
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A CANDIDATURA do Capitão Nelson apresenta o Programa de 

Governo para SÃO GONÇALO (quadriênio 2021-2024), pensando as 

intervenções em nossa cidade no período, mas prospectando ações 

para o futuro.  

 

A época é de falta de confiança na política convencional, o que 

recomenda pensar em modelos diferentes de gestão municipal, de 

estímulo crescente à participação da comunidade nos processos 

decisórios, na administração do patrimônio e na condução dos 

serviços públicos. Para realizar a árdua tarefa, transparência, 

transparência, transparência! Redes sociais e sola de sapato, 

debates, audiências e ouvir, ouvir e ouvir! Conhecer as reais 

demandas da população gonçalense e escancarar as portas ao 

diálogo e à participação do cidadão, priorizando o combate às 

desigualdades sociais.  

 

Nossa crença é que a campanha política deve ser entendida 

como oportunidade de escutar os anseios, demandas e sonhos da 

população. Logo, este documento não tem a pretensão de estar 

acabado, ao contrário, está em construção, uma vez que aberto a 

contribuições que serão recepcionadas no decorrer dos diversos 

encontros na campanha e na transição, que lhe darão Amplitude 

maior, Realidade e Legitimidade.  

 

Governar tem que ser “Do povo, pelo povo e para o povo”.   



 

 

As gestões passadas foram medíocres, em que se 

comprovaram incapazes de gerir, desdenharam e desrespeitaram a 

participação social e foram míopes para vislumbrar um futuro 

promissor. Anos a fio com privilégios em relações duvidosas, num 

toma-lá-dá-cá do jogo sujo da politicagem, amadorismo gerencial e 

confusão entre os interesses públicos e os privados. Resultado: 

atraso, corrupção, nepotismo, apadrinhamento, mau uso do dinheiro 

público e prestação de serviços cara, insuficiente e ineficiente.  

 

Nossa opção segue em sentido oposto: teremos quadros 

profissionais e qualificados em gestão pública, para bem conceber, 

bem controlar, bem executar e bem destinar os recursos do povo, 

para tal, desenvolveremos ferramentas que viabilizarão a 

participação social aumentando a fiscalização e a transparência das 

ações da Prefeitura, buscando nas Universidades o “know how” que 

nos auxiliará no desenvolvimento de projetos rumo ao nosso futuro. 

 

Este Plano de Governo reafirma a crença no Município como 

bastião primeiro na defesa dos direitos da cidadania. Assim sendo, 

defenderemos o caráter público da Saúde; da Educação pública, 

gratuita, de qualidade e laica; as políticas sociais como instrumentos 

do Estado como promotor das igualdades; a transparência na gestão 

pública; a participação política como elemento de decisão do gestor 

público, dentre outros.  



 

Avança São Gonçalo para um futuro melhor! 

 

A Administração do atual prefeito, José Luiz Nanci, é sinônimo 

de manutenção dos antigos problemas, mostrando-se insensível e 

incapaz de solucioná-los. Descuido com a Saúde, especialmente a 

atenção básica; a estagnação nos indicadores da Educação 

Fundamental; omissão quanto à ineficiência no Transporte público 

e abandono das ações em mobilidade urbana; a degradação das 

Áreas Públicas, como ruas, praças, calçadas e espaços esportivos; a 

falta de transparência e participação popular nas decisões de 

governo. Indiferença com a Segurança Pública é mais um exemplo 

de desrespeito com moradores de São Gonçalo.  

 

Apresentar a candidatura do Capitão Nelson é garantir que 

quadros preparados serão escolhidos para debater as metas de um 

Programa de Governo para uma cidade socialmente mais justa e 

mais segura, que reforce a participação popular e que resolva os 

problemas. Este documento apresenta as intenções do candidato 

para o governo municipal, elencadas nas áreas de:  

  

 

– Políticas Sociais, Inclusão e Garantia de Direitos  

Propostas nas áreas de Saúde, Educação, Esporte e Lazer e 

Cultura, Assistência Social, Mulheres, Crianças e Jovens, Idosos e 

Pessoas com Deficiência, Desempregados, Segurança Alimentar, 



 

Direitos Humanos, Moradores de Rua, Sem Teto, reforçando o papel 

das políticas sociais na promoção dos direitos básicos de cidadania 

no enfrentamento das desigualdades existentes em nossa cidade. 

