olhar diferenciado na  nossa  administração,  com  a

realização de ações de proteção e preservação ambiental, incentivando o cuidado pelas

futuras gerações. Entre outras realizações um projeto de revitalização de todas as áreas

verdes do Município, com limpezas, construção de praças e academias ao ar livre.

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

É fundamental que o poder público preste atendimento e serviço de qualidade, de

forma mais eficiente e rápida, priorizando o bem estar das pessoas. Para isso precisamos

investir na constante qualificação dos funcionários públicos, em estrutura e processos de

gestão, com formas modernas e inovadoras. Mas não podemos deixar de lado o ponto

chave principal que é o nosso servidor público, que deve estar motivado e valorizado.

Esta proposta de governo apresenta os principais pontos que irão nortear a nossa

administração, não é um programa fechado, e sim uma constante construção, onde os

anseios da sociedade serão o nosso principal combustível com base no diálogo e respeito

com a população.

Ações específicas serão divulgadas no nosso plano de governo definitivo que

poderá ser consultado completamente no endereço www.genilsonmarcon.com.br.

http://www.genilsonmarcon.com.br/

