
PROPOSTAS DE GOVERNO 

 
 

Educação 

1. Implantar Novo Modelo de Gestão na Educação de Simões Filho, 
com foco em competência e resultados humanizados, fortalecendo 
a Gestão Integrada da Educação garantindo a articulação com a 
sociedade civil e fortalecendo o Conselho Municipal de Educação e 
os Conselhos Escolares; 

2. Garantir o percentual mínimo de 25% dos gastos com educação, 
respeitando a Legislação e melhorando a qualidade do gasto 
público; 

3. Revisar e aperfeiçoar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
do profissionais da educação; 

4. Promover melhorias no Ensino Infantil, responsabilidade do 
Município; 

5. Realizar Programa de Recuperação Física da Rede Municipal de 
Educação, a partir do diagnóstico das salas de aula e escolas, 
durante toda a gestão; 

6. Rever a oferta da merenda escolar em toda a Rede Municipal de 
Educação, priorizando a alimentação saudável, com prioridade para 
a Educação Infantil; 

7. Implantar, em parceria com órgãos estaduais de segurança, projeto 
de melhoria das condições de segurança na Rede Municipal de 
Educação, com a realização da Ronda Escolar; 

8. Promover a ampliação da participação de pais e da sociedade nas 
decisões das unidades escolares, gerando mobilização pela 
melhoria da qualidade e do cuidado com o ambiente escolar; 

9. Reestruturar o sistema de transporte interno de professores para 
as escolas afastadas do centro da cidade, visando oferecer 
qualidade e comodidade; 

10. Desenvolver programa específico de ampliação do IDEB, 
especialmente nas escolas fora da sede; 

11. Implantar padrão mínimo de infraestrutura na Rede Municipal de 
Educação, com foco em salas de aula, espaços de convivência, 
laboratórios de informática, bibliotecas, quadras esportivas e 
refeitórios; 

12. Rever estrutura de apoio ao funcionamento e serviços disponíveis 
nas unidades escolares; 

13. Aprimorar sistema de escolha de dirigentes escolares, privilegiando 
o mérito e a participação da comunidade escolar; 
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14. Implantar mecanismos de garantia da atualização da 
documentação legal das unidades escolares, de controle e 
acompanhamento da frequência escolar e dos registros legais; 

15. Garantir o Programa de Fardamento Escolar, garantindo 
padronização e dignidade para todos os estudantes da Rede 
Municipal de Educação; 

16. Elaborar projetos para captação de recursos junto ao Governo 
Federal, e garantir a execução adequada dos recursos captados; 

17. Investir com prioridade e seriedade na elaboração participativa de 
Projeto Pedagógico e Sistema Estruturado de Ensino para a Rede 
Municipal de Educação; 

18. Implantar escolas em Tempo integral, tendência da educação 
contemporânea, recuperando o atraso de nossa cidade sobre esse 
tema, a partir da revisão do projeto Mais Educação, em articulação 
com esportes, ciências e cultura; 

19. Realizar Jornada Pedagógica Anual que gere efetivo alinhamento e 
mobilização da comunidade escolar para os desafios do ano letivo; 

20. Implantar matrícula informatizada e alimentar o censo escolar com 
correção; 

21. Desenvolver projeto de combate à evasão escolar, a partir do 
entendimento que lugar de criança é na escola e a implantação dos 
Agentes da Educação; 

22. Garantir a oferta de material pedagógico para os estudantes da 
Rede Municipal de Educação, combatendo os atrasos de materiais e 
as compras inadequadas; 

23. Recuperar a credibilidade nas ações da EJA – Educação de Jovens e 
Adultos, aprimorando a coordenação das ações; 

24. Elaborar e implantar Programa de Capacitação dos Professores, 
com a oferta integrada de cursos, eventos, materiais e 
oportunidades de desenvolvimento profissional para todos os 
docentes do Município; 

25. Promover ações de regularização de fluxo escolar, recuperando 
crianças e jovens de acordo com sua idade-série, combate a 
distorção escolar; 

