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INTRODUÇÃO

Situado na região do recôncavo baiano, o município de São Gonçalo dos Campos,
com população estimada de 37.550 habitantes, costumava encantar turistas e visitantes
por conservar as características de Cidade Jardim e de interior. A qualidade de vida de
uma população está vinculada diretamente às suas condições de existência,
acessibilidade, aspectos sociais, educacionais, infraestrutura, segurança pública,
moradia e outras atividades importantes.
No decorrer dos últimos anos, com os avanços tecnológicos e desenvolvimento
econômico, muitas multinacionais foram instaladas na cidade juntamente com outras
empresas, aumentando significativamente a arrecadação. Em contra partida o Poder
Público Municipal não cumpriu sua parte. Esses recursos não foram utilizados de forma
adequada e isso pode ser visto claramente avaliando a situação atual e os indicadores
do município.
Far-se-á necessário um projeto eficaz, unindo ousadia, planejamento financeiro,
tecnologia e sustentabilidade, atuando com eficiência, visando implementar uma gestão
inteligente e competente, principalmente nesse momento de crise econômica, social e
de pandemia. Foi preciso observar o cotidiano para entender a realidade do município
e como ela afeta a vida das pessoas. O desafio não é fácil, mas ninguém confia seu
município a alguém incapaz de administrá-lo. Os gargalos precisam ser discutidos e
solucionados com urgência, as contas públicas precisam ser analisadas, as prioridades
precisam ser definidas, tudo isso com bom senso e responsabilidade.
Minha verdadeira trajetória muitos já conhecem, vivencio e vou cumprir as
demandas do homem público, em especial nesse momento de crise aliado com a
pandemia. Minhas metas são: avaliar, ajustar, confiar e cumprir.
Humanizar a cidade com o objetivo de cuidar das pessoas são nossos maiores
propósitos.

Quem ama verdadeiramente São Gonçalo, o amigo de sempre:
Argolinha.

PROPOSTAS DE GOVERNO

As propostas serão apresentadas com as principais áreas que compõem a
Administração Pública, respeitando a sustentabilidade econômica e socioambiental, em
consonância com as legislações de todas as esferas, com uma política voltada para o
desenvolvimento social.
No cenário atual percebe-se que o maior anseio da comunidade é a área da
saúde, o que a pandemia do novo Coronavírus, tornou ainda mais latente devido a
fragilidade do nosso sistema e a preocupação com o surgimento de novas epidemias.
Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já prestados e implantar novos afim de
proporcionar uma assistência digna e contínua aos usuários.
Na perspectiva da educação, há que considerar que existem creches fechadas,
escolas com problemas estruturais e a falta de direcionamento e estratégias para
garantir aos alunos do ensino médio e superior postos de trabalho. É necessário priorizar
programas de capacitação e formação empreendedora em parceria com a esfera pública
e privada atuantes no município, gerando renda, empregabilidade e oportunidades.
Pretende-se fortalecer a agricultura visando um desenvolvimento rural
sustentável, gerando emprego e aproveitando também o potencial agrícola, buscando
as pequenas empresas e cooperativas, concentrando esforços em manter as estradas
vicinais trafegáveis para escoar a produção.
Durante o mandato haverá uma busca incessante por programas e recursos da
administração pública nas esferas federais e estaduais, através de projetos voltados ao
desenvolvimento das áreas prioritárias (saúde, educação, segurança pública,
infraestrutura, agricultura e meio ambiente, esporte, cultura e lazer, desenvolvimento
econômico e social.
Reitera-se que esse Plano é um esboço das principais ações a serem cumpridas,
proposto a partir da experiência, conhecimento e trajetória vivenciadas no município,
podendo surgir no decorrer da campanha eleitoral e no decorrer da gestão
contribuições com a participação maior da comunidade.

