DIRETRIZES E PROPOSTAS DE GOVERNO – SÃO GONÇALO DO PARÁ
MÁRCIO RISADINHA – PREFEITO / PAULO DA SIDERÚRGICA - VICE
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

METAS
Geração de emprego e renda
Desenvolvimento sócioeconômico
Redução da desigualdade social

PRINCÍPIOS
Modernização
Transparência
Participação

INTRODUÇÃO
São Gonçalo do Pará passou por mudanças significativas nos últimos 8 anos sob a
gestão do prefeito Toninho André. No centro destas mudanças, está a conquista de um
padrão de qualidade de vida que faz do município uma referência em gestão pública na
região Centro-Oeste mineira, notadamente quando se trata de acesso aos bens e
serviços públicos.
Algumas dessas conquistas são marcas históricas e ficarão na memória do município e
da população para sempre, como por exemplo a implantação do Parque Ecológico Beatriz
Helena Espíndola; o saneamento das contas públicas, a garantia de abastecimento e
tratamento de água para a população; a pavimentação de dezenas de ruas e avenidas, o
controle das endemias, educação de qualidade, melhorias significativas no serviço de
saúde, investimentos em segurança, a atração de novas indústrias, as obras de
infraestrutura no Centro Industrial Olavo Nogueira Maia, entre outras não menos
importantes.

As políticas públicas e governamentais adotadas pela administração se mostraram
exequíveis e causaram grande impacto na atual geração e, certamente, nas futuras. Seus
resultados estão a olhos vistos. Na educação, as notas alcançadas pelos alunos no IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) superaram em 2017 a meta estipulada
pelo MEC para 2021. Isso é reflexo das ações adotadas no setor, como o pagamento em
dia dos salários dos professores e servidores, a oferta de vagas, o apoio a execução de
projetos pedagógicos, transporte e merenda escolar de qualidade, entre outros. Na saúde,
a avaliação positiva de 92,5% em eficiência, quando em 2012 foi de apenas 28,5% é um
legado do qual não se pode abrir mão. Isso é resultado de investimentos e humanização
do serviços, como as ações de combate e prevenção a dengue e a pandemia de Covid19, a implantação do SAMU, a construção e reformas de UBSs na sede e nas
comunidades, a garantia de medicamentos na farmácia, oferta de exames e consultas
através do CISVI, aquisição de novos veículos e outros.
Hoje é difícil apontar um setor, um bairro ou uma comunidade que não se beneficiou de
alguma obra, projeto, programa, ação ou iniciativa governamental nesses últimos 8 anos
de governo. Reformas e construção de praças, mais segurança, saneamento,
manutenção e limpeza de ruas e estradas, pavimentação asfáltica, obras de
acessibilidade, projetos de inclusão social através do esporte e da assistência,
importantes melhorias na mobilidade urbana, sem esquecer a restauração de imóveis do
patrimônio histórico e investimentos em cultura popular, como as festas de rodeio, queima
do alho, cinema na praça, carro de boi, arraiá, aniversário da cidade, festival de food
truck.
Todas estas transformações são fruto de uma profunda mudança na condução da
administração municipal, que reafirma o seu papel central no desenvolvimento
econômico e social do município somado a uma prática administrativa pautada na
eficiência, transparência e no protagonismo cidadão. Sem deixar de reconhecer,
entretanto, o papel da iniciativa privada e do empreendedorismo como propulsores da
economia e da dinâmica socioeconômica.
À esta herança bendita deixada pela atual administração, a coligação “NOME DA
COLIGAÇÃO”, composta pelos partidos (siglas dos partidos) e encabeçada pelo
candidato a prefeito Márcio Risadinha e vice-prefeito Paulo da Siderúrgica irão encontrar
no dia 1º de janeiro de 2020, com a missão de manter essas conquistas e o desafio de