26. Discutir, construir, aprovar e implantar o Plano Municipal de 
Educação de Simões Filho; 

27. Promover a Expansão da Rede Municipal de Educação Infantil, 
tendo como objetivo que todas as crianças estejam nos Centros 
Municipais de Educação Infantil e acompanhados por um professor, 
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ampliando o investimento na educação infantil, com contínuo 
crescimento da qualidade, garantia da oferta a todas as crianças de 
quatro a cinco anos e ampliação na faixa de zero a três anos; 

28. Desenvolver um Projeto Especial de Alfabetização e Leitura, com 
professores capacitados, materiais e prioridade da Prefeitura para 
essa iniciativa, tendo como meta uma taxa de alfabetização 
próxima a 100%; 

29. Assegurar acessibilidade às instalações, respeito às diferenças e o 
acesso à educação especializada aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, promovendo a Educação Especial na 
perspectiva da educação inclusiva; 

30. Garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência em 
bibliotecas, logradouros públicos, parques, etc; 

31. Implantar o Projeto Escola de Portas Abertas com o objetivo de 
promover a inclusão social e a interação entre os jovens em uma 
cultura de paz, com base na comunidade escolar. 

 

 

Saúde 

1. Reorganizar o Sistema Municipal de Saúde, com a oferta de serviços 
compatíveis com as demandas da população, com a melhor 
utilização dos recursos públicos e mobilização dos profissionais da 
área de saúde; 

2. Promover a requalificação da estrutura física da Rede Municipal de 
Saúde, de forma planejada e eficiente, ao longo de toda a gestão, 
especialmente as Unidades Básicas de Saúde; 

3. Garantir o gasto correto e eficiente de 15% do orçamento 
municipal em Saúde, de acordo com a Legislação; 

4. Realizar reforma administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, 
com a instituição de novo organograma e novo Regimento; 

5. Administrar o Fundo Municipal de Saúde de forma transparente; 
6. Promover o aperfeiçoamento do Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Profissionais da Saúde, a partir de processo de 
negociação em Mesa Permanente de Negociação com servidores e 
representantes;  

7. Promover a qualificação do Conselho Municipal de Saúde, órgão 
estratégico para o controle social das ações de Saúde no Município; 
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8. Desenvolver articulação permanente com as demais pastas da área 
social, especialmente no desenvolvimento das ações do Programa 
Bolsa Família; 

9. Ampliar as ações integradas da Atenção Básica, investindo em 
qualificação e expansão do atendimento; 

10. Organizar o importante trabalho dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combate à Endemias, ampliando coordenação, 
interação com demais equipes, ampliando a assertividade do 
cadastro das famílias atendidas para poder prevenir as doenças 
com maior prevalência; 

11. Reestruturar a Vigilância Sanitária do Município, garantindo o 
atendimento das demandas da população, através das ações de 
inspeção e fiscalização, com foco em ações preventivas; 

12. Estudar a implantação de Centro de Controle de Zoonoses, de 
forma articulada com instituições que atuam com proteção de 
animais e de saúde; 

13. Ampliar a cobertura do Programa de Saúde da Família dos atuais 
30% para próximo aos 100% até o final do mandato, com o 
funcionamento pleno das equipes de profissionais; 

14. Aprimorar a gestão do Hospital Municipal, qualificando as ações de 
Urgência e Emergência, Obstetrícia/Maternidade, Semi-intensiva e 
oferecer serviços, a exemplo de Hemodiálise e Tomografia; 

15. Garantir o pleno funcionamento da UPA – Unidades de Pronto 
Atendimento e estudar a implantação de segunda UPA em Simões 
Filho; 

16. Readequar os Centros de Especialidade, com a expansão das 
especialidades disponíveis; 

17. Estudar a implantação da Clínica do Idoso; 
18. Elaborar projetos de implantação de CAPS – Centro de 

Atendimento Psicossocial, CAPS-AD (álcool e drogas), Casa de 
Acolhimento Noturno e CEO – Centro de Especialidades 
Odontológicas; 

19. Reorganizar sistema de atenção e medicamentos, regularizando 
estoques, fortalecendo a Farmácia Básica localizada no Ambulatório 
Noêmia Meireles Ramos; 

20. Articular com o Governo Estadual a melhoria das ações do SAMU – 
Serviço de Atendimento Médico de Urgência, nas questões 
relacionadas à regulação; 
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21. Articular com o Governo Estadual a ampliação da oferta de serviços 
de média e alta complexidade em Simões Filho;  

