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 APRESENTAÇÃO 

Com planejamento e vontade política, o Município de Rosário – 

MA irá crescer com responsabilidade, acreditando na capacidade 

produtiva de nossa gente. Eu, Willame Waquim Anceles candidato a 

prefeito pelo PCdoB e José de Ribamar, candidato a vice- prefeito, pelo 

PDT, estamos apresentando o nosso Plano de Governo para o biênio 

2016 a 2020. Este projeto contém os deveres e compromissos de 

governo, utilizando, por certo, recursos do município, e os oriundos dos 

governos federal e estadual; de autarquias, agentes financeiros e da 

iniciativa privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Plano de Governo 

1.1 Estrutura do Município e Administração Pública: 

A partir de levantamentos de dados sobre a situação atual da 

infraestrutura, da proposta politica definida através de debate 

com os segmentos agregados ao projeto de governo e de uma 

avaliação financeira criteriosa, deverá ser elaborado um plano de 

restruturação do município, visando compatibilizar os 

desenvolvimentos urbano, rural, econômico e social. 

O nosso governo valorizará o servidor do município, inclusive, 

no dialogo com a sua Associação. O ingresso de novos servidores, 

quando necessário, dar-se-á, exclusivamente, através de 

concursos público. Incentivaremos a criação de um Plano de 

Carreiras, para valorizar o trabalhador e a qualidade de seus 

serviços. A capacitação do servidor público é, também, meta 

prioritária do nosso governo.  

  

1.2 A RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

ONGs: 

As organizações Não Governamentais consolidaram sua 

posição na comunidade e tem para nós um significado destacado. 

Elas se estabelecem como representantes de setores específicos, 

com liberdade e posicionamento e independência politica, para 

serem ao mesmo tempo, críticas da sociedade e dos poderes 

constituídos. Nosso governo estará pronto pra ouvir tal setor, 

estabelecendo uma relação de reciprocidade crítico-construtiva, 



isto é  fortalecer as entidades que genuinamente estão voltadas 

aos interesses populares da cidadania e da proteção ambiental.  

Descentralização:  

Nosso governo não será um governo de gabinete, mais sim, 

um governo dos bairros, dos povoados, e principalmente da zona 

rural, incluindo uma Sub Prefeitura do outro lado do rio Itapecuru, 

ao lado do povo. Quando assumirmos o governo municipal, 

daremos a demonstração de como agir com mobilidade e 

presença, nesses setores. Setorialmente, isto é, na educação, 

saúde, assistência social, juventude, cultura, esporte e lazer, 

habitação, meio ambiente, segurança, pública e outras ações 

sociais, o governo caminhará, cada vez mais para próximo da 

população.  

 

 

 Participação Popular:   

Para a concretização da cultura do planejamento, é 

imprescindível que a população, de diversas formas e meios, 

venha participar, acompanhando as ações do governo. Esta 

participação se dará através dos Conselhos Comunitários, nos 

debates da definição orçamentária, nos Conselhos Setoriais e 

diretamente, através dos setores administrativos, chamados 

Orçamento Participativo e Consulta a comunidade.   

 

 Legislativo:  

A relação entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

deve ser antes de tudo, harmoniosa. O papel dos dois 

primeiros é de complementariedade no cumprimento dos 

interesses sociais, portanto, devera ser harmônico, 

imprescindível para a concretização de uma democracia 

dinâmica.  

A convivência com os vereadores em nosso governo, 

independentemente de cor partidária ou política ideológica, será 

próxima e respeitosa. O vereador é, sem duvida, a voz do povo na 



Câmara Municipal, merecendo toda a nossa atenção, respeito e 

prioridade na execução das suas indicações.  

 

 

2. Diagnostico – Orçamento – Governo – Máquina e Recursos 

Humanos.  

 

Veja que o governo tem que procurar avaliar a dinâmica do 

processo em ambos os sentidos, para garantir a paridade de ação 

e reflexão, mantendo inter-relação ativa entre seus diversos 

órgãos.  

 

2.1 Estrutura básica do futuro governo:  

Órgãos de Apoio:  

 Comunicação e Relações Públicas;  

 Recepção do Usuário;  

 Consulta a Sociedade – Orçamento Participativo; 

 Secretaria de Governo; 

 Assuntos Jurídicos; 

 Assuntos Administrativos;  

 Assuntos Econômicos e Financeiros.  

 

Órgãos de Planejamento: 

 Planejamento estratégico das ações do governo; 

 Acompanhamento das ações do governo.  

Órgãos de Ação: 

 Ações de manutenção da cidade e da máquina de governo; 

 Ações sociais; 

 Ações de desenvolvimento econômico.  