melhorar e ampliar ainda mais os serviços, as obras e os programas, num momento
marcado pela desaceleração da economia provocado pela pandemia de Covid-19. Neste
sentido, as politicas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico ganham
protagonismo neste plano de governo visando a recuperação econômica através da
geração de emprego e aumento da renda via atração de novas indústrias, incentivo ao
comércio e serviços, diversificação das atividades econômicas e apoio às atividades
tradicionais e instaladas.
A austeridade administrativa somada a participação com apoio de forças políticas priorizando a inclusão social e a responsabilidade fiscal - são elementos fundamentais
para manutenção do crescimento, do desenvolvimento e da autoestima dos cidadãos de
São Gonçalo do Pará.
As diretrizes e propostas de Governo que ora apresentamos ao eleitor e eleitora de São
Gonçalo do Pará não é um mero protocolo de intenções, muito menos promessas, mas
sim um quadro de ações exequíveis, construído sobre a base sólida de uma experiência
administrativa, pesquisa, sugestões da população, princípios do equilíbrio financeiro, da
sustentabilidade, da inclusão social e compatível com a previsão de recursos disponíveis,
próprios ou transferidos, a serem conquistados pela gestão. Por tudo isso, as propostas
contidas neste Plano de Governo tem como balizas os princípios da modernização, da
transparência, do compromisso e da participação.
Para isso, faz-se necessário a busca constante por soluções inovadoras para os
problemas da cidade, através do uso de tecnologias que permitam melhor atendimento à
população, oferecendo agilidade e produtividade. A transparência e o aperfeiçoamento
institucional permanentes tanto da formulação de políticas como na relação da prefeitura
com a sociedade, de modo a ampliar e melhorar os instrumentos de controle e
fiscalização disponíveis. O compromisso com propostas e metas exequíveis que priorizam
os interesses da população e, por fim, a participação, entendida aqui como uma
construção coletiva permanente do cidadão para além do conceito de cidadania baseado
no voto e na fiscalização dos atos do governo.
São Gonçalo do Pará, 20 de setembro de 2020.

PROPOSTAS DE GOVERNO
EDUCAÇÃO
As notas alcançadas pelos alunos da rede municipal de ensino no IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) superaram em 2017 a meta estipulada pelo MEC
para 2021. Esta vitória é resultado dos intensos investimentos em projetos pedagógicos
na educação básica, que garantiu vagas para todas as crianças de educação infantil e
ensino fundamental até o 5º ano. Este conjunto de ações, iniciativas, projetos, programas,
convênio e obras privilegiou o protagonismo dos alunos, professores, servidores e
famílias nas decisões. O pagamento dos salários em dia, as capacitações e oficinas
destinados aos professores e monitores; aquisição de novas carteiras e mesas para todas
as escolas; a implantação de educação física com professor especializado na educação
infantil também para 1º período e 2º periodo; o atendimento integral a todas as crianças
cadastradas para a creche com idade exigida pela lei; os projetos de saúde e educação
ambiental em parceria com outras secretarias; acompanhamento com nutricionista a
todas as copeiras das escolas e creche; acompanhamento mensal da equipe gestora e
pedagógica; a implantação das aulas online desde 06 de abril (período de pandemia)
oferecendo aos alunos atividades não presenciais; distribuição dos kits alimentação as
famílias dos alunos em situação de vulnerabilidade social e, por último, o inicio das obras
da nova sede da E.M. José Sabino na comunidade da Prata de Cima são marcas
indeléveis de uma politica de governo voltada para a educação.
PROPOSTAS

•

Construção de nova creche na região dos bairros São Francisco e São Paulo;

•

Implantação de atendimento psicológico nas escolas da rede municipal de ensino;

•

Aquisição de novos equipamentos de apoio pedagógico, como televisão,
computadores, quadro branco com pincel eliminando o giz e melhoria do sinal
banda larga nas escolas para uso de servidores, tornando as escolas mais
conectadas;

•

Manutenção do convênio com o Sistema Positivo de conteúdos, atividades e
tecnologias educacionais para os alunos da educação infantil como forma de
auxiliar na aprendizagem dos conteúdos curriculares;

•

Oferta de mais cursos de capacitação aos profissionais da educação;

•

Garantia de recursos para manutenção do auxílio aos estudantes universitários
destinados ao Transporte Escolar;

•

Garantir a oferta de merenda de qualidade a todos os alunos obedecendo as
normas nutricionais;

•

Substituir o telhado da E.M Felipe de Freitas;

•

Reforma estrutural e novos mobiliários para o CEMEI Abda Pena Duarte.