22. Promover o recadastramento do cartão SUS; 
23. Promover o recadastramento dos servidores, revisão dos contratos 

terceirizados e redimensionamento do quantitativo dos servidores 
nas Unidades de Saúde, conforme o novo formato da Rede; 

24. Criar Programa de Educação Permanente para a Saúde, visando 
promover ações educativas para todos os profissionais de saúde 
que atuam no Município, capacitar gestores de todos os níveis, 
incentivar servidores para realizarem formação acadêmica 
(graduação, especialização, mestrado e doutorado) e instituir 
prêmio a servidores que realizarem trabalhos acadêmicos e 
apresentem em congressos ou similares. 

25. Promover a reorganização dos processos de aquisições/licitações, 
dos almoxarifados/estoques, com base na Legislação;  

26. Desenvolver ações, de forma transversal, com outras secretarias e 
órgãos do Município; 

27. Ampliar a Oferta de Cirurgias Eletivas de baixa e média 
complexidade, assim como de exames laboratoriais, radiológicos, 
ultrassonográficos e gráficos, através dos prestadores de serviços, 
com parceria transparente; 

28. Implantar Nova Central de Marcação de Consultas Humanizada; 
29. Criar Política Municipal de Combate às Drogas, de modo a 

fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento 
da dependência de crack e outras drogas, em conjunto com ao 
Ministério Público, Polícias Civil e Militar, rede municipal e estadual 
de educação, entidades filantrópicas, Conselho Tutelar; 

30. Criar o Comitê Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas, 
Reinserção Social e Atenção ao Usuário. 

31. Referenciar a Rede de Saúde da Mulher, da Criança, do Homem e 
do Idoso, com ênfase nas áreas e populações de maior 
vulnerabilidade; 

32. Garantir e ampliar os medicamentos do elenco básico da REMUME; 
33. Incentivar o Programa Farmácia Popular; 
34. Pactuar com a Secretaria Estadual da Saúde a lista de 

medicamentos de alto custo e medicamentos excepcionais; 
35. Implantar ferramentas de gestão que otimizem a distribuição 

racional de medicamentos; 
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36. Manter ambulâncias para dar suporte ao atendimento de domicílio 
(TFD), nos casos de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. 
domiciliar pelas equipes da Estratégia Saúde da Família e Núcleo de 
Apoio ao Saúde da Família (NASF); 

37. Assegurar transporte para realização de tratamento fora do 
domicílio (TFD), nos casos de quimioterapia, radioterapia, 
hemodiálise; 

38. Fortalecer a Auditoria Municipal de Saúde, com a ampliação do 
contingente de auditores. 

Mobilidade Urbana e Acessibilidade 

1. Promover a elaboração e implantação do Plano Municipal de 
Mobilidade, com participação popular, fundamental para o 
funcionamento atual da cidade e para a sustentabilidade de nosso 
crescimento, de forma a assegurar equidade no uso do espaço 
público de circulação, vias e logradouros e circulação segura e 
confortável de passageiros do transporte coletivo, pedestres, 
ciclistas, motociclistas e motoristas individuais; 

2. Revisar sistema de táxi e mototáxi, com regulamentação e 
ordenamento das atividades; 

3. Promover estudos para o ordenamento do estacionamento em 
Simões Filho, fundamental para o desenvolvimento dos negócios e 
do convívio social harmônico, com a promoção de ações para o 
disciplinamento do estacionamento de veículos, carga e descarga 
na área central; 

4. Estabelecer novo padrão para os Pontos de Parada do transporte 
coletivo, priorizando o conforto do usuário, a acessibilidade e a 
segurança do cidadão; 

5. Readequar o sistema semafórico atual, investindo em automação e 
temporarização; 

6. Redefinir modelo de gestão da mobilidade em Simões Filho, com 
foco na gestão integrada de trânsito e transporte, modernização da 
legislação, em normas, regulamentos e controles operacionais, e 
fiscalização dos serviços; 

7. Realizar estudos de melhoria da fluidez, da fiscalização e da 
sinalização viária; 
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8. Elaborar Plano de Manutenção das Vias, com programa de  
investimentos permanentes na melhoria da infraestrutura viária;  

