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PLANO DE GOVERNO 

 

INTRODUÇÃO 

 

O primeiro passo para o desenvolvimento municipal prescinde uma gestão 

pública inovadora que tenha bases sólidas, possíveis e capazes de garantir mais 

qualidade de vida à população no tocante aos Direitos Sociais garantidos pela 

Constituição Federal Brasileira, contemplando o princípio da Dignidade Humana, 

assim como, os objetivos do Estado Democrático de Direito, de modo a garantir 

o bem estar social aos contemporâneos as gerações futuras. 

 

O presente Plano de Governo traz um compêndio de intenções que serão 

observadas e seguidas como compromisso social assumido com cada habitante 

da amada Cidade Jardim, São Gonçalo dos Campos. 

 

Esse compromisso social surgiu das experiências pessoais individuais e 

construções coletivas que tiveram como base, discussões ao longo de décadas 

que foram sintetizadas recentemente através de seminários abertos ao público 

com a participação de especialistas que atuantes em gestões públicas de 

sucesso, que devem servir de norte para Administração Pública que se propõe 

no presente plano. 

 

Essas experiências ampliaram a reflexão sobre “O MUNICÍPIO QUE TEMOS E 

O MUNICÍPIO QUE QUEREMOS”, deixando claro a urgência em atender os 

anseios da população carente, buscando o equilíbrio social de modo a garantir 

a participação de todos gestão municipal, com a observância dos princípios 

constitucionais vinculantes à Administração Pública, violados pela gestão atual; 

Apresentamos o nosso plano de governo, compromisso este que firmo com a 

sociedade São Gonçalense. 
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SAÚDE 

 Reforma do Hospital Municipal, com a construção de anexos para 

atendimentos das seguintes especialidades: Clinica Geral, Cardiologia, 

Endocrinologia, Ortopedia, Urologia, Mastologia, Ginecologia, 

Obstetrícia, Pediatria, dentre outras; 

 

 Construção de Policlínicas na zona rural, e nos distritos, a exemplo dos 

povoados de Santana, Mercês e Magalhães; 

 

 Criação da “Clínica Da Mulher”, com atendimento especializado a mulher;  

 

 Implantação do serviço do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no município; 

 

 Implementação e acesso através do sistema de saúde a serviços 

especializados de nutrição, sexualidade na Terceira Idade, prevenção e 

tratamento de doenças crônicas, resgate e estímulo de experiências em 

terapia ocupacional; 

 

 Ampliação do “Programa de Saúde da Família” para expandir o 

atendimento a população em geral, viabilizando acesso às comunidades, 

com foco na medicina preventiva; 

 

 Implantação de programas de combate às drogas em geral bem como 

ampliação do apoio assistencial aos pacientes e familiares; 

 

  Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde, dando a devida, 

transparência para que este cumpra de fato seu papel social; 

 

 Desenvolvimento de amplo programa de treinamento dos agentes 

comunitários de saúde (ACS) e dos demais profissionais que fazem parte 

do sistema de saúde da família com o objetivo de qualifica-los a prestar 

um atendimento e orientação cada vez melhor à população; 

 

 Construção de uma nova maternidade com UTI neonatal, para que 

nossas crianças nasçam em são Gonçalo dos Campos; 

 

 Criação da “Casa de Assistência ao Idoso” que ofertará aos idosos 

determinadas atividades em grupo, como dança, teatro, viagens e, 

artesanato, de modo a possibilitar o aumento da autoestima destas 

pessoas de terceira idade que merecem atenção e cuidados. 
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EDUCAÇÃO 

 Reestruturação do sistema municipal de ensino, com reformas nas 

unidade escolares de modo a tornar o ambiente de ensino atrativo aos 

estudantes e aos profissionais da educação, com a criação do plano de 

carreira e do conselho municipal de educação; 

 

 Implantação de cursos de capacitação profissional para os jovens, para 

fornecer mão de obra qualificada às empresas que se instalam nesta 

cidade; 

 

 Participar, acompanhar e fiscalizar a formulação e aplicação do Plano 

Municipal de Educação – PME. Com o objetivo de implementar, conforme 

preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Gestão Escolar 

Democrática; 

 

 A criação do plano de carreira dos profissionais da educação do 

município de São Gonçalo dos Campos de modo a promover o padrão 

de qualidade do ensino e a valorização e profissionalização dos 

profissionais da Educação; 

 

 

CULTURA ESPORTE E LAZER 

 

 Promover o estimulo ao consumo de bens da cultura regional local 

apoiando e incentivando as manifestações artísticas do município. 

 

 Desenvolvimento de mecanismo capazes de estruturar e apoiar a 

economia criativa (artes cênicas, músicas, moda, turismo cultural, 

eventos, etc.) sem esquecer dos avanços tecnológicos; 

 

 Investir na área de cultura com ideias como implantação de rede de 

distritos criativos, programa de formação e qualificação em todas as 

linguagens artísticas, ampliação dos mecanismos de impulso à produção 

e difusão cultural em parceria com os governos estadual e federal, 

incentivo as parcerias público-privadas na área de cultura e inovação; 

 

 Incentivo e fomento ao esporte, com reforma do estádio municipal e das 

quadras poliesportivas e diversos equipamentos de esporte, cultura e 

lazer do Município; 
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 Manutenção e valorização do patrimônio histórico e cultural, garantindo o 

pleno funcionamento das suas atividades, bem como promover a criação 

de novos equipamentos para que integre a rota turística do estado da 

Bahia, para gerar emprego e renda para o município. 

 Promover o incentivo dos movimentos culturais, populares e tradicionais, 

bem como a reativação e fomento das liras e fanfarras, valorizando e 

apoiando os artistas e grupos locais; 

 

 

SEGURANÇA PUBLICA 

 

 Criação da secretaria de segurança e defesa do cidadão, com a 

implantação do sistema de vídeo-monitoramento e abertura do canal de 

atendimento ao cidadão de modo a prevenir e combater a violência. 

