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Apresentação
Se já não bastasse as perdas e atrasos dos últimos anos que a nossa Rolândia
vivenciou por passar por momentos ruins na nossa politica, o que atrasou e
ainda atrasa o nosso desenvolvimento econcômico industrial e comercial,
provocando incertezas e inseguranças na nossa comunidade e no investidores
externos, ainda estamos passando por uma grave crise provocada pelo
coronavirus e com certeza trará muitos prejuízos para o nosso município, ou
seja, a nossa casa ( Rolândia) está desarrumada.
É por isso que eu, Ailton Aparecido Maistro e o meu Vice Márcio Vinicius
Gonçalves nos candidatamos para “Arrumar a Casa” e resgatar a confiança e a
auto-estima da nossa comunidade, bem como a credibilidades do investidos
externos.
Assim nosso objetivo é adotar uma política de revisão dos procedimentos
administrativos internos e externos da prefeitura, de modo a facilitar a vida
do cidadão e o controle público, além de reduzir o gasto dos escassos recursos.
Estabelecendo metas de redução do tempo de solução dos processos
administrativos. Utilizando edital-padrão para licitações de bens e serviços,
implementando, no que couber, a licitação pela modalidade do pregão eletrônico,
visando maior transparência e economia.
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Nosso compromisso é de uma administração de conduta ética, seriedade,
transparência e acima de tudo trabalhar em defesa dos interesses e da melhoria
da qualidade vida dos nossos munícipes.
Oferecer atendimentos de Saúde, Educação, Assistencialismo, Esportes,
Cultura, Turismo, cuidar do Meio ambiente, das vias públicas urbanas e rurais,
não é plano de governo, é obrigação e dever de todos gerenciador público, o que
nós vamos fazer é gerenciar os recursos destinados as essas áreas de maneira
correta, decente e transparente , evitando desperdícios, para poder oferecer
serviços que venham atender e melhorar a qualidade de vida da nossa
comunidade.
Fui me informar e fiquei sabendo que a folha de pagamento do nosso município
está acima do limite permitido, que estamos com excesso de cargos de confiança
que com certeza iremos reduzir pela metade, pois, não temos compromissos e
nem “rabo preso” com ninguèm” e várias secretarias que poderiam se
agregadas, ou seja , um mesmo secretário respondendo por duas pastas, sem
diminiur a eficiência e qualidade dos serviços prestados e oferecidos aos nossos
munícipes.
Pretendemos trabalhar com um secretariado técnico, e para isso podemos
reciclar e oportunizar aos funcionários públicos que possuem essas qualidades
e oferecendo aos mesmos suportes e capacitação.
Já no ano de 2021 pretendo fazer um levantamento de vagas e necessidades de
funcionários pra poder elaborar um Concurso Público Municipal para o mês de
dezembro/2021, haja vista que, nos últimos anos a Prefeitura vem contratando
terceirizados, só este ano foram 317.
Criar uma Guarda Municipal através de Concurso Público (Dezembro 2021) para
cuidar e zelar dos nossos patrimônios públicos, bem como organizar o nosso
trânsito de carros, motos, bicicletas e pedestre.
Os nossos Jovens precisam de portunidades e para isso vamos atrás de
implantação de cursos profissionalizantes, pesquisando junto às empresas o
perfil profissional desejado dos trabalhadores para criação de cursos de
capacitação específicos. Com isso, incentivaremos os empresários à
contratação de menores aprendizes, jovens no primeiro emprego e abrir vagas
para profissionais recém-formados.
O nosso Plano diretor tem ser focado nas necessidades e nas realidades da
nossa população. Hoje, além de aumentar a demanda de vagas nas creches
(CMEI’s), é prioritário e indispensável a construção de Escola Municipais nos
conjuntos habitacionais “Perazolo” e “Nobres”, bem como, agilizar a conclusão
de obras inacabadas como a Creche e o CRAS que agrega os conjuntos
habitacionais Tomie Nagatani, Franceschini, Aida Nogueira e Perazolo e o Hotel
Rolândia. Manutenção preventiva e Reformas dos Patrimônios Público como a
Rodoviária, Escolas Municipais, Postos de Atendimentos de Saúde, Praças
Esportivas e de Lazer.
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A então sonhada casa própria sempre será o sonho de toda família, possuir um
local seguro, confortável e digno para viver, desejando também, a garantia de
que os filhos terão um teto, um amparo, para seguir suas vidas, fazer um
diagnóstico que aponte o déficit habitacional da cidade para o cadastro das
famílias em busca de novas moradias.
Contactar Novos Empresários para instalação de Industrias visando com isso
geração de mais empregos e rendas, bem como, dar suporte, cooperar,
fortalecer e incentivar o crescimento do Comércio e das Empresas já instaladas
na nossa querida cidade de Rolândia. Planejar e montar um novo Parque
Industrial.
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