9. Implantar o Programa Domingo é Meia, com o pagamento de 
apenas 50% do valor da passagem de transporte coletivo aos 
domingos, viabilizando o lazer das famílias; 

10. Estudar a construção da nova Estação Rodoviária; 

11. Implantar Programa de Recuperação dos Passeios e Calçadas, 
priorizando a circulação de pedestres, o conforto e a segurança do 
cidadão; 

12. Identificar necessidades de equipamentos, veículos e materiais 
para a correta gestão da mobilidade e acessibilidade, implantando 
Plano de Qualificação da Gestão de Mobilidade e Acessibilidade; 

13. Instituir Política de Transporte e Mobilidade Urbana Integrada ao 
desenvolvimento urbana e uso do solo, com exigência de Estudos 
de Impacto de Vizinhança para novos empreendimentos 
habitacionais e comerciais, disciplinando a ocupação e uso do solo 
em acordo com as demandas de transporte coletivo. 

14. Desenvolver projetos específicos de melhoria do trânsito, com 
intervenções pontuais, em locais críticos, que apresentem 
problemas de circulação e elevados índices de acidentes; 

15. Participar da concepção e implantação da Central Integrada de 
Monitoramento de Simões Filho, articulada com outros órgãos da 
Prefeitura, orientando a criação de banco de dados de acidentes e 
ocorrências, visando o monitoramento completo e orientação das 
ações de medidas corretivas e preventivas na área de trânsito, a 
partir da tecnologia; 

16. Promover Campanha Permanente de Educação para o Trânsito, 
valorizando o pedestre, com foco em pontos críticos e unidades de 
ensino; 

17. Instituir Novas Regras de Acessibilidade, visando a proteção do 
Deficiente e Portador de Necessidades Especiais; 

18. Desenvolver processos de cooperação com Concessionárias e 
Governo Estadual, no sentido de humanizar as rodovias que 
passam pelo município, de forma a integrá-las aos bairros por onde 
passam, em relação ao uso do solo, ao sistema viário e ao 
transporte, investindo em segurança, passarelas e viadutos; 
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19. Elaborar e implantar Projeto Novas Vias de Simões Filho, com a 
implantação de novas vias e corredores de tráfego, visando criar 
alternativas de acessibilidade e mobilidade; 

20. Construir ciclorotas (ciclovias, ciclo faixas e caminhos 
compartilhados) e bicicletários/paraciclos criando uma rede de 
bicicletas integrada com todos os modais; 

21. Implantar Estação de Transbordo em área apropriada, facilitando o 
acesso da população ao Transporte Coletivo. 

 

Assistência Social, à Mulher, aos LGBT, Justiça e Cidadania 

1. Recadastrar todos os beneficiários do Bolsa Família, garantindo o 
recebimento por quem realmente cumpre as condicionalidades 
exigidas no programa, especialmente nas áreas de saúde e 
educação; 

2. Promover efetivamente a inclusão social da população em situação 
de risco, vulnerabilidade e pobreza articulando as competências 
municipais, estaduais e federais cujo foco seja a erradicação da 
pobreza; 

3. Estabelecer articulação com a rede não governamental de 
assistência social e com as outras políticas sociais da prefeitura, em 
especial as de saúde, educação, trabalho e segurança pública, para 
responder com efetividade à diversidade das necessidades; 

4. Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante 
estabelecimento de novos padrões de relação institucional entre o 
governo municipal e as entidades não governamentais, tendo como 
fundamento a complementaridade do papel do estado e a 
constituição da rede de proteção socioassistencial; 

5. Fortalecer e ampliar os conselhos, as conferências e os fóruns de 
assistência social como espaços de democratização, negociação de 
consensos e de gestão compartilhada; 

6. Garantir medidas de combate às desigualdades entre homens e 
mulheres como condição do desenvolvimento do município;  

7. Promover a participação, o atendimento, o respeito e o direito 
pleno a todas as mulheres de Simões Filho; 

8. Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua 
diversidade e contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em 
todos os espaços. 
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9. Implantar o Observatório da Discriminação Racial e LGBT, buscando 
coibir práticas de agressões às minorias, e prestando apoio às 
vítimas de violência; 