 

 Ampliar o efetivo da Guarda Municipal e fornecer a capacitação 

necessária para a corporação para possibilitar a sua atuação em parceria 

com as polícias civil e militar, de modo a atender de forma célere as 

necessidades da população; 

 

 Combate a violência por meio de ações sociais e afirmativas da prefeitura 

nas localidades mais carentes e violentas da cidade; 

 

 Investimento em políticas públicas preventivas, com foco na juventude, 

priorizando medidas para afastar os jovens das drogas através da 

Educação, Esporte, Cultura e Lazer.  

 

INFRAESTRUTURA 

 

 Viabilização de parcerias com o governo estadual visando melhorar 

os acesos ao município como: acostamentos, sinalizações horizontais 

e verticais, iluminação, dentre outras; 

 

 Revitalização das praças públicas, construção de pistas de cooper e 

ciclovia; 

 

 Pavimentação e calçamento dos logradouros da cidade, bem como 

implantação saneamento básico com instalação da rede pluvial e de 

esgoto no município; 
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HABITAÇÃO 

 

 Firmar convenio com o Governo Federal para trazer o Atrair o programa 

Minha casa minha vida para o município de são Gonçalo dos Campos; 

 

 Identificação de áreas urbanas e rurais que se adequem a implantação de 

loteamentos públicos e privados; 

 

 Adoção de políticas de desenvolvimento e regularização urbana, a fim de 

habilitar o município para receber investimentos na área da habitação; 

 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO 

 

 Reforma e construção das “Casas de Farinha comunitárias”, de modo a 

incentivar a plantação e o cultivo da mandioca e a produção de derivados; 

 

 Apoio e incentivo à agricultura familiar com a disponibilização de 

maquinários e técnicas agrícolas pelo poder público; 

 

 Reorganização da feira livre no centro de abastecimento do município 

com o fornecimento barracas padronizadas, para dar uma melhor 

condição de trabalho com dignidade aos feirantes; 

 

 Fortalecimento da agricultura familiar despertando os agricultores para a 

busca de uma visão empresarial e comercial incentivando as cadeias 

produtivas, fixar o homem no campo criando emprego e renda e buscar 

assistência técnica e tecnologias de forma permanente, efetiva e eficaz 

bem como outras benesses possíveis para este fim. 

 

 Realização de estudo e levantamento dos potenciais produtivos, criativos 

e econômicos da cidade para posterior elaboração de diagnóstico que 

identificará vocações e potencialidades locais, com a participação social 

e posterior o desenvolvimento dos mesmos;    

 

 Incentivo a pecuária de acordo com a tendência do município 

(bovinos, caprinos, avicultura industrial e caipira). 

 

 Realização de convênios com entidades do terceiro setor (Senai, Sesi, 

Sesc, etc.) e a da sociedade civil para a promoção da profissionalização 
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de jovens, adultos e portadores de necessidades especiais e encaminhá-

los ao mercado de trabalho através de parcerias com o setor privado. 

 

 Fomentar a instalação de novas empresas no parque industrial de São 

Gonçalo dos Campos, com incentivos fiscais, de modo a gerar emprego, 

renda e desenvolvimento urbano para o município; 

 

 Criação do Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC, para propiciar o 

acesso à emissão de documentos, cadastramento em programas sociais, 

justiça, cultura e lazer; 

 

 Defender a manutenção dos limites geográficos de São Gonçalo dos 

Campos, de modo a combater a perda de território para cidades vizinhas; 

 

 Atração de campus universitários para o município, de modo a fomentar 

o desenvolvimento sociocultural e econômico do município. 

 

 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 Implantação de um projeto amplo que contemple Educação Ambiental 

permanente, implantação do sistema de coleta seletiva de lixo, em 

parceria com a iniciativa privada (PPP), incentivo e instrução profissional 

para compostagem orgânica na zona rural, diminuindo o aporte de 

material orgânico e geração de renda e incentivo ao reuso da água; 

 

 Capacitação de pessoal para atuação a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente de forma a que a mesma esteja apta a fiscalizar e dar apoio ao 

conselho de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) na sua importância 

tarefa de promover a sustentabilidade ambiental no município. 

 

  Preservação e conservação das áreas verdes do município   

 

 No contexto da limpeza pública é necessário a revisão dos contratos de 

limpeza, já firmados e construir melhor os próximos.  

 

 Incentivar outras formas de mídia que possam substituir as existentes, 

sobretudo os carros de som que produzem poluição sonora e ainda 

efetivar a fiscalização e ordenamento do uso desses mecanismos 

aplicando a lei Municipal já existente com bom senso inclusive aquisição 

de decibel metros para que a fiscalização seja efetiva; 



7 
 

 

 Fiscalização e aprimoramento de estudo do impacto ambiental dos novos 

loteamentos e empreendimentos a serem implantados no município. 

 Promoção de desenvolvimento rural sustentável nas pequenas 

propriedades, integrando os recursos naturais ao sistema produtivo local. 

 

 Modernizar e ampliar a coleta do lixo promovendo a coleta seletiva e a 

reciclagem adequada dos resido-os, evitando seu descarte de forma 

irregular. 

 

 Implementar obras, corretivas e preventivas para manter o potencial 

turístico local, com a devida preservação do Rio Jacuípe.   

 

 

TRANSPORTE PUBLICO 

 Integração efetiva do transporte urbano no município, a fim de ofertar 

mobilidade urbana a todo o território são Gonçalense; 

  

 Legalização das associações de transportes urbanos do município, de 

modo a atender de forma efetiva a mobilidade urbana. 