Informatizar a Rede Municipal de Saúde, agilizando 

agendamento de consultas, exames e cirurgias, permitindo 

automatização de diagnósticos e receitas e armazenamento do 

histórico dos pacientes, administrando a compra, o fornecimento e o 

controle de estoque de medicamentos, viabilizando a gestão dos 

ambulatórios e das internações em unidades municipais e entidades 

conveniadas e produzindo relatório na formatação exigida pelo SUS.  

Implantar uma Unidade Municipal de Pronto Atendimento 24 

horas, para atender as regiões do 4º e 5º distritos, que hoje não são 

contempladas com uma unidade de emergência, atualmente toda 

demanda dessas regiões são direcionadas para o Pronto Socorro 

Central. 

Implantação de Serviço de Pronto Atendimento 24 horas, na 

Unidade de Saúde Euriclides Zerbini. 

Estruturação da Policlínica de Vila Três para atendimento das 

especialidades hoje existentes no PAM de Alcântara. 

Treinar o Magistério e estabelecer critérios para a Rede 

Municipal de Educação atingir as metas estabelecidas junto ao 

Ministério da Educação, buscando melhorar a qualidade do ensino 

para crianças e jovens. Universalizar o acesso às creches públicas 

para crianças entre 3 e 5 anos. Descentralizar a compra da merenda 

escolar, a fim de melhorar a qualidade da refeição dos alunos e ainda 

fomentar o comércio local. 



 

Implantar Centros de Assistência Social, distribuída nos cinco 

distritos, para mulheres em situação de risco, para famílias e pessoas 

com deficiência, para crianças e jovens em situação de abandono e 

para dependentes químicos, com acompanhamento médico e 

psicossocial especializado, inclusive fornecimento de órteses, 

óculos, aparelhos auditivos e cadeiras de rodas, e prática de 

atividades físicas, artísticas e culturais. 

Implantar no âmbito municipal o Programa Jogos Escolares, a 

fim de promover o esporte nas escolas.  

– Segurança Pública  

A política de Segurança Pública não se limita ao policiamento, 

competência conferida pela Constituição ao governo estadual. As 

últimas administrações se comprovaram indolentes, mesmo 

irresponsáveis, nesta área fundamental, para o Capitão Nelson a 

Prefeitura tem que estar Presente. Há muito que se pode fazer no 

âmbito do município para reduzir a violência, e implantará o 

Programa São Gonçalo Presente, com bases em todos os distritos, 

visando ao Resgate dos Espaços Públicos, melhorando a Iluminação 

Pública e promover ações esportivas e culturais, devolvendo-os à 

população. Atuação na  Estruturação da Prefeitura, valorizando o 

Planejamento e incentivando a Participação Social; qualificando o 

Ordenamento Urbano e implementando Políticas Econômicas para a 

geração de milhares de empregos. Implantar o Centro Municipal de 

Comando e Controle, através do centro de monitoramento São 

Gonçalo ganhará uma ferramenta de combate à criminalidade 



 

gerando mais eficiência e eficácia da ordem pública através do 

monitoramento 24 horas. 

Desenvolvimento do programa Resgatando os Espaços Públicos   

Vamos Adotar esta ideia! 

A rua, outrora lugar de socialização e lazer, tornou-se via de 

circulação e lugar de perigo. As praças públicas e os parques de nossa 

cidade também sofreram com o abandono do poder público e, 

muitas vezes, são utilizados para fins ilícitos como o tráfico de drogas 

e o vandalismo. 

Revitalizar praças e parques é o mesmo que sanar problemas 

sociais, ao convidar moradores da região e seus familiares para 

conhecer um espaço próximo de sua residência que pode 

proporcionar o lazer para seus filhos e um momento de descanso e 

boa conversa. 

Em um mundo cada vez mais corrido, com a verticalização das 

residências, um espaço cuidado, iluminado, seguro e perto de casa 

permite a “socialização urbana”, onde o vizinho da rua ao lado se 

torna o mais novo amigo e a praça, o quintal de sua casa. 

Uma cidade sem espaços públicos adequados é como uma casa 

sem quintal. Ruas, viadutos e avenidas sempre levam a alguma praça, 

lago ou parque de nossa cidade, local adequado para encontros de 

uma população que deseja uma cidade cada vez mais feliz e melhor.  

Em razão da importância que os espaços urbanos 

desempenham no desenvolvimento físico, social e psicológico do ser 



 

humano, a falta de acesso a esses espaços e sua não utilização são 

prejudiciais à saúde e maturação infantil, sobretudo pela redução de 

mobilidade e atividade física das crianças. Assim, a falta de acesso a 

tais espaços e a não utilização deles pelos jovens e crianças torna-se 

não apenas um problema social e espacial, mas também uma 

questão de saúde física e psicológica. 