EDUCAÇÃO

 Criar rede de apoio à formação de professores, inserindo projetos de formação
continuada, motivando-os a promover uma educação interdisciplinar,
tecnológica e sustentável que é o maior investimento que qualquer município
deve almejar, através de parcerias com entidades públicas e privadas que
ofertem cursos;
 Priorizar a qualidade da merenda escolar, com acompanhamento nutricional,
fazendo convênios com produtores rurais e agricultura familiar do município;
 Incentivar jovens estudantes a buscar mais conhecimento, com o programa
“DESTAQUE-SE” com premiação aos alunos com melhores notas e aqueles que
se destacarem nos aspectos qualitativos e quantitativos, como bolsas em
instituições privadas (estágios, cursos), tablets ou notebooks;
 Investir em reformas e manutenções da parte física nas escolas municipais, de
modo que apresentem estrutura ideal para o ensino-aprendizado, com salas
claras e ventiladas, biblioteca interativa, sala de informática, laboratório
ciências, quadras e parques (para educação infantil);
 Fazer parcerias com instituições religiosas em projetos de ensino de Línguas
Estrangeiras no município, visando a formação de vencedores com diferencial na
sociedade atual;
 Diagnosticar através do tripé da multidisciplinaridade (assistente social,
educador e psicopedagogo) para identificar problemas psicológicos e de
aprendizagem nos alunos da rede municipal;
 Informatizar o município em todos os setores para que todos os processos
educacionais e demais sejam gerenciados tecnologicamente e interligado com
as outras secretarias;
 Readequar as creches e escolas da educação infantil a fim de que todas estejam em
pleno funcionamento no município;

 Aumentar a oferta de vagas para as creches e educação infantil, aumentando à
carga horária gradativamente, até atingir a jornada integral;
 Garantir transporte de qualidade, com horários pontuais, para atender a todos
os estudantes que precisarem se deslocar dos distritos para a sede e os
universitários em outros municípios;
 Retomar com a UFBA a reinstalação do pólo EAD no município com cursos de
graduação e pós graduação;
 Sanar gradativamente a evasão escolar, criminalidade e vulnerabilidade social, em
conjunto com associações e conselho tutelar que fazem atendimento à criança e ao

adolescente, estimulando os mesmos à procura pela educação, em parceria com a
assistência social.

SEGURANÇA PÚBLICA

 Treinar, capacitar, armar e estruturar a guarda municipal a fim de melhorar a
segurança na zona urbana e rural do município;
 Determinar a cessão de veículos (viaturas) para uso exclusivo na segurança
pública de São Gonçalo dos Campos.;
 Reorientar a política de segurança implantando ações para prevenção à
violência, focando na juventude e na prevenção ao uso de drogas, aprimorando
políticas públicas educacionais em parceria com o governo estadual.

SAÚDE

 Priorizar as áreas de promoção de saúde e prevenção de doenças, reduzindo
custos, a demanda e a espera por todos os serviços hospitalares;
 Criar uma rede de monitoramento individualizado de saúde das pessoas,
priorizando marcação de exames, consultas, vacinação e acompanhamento de
idosos e crianças através dos agentes comunitários de saúde e endemias;
 Implantar um banco de dados único, a fim de que prontuários médicos fiquem
sempre disponíveis em rede no município;
 Aprimorar a rede de emergência melhorando o planejamento de atendimento,
equipe e material de trabalho;
 Reimplantar o centro de partos na cidade, criando uma ala específica de
maternidade;
 Implantar uma rede de multiplicadores da saúde, onde através de palestras e
cursos, orientarão a população da zona rural e urbana na prevenção de doenças;
 Estruturar o centro cirúrgico, trazendo sistema de lista única para o hospital
municipal, a fim de intensificar cirurgias, sanando as demandas cirúrgicas e
gerando renda a unidade hospitalar, captando paciente do município e de outras
localidades;

 Reativar os PSF´S para diminuir as demandas menores e a sobrecarga no hospital
municipal;
 Trazer o optometrista para fazer atendimento visual, após o reconhecimento do
Ministério da Saúde da profissão para atuar na rede de Atenção Primária, através
de equipe multidisciplinar, principalmente nas escolas;
 Criar um atendimento voltado a DM e HAS, para promover medidas coletivas dos
fatores de risco, controle e vinculação desses pacientes inseridos na atenção
básica.

