PLANO DE GOVERNO CIDADE
OCIDENTAL 2017/2020

FÁBIO CORREA - Prefeito
LULA VIANA – Vice Prefeito
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O Município de Cidade Ocidental está localizado na mesorregião do leste goiano e na
micro região do entorno sul do Distrito Federal. Esta, a 48 Km de Brasília e cerca de
190 Km de Goiânia. Faz divisa com os Municípios de Santa Maria (DF), São Sebastião
(DF), Cristalina (GO), Luziânia (GO) e Valparaiso de Goiás (GO).
O Município foi emancipado em 1º de Janeiro de 1993, e possui uma população
estimada em 64.000 habitantes com o eleitorado de aproximadamente 34.000 eleitores.
A economia do Município esta baseada praticamente na zona rural com a criação de
gado bovino para corte e leite, plantio de soja e produção do doce de marmelo, além do
comércio local.
Atualmente o Município esta enfrentando serias dificuldades com a gestão atual, se
encontrando num verdadeiro caos.
Contudo, o prefeito Fábio Correa e o vice Lula Viana, juntamente com todo o grupo
político, formado por 13 partidos políticos e várias lideranças políticas, religiosas,
dentre outras apresentam a toda a população de Cidade Ocidental seu PLANO DE
GOVERNO.
O Plano apresentado abrange todas as áreas de carência do Município, com propostas
reais e viáveis capazes de sanar todo o déficit de infraestrutura, saúde, educação,
segurança, saneamento, habitação, dentre outras.

1 – PROGRAMA PARA A ÁREA DA SAÚDE

 Aquisição e instalação de Tomógrafo, Raio-x digital, Aparelho de
ultrassonografia, e um mamógrafo digital para o Hospital Municipal de Cidade
Ocidental;
 Construção e instalação de Laboratório no Hospital Municipal de Cidade
Ocidental;
 Construção de Unidade de Pronto Atendimento UPA24h no Jardim ABC;
 Construção de Unidades Básicas de Saúde – UBS;
 Serviço de médicos especialistas;
 Implantar mais equipes da Saúde da Família;
 Criar a Clínica de Especialidades Municipal, aumentando a oferta de consultas
especializadas;
 Realizar mutirões semestrais de especialidades médicas para suprir as
necessidades;
 Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública,
assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à
expectativa da população. Atender à demanda gerada no município, dentro do
princípio da universalidade, com atenção integral à saúde, de forma humanizada
e com equidade;
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 Fortalecer a estratégia Saúde da Família, respeitando a base doutrinária e
filosófica do programa e visando uma atuação centrada na valorização da saúde
(prevenção);
 Implantar um modelo de gestão em hospitais, unidade mistas e unidade básica
de saúde fundada em estabelecimento de metas, controle anual dos resultados de
gestão, baseado em indicadores identificados com a participação do governo,
dos trabalhadores em saúde e dos usuários;
 Estabelecer de prioridade para investimentos dirigidos à promoção da saúde e à
proteção específica da população por local de moradia;
 Implantação de Programa permanente dirigido à manutenção e funcionamento
das aparelhagens hospitalares superando a burocracia pública em relação à
recuperação e reposição de equipamentos e instalações. Integração com o
governo federal, estadual para a expansão da rede municipal de atendimento à
saúde, de forma coordenada, para os bairros mais distantes e distritos de Cidade
Ocidental;
 Integrar com os hospitais da região metropolitana para a facilitação de
atendimentos em saúde da população usuária;
 Melhorar a gestão para o atendimento de urgência e emergência;
 Criação de um programa de marcação eletrônica de consultas na rede municipal
de atendimento à saúde dando um fim às filas;
 Implantar, ampliar e fortalecer os programas do Ministério da Saúde;
 Implantar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede de
saúde ou em domicílio;
 Ampliar e fortalecer o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde
dos distritos da cidade;
 Reestruturação da Vigilância Sanitária, a partir de constatação das necessidades
levantadas e realizar ações preditivas, preventivas e curativas;
 Ampliar e articular os programas de atenção integral à saúde da criança e do
adolescente, da mulher, do homem, do idoso, do trabalhador, das pessoas com
deficiência, DST/AIDS e de saúde mental;
 Capacitar os gestores e servidores do órgão central e das unidades de saúde,
objetivando a melhoria da coordenação das ações, e a prestação dos serviços de
forma humanizada e com qualidade;
 Captar recursos para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do
município;
 Aumentar o quantitativo de farmácias populares no município, buscando atingir
as áreas não atendidas atualmente pelo programa;
 Investir em capacitação e qualificação dos profissionais de saúde e buscar
melhorias salarias;
 Realizar a assistência básica de saúde na zona rural do município;
 Implantar o Projeto de Bem com a Vida na Melhor Idade para promover
orientação e prática de atividades físicas no âmbito das UBSs, como
caminhadas, recuperação de cardíacos, acompanhamento de hipertensos, entre
outros.
 Aquisição de ambulâncias, UTI móvel e ondonto móvel em parceria com o
Estado, União e Governo local;
 Reestruturação do hospital municipal com o atendimento de cirurgias eletivas de
baixa complexidade, inclusive com a especialidade de partos humanizados;
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 Criação da ouvidoria da saúde, para uma melhor interação entre os usuários e o
Poder Público;