10. Elaborar projeto para viabilização de Casa de Acolhimento de 
Mulheres Vítimas de Violência. 

 

Ordem Pública, Segurança, Comércio Informal, Limpeza, 
Iluminação e Defesa Civil 

1. Estudar a organização de secretaria específica, que integre todos os 
esforços de garantia da ordem pública em Simões Filho; 

2. Realizar projeto de revitalização do Mercado Municipal; 
3. Desenvolver estudos para a construção de novo Cemitério; 
4. Requalificar a Guarda Municipal e estudar ampliação do quadro de 

servidores; 
5. Dinamizar as iniciativas de cooperação com a Polícia Militar e 

Polícia Civil, no policiamento preventivo, na área industrial, nas 
unidades escolares, nas unidades de saúde, expandindo o 
monitoramento por câmeras e o controle dos acessos à cidade; 

6. Cadastrar os ambulantes que atuam nos logradouros públicos, com 
vistas ao apoio para o licenciamento de suas atividades e 
preparação de áreas específicas para o Comércio Informal, com 
conforto e segurança à população; 

7. Desenvolver projeto de Segurança Comunitária Interativa 
Municipal, envolvendo comunidade, polícia e demais órgãos, com 
identificação conjunta dos principais problemas, e parceria com a 
comunidade na solução dos problemas; 

8. Conceber e implantar a Central Integrada de Monitoramento de 
Simões Filho, com a instalação de câmeras nos principais pontos da 
cidade, para utilização em ações de promoção da segurança, ordem 
pública e mobilidade; 

9. Estabelecer o Conselho Municipal do Cidadão, com ênfase na 
cooperação para melhoria das condições de Segurança; 

10. Elaborar e implantar de um Novo Plano de Defesa Civil de Simões 
Filho; 

11. Elaborar mapa de risco de acidentes naturais no município e dar 
ampla divulgação aos resultados; 

12. Revisar e implantar Novo Plano de Iluminação Pública de Simões 
Filho, com foco em aumento dos níveis de segurança e conforto do 
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cidadão, redução de custos e uso de tecnologia LED para melhoria 
no controle e gestão; 

13. Garantir a coleta de lixo regular em todas as localidades do 
município, e implantar coleta seletiva de lixo; 

14. Promover a limpeza das áreas públicas de forma regular e 
adequada, com horários e roteiros definidos; 

15. Desenvolver ação cooperativa com o Centro Industrial de Aratu e 
SUDIC para otimização de custos e procedimentos. 

 

 

Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente  

1. Implantar plano de recuperação de vias, garantindo a adequação 
do acesso para cidadãos, empresas e instituições;  

2. Propor à Câmara de Vereadores projeto de lei de contrapartidas 
dos grandes empreendimentos, viabilizando investimentos 
privados em projetos de caráter público; 

3. Realizar amplo programa de contenção de encostas e recuperação 
de taludes; 

4. Promover melhorias no modelo de gestão, na estrutura 
organizacional e no nível de informatização da Secretaria de 
Infraestrutura; 

5. Implantar o Programa Novo Lar, de melhoria da habitação, com 
foco nas áreas mais carentes; 

6. Ampliar o Programa Casa Legal, de regularização fundiária, visando 
acelerar e ampliar o direito à moradia digna; 

7. Promover a requalificação e criação de áreas de lazer nos bairros, 
exemplo do modelo Praças da Juventude; 

8. Atualizar o Cadastro Imobiliário Municipal, informatização e 
investindo no controle e na gestão; 

9. Reforçar a Gerência de Projetos e Planejamento, a partir do 
entendimento de que são necessários novos projetos e 
planejamento para o desenvolvimento sustentável de Simões Filho; 

10. Aprimorar o Sistema de Licenciamento e Alvarás, com 
aperfeiçoamento no processo de avaliação dos projetos; 

11. Fortalecer o Sistema de Fiscalização e garantir condições básicas 
para o seu funcionamento; 

12. Garantir a plena funcionalidade da Administração Municipal; 
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13. Promover estudos sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano, avaliando a necessidade de discutir a elaboração de novo 
PDDU; 