SAÚDE
Com uma avaliação positiva de 92,5% em eficiência, a saúde pública de São Gonçalo do
Pará responde a contento todas as demanda da atenção primária. Com a recente
inauguração da UBS do Quilombo do Gaia e a reforma da UBS do Bela Vista, os usuários
dessas regiões contam agora com um atendimento de qualidade ainda mais próximo e
eficiente. A implantação do SAMU marcou um novo tempo para usuários que necessitam
de transporte rápido e seguro, assim como a oferta de consultas e exames clínicos por
meio do CISVI que ampliou a gama de especialidades médicas e acesso a procedimentos
laboratoriais. Ações pragmáticas de combate e prevenção a dengue (mosquito Aedes
Egipyt) que ameaçou tornar-se uma epidemia foi controlado, bem como as medidas de
prevenção a pandemia de covid-19 adotadas pela administração mostraram-se
extremamente eficazes. Novos veículos foram adquiridos para o setor e a manutenção de
serviços, como odontologia, Caps, distribuição de medicamentos na farmácia, raio-x e
ultrassom contribuíram para manter o atendimento universal e gratuito aos usuários do
serviço público de saúde.
PROPOSTAS

•

Construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) no Residencial Luiz Nogueira;

•

Reforma e ampliação do Centro de Saúde 24 h;

•

Manutenção do serviço de raio x e ultrassonografia;

•

Implantação clinica de fisioterapia junto ao Pronto Atendimento;

•

Implantação de especialidades médicas (cardiologia, ortopedia, neurologia) e
pequenas cirurgias;

•

Aquisição de ambulância equipada para transportes de urgência;

•

Reforma e ampliação da UBS do Campo Alegre;

•

Ampliação dos atendimentos de psiquiatria e pediatria

•

Implantação do serviço de saúde bucal nas comunidade rurais;

•

Informatização de 100% do serviço de saúde;

•

Manutenção e ampliação no serviço de prótese dentaria;

•

Manutenção do CAPS;

•

Controle dos animais de rua/ serviço de zoonoses;

•

Ampliação dos medicamentos fornecidos pela farmácia municipal;

•

Investimento na execução de cirurgias eletivas;

•

Manutenção do Convênio como o CISMEP;

•

Manutenção do convênio com o CISVI.

ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA
A atual gestão é marcada pela austeridade e transparência na condução dos gastos
públicos. Nos dois últimos anos, no entanto, a crise financeira provocada pela suspenção
de repasses de recursos constitucionais para a prefeitura no Governo de Fernando
Pimentel e a pandemia do novo coronavirus provocaram uma maior desiquilíbrio nas
contas públicas. Entretanto, a administração municipal encontrou alternativas para
superar essas crises e garantir o pagamento dos salários dos servidores em dia, assim
como o pagamento de fornecedores. O enxugamento da máquina pública por meio de
demissões, controle de gastos, redução de horário de atendimento, economia de
combustível e busca de recursos noutras fontes, notadamente através de emendas
parlamentares do deputado Newton Cardoso Jr ,contribuíram para a manutenção da
qualidade da oferta dos serviços públicos, realização de obras, pagamento dos salários
dos servidores em dia, bem como o pagamento aos fornecedores. Entre os legados a
serem deixados pela atual administração está o saneamento das contas públicas.
PROPOSTAS
•

Unificar todas as secretarias e órgãos públicos em uma única sede física,
proporcionando mais economia aos cofres públicos, conforto aos servidores e
usuários, agilidade no atendimento e no trâmite de processos.