2 – EDUCAÇÃO

 Construção de quatro Centros de Educação Infantil;
 Criar o programa “Escola Bem Cuidada”, para fazer a manutenção
preventiva das escolas;
 Criar o programa “Bolsa Universitária Cidadã”, ampliando o acesso ao
ensino superior aos estudantes universitários de baixa renda;
 Valorizar o professor e os profissionais da educação, promovendo a
qualificação (pós- graduação) e garantindo as conquistas salariais das
categorias;
 Criar os projetos e programas: Bibliotecas Interativas, Laboratórios de
Informática, Ateliê de Artes e InfoRede;
 Promover o conhecimento científico, humanístico, artístico, tecnológico e o
desenvolvimento de valores éticos;
 Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação, juntamente
com a formação permanente e a valorização dos educadores, a reorientação
curricular e os métodos de avaliação como aspectos indissociáveis do
processo educacional;
 Universalizar o acesso a creches, através da construção de creches, nos
bairros com maior déficit de vagas;
 Implantar Centros Integrados de Educação e Lazer como espaços de
convivência e desenvolvimento de programas educativos, socioculturais e de
lazer, utilizando espaços públicos, praças e outros logradouros públicos
ociosos;
 Manter a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios de
acesso democrático e transparente, promovendo a permanência dos alunos e
desenvolvendo esforços pela ampliação gradual da oferta;
 Implantar gradualmente a escolas de tempo integral em ênfase nos conceitos
de cidadania, democracia, sustentabilidade e responsabilidade social;
 Implantar programas do governo federal, como Brasil Alfabetizado e
ProJovem, de modo que esses dialoguem com os novos programas a serem
criados, como o EJA Municipal;
 Melhorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal da zona rural;
 Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de
segurança, da cidadania, paz social, do meio ambiente, de saúde, de trânsito
e outras;
 Enfrentar os fatores de evasão escolar e repetência especialmente dos alunos
jovens e adultos.
 Aquisição de novos micro-ônibus junto ao Governo Federal no programa
Caminha da Escola para melhoria no transporte escolar dos alunos da rede
pública municipal;
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 Criação de uma comissão mista entre os servidores da educação e governo
municipal para acompanhamento, discussão e fiscalização da execução do
plano de carreira;

 Celebrar convênios com entidades privadas para a aprimoração da gestão
educacional municipal.
3 – SEGURANÇA

 Estruturar e fortalecer a Guarda Municipal de Cidade Ocidental;
 Implantar o Projeto “Ame a Vida”com a criação de núcleos de
mediação de conflitos, diminuindo índices de reincidência de
delitos;
 Criar um sistema de vigilância do patrimônio municipal;
 Criar programa de apoio ao jovem dependente químico e atuar com rigor
visando o cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente na proibição
de venda de bebidas alcoólicas, armas e outros produtos para menores de 18
anos;
 Criar o Programa “Vizinhança Solidária”, com o objetivo de prevenir os atos
de desrespeito à convivência, procurando agir coletivamente nas
comunidades;
 Reestruturar o Gabinete Municipal de Gestão Integrada – GGIM de
Segurança e Cidadania integrando todas as forças de segurança;
 Reativar e ampliar o vídeo monitoramento nas vias públicas;
 Criar os Conselhos Comunitários de Segurança;
 Atuar de forma firme e permanente no combate ao uso de drogas, nos eixos
da prevenção, tratamento e enfrentamento, inserção social e no mercado de
trabalho.
 Buscar junto ao Governo do Estado a instalação do COD (Comando de
Operações de Divisa) no Jardim ABC (divisa GO/DF) para inibir e proibir o
trânsito na fronteira de veículos roubados, tráfico de drogas, armas e
quaisquer outro tipo de ilicitude.
4 – INFRA-ESTRUTURA