INFRAESTRUTURA

 Revitalizar as estradas vicinais do município com os equipamentos e materiais
de qualidade, no período correto do ano;
 Identificar as vias alternativas para trânsito de caminhões pesados no centro da
cidade;
 Sinalizar mão e contramão em algumas avenidas e ruas do município;
 Criar um estacionamento no centro da cidade a fim de evitar congestionamentos
e paradas em locais que causam transtornos no trânsito;
 Introduzir linhas de transporte nos finais de semana e feriados para a zona rural
e localidades distantes;
 Requalificar os espaços públicos, principalmente os que são referência cultural
do município;
 Aprimorar a infraestrutura das comunidades por meio da universalização dos
serviços básicos e coleta de lixo.

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 Revisar e complementar a legislação ambiental municipal para promoção do
desenvolvimento sustentável;
 Formatar um novo modelo de administração ambiental, tornando os
procedimentos administrativos mais céleres e qualificados;
 Realizar ações educativas e de fiscalização para coibir práticas danosas ao meio
ambiente;

 Realizar ações de limpeza de áreas com descarte de lixo e entulho;
 Promover ações ambientais: caminhadas, cavalgadas, campanhas educativas,
passeios ciclísticos, plantio de árvores e afins;
 Recuperar áreas públicas, praças e jardins com plantio de espécies nativas;
 Contribuir com capacitação de agricultores, pecuaristas, granjeiros e demais
atividades econômicas do campo para melhorias nas suas atividades e assim a
comercialização dos seus produtos;
 Equipar as áreas públicas com lixeiras em prol da Coleta seletiva e regulamentar
os pontos de coleta de lixo;
 Fiscalizar a perfuração de poços artesianos desordenada na zona rural afim de
não comprometer o lençol freático e a qualidade da água no município;
 Elaborar projetos sustentáveis para economia de energia elétrica e água potável;
 Desenvolver cooperativa de reciclagem para otimizar a gestão municipal de
resíduos associados;
 Criar o Programa Saneamento para Todos com base no Novo Marco Legal do
Saneamento, Lei nº 14.026 de 15/07/2020 que determina:
o Meta de 99% da população com água potável em casa até
dezembro de 2033.
o Meta de 90% da população com coleta e tratamento de
esgoto até dezembro de 2033.
o Ações para diminuição do desperdício de água
aproveitamento da água da chuva.
o Fim dos lixões.

CULTURA, ESPORTE E LAZER

 Criar projetos facilitadores das atividades culturais, potencializando as iniciativas
dos grupos e coletivos, facilitando o uso do espaço público e provendo a
infraestrutura necessária para atrair investimentos, mídia espontânea e
visitantes para a cidade;
 Implantar o fechamento de avenidas aos domingos para prática de atividades
desportivas e lazer;
 Criar o programa “São Gonçalo Conectada”, instalando Wifi com
monitoramento, nas escolas, bibliotecas e principais centros de lazer do
município;

 Promover eventos esportivos na cidade visando a integração da comunidade e
seu engajamento.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