14. Estudar a implantação de Portal de Acesso à Cidade, requalificando 
o acesso da BR 324 para a entrada da cidade; 

15. Estudar a construção de acesso ligando a Via Parafuso – Bairro da 
Pitanguinha – CIA; 

16. Estudar a construção de novo acesso da BA-093 para o centro da 
cidade; 

17. Promover a atualização dos limites do município, negociando com 
municípios vizinhos; 

18. Reestudar e planejar expansão da rede de esgotamento sanitário 
de Simões Filho; 

19. Negociar com a Embasa a conclusão de serviços interrompidos e a 
ampliação da Estação de Tratamento e do canal de esgotamento 
sanitário, em função de sua sobrecarga; 

20. Estudar a cobertura e urbanização do Canal da Avenida Tiradentes. 
21. Recuperar o Estádio de Futebol, utilizado pelas ligas e clubes, 

permitindo a retomada de campeonatos e das ligas esportivas; 
22. Estudar a implantação de Centro de Integrado de Esporte e Lazer; 
23. Estruturar programa de requalificação completa dos campos e 

quadras; 
24. Estudar a construção de calçadões em ruas transversais, 

fortalecendo o comércio local; 
25. Estudar a construção de Mirante de Lazer, Comércio e Serviços na 

Ilha de São João; 
26. Promover ações de urbanização de invasões consolidadas; 
27. Garantir o cumprimento da ordem de chamada do Programa Minha 

Casa Minha Vida; 
28. Articular as políticas de mobilidade, transporte público, iluminação, 

limpeza urbana, ordem pública, saúde, educação e assistência 
social com as políticas de melhoria habitacional, garantindo que as 
pessoas alocadas no Programa Minha Casa Minha Vida tenham 
acesso aos serviços públicos de forma integral; 

29. Priorizar a construção de moradias para população com renda 
familiar de até três salários mínimos; 

30. Elaborar e implementar política pública para a habitação, visando 
garantir o direito à moradia, respeitando prioridades e situações de 
emergência, com transparência; 
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31. Discutir e implantar estratégia de desenvolvimento integrado 
sustentável local e regional que contemple política efetiva de 
saneamento ambiental, incentivos a construções sustentáveis, 
consumo racional de energias e uso de energias renováveis;  

32. Definir políticas articuladas de água, esgoto, áreas verdes, 
drenagem e resíduos sólidos; 

33. Discutir e implementar Política de Saneamento Básico e Ambiental 
para Simões Filho; 

34. Identificar, restaurar, conservar e incentivar a conservação de áreas 
de nascentes, incluindo essas áreas na regulamentação da Reserva 
Particular de Patrimônio Natural Municipal; 

35. Elaborar e implementar Política Gestão de Resíduos Sólidos; 
36. Ampliar a arborização de ruas, com espécies adequadas e 

participação de moradores no plantio e cuidados dessas árvores; 
37. Elaborar Plano Municipal de Parques, delimitando áreas 

importantes para conservação, preservação, lazer e convívio; 
38. Reestruturar e otimizar os serviços da rede de proteção animal, 

ampliando medidas educativas; 
39. Estabelecer indicadores de qualidade do ar e implantar sistema de 

medição e divulgação nos principais pontos de poluição 
atmosférica. 
 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

1. Desenvolver infraestrutura institucional para atração de 
investimentos para Simões Filho; 

2. Implantar o Cartão de Crédito do Servidor para estímulo à compras 
no mercado local; 

3. Promover a aproximação da Prefeitura com o empresariado local, 
para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas e convergentes; 

4. Garantir oferta de transporte coletivo para as áreas industriais da 
cidade, ampliando a competitividade das empresas instaladas no 
Município; 

5. Desenvolver esforços para ampliar a cooperação e a presença das 
entidades de apoio e bancos de fomento; 

6. Promover o recadastramento/reorganização da área industrial; 
7. Desenvolver Centro de Formação de Pessoal, projeto de 

qualificação de mão de obra, sempre em parceria com instituições 
de ciência, tecnologia e inovação; 
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8. Elaborar e implementar Política de Atração de Investimentos, 
ampliando o potencial de negócios com o Turismo, através do da 
Bahia de Todos os Santos e da atração de Centro de Convenções –
para fortalecimento do Turismo de Negócios; 