•

Criação do Conselho de Administração Pública Municipal, órgão superior de
consulta da alta administração, com objetivo de pronunciar-se sobre questões de
relevante interesse para o Município, dando suporte ao Chefe do Poder Executivo
para a correta tomada de decisões, definição de programas, instrumentos e
mecanismos, para garantir o atingimento dos objetivos e dos resultados e
minimizar os riscos e a perda de recursos.

•

Criação da Secretaria de Indústria e Comércio com objetivo de desenvolver
estudos e políticas públicas de fomento e atração de novas indústrias, bem como
estímulo ao comércio e empreendedorismo.

•

Aperfeiçoar e agilizar o atendimento ao contribuinte e cidadão em todos os órgãos
da administração municipal;

•

Implantar o e-gov, Governo Eletrônico – através do uso de tecnologias da
informação na entrega de produtos e serviços aos cidadãos via internet, como
consultas de processos, guias de ISS, CND, atualização de endereço, entre outros;

•

Fortalecer os Conselhos Municipais;

•

Qualificar e valorizar o servidor público com destinação de recursos para realização
de cursos de capacitação, participação em seminários e fóruns;

•

Estabelecer novas parcerias com associações de moradores e entidades da
sociedade civil para realização de obras, serviços e projetos;

•

Manter e assegurar os pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com
pontualidade, bem como o pagamento aos fornecedores;

•

Transparência nos gastos públicos disponibilizados para consulta pública através
do Portal da Transparência no site oficial da prefeitura

•

Intensificar e ampliar contratação de estagiários para dar continuidade de trabalho
e conhecimento ao jovem em sua área de estudo, ajudando na renda do estudante;

•

Manter a politica de preferência ao comércio local na compra de produtos e
equipamentos;

•

Garantir o cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores
públicos;

•

Fortalecer os instrumentos de governança através do aperfeiçoamento e ampliação
de BigData (banco de dados).

INFRAESTRUTURA E URBANISMO
A história de São Gonçalo do Pará ficará marcada pelas obras realizadas nas gestões
2013/2020. Um conjunto de obras que atendeu desde as demandas do crescimento
populacional, como pavimentação asfáltica de ruas e avenidas, estradas, construção de
escola, unidades de saúde, parques, praças, velório, bem como obras de infraestrutura
que fomentam o desenvolvimento econômico através de atração de novas industrias,
como ocorreu com a finalização do Centro Industrial Olavo Nogueira Maia. O trânsito de
São Gonçalo do Pará também recebeu uma série de melhorias e pequenas obras
fundamentais para a segurança dos pedestres e a acessibilidade de pessoas com
necessidades especiais. A pavimentação asfáltica da estrada do Quilombo do Gaia vem
coroar a gestão ao atender um antigo sonhos dos moradores desta comunidade.

PROPOSTAS

•

Implantar a ETE São Gonçalo do Pará (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO) - Todo esgoto primário e secundário do município será destinado a
tratamento na ETE antes de retornar a natureza. Maior investimento em
saneamento básico da região realizado com recursos do município;

•

Revitalizar a Lagoa da Bagagem com desassoreamento, paisagísmo,
iluminação, pista de caminhada, área de convivência, academia ao ar livre e a
construção de uma passarela (passagem suspensa para pedestre) ao lado da
lagoa;

•

Construir a sede administrativa do municipio, unificando todas as secretarias e
órgãos públicos em uma única sede física e proporcionando mais economia aos
cofres públicos, conforto aos servidores e usuários, agilidade no atendimento e no
trâmite de processos;

•

Construir a UBS (Unidade Básica de Saúde) no Residencial Luiz Nogueira;

•

Reformar e ampliar o Centro de Saúde 24 h;

•

Concluir as obras da nova E.M. José Sabino na comunidade de Prata de Cima;

•

Construir a nova creche na região dos bairros São Francisco e São Paulo;