 Criar o programa municipal de recapeamento e conservação das vias
públicas em toda circunscrição do município;
 Concluir todas as obras em andamento no município, inclusive unidades de
saúde e praças;
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 Descentralizar a prestação de serviços públicos nas regiões urbanas
atendendo melhor os bairros em limpeza, iluminação, manutenção de vias,
parques e praças;
 Recuperação e manutenção das estradas rurais.

5 – SANEAMENTO BÁSICO

 Ampliar o fornecimento de água para a população do município, junto à
Saneago com recursos dos governos estadual e federal e de agentes
financiadores nacionais e internacionais;
 Implantar e ampliar rede de esgoto de Cidade Ocidental e Jardim ABC junto
à Saneago com recursos dos governos estadual e federal e de agentes
financiadores nacionais e internacionais;
 Controlar a disposição de resíduos sólidos industriais, hospitalares e
domésticos;
 Realizar campanhas educativas sobre o acondicionamento e disposição
correta do lixo que será utilizado para reciclagem, reutilização,
reaproveitamento;
 Ampliar a coleta seletiva do lixo na cidade, bairros e distritos para reciclar,
reutilizar e reaproveitar os materiais;
 Reestruturar a usina de compostagem de lixo orgânico para fornecimento de
adubo aos agricultores familiares;
 Implantar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, oferecendo
respostas mais rápidas ao empreendedor;
 Implantar uma política eficiente para a questão dos resíduos sólidos e a
ampliação do aterro sanitário e o incentivo a cooperativas de reciclajem do
lixo.
 Buscar junto ao Governo Estadual e a Saneago soluções definitivas para o
problema da falta de água nos bairros do município, com a perfuração de
poços artificiais ou quaisquer outra solução pertinentes para acabar com esse
grande gargalo do nosso município;

6 – MEIO AMBIENTE

 Criação do Programa Cidade Ocidental Arborizada;
 Convocação do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
 Criação de programas que estimulem práticas industriais e comerciais que
expressem práticas e estímulos à proteção do meio ambiente;
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 Programas escolares que premiem as boas práticas ambientais nas escolas;
 Criação de grandes eventos na cidade que marquem datas comemorativas
relativas à defesa do meio ambiente e da vida como um todo.
 Políticas de Reflorestamento, Recuperação e Preservação das nascentes do
Município.
 Revitalização do Viveiro Municipal.

7 - MOBILIDADE E TRÂNSITO

 Construir a “Rodoviária de Cidade Ocidental” para receber ônibus
interestaduais;
 Aprimorar os serviços de táxi, de transporte de escolares e de fretamento;
 Modernizar e intensificar os serviços de manutenção e implantar sinalização
viária horizontal, vertical e semafórica;
 Criar programa permanente de educação para o trânsito voltado para crianças
em idade escolar e adultos em geral, ou seja, pedestres, condutores e
passageiros;
 Criar e implantar programa de segurança para o pedestre, inclusive no
entorno das escolas;
 Nova licitação para o transporte público municipal.
 Estruturar a Superintendência de Transito, que servirá para planejar,
coordenar a implantação e gerenciar o Sistema de Trânsito e Transporte cuja
operação deve obedecer a uma regulamentação;
 Reestruturar toda a sinalização de trânsito vertical e horizontal das vias
públicas do município, inclusive com a implantação de novas faixas de
pedestres e semáforos.

8- HABITAÇÃO

 Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas de
financiamento e ações de parcerias;
 Elaborar o Plano Municipal de Habitação, que deverá definir ações de curto,
médio e longo prazo, por meio da participação cidadã;
 Criar as condições para que o município possa aderir de forma plena ao
Sistema Nacional de Habitação.

