Programa de Governo
Administração 2021/2024

Prefeito: RAUL ARAÚJO
Vice-prefeito: Thiaguinho
“Um novo caminho com trabalho e igualdade social”
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APRESENTAÇÃO
É com muito orgulho, muita vontade de acertar e firmes propósitos que o
partido apresenta o Programa de Governo da candidatura de Raul Araújo para
prefeito de São Sebastião do Oeste e Thiaguinho para vice-prefeito.
Este projeto contém ideais e metas para transformar a cidade de São
Sebastião do Oeste em um exemplo de gestão inovadora e responsável, com muito
planejamento e ações propositivas efetivas para a população do município.
É notória a necessidade de mudança. A estagnação de uma administração
pública traz graves consequências para a população e para o desenvolvimento do
município. Há de se ter um olhar amplo, com diretrizes firmes e muita hombridade
para realizar sonhos e atingir as metas propostas.
A disposição para a vida pública deve partir do princípio de querer fazer a
diferença na vida das pessoas, aliada à uma vontade enorme de proporcionar uma
qualidade de vida melhor para o povo de São Sebastião do Oeste. Foi com esse
propósito que a candidatura de Raul foi lançada, com a força de caráter que lhe é
peculiar, com a grandeza conhecida de seu coração e com a imensa vontade de fazer
o melhor para cidade que tanto ama.
Assim, com muito trabalho, vamos em busca da mudança que queremos, para
alcançarmos um grande desenvolvimento e um futuro cada vez mais promissor para
São Sebastião do Oeste.

“ Um novo caminho com trabalho e igualdade social“
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PROPOSTAS
O Programa de Governo ora apresentado, traz diretrizes para uma gestão
inteligente, inovadora e responsável que visa a retomada do desenvolvimento
sustentável do município de São Sebastião do Oeste/MG.
O conceito de gestão inteligente visa um desenho institucional e
administrativo com uma estrutura organizacional dividida em quatro eixos
fundamentais e norteadores: Social, Econômico, Infraestrutura e Urbanismo,
Governança.

EIXO 1 – SOCIAL:
EDUCAÇÃO
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•

Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais de Educação;

•

Criar política municipal para erradicar o analfabetismo e ampliar o nível de
escolaridade de jovens e adultos;

•

Viabilizar a criação do segundo turno escolar ampliando o tempo de
permanência do estudante sob os cuidados da escola, com atividades
culturais, esportivas, de reforço, pedagógicas, artísticas;

•

Ampliar a creche para atender a demanda dos pais que precisam trabalhar e
não têm onde deixarem seus filhos;

•

Modernizar os equipamentos tecnológicos das escolas municipais;

•

Manter em boas condições a frota do transporte escolar;

•

Dar ênfase aos projetos de capacitação continuada aos professores da rede
municipal, bem como focar na valorização profissional da classe e na
qualidade do ensino;

•

Criar, estimular e organizar a Associação dos Estudantes Universitários para
juntos discutir interesses da classe como a melhoria da ajuda no transporte
até às universidades;

•

Adquirir materiais pedagógicos, merenda escolar com qualidade, tecnologia
da informação;

•

Distribuir gratuitamente Kits de Material Escolar incluindo mochila e pares
de uniformes completos para todos os alunos da rede municipal de ensino;

•

Desenvolver ações de incentivo literário para crianças e jovens;

•

Apoiar a Educação Especial, oferecendo suporte para atendimento dos
alunos e parcerias que colaborem com a melhoria da qualidade de vida;

•

Estimular as atividades e cursos profissionalizantes, através de parcerias
com o terceiro setor.

SAÚDE
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•

Melhorar a oferta de especialidades médicas e laboratoriais;

•

Apoiar o Conselho Municipal de Saúde: capacitar os conselheiros, incentivar
a participação em eventos de saúde pública, apoiar as iniciativas dos
conselheiros;

•

Dinamizar e potencializar o trabalho dos agentes comunitários de saúde
permitindo que façam um trabalho mais amplo e eficiente no atendimento ao
cidadão. Essa estruturação passa pela compra de equipamentos e materiais,
bem como pela valorização e capacitação dos profissionais do PSF;

•

Melhorar e integrar o sistema das unidades de saúde com o armazenamento
do histórico de atendimento dos pacientes;

•

Desenvolver políticas públicas voltadas ao atendimento de enfermidades,
controle de reprodução e atenção aos animais domésticos;

•

Manter e, se possível, melhorar o fornecimento gratuito de medicamentos à
população na rede de saúde ou em domicílio;

•

Aumentar os itens da farmácia básica de medicamentos, inclusive com política
de atendimento a demandas de alto custo que não estejam abarcadas pelas
políticas de atendimento dos governos estadual e federal;

•

Promover treinamentos voltados à equipe de Vigilância Sanitária, a partir de
constatação das necessidades levantadas buscando realizar ações preditivas,
preventivas e curativas, de forma a manter os excelentes índices alcançados
pelo município, sobretudo na prevenção de doenças endêmicas e no
enfretamento do novo Coronavírus;

SEGURANÇA PÚBLICA
•

Reativar e ampliar o sistema de videomonitoramento em todas as saídas da
Cidade e em pontos estratégicos em parceria com a Polícia Militar;

•

Apoiar a Polícia Militar em todos os aspectos, sobretudo, apoio material e
logístico visando garantir cada vez mais uma cidade tranquila para se viver;

•

Implantar nas escolas capacitações preventivas para crianças e jovens sobre
drogas, álcool e tabagismo;

•

Realizar ações conjuntas entre todas as secretarias municipais, programas e
projetos voltados à segurança pública.