9. Propor à Câmara de Vereadores o Revitaliza Comércio, Lei 
Municipal para incentivo ao comércio local; 

10. Promover esforços de descentralização do comércio para outras 
áreas, mediante a abertura de novas vias, interligações viárias e 
articulação com Minha Casa Minha Vida; 

11. Aperfeiçoar e dar maior transparência ao processo de 
licenciamento ambiental em Simões Filho; 

12. Reposicionar Simões Filho como cidade competitiva na atração de 
investimentos, a partir de suas vocações, infraestrutura e ambiente 
propício aos negócios no setor industrial e de serviços; 

13. Aproveitar melhor os recursos, competências e empreendedores 
locais; 

14. Incentivar o desenvolvimento de alternativas para solucionar os 
problemas gerados pelo atual modelo de crescimento da cidade, 
realizando parcerias com instituições de ensino e pesquisa e 
organizações do terceiro setor; 

15. Incentivar iniciativas de organização de redes de empreendimentos 
econômicos solidários; 

16. Estimular a qualificação e a requalificação profissional da 
população, com vistas às novas ocupações profissionais e 
atendimento das demandas das empresas instaladas no município 
e na região; 

17. Cooperar com entidades empresariais e de apoio, de modo a 
contribuir para a criação e formalização de micro empresas, 
utilizando os mecanismos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 
e do Microempreendedor Individual (MEI); 

18. Fortalecer programas de inclusão de pessoas portadoras de 
necessidades especiais nos mercados de trabalho, público e 
privado; 

19. Avançar com os Programas de Microcrédito, fundamental para os 
negócios de menor porte, em parceria com bancos de 
desenvolvimento e entidades de crédito, e conceber e desenvolver 
iniciativas de Fundo de Aval, de forma a facilitar o acesso ao crédito 
dos micro e pequenos empreendedores, em alinhamento com 
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iniciativas desenvolvidas por bancos de desenvolvimento e 
entidades de crédito. 
  

Propostas para Juventude, Cultura, Esporte e Lazer 

1. Estudar a criação da Secretaria da Juventude, reunindo iniciativas 
referentes ao público jovem, importante para o futuro da cidade; 

2. Reforçar iniciativas para oferta de ensino superior em Simões Filho; 
3. Criar a Bolsa Universitária, estimulando o acesso ao nível superior e 

pós-graduação; 
4. Implantar espaços públicos e comunitários de Inclusão Digital, com 

iniciativas de capacitação de jovens; 
5. Desenvolver Projeto de Inclusão Esportiva, de forma a mobilizar a 

população para a prática do esporte, em diversas modalidades, 
aproveitando a infraestrutura existente na cidade; 

6. Desenvolver, em parceria com entidades e governos, o Projeto Se 
Liga Jovem!, reduzindo a participação dos jovens no mundo do 
crime, oferecendo opção qualificada de melhoria da vida em 
comunidade, através de seminários e palestras sobre DST/Aids, 
sexualidade, drogas, criminalidade, cidadania, política; 

7. Instalar Pontos de Cultura e Leitura, espaços destinados a eventos 
culturais, destinados a fortalecer as manifestações artísticas em 
diversas linguagens; 

8. Resgatar as gincanas culturais; 
9. Implantar o Prepara Jovem, cursos preparatórios para concursos e 

vestibulares; 
10. Reforçar o Programa de Primeiro Emprego, buscando em parceria 

com entidades e empresas, opções de colocação para jovens na 
chegada no mercado de trabalho; 

11. Implantar o Centro de Capacitação, Pesquisa e Integração Jovem, 
com estrutura moderna de qualificação profissional para jovens de 
15 a 25 anos, contribuindo para sua inserção produtiva de forma 
qualificada; 

12. Incentivar e contribuir com a promoção de competições esportivas; 
13. Trabalhar pelo fortalecimento das Ligas e Entidades esportivas do 

município, a partir do apoio ao seu desenvolvimento; 
14. Implantar Projeto de Desenvolvimento de Potencial de Atletas, com 

o objetivo de apoiar o esporte olímpico e a inserção de jovens de 
alto potencial nas modalidades; 
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15. Desenvolver Projeto de Apoio ao Intercâmbio de Atletas, com o 
suporte a viagens de treinamento e competições; 