9 - POLÍTICA URBANA
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 Implantar parques e praças nos bairros, dotando-os de segurança,
incentivando asd práticas de cultura, esporte e lazer promovidas pela
Prefeitura;
 Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar sua
adequada conservação, buscando o título de cidade verde para Cidade
Ocidental;
 Melhorar as condições de acessibilidade em calçadas e passeios públicos;
 Expansão e melhoria da iluminação pública.

10 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Aperfeiçoar o sistema de gestão dos programas de transferência de renda
federal e estadual para ampliar o atendimento às pessoas em situação de
vulnerabilidade;
 Estabelecer estratégias para a implantação do Sistema Único da Assistência
Social eficiente em toda a Cidade Ocidental;
 Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família, a
comunidade e instituições religiosas, como parceira na construção de uma
sociedade de moral e de valores civis;
 Realizar prioritariamente ações da Assistência Social aos beneficiários dos
programas de transferência de renda, visando à emancipação das famílias;
 Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência da Assistência Social
(Cras) para atender a demanda do município nas regiões de maior
vulnerabilidade;
 Ampliação dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social
(Creas);
 Criar o Centro de Referência da Pessoa em Situação de Risco (CRPSR).
11 - CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

 Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura,
Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção
e a atenção à família;
 Promover articulações com o governo federal e o estadual para aplicação de
recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta de serviços à criança, ao
adolescente e às suas famílias;
 Fortalecer as políticas públicas de educação e assistência social afim de
reduzir o índice de vulnerabilidade juvenil (IVJ) em todos os bairros do
munícipio;
 Readequar o Programa “Jovem Cidadão” de primeiro emprego;
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 Criar o Programa “Jovem Capacitado” de capacitação e qualificação de
jovens, visando aumentar a renda dos jovens e erradicar a incidência
daqueles que estão fora de ambientes formais de estudo ou de trabalho;
 Criar o Programa “Renascer”, visando a recuperação e a integração social de
jovens envolvidos em atos infracionais e suas respectivas famílias e também
fortalecer as ações de reintegração do adolescente infrator apoiando a
integração social do jovem em conflito com a lei;
 Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra
todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos,
exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente;

 Incentivar atividades sócio-educativas para crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações voltadas à
permanência e ao sucesso na escola;
 Aderir ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e projetos
municipais/regionais de atendimento protetor à criança e ao adolescente
vítima de violência e ao adolescente em conflito com a lei, em parceria com
a Secretaria Nacional de Direitos Humanos;
 Parceria com instituições de ensino para a implantação do programa primeiro
emprego e jovem aprendiz;
 Fortalecimento do Conselho Tutelar;
 Parceria com o Sistema S para a implantação e execução de cursos
profissionalizantes para os adolescentes e jovens;
12 - MULHERES E POLÍTICA DE GÊNERO

 Criar o Centro de Apoio a mulheres vítimas de violência;
 Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às
mulheres vítimas de violência;
 Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em
situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de
violência contra as mulheres;
 Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os serviços
de atendimento às vítimas;
 Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a
reestruturação da vida das mulheres que sofreram violência doméstica.
13 - MELHOR IDADE
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 Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes,
com ofertas de serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento
específico aos que estão em situação de vulnerabilidade;
 Ampliar o programa Pontos de Encontro, sobretudo nos bairros com maior
concentração de pessoas idosas;
 Incentivar as organizações culturais e esportivas da cidade a promover
atividades de lazer e turismo para a população idosa, em consonância com as
iniciativas do governo federal;
 Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto
às suas necessidades e direitos;
 Incentivar e expandir o projeto “Forró da Melhor Idade” para os bairros em
parceria com as Associações de Moradores;
 Ampliar o projeto de Hidroginástica e outras atividades físicas.
14- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

 Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de
forma integrada às políticas e programas locais para pessoas com
deficiência, descentralizando a oferta dos serviços;
 Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas com
deficiência, pelo próprio poder público e pela iniciativa privada;
 Adaptar as Escolas para pessoa com deficiência;
 Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho com
este segmento;
 Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com
deficiência;
 Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a
adaptação de calçadas e acessos a prédios públicos e adequação dos serviços
de transportes públicos.
 Apoio as associações de inclusão dos PNEs ao mercado de trabalho e vida
social;