ASSISTÊNCIA E POLÍTICAS SOCIAIS
EMANCIPATÓRIAS
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•

Implantar o Programa de Entrega de Medicamento ao Idoso. A iniciativa é
parte do programa de atenção ao idoso que vai prever atendimentos
diferenciados e políticas públicas de prevenção e atendimento especial para
pessoas com 60 anos ou mais;

•

Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais, da Assistência Social, dos
Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso, da Habitação, da
Mulher e os Comitês: Bolsa Família, Segurança Alimentar e Nutricional – Fome
Zero e do Conselho Tutelar;

•

Ampliar o atendimento do CRAS enquanto equipamento público de acesso as
Políticas Públicas principalmente no atendimento as necessidades básicas da
população;

•

Melhorar as políticas públicas de atenção e integração da Terceira Idade;

•

Definir equipe de referência para a prestação de serviços, preferencialmente
com servidores bem capacitados, valorizando e qualificando os trabalhadores
que prestam serviços de caráter público e continuado;

•

Desenvolvimento de um programa efetivo de prevenção ao uso de drogas e
álcool em parcerias com OSCs e outras entidades;

•

Desenvolver programas de proteção aos direitos da mulher;

•

Ampliar e fortalecer as políticas de combate à discriminação e valorização da
diversidade de gênero, étnico-racial e de diversidade sexual.

AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA
ALIMENTAR
•

Reforçar as ações de fortalecimento e apoio à agricultura familiar;

•

Viabilizar cursos de aprimoramento de técnicas;

•

Fomentar as políticas públicas de segurança alimentar no município.

EIXO 2 – ECONÔMICO:
CULTURA E TURISMO
•

Apoiar os Conselhos Municipais de Cultura e Patrimônio Histórico e ampliar
suas ações;

•

Elaborar projetos para serem inseridos nas Leis de Incentivo à Cultura para
a execução de projetos;

•

Disponibilizar editais de chamamento público para apresentação e seleção
de projetos para fomento cultural;

•

Apoiar as Organizações da Sociedade Civil do município e apoiar a criação de
tantas outras para o fomento cultural;

•

Estimular ações que incorporem a preservação da memória e patrimônio
cultural do município;

•

Criar pontos de cultura no município através da Rede Cultura Viva;

•

Estimular e promover ações literárias: eventos, concursos, premiações.

ESPORTE E LAZER
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•

Inserir propostas de projetos esportivos nas leis de incentivo ao esporte do
estado e do governo federal;

•

Apoiar e aprimorar todas as práticas esportivas, nas diversas faixas etárias
(ex.: futebol de campo, futsal, atletismo, basquete, vôlei, handebol, xadrez,
balé, ginástica rítmica e outros);

•

Promover os Jogos Estudantis Municipais e inscrever as equipes em Jogos
intermunicipais;

•

Incentivar as atividades físicas com iniciativas de corrida, ciclismo e skate;

•

Apoiar os campeonatos de futebol municipais e intermunicipais;

•

Fomentar a participação e a interação da juventude nos espaços digitais.

ECONOMIA CRIATIVA
•

Criar eventos e projetos da economia criativa;

•

Fomentar os projetos através de leis de incentivo e parcerias;

•

Proporcionar cursos de capacitação para elaboração de projetos, execução e
prestação de contas.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
•

Assegurar o acesso às informações das tecnologias e ferramentas disponíveis
para apoiar o produtor, empresário, investidor, seja com linhas financeiras
ou parcerias;

•

Disponibilizar apoio técnico para desenvolver Leis para concessões, parques
tecnológicos e hubs digitais;

AGRONEGÓCIO, AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E SERVIÇOS
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•

Propor incentivos para instalação de empresas no município, buscando
geração de emprego e renda, através de leis que proporcionem segurança
jurídica para investidores;

•

Ampliar e/ou implantar cursos profissionalizantes através de parcerias com
o Terceiro Setor;

•

Promover parcerias para qualificar trabalhadores do comércio local;

•

Facilitar acesso de empresas, microempresas e empreendedores individuais
ao crédito e microcrédito, mediante apoio na elaboração de projetos e
mecanismos de desburocratização;

•

Integrar as ações de fomento, apoio ao comércio justo e solidário;

•

Possibilitar a participação dos empreendimentos de economia solidária nas
compras governamentais;

•

Incentivar a capacitação e formação na temática de economia solidária;

•

Divulgar e promover a utilização das linhas de investimentos disponíveis para
o trabalhador (capital de giro, construção civil, inovação e difusão tecnológica
etc).

