Plano de Governo
Paulo Rondon, nascido em Rosário Oeste, morador e trabalhou na cidade como policial
por vários anos. Desde que nasceu, tem um amor pela cidade, mas, como todos os
moradores, viu ano após ano a cidade se desestruturar, ter uma péssima administração e
a corrupção que custou aos cidadãos uma cidade sem vida.
Tem em mente, que a cidade tem tudo para crescer. Com uma boa administração a cidade
tem a capacidade de se erguer novamente como era antigamente, atraindo novos
moradores e trazendo de volta aqueles que daqui saíram por falta de estrutura.
A meta de gestão é tornar Rosário Oeste uma cidade viva de novo, sem a velha política
que tornou um ciclo vicioso cheio de corrupção, a meta é o mais do mesmo nunca mais
acontecer.

1. ADMINISTRAÇÃO
O foco da administração é valorizar o cidadão rosariense. Não existirá mais cargos
para filho, sobrinho, afilhado ou coisa do tipo. Com uma administração justa, será
possível resgatar a dignidade da população.
Rosário Oeste é uma cidade que possui riquezas naturais que podem ser
exploradas, que gerem emprego para o cidadão rosariense, empregos esses que
não foram explorados ainda pelo municio, e são recursos que a própria natureza
providenciou para o município. É necessária uma administração sustentável para
a cidade, tornando o crescimento da cidade responsável, para que esses recursos
sejam bem aproveitados.
O que é necessário também, é acabar com velhos pensamentos retrógrados dentro
da administração, devemos explorar ainda mais o que a modernização tem pra
oferecer e que poderá auxiliar na administração publica, adotando por exemplo
software público, investindo na tecnologia de informação, culminando em
processos mais ágeis, que também seriam mais sustentáveis, pois reduziriam o
consumo de papel, o que tornaria não só um ambiente mais organizado, mas
também mais ecológico.
2.

PRIORIDADES
A prioridade desse governo, será a população. Buscando entregar a esses
moradores, uma cidade que possua pelo menos os princípios básicos que uma
cidade necessita. Pavimentação, saúde de qualidade, educação, saneamento,
cultura, lazer e trabalho.
O rosariense está cansado de ter que procurar essas coisas em cidades vizinhas,
sendo que poderia ter tudo em sua cidade se houvesse uma administração decente.
Considerando o acima exposto, elegemos as seguintes prioridades para a atuação
da Prefeitura:
+ Investimentos para Melhorias na área da saúde;
+ Investimentos nos eixos do Saneamento;

+ Mobilidade urbana, melhorando a pavimentação da cidade;
+ Desenvolvimento econômico;
+ Investimentos para Melhorias na área da educação;
+ Simplificação de processos, melhor atendimento e racionalização de gastos
públicos;
+ Consolidação das políticas de ações sociais;
+Exploração de recursos naturais para geração de emprego
3. PROPOSTA SETORIAIS
3.1 saúde
o Sistema Único de Saúde (SUS) é algo que o brasileiro possui que mais o
diferencia de outros países. Nele, qualquer um, de qualquer raça, qualquer classe
social, tem acesso a saúde. E ele deve ser valorizado por nós. Nesse governo,
hospitais públicos e agentes de saúde terão participação impar para tornar a cidade
melhor.
• A melhoria da infraestrutura de hospitais, melhoria de qualidade para o
trabalho dos profissionais que atuam salvando e cuidando de nossos
cidadãos
• Hospitais mais bem ambientados, com equipamentos que permitam que o
cidadão realize na cidade todos os procedimentos e exames sem que
necessite ir para uma cidade vizinha.
• Ampliação das unidades de saúde
• Investimento nos profissionais, ofertando cursos técnicos para que se
especializem aqui e possam trabalhar aqui, ofertando mais profissionais
para a população.
• Enfoque na saúde da família e da terceira idade
3.2 Pavimentação
A pavimentação é algo que é indiscutivelmente um dos maiores problemas da
cidade, muitos moradores reclamam do asfalto de péssima qualidade que aqui foi feito,
isso quando podem reclamar do asfalto, já que muitas ruas sequer tem asfalto, o que
deixam moradores literalmente ilhados em suas casas em períodos de chuva, ou envoltos
de lama.
A meta é tornar em 4 anos a cidade toda asfaltada, buscando a melhoria da onde já possui
asfalto e para aquelas ruas de chão, trazer aos moradores um asfalto de qualidade.
A iluminação também é algo que será mudado, pois muitos ainda precisam andar de a pé
ou de bicicleta, e as ruas não são bem iluminadas, o que torna os caminhos mais perigosos
para esses. Uma cidade iluminada, é uma cidade mais segura, principalmente para
mulheres, que tem suas vidas colocadas em risco quando necessitam andar por esses
lugares onde a iluminação não é de qualidade.
A fachada da cidade também será outra, a avenida Castelo Branco possuirá uma nova
cara, com uma iluminação mais bonita e uma passarela que atraia olhares dos visitantes.

