
PLANO DE GOVERNO 

A proposta tem por princípio fundamental uma gestão participativa comprometida com a 

população, mediante firmes compromissos programáticos que fundamentam a sua estrutura, 

visando a discussão do Plano de Governo compreendida entre 2021 e 2024. Foram ouvidos os 

mais diferentes setores organizados da sociedade e cidadãos, que contribuíram ricamente com 

propostas e ideias para a construção coletiva do programa de governo, a ser implementado no 

município.  

Este importante momento de discussões públicas, dos diversos seguimentos populares, (étnica, 

cultural, econômica, religiosa, entre outras), de pluralidade de ideias, opiniões e interesses,                

é parte do esforço para fortalecer a democracia e a cidadania, construindo um ambiente 

favorável, no qual todos os cidadãos possam: participar, formular, exprimir e ter preferências 

igualmente consideradas na conduta do governo.  

A construção de uma administração proba, responsável e inclusiva, objetiva tornar realidade os 

projetos, anseios da população e políticas públicas possíveis, sobretudo, aos menos favorecidos, 

pois é no município que as demandas sociais são reclamadas, onde os cidadãos buscam viver e 

cuidam de seus filhos com dignidade.  

As metas almejadas neste Plano de Governo são plenamente possíveis de serem alcançadas, a 

fim de reconstruir os serviços públicos da saúde, educação, saneamento básico, mobilidade e 

acessibilidade urbana, limpeza e arborização, segurança, cultura, meio ambiente, habitação, 

geração de trabalho e renda, com qualificação profissional de jovens e adultos, esporte e lazer, 

ciência e tecnologia e o enfrentamento das drogas.  

Ao mesmo tempo, indicar as metas, os recursos e os mecanismos de monitoramento e avaliação 

das políticas públicas resultantes da participação ativa dos cidadãos. Portanto, é apenas o 

pontapé inicial de uma caminhada em direção ao futuro de esperança, oportunidades, 

prosperidade e felicidade ao povo de São Lourenço da Serra. Seus desdobramentos ultrapassam 

o período eleitoral e as diferenças político-partidárias.  

Eficiência dos serviços públicos, participação popular, responsabilidade e transparência no 

planejamento da gestão governamental, serão pilares da futura administração pública municipal 

mediante a implementação de um novo e necessário modelo de governança, mais inclusivo, 

participativo, cooperativo e redistributivo dos diferentes tipos de capital: econômico, ambiental, 

social, político, cultural e simbólico. Um governo voltado ao cidadão. É preciso construir uma 

alternativa política legítima para atender, responsavelmente, as novas demandas da população 



de São Lourenço da Serra, que vêm ao encontro dos anseios do povo para pensarmos e 

reconstruirmos um novo modelo de cidade, que satisfaça as demandas urgentes por um melhor 

sistema de saúde; por uma educação que de verdade; por um projeto de mobilidade sustentável 

e segura; pela implantação eficiente de um sistema local de aproveitamento dos resíduos 

sólidos; pela segurança do cidadão; conciliação entre oportunidades econômicas e conservação 

do meio ambiente; por uma política cultural democrática e substantiva em recursos financeiros; 

por diferentes mecanismos e estratégias de realização pessoal e profissional para todos; pela 

valorização das potencialidades da juventude; finalmente, por uma cidade melhor para os 

grupos mais vulneráveis: os mais pobres, as crianças e adolescentes, as pessoas deficientes, as 

mulheres vítimas de maus tratos e exploração e os idosos.  

A proposta que integra o Plano de Governo foi concebida na realidade dos problemas - como 

metodologia capaz de gerar oportunidades, soluções inovadoras para os desafios do presente e 

do futuro.  

Nesse sentido, criar, articular, estabelecer parcerias com os governos estadual e federal, 

viabilizar programas de uma política transversal e monitorar e avaliar os resultados. Do mesmo 

modo, a questão das políticas municipais de segurança pública que envolve questões de ordem 

legal, econômica, social, mas, também, política. Portanto, tem como fundamento o conceito de 

uma segurança para o cidadão, para lidar eficazmente com a violência doméstica e urbana.  

Suas diretrizes são um guia para um desenvolvimento sustentável baseado nos valores e direitos 

da liberdade e na igualdade. Também um instrumento para pensar a cidade de forma integrada, 

que torna imperioso para que o planejamento público seja feito de forma transversal entre as 

diferentes instâncias do poder público em todos os níveis. A percepção individualizada dos 

problemas torna as possíveis soluções mais onerosas, insustentáveis no longo prazo e com os 

piores resultados.  