16. Implantar o Sistema Municipal de Cultura, ampliando a 
representação da sociedade nas decisões e envolvendo a 
comunidade da cultura no desenvolvimento do setor; 

17. Descentralizar as ações e equipamentos culturais para os bairros e 
áreas de risco social; 

18. Promover o conceito da convivência pacífica no espaço urbano, 
como perspectiva enriquecedora da harmonia entre as pessoas, 
dando ênfase para ações conjuntas entre o esporte, a educação e a 
cultura; 

19. Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do 
patrimônio material e imaterial das culturas que contribuíram para 
a formação da identidade cultural da cidade; 

20. Viabilizar o Projeto Jovem Ambientalista, com o objetivo de 
promover a consciência ambiental e sustentabilidade através da 
mobilização e capacitação dos jovens.  

 

Propostas para a Gestão Pública e Finanças 

1. Ampliar a transparência na gestão pública e no uso dos recursos do 
Erário; 

2. Promover a descentralização do atendimento à população, através 
da implantação plena de estruturas de Prefeituras-Bairro, com 
estruturas compartilhadas e serviços públicos, envolvendo outras 
iniciativas da Prefeitura; 

3. Trabalhar para reduzir o endividamento da Prefeitura de Simões 
Filho, priorizando uma gestão com geração de superávits, e 
ampliando a capacidade de investimento da cidade; 

4. Investir em tecnologia para a modernização dos sistemas, dos 
cadastros, dos dados e da gestão pública municipal; 

5. Estabelecer Programa de Melhoria da Qualidade do Gasto Público, 
visando aperfeiçoar os mecanismos de aquisição de bens e serviços 
com qualidade, agilidade e menor custo; 

6. Implantar medidas de combate ao desperdício e à corrupção, 
conforme legislação vigente, ampliando a transparência em todos 
os atos da gestão municipal e melhorando o controle do patrimônio 
público; 
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7. Acompanhar os repasses de outras esferas de governo, garantindo 
a correção nas receitas de Simões Filho; 

8. Implantar Mesa Permanente de Negociação com os representantes 
do funcionalismo público municipal, estabelecendo canal de 
negociação qualificado para o atendimento das demandas do 
servidor público; 

9. Redefinir o processo de construção do Orçamento, a partir da 
lógica de que os gastos sejam compatíveis com as receitas efetivas; 

10. Centralizar os processos de compras sistêmicas, de forma a ampliar 
o poder de barganha, reduzindo custos unitários e ampliando o 
controle dos gastos públicos; 

11. Priorizar amplamente as compras via pregão eletrônico, visando 
maior transparência nas aquisições e redução dos preços 
praticados; 

12. Implantar a Gestão por Resultados, nova lógica de gestão pública 
municipal; 

13. Implantar plenamente a Lei da Transparência, visando coibir as 
práticas de corrupção, estabelecendo novo padrão de relações 
entre governo e empresas privadas; 

14. Reorganizar o cadastro de fornecedores do Município, exigindo as 
documentações e condições legais para o fornecimento dentro do 
município, e praticar a gestão plena dessa cadeia de fornecedores, 
aplicando penalidades, quando necessário; 

15. Estudar a implantação do Centro Logístico Municipal, centralizando 
estoques e almoxarifados, como forma de racionalização no uso 
dos recursos; 

16. Redesenhar estrutura de gestão, com revisão do número de 
secretarias e órgãos, cargos comissionados, funções, terceirizados, 
estruturas de apoio etc; 

17. Promover ações de maior autonomia da Controladoria Geral do 
Município, que deve ter sua atuação fortalecida e apoiada pela alta 
administração; 

18. Desenvolver Programa de Capacitação do Servidor Público 
Municipal; 
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19. Desenvolver Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de 
Simões Filho, preparando nossa cidade para o crescimento 
sustentável, compreendendo de forma integrada Mobilidade, 
Habitação, Saúde, Educação, Assistência Social, Desenvolvimento, 
Infraestrutura, Serviços Ambientais, Proteção ao Patrimônio 
Cultural e Ambiental; 

20. Promover o crescimento dos indicadores sociais, econômicos e 
educacionais do município, refletindo o desenvolvimento das 
políticas públicas municipais com desempenho satisfatório. 

 