15 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

 Articular amplo Programa Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional,
articulando a política de segurança alimentar e nutricional com a política de
inclusão social, a economia solidária e o desenvolvimento econômico;
 Ampliar o acesso da população de baixa renda a alimentos de qualidade
através de parceria com a agricultura familiar;
 Criar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e realizar
a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
 Promover cursos de capacitação no processamento de alimentos a fim de
criar renda para populações carentes;
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 Promover uma ampla campanha de combate ao desperdício alimentar, com
oficinas para a comunidade.

16 – CULTURA

 Criar o Programa Rede Cultural, destinado a incentivar e subsidiar a
permanência de grupos culturais de reconhecida importância para identidade
cultural do município;

 Criar o Programa Municipal de Fomento às Artes em Cidade Ocidental, para
apoiar iniciativas nas linguagens teatral, musical, literária, coreográfica,
plástica e das culturas populares tradicionais e contemporâneas;
 Manutenção, revitalização e implantação de novas áreas de lazer, atendendo
aos locais carentes;
 Preparação de músicos, cantores, cineastas no âmbito do município;
 Resgate dos valores culturais e históricos através de pesquisas, publicações e
outras atividades e fomentar apoio técnico para profissionalizar as
manifestações culturais;
 Consolidar e integrar o calendário de eventos culturais, esportivos e
turísticos de Cidade Ocidental aos calendários estadual e nacional, visando
fortalecer as tradições e atrair novos investimentos.
17 - ESPORTE E LAZER

 Implantar o Projeto “Cidade do Esporte”, em parques e praças, promovendo
oficinas e aulas das diferentes manifestações culturais e esportivas e
construindo pistas para caminhada, playground, áreas para atividades
corporais ao ar livre e formação da comunidade, além de quadras e campos
esportivos;
 Criação do Projeto “Ruas de Lazer” com gincanas, campeonatos esportivos,
premiação e orientações sobre saúde;
 Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais, começando
pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do esporte em larga
escala e em diferentes modalidades, até a descoberta de talentos para o
esporte competitivo;
 Valorizar as demais dimensões do esporte: amador (por meio das respectivas
ligas, clubes e demais organizações), recreativo, paraolímpico e nãoolímpico.
 Construção e reforma de quadras poliesportivas nos bairros, inclusive com a
cobertura daquelas que ainda não possui este benefício;
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 Criação de um campeonato municipal de futebol de campo masculino;
 Criação de escolinhas de futebol para crianças, jovens e mulheres;
18 –TRABALHO, RENDA E EMPREENDEDORISMO

 Criar o Programa “Empreender Cidade Ocidental”, com politicas de
incentivo e apoio ao micro empreendedorismo;
 Investir em ações de apoio ao trabalhador com a ampliação da rede de
atendimento do trabalhador e fortalecer a parceria com o SINE;
 Criar o Centro Avançado de Atendimento ao Trabalhador, com o objetivo de
unificar as políticas públicas do trabalho e emprego;

 Apoiar aos micro empreendedores, através de atividades educacionais ,
utilizando em convênio com a UFG e o Governo do Estado utilizando os
Infocentros á serem implantados no município;
 Incentivo aos agricultores familiares para o cultivo de hortas e criação de
animais de pequeno porte;
 Apoio e incentivo aos setores da prestação de serviços e apoio aos micro e
pequenos empresários.
19 – DEMOCRACIA E CIDADANIA