•

Ampliar a estrutura física do Centro de Geração de Rendas com objetivo de
melhor o atendimento, ampliar a oferta de cursos e oficinas profissionalizantes;

•

Ampliar a estrutura física do CRAS (Centro de Referência da Assistência
Social) com mais salas e galpão, proporcionando mais espaço e conforto aos
usuários;

•

Revitalizar o Estádio Renato Azeredo com instalação de novo alambrado,
vestiário, finalização da cobertura da arquibancada, tratamento do gramado e
troca de iluminação;

•

Instalar alambrados nos campos das comunidades rurais;

•

Construir clinica de fisioterapia junto ao Pronto Atendimento;

•

Reformar e ampliar a UBS do Campo Alegre;

•

Finalizar a construção do mirante do Morro Agudo;

•

Construção de uma praça ao lado da UBS Luiz Nogueira;

•

Revitalizar o córrego da Biquinha na área do Parque Ecológico;

•

Manutenção de estradas vicinais com maquinário pesados, como Rolo comprensor,
Patrol e equipamentos adequados;

•

Manutenção e ampliação da pavimentação asfáltica de ruas e avenidas;

ASSISTÊNCIA SOCIAL
A secretaria de Assistência Social tem cumprido importante papel no enfrentamento de
desafios sociais e econômicos por meio de uma série de projetos, programas e ações
sociais que buscam assistir as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social
oferecendo acolhida e orientações. Também, ao longo desta administração, uma série de
cursos e oficinas de capacitação e qualificação profissional proporcionou conhecimento e
oportunidades para jovens e microempreendedores. Ações e eventos voltados para a
“melhor idade” foram intensificadas nos últimos anos, bem como cursos de capacitação
para técnicos do SUAS, do Bolsa Família e Conselheiros Tutelares. Destaca-se também
os Grupos de Convivência da Melhor Idade; do Projeto Acolhendo com Amor; do Mente
Ativa; Grupo Vida e Grupo Superação. As ações desenvolvidas pela Secretaria de
Assistência Social foram reconhecidas nacionalmente através do “Prêmio
“Responsabilidade Social 2015” concedido à gestora da pasta, Naliene Magalhães.
PROPOSTAS
•

Ampliação da estrutura física do Centro de Geração de Rendas com objetivo de

melhor o atendimento, ampliar a oferta de cursos e oficinas profissionalizantes;
•

Ampliação da estrutura física do CRAS (Centro de Referência da Assistência
Social) com mais salas e galpão, proporcionando mais espaço e conforto aos
usuários;

•

Melhoramento no projeto Acolhendo Com Amor, tornando ele um programa
permanente no município;

•

Transformar o programa de Proteção Básica do município em Proteção Especial,
afim de atender casos especiais de famílias com direitos violados, proporcionando
a transferência de mais recursos e equipamentos para o serviço.

•

Fortalecer os grupos de convivência da Melhor Idade, Mente Viva, Superação,
Vida; Adolescentes e Crianças Crescer para Transformar, Adolescentes Jovens em
Ação e o Projeto Acolhendo com Amor;

•

Ampliar a oferta de cursos de costura e informática Básica e Excel Avançado;

•

Ampliar o “Projeto Conquistando a Cidadania”, que oferece assessoria jurídica ao
público necessitado;

•

Garantir a oferta das oficinas de Desenho, Oficina de Canto, Oficina de Ginástica
para Melhor Idade, Oficina de Violão, Oficina de Crochê, Oficina de pintura em
quadros/tecido;

•

Garantir e ampliar a realização do Carnaval da Melhor Idade;

•

Aniversário do Grupo de Melhor Idade (no mês de março);

•

Eleição da Rainha do Grupo da Melhor Idade;

•

Encontrão da Melhor Idade;

•

Arraia da Melhor Idade;

•

Sarau da Melhor Idade;

•

Edição da Receita da Melhor Idade;

•

Semana do Combate a Exploração Sexual Infantil (Maio);

•

Rua de Lazer; Serviços nas Comunidades Rurais;

•

Amostra das atividades da Assistência Social (novembro);

•

Ações de divulgação, captação de usuários e regularização de cadastros do bolsa
família, nos bairros e comunidades;

•

Reuniões semestral com beneficiários do bolsa família;

•

Capacitação de técnicos do SUAS;

•

Capacitação de técnicos do bolsa família;

•

Capacitação dos conselheiros tutelares;

•

Oficinas profissionalizantes de geração de emprego e renda a população local;

•

Palestras motivacionais e educativas nas escolas do município, Estadual e das
comunidades rurais.

MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Inaugurado em 2017, o Parque Ecológico Municipal Beatriz Helena Espíndola é uma das
maiores áreas verdes urbanas, com infraestrutura, do Centro-Oeste de Minas Gerais. No
coração da cidade, o espaço foi criado em uma antiga área de preservação permanente e
hoje é uma referência para descanso, lazer, entretenimento e prática esportiva para a
população. Além do parque, a implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos, a
limpeza da Lagoa da Biquinha em conjunto com a construção do seu espaço de lazer; o
plantio de mais de 1000 árvores em áreas de preservação permanente; a execução do
projeto pedagógico nas escolas da rede municipal "Ambiente Saudável, Cidade Feliz"; a
construção de barraginhas, terraceamentos, plantio de mudas de árvores, cercamentos
de áreas de nascentes em parceria com o programa PRÓ-MANANCIAIS e a parceria na
elaboração do projeto da praça José Reinaldo da Silva são legados permanentes que
marcam a gestão ambiental de São Gonçalo do Pará nos últimos 8 anos.
PROPOSTAS

•

Implantação da ETE São Gonçalo do Pará (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO) - Todo esgoto primário e secundário do município será destinado a
tratamento na ETE antes de retornar a natureza. Maior investimento em
saneamento básico da região realizado com recursos do município;

•

Revitalização da Lagoa da Bagagem com desassoreamento, paisagísmo,
iluminação, pista de caminhada, área de convivência, academia ao ar livre e a
construção de uma passarela (passagem suspensa para pedestre) ao lado da
lagoa (através de um acordo de concessão da Área de Preservação Permanente
que é de propriedade privada, em troca do cuidado e manutenção da área pela
prefeitura Municipal;

•

Apoio ao produtor rural, agricultura familiar e desenvolvimento do agronegócio
(através do retorno do atendimento da Emater no município, cursos aos produtores
rurais incentivando a agroecologia e a agricultura sintropica);

•

Implantação de um viveiro de mudas em parceria com as escolas, para produção
de mudas a serem plantadas e distribuídas no próprio município (mão de obra da
prefeitura municipal e de alunos na rede municipal e estadual de ensino, seleção
de alunos através de um cadastro, depois de um semestre o aluno recebe um
certificado);

•

Criação de uma feira semanal de produtos municipais (hortaliças, frutas, verduras,
legumes, doces, laticínios, artesanatos, flores, plantas);

•

Garantir a ocupação sustentável do uso do solo e área de proteção ambiental no
entorno do município;

•

Construção de uma praça ao lado da UBS Luiz Nogueira;

•

Revitalizar o córrego da Biquinha na área do Parque Ecológico;

•

Criar parcerias público-privada para a manutenção do Parque Ecológico Beatriz
Helena Espíndola;

•

Ampliar e intensificar o Programa de Educação Ambiental nas escolas da rede
municipal de ensino através do projeto "Ambiente Saudável, Cidade Feliz";

•

Fortalecer ações de gestão ambiental;

•

Estimular e ampliar a utilização do serviço de coleta seletiva de resíduos;

•

Garantir a parceria com o Programa PRÓ-MANANCIAIS (COPASA) para ações de
preservação ambiental no município;

•

Elaborar e executar o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB ( Lei nº
11.445/2007), marco regulatório para o setor de saneamento;

•

Elaborar e executar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos –
PMGRS;

•

Desenvolver e executar o plano municipal de arborização urbana;

•

Implantar novas ações de saúde animal, em parceria com entidades e comunidade,
criando um sistema de atendimento para os animais em risco e abandonados,
inclusive com castração;

•

Realizar melhorias no sistema de captação de água, tratamento, proteção de
nascentes e encostas, rios e ribeirões em parceria com a Copasa;

•

Realizar parcerias para execução de obras e ações voltadas para a preservação do
meio ambiente, como a construção de novas praças, parques, revitalização de
áreas verdes, etc.