A proposta está centrada no planejamento e na gestão das políticas públicas, tornando-as mais 

econômicas, integradas, sustentáveis, efetivas, eficientes e eficazes.  

Assim, seus objetivos indicam o que deve ser planejado e executado para melhorar e reconstruir 

São Lourenço da Serra:  

1. SÃO LOURENÇO DA SERRA COM SAÚDE  

1.1 - Priorizar o sistema de gestão da saúde pública, introduzindo novos modelos de 

administração, informatização e profissionalização; 1.2 - Otimizar os investimentos humanos e 

financeiros para garantir a universalização do atendimento; 1.3 - Aperfeiçoar o atendimento em 



saúde preventiva, sobretudo no programa da saúde familiar; 1.4 - Monitorar e avaliar 

sistematicamente os indicadores do sistema de saúde; 1.5 - Aumentar a cobertura do 

saneamento básico; 1.6 - Melhorar políticas públicas integradas para lidar com o uso abusivo de 

drogas; 1.7 - Aumentar a alocação de recursos para a Saúde.  

2. SÃO LOURENÇO DA SERRA COM EDUCAÇÃO  

2.1 - Implantar paulatinamente o regime de tempo integral; 2.2 - Valorização do professor e a 

melhoria e profissionalização da gestão; 2.3 - Focar no processo de aprendizagem;                                        

2.4 - Dotar as escolas de estruturas de governança, permitindo maior poder para diretores, 

professores e pais; 2.5 - Implantar centros de excelência para a formação técnica-profissional de 

jovens e adultos, em parceria com instituições privadas, públicas estaduais e federais;                                    

2.6 - Monitorar a avaliar os resultados das escolas e dos alunos em grupo e isoladamente;                               

2.7 - Atender a totalidade da demanda por vagas na pré-escola, no ensino básico e fundamental; 

2.8 - Adequar a infraestrutura física e tecnológica das escolas para enfrentar o desafio da 

qualidade e da educação integral; 2.9 - Preparar a escola para agir de forma preventiva em 

relação ao consumo de drogas e a violência; 2.10 - Promover diversas modalidades esportivas 

nas quadras das escolas à noite e aos finais de semana.  

3. SÃO LOURENÇO DA SERRA COM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE  

3.1 - Implantar sistema integrado de mobilidade urbana sustentável; 3.2 - implementar técnicas 

de planejamento do crescimento urbano; 3.3 - Investir e implantar o transporte público urbano 

com qualidade; 3.4 - Instituir uma política pública para o uso intensivo das calçadas e dos demais 

espaços e logradouros públicos; 3.5 -Instituir a construção de calçadas social com acessibilidade; 

3.6 - Identificar os logradouros do Município; 3.7 - Ampliar campanhas educativas permanentes; 

3.8 - Criar um colegiado permanente para planejar a mobilidade e o crescimento urbano 

sustentável; 3.9 - Substituir lâmpadas incandescentes por focos em LED; 3.10 - Implantação nas 

escolas, em todos os níveis, do módulo Educação no trânsito. 

4. SÃO LOURENÇO DA SERRA PLANEJADA  

4.1 - Recuperar e rever os estudos e projetos desenvolvidos ao longo dos últimos anos; 4.2 - 

Instituir o Conselho para o desenvolvimento sustentável e equilibrado para o município; 4.3 - 

Intensificar o intercâmbio de mercadorias, serviços e valores com mais densidade demográfica 

e oportunidades nos núcleos comunitários; 4.4 - Rever, implementar e fortalecer os 

instrumentos de controle urbano para organizar as atividades produtivas e os serviços públicos; 

4.5 - Recuperação urbana e social das populações menos favorecidas e das aéreas de risco em 



processo de degradação; 4.6 - Repensar o planejamento urbano de forma inovadora, criativa e 

sustentável; 4.7 - Propor modelos urbanos que equilibrem: economia, sociedade e ambiente.  

5. SÃO LOURENÇO DA SERRA SEGURA E PACÍFICA  

5.1 - Reconstruir os laços comunitários e de vizinhança para aumentar as redes informais de 

proteção social; 5.2 - Fortalecer as políticas públicas de prevenção focadas no indivíduo, na 

família, na escola e na comunidade; 5.3 - Instituir um programa compartilhado entre governo e 

sociedade para manutenção do espaço e da ordem pública; 5.4 - Trabalhar integrado e 

cooperativamente com o governo do estado na prevenção e no estabelecimento de uma cultura 

da segurança cidadã.  