•

Ampliar o acesso aos programas de educação e capacitação para o
fortalecimento dos agricultores, transformando-os em empreendedores do
agronegócio, com efetivos resultados financeiros;

•

Apoiar as ações dos produtores rurais como leilões e competições;

•

Promover e incentivar feiras de produtos do município.

EIXO 3 – INFRAESTRUTURA E URBANISMO:
MEIO AMBIENTE
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•

Realizar o cercamento de nascentes;

•

Incentivar a criação de uma Associação de Catadores de Materiais Recicláveis
no município;

•

Propor campanhas de educação ambiental à população;

•

Incentivar o plantio de árvores e a revitalização de nascentes e áreas verdes.

SANEAMENTO BÁSICO
•

Criar um aterro controlado onde hoje é o lixão municipal e, a médio prazo,
viabilizar a inserção do município em consórcios intermunicipais para
resolver definitivamente o problema do lixo municipal;

•

Implantar a coleta seletiva no município e dar o devido tratamento aos
resíduos sólidos urbanos;

•

Ampliar o acesso de todo o município ao tratamento de esgoto;

•

Articular com as esferas estadual e federal as políticas disponíveis para o
saneamento básico.

MOBILIDADE URBANA
•

Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios públicos
construindo mais rampas para cadeirantes, portadores de deficiência física e
mobilidade reduzida;

•

Revitalizar as calçadas e ruas;

•

Realizar a manutenção eficiente da iluminação pública;

•

Implantar e manter as Patrulhas Rurais e buscar recursos para ampliar e
renovar constantemente para atender mais e melhor os agricultores;

•

Manter a equipe de trabalhadores para continuar a execução de calçamentos
no Município.

OBRAS PÚBLICAS
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•

Garantir estrada em bom estado para que os produtores possam escoar a
produção e se deslocarem com conforto e segurança;

•

Garantir um amplo programa de atendimento técnico e de máquinas dentro
das propriedades rurais;

•

Elaborar o plano de “Pavimentação e Calçamento Municipal”;

•

Promover a manutenção das estradas, mata-burros, pontes, calçamentos,
asfaltos, nascentes e rios, voltada às boas condições de preservação do meio,
à trafegabilidade e ao escoamento de produção;

•

Construir uma mini rodoviária com ponto de táxi e ônibus;

•

Criar ciclovias, ciclofaixas e pista de caminhada em eixos estratégicos.

EIXO 4 – GOVERNANÇA:
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
•

Manter a Administração aberta à participação popular através das mais
variadas ferramentas, inclusive com a realização de orçamentos
participativos;

•

Com as finanças equilibradas estudaremos com os Servidores Municipais
uma política de valorização destes, desde que a situação econômica do país
assim o permita;

•

Garantir a continuidade dos pagamentos dos salários aos Servidores
Municipais com pontualidade, bem como dos fornecedores;

•

Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a
atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público;

•

Proporcionar com apoio tecnológico, celeridade nos serviços prestados à
população, melhorando a comunicação e a interação com a sociedade de
forma integrada;

•

Criar os Conselhos Municipais de Desenvolvimento
aprimoramento das políticas públicas setoriais;

•

Investir no desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos em
áreas como a saúde, a educação, transportes, saneamento e habitação.

Local,

para

PROCURADORIA JURÍDICA
•

Promover a regularização fundiária da Cidade, de modo a garantir aos
munícipes o direito ao seu título de propriedade.

•

Viabilizar modernização e atualização do arcabouço jurídico do município;
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•

Elaborar marcos regulatórios para a segurança jurídica de investidores.

OUVIDORIA
•

Implantar a ouvidoria pública municipal, conforme lei federal que institui o
Código do Usuário;

•

Disponibilizar equipe capacitada para atender os munícipes em todos os seus
questionamentos, necessidades, sugestões e críticas.

MACROPLANEJAMENTO
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•

Desenvolver a modernização da Constituição Municipal;

•

Elaborar o plano de desenvolvimento econômico e administrativo a curto,
médio e longo prazos para o município;

•

Elaborar os marcos regulatórios de desenvolvimento, tecnologia e inovação
para concessões e PPPs.

•

Realizar a modernização institucional da administração pública.

EXPEDIENTE PROGRAMA DE GOVERNO
“ Um novo caminho de trabalho e igualdade social ”
Raul Araújo: Candidato a Prefeito
Thiaguinho: Candidato a Vice-prefeito
Partidos
Partido Progressista – PP
Partido Trabalhista Cristão - PTC
Coordenador Geral da Campanha
Odair Mendes Silva
Organização e Revisão
Sistema Integrado de Gestão Municipal - SIGMA
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