 Reconhecer o Legislativo como um poder autônomo com o qual o
Poder Executivo deve se relacionar, bem como estimular os vereadores a
acompanharem e dialogar com os debates e decisões promovidos nos canais
de participação;
 As decisões do governo devem levar em consideração o diálogo
estabelecido nos canais institucionais de participação e a articulação deles
com os canais próprios de expressão da sociedade;
 Promover campanhas educativas sobre o papel dos governantes (a diferença
das responsabilidades dos governos federal, estadual e municipal; o papel
do vereador e da vereadora, deputados e deputadas estaduais e
federais; as instâncias de apelação pela ordem: o responsável direto
pelo serviço, a ouvidoria, o Ministério Público etc.);
 Implantar o Orçamento Participativo, com a realização de Audiências
Públicas em todos os bairros do Município.
20 – DESENVOLVIMENTO RURAL
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 Implantar Polos Empresariais Rurais para oferecer assistência técnica ao
agricultor familiar e estimular a instalação de empresas de produção e
industrialização de alimentos;
 Expandir a produção de alimentos orgânicos e hortifrutigranjeiros;
 Expandir os incentivos para a ampliação da piscicultura no município;
 Criar programas de sanidade animal, com o controle efetivo do rebanho e
aumento da fiscalização do sistema pecuário municipal;
 Reestruturar o setor público agrícola visando dar celeridade nas decisões
e na solução de problemas;
 Criar os Arranjos Produtivos Locais, envolvendo o maior número de
minis, pequenos e médios produtores;
 Apoiar os mini, pequenos e médios produtores rurais, fomentando a
implementação de iniciativas produtivas de outras culturas;

 Apoiar às famílias rurais com os programas Lavoura Comunitária e
Horta Comunitária;
 Ampliar o apoio à agricultura familiar e à produção orgânica de
alimentos;
 Diminuir a distância entre o campo e a mesa, proporcionando
alimentação mais saudável;
 Criar um programa de empreendedorismo para o jovem rural de forma
criar oportunidades de negócios, ocupação e renda;
 Criar o Programa de Patrulhas Agrícolas e Transporte da Produção;
 Consolidar os assentamentos rurais, com assistência técnica e extensão
rural e alocação de infraestrutura social;
 Criar os Conselhos Rurais por meio da participação social;
 Estimular práticas agroecológicas para reduzir o uso de agrotóxicos;
 Estabelecer uma política de apoio à comercialização para os médios
produtores.

21- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 Capacitação de mão-de-obra do comercio local por meio do projeto
“Cidade Ocidental Atende Mais”;
 Criar ADE’s - Áreas de Desenvolvimento Econômico, pequenos pólos
de produção;
 Atrair eventos e atividades que promovam e fomentem a economia de
Cidade Ocidental, com agregação de conhecimento e novas tecnologias;
 Fortalecer e estruturar as novas e as atuais cadeias produtivas e também
induzir e fomentar a criação de novos Arranjos Produtivos Locais;
 Criar o Programa de Certificação de Origem e Qualidade dos Produtos
de Cidade Ocidental;
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 Fomentar a implantação de ambientes de inovação;
 Buscar a instalação do Polo Industrial Tecnológico para atrair empresas
de fabricação e montagem de equipamentos tecnológicos;
 Investir na divulgação, na profissionalização e na formação de estruturas
para tornar Cidade Ocidental como um competitivo destino turístico de
eventos e negócios;
 Fortalecer a política municipal de formação e qualificação de mão de
obra;
 Criar mecanismos de incentivo à competitividade das empresas locais
nas compras feitas pela Prefeitura;
 Criar o projeto “Circuito Rural Ocidental”, com passeios pela zona rural
de Cidade Ocidental.

22 - DESENVOLVIMENTO DO JARDIM ABC

 Criar o PLANO Jardim ABC Forte;
 Buscar a Construção de Escola Estadual Padrão Século XXI no Jardim
ABC;
 Construção de Creche de Primeira Infância no Jardim ABC;
 Construção de Unidade de Pronto a Atendimento - UPA 24h no Jardim
ABC;
 Construção de nova Unidade Básica de Saúde - UBS no Jardim ABC;
 Melhorar a iluminação pública do Jardim ABC;
 Fortalecer os investimentos em infraestrutura urbana, social, de
transportes e logística, de saneamento, de energia, de telecomunicações
no Jardim ABC;
 Expandir os investimentos em educação, saúde e segurança pública no
Jardim ABC;
 Buscar junto ao Governo de Goiás a implantação de um CIOPS – Centro
Integrado e Operações de Segurança para o Jardim ABC.