Academias ao Ar Livre  

Para promoção da mudança de comportamento, hábitos 

saudáveis, consequentemente melhoria da qualidade de vida. 

Instalados em parques e praças tem como objetivo melhorar a saúde, 

principalmente da população da terceira idade, através da atividade 

física. Em contrapartida, elas contribuem para a redução dos gastos 

com remédios, exames e procedimentos médico-hospitalares. 

Praça da Garotada 

O parque público é espaço onde a criança tem oportunidade 

de se relacionar com outras crianças e adultos não integrantes de sua 

família, estimulando o contato com a diversidade cultural, étnica e 

social e ajudando a construir o sentido de cidadania. Além disso, 

propicia o contato com a natureza e a variedade de materiais, cores, 

texturas e relevos, promovendo o desenvolvimento motor, cognitivo, 

sensorial e emocional, através da atividade do brincar. 

Arte e Cultura na Praça dos Jovens 

Os jovens querem usufruir destes espaços públicos. Shoppings 

são incapazes de oferecer o que uma praça e um parque bem 



 

organizados podem proporcionar. Além dos espaços serem públicos 

e estarem mais perto de casa, podem proporcionar lazer e cultura 

por meio de manifestações culturais e sociais. Estes espaços 

permitem a prática de esportes, cultura, conhecimento, além de 

propiciar e permitir a inclusão social, sobretudo de pessoas com 

deficiência.  

 O programa busca promover interação por meio de 

apresentações artísticas como dança, teatro, música e a socialização 

da comunidade, utilizando para isto as praças localizadas em cada 

bairro. 

– Gestão do Território, Planejamento Urbano e Ambiental  

Inicialmente, garantir efetividade às normas do Plano Diretor 

concebidas para ordenar o uso do solo urbano. Projetar e 

reestruturar o Sistema Viário e do Sistema de Transportes, com a 

supremacia do transporte público sobre o privado com incentivo a 

utilização de veículos não poluentes. Promover política ambiental, 

incluindo ensino de práticas sustentáveis no currículo das escolas 

municipais, priorizando a execução de projetos de saneamento com 

universalização da coleta seletiva, com implantação de estações 

ecológicas de coleta e incentivo a programas de reciclagem e 

compostagem e criação de benefícios tributários para 

empreendimentos/construções que utilizem conceitos de 

sustentabilidade, e arborização de vias e espaços públicos. 

 

- Habitação e Regularização Fundiária 



 

  Criação de Grupo de Trabalho para auxiliar na construção e 

reconstrução de habitações populares de baixa renda, com suporte de 

Equipe Técnica Especializada, composta por Advogados, Engenheiros, 

Arquitetos e Assistentes Sociais com a finalidade de regularizá-las junto à 

Prefeitura e aos Cartórios, promovendo a entrega de dezenas de milhares 

de títulos de propriedade a seus ocupantes. 

 

– Desenvolvimento Sustentável, Solidário  

Fomentar o empreendedorismo e a economia solidária, 

estimulando a geração de oportunidades para dinamizar a economia 

local, ampliando a inclusão social e melhorando a qualidade de vida. 

Atuar efetivamente para incentivar os setores de Ciência e 

Tecnologia, Economia Solidária, MEI e Micro e Pequenas Empresas., 

oferecendo Assessoria Técnica e Financeira. 

 

– Modernização e Transparência na Gestão 

Agenda voltada para modernização da gestão, visando a 

melhorar a oferta de serviços públicos, ampliando o diálogo 

sistemático com a sociedade e viabilizando plena transparência dos 

atos em sistema de Dados Abertos. Dotar a Prefeitura de quadros 

técnicos capazes de elaborar projetos, monitorar sua execução e 

avaliar resultados da gestão governamental e das políticas públicas 

adotadas. Reforçar o Orçamento Participativo (OP), ampliando o 

número de participantes e percentual do orçamento, desconcentrar 

e descentralizar a estrutura de poder, aproximando os gestores dos 



 

moradores, que se submeterão às agendas públicas e planos 

setoriais, além de indicadores de resultado e compromisso com a 

qualidade. 

 

– São Gonçalo do Futuro  

Atuar na São Gonçalo de hoje, mas planejá-la para que, no 

futuro, nossas crianças e jovens tenham melhor qualidade de vida.  

Nesse sentido, será instituída uma equipe técnica multisetorial 

para, a partir de audiências com diversos setores da sociedade, 

conceber e desenvolver projetos estruturantes que integrarão o 

planejamento estratégico da cidade. 

 