3.3 Educação
A educação é o caminho. Quantos jovens não vão embora porque não possuem uma
educação de qualidade em nossa cidade? O foco é buscar a melhoria para as escolas
municipais, investir na sua infraestrutura, criar projetos que deem ao aluno mais
conhecimento, vontade de estudar, e aos professores o bem estar em uma sala de aula.
O plano é investir nos professores, que recebem pouco, sequer recebem o PIS Nacional
em nossa cidade.
Temos a certeza que se tivesse pelo menos o básico, que é um salario de qualidade, os
professores já trabalhariam com muito mais gosto em nossa cidade, o que
consequentemente tornaria seu trabalho mais rentável e alunos mais interessados.
Tornar o ambiente escolar também resultará em melhoras, incentivará o aluno a querer ir
para a escola, investindo em ginásios, aulas extracurriculares que tenham arte, cultura e
lazer relacionadas.
Também é necessário investirmos em educação para aqueles que não tiveram a
oportunidade de estudar quando mais novos. A meta é alfabetizar todos.

3.4 Cultura, Lazer e Esporte
Rosário Oeste já foi uma cidade que possuía todas essas coisas, hoje deixado de lado.
O esporte na cidade ainda é uma das coisas que geram lazer aos jovens, como o futsal,
basquete e vôlei, porém é pouco valorizado pela prefeitura. Será feito um investimento,
com escolinhas de futebol, por exemplo, que proporcionará o incentivo ao esporte.
Lugares como Clube Social, que hoje pertence a prefeitura, já proporcionou bons
momentos aos rosarienses, porém hoje está largado, muitos prefeitos já prometeram
reformar, mas nada fizera, a meta gestacional é fazer toda uma reforma no clube,
implantando piscina olímpica, campo de futebol e a reforma do salão, para trazer de volta
ao cidadão um ambiente familiar, para poder ter momentos de lazer.
O parque também, muitos prometeram ser um lugar de lazer, mas quem vê sabe que não
é um ambiente bonito, sendo que foi investido muito dinheiro ali. A ideia é fazer uma
reforma, que torne o ambiente melhor para a população, reformular toda o design que tem
ali e dar uma nova cara para o parque.
Rosário Oeste também é uma cidade rica em cultura, que será fortemente explorada
durante o governo. Traremos de volta a regionalidade que possuímos e guardávamos com
tanto gosto.

SAUDAÇÕES FINAIS
Esses planos são somente um rascunho do que é possível fazer em nossa cidade,
o foco será buscar valorizar o cidadão e seu trabalho, dar uma nova vida a essa
cidade que tem estado tão carente. Existem vários planos que podem ser
realizados, mas os principais são esses que tornarão a vida do morador da cidade
melhor. Rosário Oeste pode se tornar uma cidade desenvolvida caso busquemos
isso de verdade, sem pensarmos na velha política implantada que beneficia apenas
o próprio bolso.
Busquemos, com responsabilidade, tornar a cidade que merecemos ter.