SEGURANÇA

A atual administração de São Gonçalo do Pará tem implementado ações junto à Polícia
Militar para melhorar a segurança pública no município. Além da aquisição de viaturas,
aumento do efetivo e viabilização de nova sede do quartel para a instalação da PM, a
prefeitura realiza a manutenção dos veículos, garante o combustível das viaturas, energia
elétrica, água, internet, material de expediente e de limpeza e disponibiliza servidor para
conservação do prédio. É cedido também à corporação local um Ponto de Apoio, nas
dependências do prédio da Prefeitura, além de arcar com as despesas da Polícia Civil e
disponibilizar servidores. Essas iniciativas tem colaborado sobremaneira com as
atividades dos órgãos de segurança no município culminando com a redução da
criminalidade e propiciando aos cidadãos um cidade mais segura e organizada.
PROPOSTAS
•

Implantar o Plano Municipal de Segurança Pública com o objetivo de reunir
diretrizes no combate à violência e ajudar na queda dos índices de criminalidade
no municipio. O plano tem a finalidade de garantir à população um ambiente cada
vez mais seguro, além de uma cidade mais humana e organizada.

•

Implantar o Sistema de Vídeo-Monitoramento (Olho-Vivo);

•

Elaborar o Mapa da Violência e da Criminalidade em São Gonçalo do Pará com
objetivo de priorizar as ações de combate ao crime a partir de dados estatísticos
confiáveis e atualizados.

•

Apoiar a ações das Polícias Civil e Militar com doação de novas viaturas e
manutenção de combustível, auxílio na compra de equipamentos, reforma de
instalações etc;

•

Fortalecer as ações de segurança realizadas em parceria com as demais
instituições de segurança existentes no município;

•

Atuar com rigor no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente;

•

Desenvolver politica de segurança preventiva nos bairros e centros comerciais.

CULTURA E TURISMO
O papel da prefeitura no fortalecimento da cultura se dá por meio de políticas públicas de
incentivo cultural, patrocínio, apoio e realização de eventos, preservação e manifestações
culturais tradicionais e contemporâneos. Nesse sentido, a gestão na área cultural do
prefeito Toninho André é considerada um exemplo a ser mantido. Eventos populares,
como o aniversário da cidade, Arraíá Gonçalo, food truck, Encontro de Carros de Boi,
Encontro de Bandas, Cinema na Praça, entre outros são manifestações culturais que
devem ser incentivados pelo poder público, não apenas para a preservar uma cultura,
mas também como fomento à economia local, ao turismo, aos artistas, produtores e
realizadores. Neste sentido, a futura administração de Márcio Risadinha e Paulo da
Siderúrgica priorizará também políticas públicas para o fomento do turísmo em São
Gonçalo do Pará, setor ainda pouco explorado pela economia local. O turismo religioso
tem solo fértil no município a ser desenvolvido através de articulação, gestão, informação
e formação de políticas de turismo pactuadas entre o governo municipal e a sociedade. A
preservação do patrimônio histórico e arquitetônico realizado por meio de obras de
restauração, reformas e requalificação de áreas e imóveis são políticas públicas de
fundamental importância para a sociedade de São Gonçalo do Pará.
PROPOSTAS

•

Garantir recursos para a realização do calendário municipal de eventos e festas,
como o aniversário da cidade, Arraiá Gonçalo, Festa do Rodeio, Encontro de carros
de bois, Encontro de bandas, etc;

•

Garantir o incentivo e apoio às festas e manifestações religiosas, como de Nossa
Senhora Aparecida, Congado, evangélicas e outras.