 Apoiar os profissionais autônomos e MEI’S com suporte contábil e jurídico junto
ao Sebrae, para ter mais acessibilidade às linhas de crédito disponíveis nos
bancos;
 Incentivar as indústrias/empresas beneficiadas de isenção e de serviços públicos
à capacitar e empregar cidadãos do nosso município;
 Fortalecer cooperativas e associações, comprando insumos e incentivando as
indústrias a fazê-lo também, gerando assim emprego e renda;
 Viabilizar meios de transporte de mercadorias e pessoas da zona rural ao centro
de abastecimento nos dias de feiras livres;
 Implantar uma feira livre no povoado de Magalhães aproveitando a estrutura já
pronta e sem utilização;
 Reestruturar o centro de abastecimento (escoamento, pisos, fechamento das
laterais com grades para não precisar retirar as barracas, banheiros, coberturas
e escoamento), onde cada barraqueiro terá seu boxe com numeração;
 Inserir o “SÁBADO VERDE” uma vez ao mês, onde artesãos, cooperativas,
microempreendedores, indústria e outros poderão expor seus produtos a um
valor mais acessível com promoções especiais em cada edição;
 Atrair novas empresas para a cidade de São Gonçalo;
 Criar a central de empregos onde todas as vagas na cidade e em cidades
próximas fiquem disponíveis acessíveis a todos;
 Ofertar cursos profissionalizantes para capacitação profissional dos interessados
em adquirir o seu emprego;
 Criar projetos com o objetivo de priorizar as ações que beneficiem o surgimento
e a expansão dos pequenos negócios, gerando empregos, aumento da
formalidade, atração de investimentos sustentáveis e fortalecimento da
economia local;
 Implementar políticas de atração de investimentos trazendo novas indústrias
para a cidade e estimulando a produtividade no CIS;
 Criar o Centro de Emprego de São Gonçalo dos Campus (CESC) que tem como
objetivo principal ajudar os comerciantes e empresários da cidade de São
Gonçalo na captação de profissionais capacitados. O CESC também será
responsável pelo mapeamento dos empregos da cidade, principalmente depois
do início da pandemia;

 Buscar apoio de créditos e financiamento para os MEI’s, comerciantes e
empresários da cidade junto aos bancos de forma a ajudá-los no crescimento dos
seus negócios e manutenção dos empregos após a pandemia;
 Criar um aplicativo para divulgação e vendas dos produtos comercializado pelos
comerciantes da cidade alavancar seus resultados utilizando as tecnologias
vigentes. Esta ação tem como objetivo principal dar visibilidade aos negócios em
São Gonçalo;
 Realizar uma parceria junto ao Sebrae para oferecer suporte contábil e jurídico
aos microempreendedores da cidade;
 Fortalecer cooperativas e associações, comprando insumos e incentivando as
indústrias a fazê-lo também, gerando assim emprego e renda;
 Viabilizar meios de transporte de mercadorias e pessoas da zona rural ao centro
de abastecimento nos dias de feiras livres;
 Implantar uma feira livre no povoado de Magalhães aproveitando a estrutura já
pronta e sem utilização;
 Implantar o programa “Negócios de sucesso” que tem como objetivo principal,
preparar os “donos” dos seus negócios para aumentar suas vendas, organizar a
parte administrativa, regularizar a área financeira, melhorar a área de marketing,
ajudar no cuidado com os funcionário e etc... fazendo com que tenham negócios
de sucesso;
 Realizar uma parceria junto ao Sebrae para oferecer suporte contábil e jurídico
aos microempreendedores da cidade;
 Fortalecer cooperativas e associações, comprando insumos e incentivando as
indústrias a fazê-lo também, gerando assim emprego e renda;
 Viabilizar meios de transporte de mercadorias e pessoas da zona rural ao centro
de abastecimento nos dias de feiras livres;

ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Construir com as famílias, comunidades e órgãos públicos, uma gestão
participativa com vínculos familiares e comunitários fortalecidos através de
promoção e prevenção das garantias de direitos e qualidade de vida dignas;
 Atender com qualidade a população, prestando serviços itinerantes de
atendimento do Cadastro Único do Governo Federal nas comunidades;
 Intensificar programas sociais de maneira participativa, e a capacitação de
Projetos Sociais para o fortalecimento do Terceiro Setor com o fomento do
associativismo e cooperativismo;
 Implantar a Rede de Cooperativa Profissional: troca de experiências,
capacitações e serviços;

 Implantar a Casa dos Conselhos e criar os conselhos que não existem no
município;
 Fomentar os serviços na proteção social básica, especial e de alta complexidade,
através da implantação de grupos PAIF e PAEFI, assim como de Oficinas SCFV;
 Implantar a Vigilância Socioassistencial através da avaliação, acompanhamento
e aprimoramento da gestão do SUAS.
Este Plano visa a retomada do crescimento e reconhecimento de São Gonçalo dos
Campos, afim de resgatar seu título de “Cidade Jardim”, em posicionamento de
liderança nos indicadores nacionais, proporcionando aos munícipes condições de vida e
dignidade humana.