23 - DESENVOLVIMENTO DO MESQUITA E JARDIM EDITE

 Construção de Centro de Tradições Regionais do Mesquita - um local de
apoio ao artesanato, a produção da marmelada e de encontro de famílias;
 Construção de Escola Municipal no Jardim Edite;
 Construção de Creche de Primeira Infância entre o Jardim Edite e
Mesquita;
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 Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS no Jardim Edite;
 Melhorar a iluminação pública no Jardim Edite;
 Melhorar a iluminação pública no Mesquita;
 Pavimentar com asfalto de qualidade diversas ruas do Jardim Edite;
 Reformar e Ampliar a Escola Municipal do Mesquita.

24- TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
 Reativar o Portal da Transparência em conformidade a Legislação
vigente, dando amplo em restrito acesso a todas as contas do Governo
Municipal.
 Fortalecer a prática de controle social por meio da participação popular,
assim como as práticas de responsabilização por meio da lei
anticorrupção;
 Melhorar a usabilidade no site prefeitura para facilitar a busca de
informações e a obtenção de serviços na plataforma digital, inclusive
implantando tecnologia de Assistente Virtual Inteligente para facilitar o
acesso dos cidadãos às informações da prefeitura;
 Buscar a digitalização dos processos administrativos, adotando a
assinatura digital visando a eliminação da tramitação de papel;

25- GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ATENDIMENTO AO
CIDADÃO
 Investir na melhoria da qualidade, na rapidez e na redução da burocracia
dos serviços públicos oferecidos à população, avançando na
modernização, transparência e dinamização da gestão, a serviço da
sociedade;
 Valorizar os servidores públicos investindo no seu desenvolvimento,
capacitação, melhoria salarial e benefícios indiretos.
 Fortalecer a gestão orçamentária investindo na qualificação dos gastos e
na melhoria da receita;
 Avançar com os programas de gestão inteligente como as parcerias
público-privadas;
 Criar uma estratégia de equilíbrio das contas públicas e da
responsabilidade fiscal;
 Melhorar o sistema de arrecadação e a gestão da fiscalização;
 Aperfeiçoar o sistema de recuperação de créditos tributários;
 Criar o programa Bolsa Universitária Servidor ampliando o acesso ao
ensino superior aos servidores do município de Cidade Ocidental;
 Atualização do Cadastro de Imóveis, inclusive com o
georreferenciamento de todo o Município.
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 Modernização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de
Cidade Ocidental;
 Investir na melhoria contínua da gestão da comunicação e também na
melhoria da interação entre todas as áreas de comunicação institucional
de todos os órgãos da prefeitura;

26- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO E
CONECTIVIDADE
 Ampliar e massificar o uso da tecnologia da informação para reduzir a
burocracia e melhorar a qualidade dos serviços ofertados ao cidadão;
 Fomentar a tecnologia da informação e comunicação como instrumento
de melhoria da governança na administração pública;
27- CONVÊNIOS COM ENTIDADES E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES
 Ampliar a realização de convênios e parcerias com as entidades para a
prestação de serviços à comunidade;
 Expandir a realização de convênios e parcerias com entidades,
instituições filantrópicas, organizações não governamentais para a
prestação de serviços à comunidade e melhoria das condições de vida da
população de baixa renda.

28- AÇÃO ITINERANTE DE APOIO AO CIDADÃO
 Criar o Programa “Prefeitura nos Bairros” de interatividade da Prefeitura
com a sociedade levando serviços e atendimentos à população;
 Ampliar a interatividade da ação social do Governo com a sociedade
implantando o programa “Cidadania para a Comunidade”.
 Busca junto ao Governo do Estado para a implantação do Serviço
Integralizado de Atendimento ao Cidadão (VaptVupt);
29 – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

 Criação de um departamento de atendimento exclusivo ao servidor
municipal;
 Implantação de políticas para valorização do servidor;
 Busca de convênio junto ao IPASGO para os servidores municipais;
 Elaboração de um projeto de lei para a criação de um plano de carreira
para as categorias dos servidores que ainda não foram contempladas;
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 Criação de uma mesa permanente de discussões entre todas as categorias,
buscando uma melhor convivência entre os servidores e o Governo
Municipal.
 Respeito à data base do reajuste salarial de cada categoria

Cidade Ocidental, 11 de Agosto de 2016.

Fábio Correa de Oliveira.
Prefeito.
Luiz Gonzaga Viana Filho
Vice Prefeito.
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