•

Garantir a manutenção e ampliação do Projeto Hora do Conto, realizado
mensalmente na Biblioteca Municipal;

•

Garantir recursos para a realização regular do projeto Cinema na Praça;

•

Fortalecer o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico;

•

Reformar, ampliar o acervo e informatizar a Biblioteca Pública Municipal Padre
José Queiróz;

•

Instituir o Plano Municipal de Cultura;

•

Instituir o Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais – SMIIC,
realizando o mapeamento de todas as expressões culturais, material e imaterial do

município;
•

Instituir o Programa de Formação Cultural, realizando periodicamente cursos,
oficinas, fóruns e seminários de qualificação de gestão cultural, linguagens
artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da cultura, capacitando assim os
agentes públicos e agentes culturais do município;

•

Implantar o Centro Histórico de São Gonçalo do Pará;

•

Criar mecanismos de comercialização do artesanato local através de distribuição,
feiras e comercialização de produtos;

•

Firmar parceria com o governo Estadual, Federal, intuições públicas e privadas a
fim de garantir a implantação de ações culturais intergovenamentais no município;

•

Criar um programa cultural que leve as manifestações artísticas para as
comunidades rurais, respeitando a diversidade cultural do munícipio;

•

Criação do roteiro turístico religioso e cultural, incluindo apresentações artísticas.

ESPORTE E LAZER
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer desenvolveu nos últimos oitos anos uma
programação intensa voltada para a execução de eventos esportivos e de lazer. O apoio
ao esporte amador por meio de um calendário regular de atividades garantiu a realização
de campeonatos de futebol de várias categorias, incentivos ao esporte amador,
manutenção e reforma do estádio municipal, bem como projetos de inclusão social
através do esporte. O destaque fica por conta da reforma e ampliação da Praça de
Esportes, que retornará em breve ao usufruto da população num espaço totalmente
repaginado para a prática de esporte, lazer e entretenimento. Quadra poliesportiva
coberta, quadras destinadas a outras atividades, piscina semiolímpica, além de uma
piscina coberta e aquecida para hidroginástica e outra para as crianças. Saunas,
banheiros, restaurante, área de convivência e toda estrutura de acessibilidade faz da
Praça dos Esportes um legado para o setor que nos próximos anos ocupará lugar central
na realização de atividades esportivas, eventos educacionais e culturais.

PROPOSTAS

•

Projeto Viva Melhor - Ocupação do tempo livre e melhoria da qualidade de vida, da

saúde e da educação através de prática esportivas, da atividade física e do lazer
para alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo;
•

Projeto esporte e cidadania - oferecer às crianças e jovens de 6 a 21 anos aulas de
atividades esportivas, como futsal, futebol, natação, vôlei, basquete e diversas
outras modalidades a serem realizadas na praça de esportes;

•

Projeto brincando com esporte - Oferecer às crianças e adolescentes opções de
lazer, esporte e cultura durante as férias escolares no Parque Ecológico, na Praça
de Esportes e no Estadio Municipal;

•

Programa segundo tempo - Democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte
educacional nas quadras das escolas durante o período de férias, a fim de
promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes;

•

Programa esporte e lazer da cidade - Proporcionar a prática de atividades físicas,
culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias e pessoas portadoras de
deficiência, estimulando a convivência social;

•

Inclusão social de pessoas com deficiência por meio de atividades esportivas,
como basquete, tênis, natação, etc a ser realizado na Praça de Esporte;

•

Investir em eventos e campeonatos de ciclismo em suas diversas modalidades;

•

Aperfeiçoamento organizacional dos campeonatos de futebol amador;

•

Revitalização do Estádio Renato Azeredo com instalação de novo alambrado,
vestiário, finalização da cobertura da arquibancada, tratamento do gramado e
troca de iluminação;

•

Instalação de alambrados nos campos das comunidades rurais.