6. SÃO LOURENÇO DA SERRA PRODUTIVA E EMPREENDEDORA 

6.1 - Tornar São Lourenço da Serra em estância turística e do empreendedorismo; 6.2 - Induzir 

o desenvolvimento dos potenciais produtivos, criativos e econômicos do município; 6.3 - 

Transformar SLS numa cidade de produtos e serviços de alta qualidade; 6.4 - Explorar a 

localização geográfica e estratégica da cidade para que ela seja o pólo turístico e ambiental;                 

6.5 - Induzir o desenvolvimento econômico das áreas de serviço adequado ao mecanismos de 

ordenação do espaço territorial e urbano; 6.6 - Desenvolver políticas públicas para a capacitação 

e empregabilidade de jovens e adultos; 6.7 - Desenvolver nas áreas degradadas projetos 

comunitários.  

7. SÃO LOURENÇO DA SERRA CRIATIVA E INOVADORA  

7.1 - Desenvolver, estruturar e apoiar a economia comunitária e criativa no município; 7.2 - 

Criação de cursos técnicos profissionalizantes; 7.3 - Ampliar os investimentos na área de cultura; 

7.4 - Incentivar as parcerias público-privadas na área de cultura; 7.5 - Apoiar a economia do 

entretenimento; 7.6 - Investir na produção e na comercialização do artesanato local; 7.7 - 

Recuperar, ampliar e integrar os diversos equipamentos de cultura do município; 7.8 - Implantar 

uma política de modernização da gestão administrativa e financeira nos equipamentos culturais, 

garantido o financiamento continuado das suas atividades; 7.9 - Assegurar recursos para a 

conservação, manutenção e valorização do patrimônio histórico e cultural de SLS; 7.10 - 

Construção do Centro de Eventos Culturais.  

8. SÃO LOURENÇO DA SERRA TRANSPARENTE E JUSTA  

8.1 - Instaurar uma aliança entre o poder público e a sociedade fundada na transparência, 

participação e assunção de responsabilidades; 8.2 - Fomentar sistemas de autogestão nos 



bairros; 8.3 - Fortalecer o controle social dos projetos e de sua implantação; 8.4 - Estabelecer 

um amplo programa de regularização fundiária; 8.5 - Pensar e gerir estratégias e projetos de 

longo prazo; 8.6 - comprometer a Administração Municipal com a ética, a seriedade e a 

competência; 8.7 - Criar um sistema de monitoramento e avaliação das políticas públicas do 

município; 8.8 - Redefinir os marcos da administração pública municipal em torno da inovação, 

qualidade e profissionalização da gestão; 8.9 - Construir programas, projetos e estratégias 

integrados e transversais; 8.10 – Introduzir a cooperação, parceria e articulação entre o setor 

público e a sociedade.  

9. SÃO LOURENÇO DA SERRA SUSTENTAVEL  

9.1 - Compatibilizar o crescimento econômico com a conservação do meio ambiente; 9.2 - 

Melhorar a gestão ambiental através da profissionalização e do monitoramento e avaliação das 

políticas ambientais; 9.3- Adotar o sistema comunitário da coleta seletiva de lixo e reciclagem; 

9.4 Instituir uma política de reuso de águas; 9.5 - Implementar um programa de 

reaproveitamento energético dos resíduos sólidos; 9.6 - Desenvolver mecanismos de gestão 

para fomentar a transição para uma economia sustentável; 9.7 - Implementar política de 

aproveitamento da energia solar; 9.8 - Construção e implantação de parques municipais.  

Estas são as diretrizes que serão levadas ao conjunto dos cidadãos de SLS. Como fruto de um 

esforço coletivo, que sinalizam uma vontade política decidida a assumir a responsabilidade com 

trabalho no presente para construção de um futuro promissor.  

O propósito que integra este Plano de Governo está voltado a implantação de um modelo de 

gestão pública municipal inovador, que efetiva os direitos humanos através de políticas públicas 

criativas, inclusivas e geradoras de altos níveis de integração e cooperação social.  

Uma cidade saudável de se viver é aquela em que há um movimento incessante de produção e 

valorização da diversidade e da pluralidade, da convivência e da tolerância, ainda mais, de 

oportunidades, de simbolismos, de sonhos e de vontades. Querer renovar São Lourenço da 

Serra, é buscar obstinadamente congregar pessoas para reconstruir uma cidade justa, saudável 

e sustentável. 