AÇÕES POLÍTICAS 

-Relações Comunitárias 



 A participação popular será marca decisiva de nosso governo. Tal 

experiência administrativa terá o fator participação, como instrumento 

imprescindível. È parte integrante e inalienável do conjunto desta 

proposta e garantia da permanecia de sua aplicação, já que é 

estabelecido como a cultura do planejamento. Para garantir a tal ideia, é 

preciso criar os seguintes meios:  

 Instituto de planejamento Rural – sub prefeitura :   

Como funcionaria¿ 

 Transparência e Comunicação: 

 

Será criado um setor encarregado de informar todos os atos 

administrativos, a todo cidadão interessado, proporcionado à 

sociedade, o acompanhamento simultâneo das ações do 

governo, tornado transparente a aplicação dos recursos 

públicos e as decisões que influenciam na vida econômica e 

social do município. Esta metodologia será disponibilizada em 

redes sociais para a agilizar a comunicação e acesso. Também 

em rede informatizada.  

 Recepção ao Usuário:  

Através de um sistema cada vez mais aperfeiçoado de 

informatização, o cidadão terá acesso, através de terminais de 

computador, a todas as informações administrativas em 

andamento ou da estrutura de serviços a seu dispor.  Por 

exemplo, num Posto de Saúde, poderá ter um terminal que 

proporcione acesso a estrutura do atendimento do município , 

numero de médicos e atendentes, marcações de exames, 

equipamentos disponíveis, medicamentos a disposição, fichas 

de acompanhamento dos pacientes.  

 

 Secretaria de Governo: 

Manter todas as relações que digam respeito a demandas ou 

relacionamento político , além de buscar uma compatibilização 

e harmonia entre as Secretarias e órgãos e, destes com a 

Câmara Municipal, Partidos e Agentes Políticos (Sindicatos, 



Governos Vizinhos, Governo do Estado, Governo Federal). 

Dentre outros. Auxiliar o prefeito na relação com os três 

poderes.  

 

 Assuntos Jurídicos, Administrativos e Econômico – Financeiro 

Com permanente treinamento e reciclagem do servidor 

publico e informatização do atendimento a população, dar 

novo perfil a esses setores da administração, tornando os 

eficientes e de qualidade.  

 Manutenção da cidade:  

Fortalecer a Secretaria de Meio Ambiente, que englobará as 

atividades de manutenção dos espaços públicos, urbanos e 

rurais, bem como as atividade de ação ambiental, tal como: 

educação ambiental, gerenciamento de áreas de proteção 

ambiental, praças e áreas verdes.  

 

 

PROGRAMAS SETORIAIS  

 

AÇÃO SOCIAL: 

 

A maioria dos Rosarienses vive do seu trabalho, formal e 

informal, sobrevivendo com grandes dificuldades, distante da 

assistência medica e habitacional, além de conviver com a 

insegurança. Essa grande parte de excluídos é explorada no 

seu trabalho, ganha pouco , tem poucos direitos garantidos , 

dorme e come mal. Por essas razões , é que pretendemos 

investir maciçamente no social.  

 

 Implantar e/ou manter Programa Bolsa Cidadão, a fim de 

erradicar a miséria; 

 Manutenção e Ampliação dos programas dos governos 

federal, estadual e municipal; 

 Implantação de PECs – Pontos de Encontros Comunitários;  

 Construção de Creche; 



 Tratamento especial aos servidores municipais e 

fortalecimento da sua associação.; 

 Resgastes de pessoas com necessidades especiais. 

EDUCAÇÂO 

A educação de um povo é o termômetro que nos permite medir o 

seu próprio desenvolvimento. Só pode se pensar na educação como 

fator primordial de desenvolvimento da cidadania, para que isso seja 

possível, a escola como espaço oficial de apropriação do conhecimento, 

deve trabalhar criticamente a visão do senso comum, que o aluno trás 

para sala de aula, desenvolvendo progressivamente uma compreensão 

objetiva e cientifica do próprio conhecimento.  

O aluno deve ser auxiliado a adquirir a capacidade de observação, 

análise e interpretação da organização econômica, politica, social e 

cultural das sociedades em geral e do seu papel como cidadão. A 

educação será o centro de nossa atenção, como reflexo de sua 

importância central e relevância para a solução consequente de tantos 

outros assuntos. Priorizar o acesso a educação para todos. Considerar e 

escola como o centro das relações do cidadão, como o meio de 

estabelecer o lugar que a fortalecemos as relações, sociedade – 

educação, onde a escola será o palco. Ampliaremos os recursos 

destinados a educação.  

Principais ações a serem tomadas 

 Gestão democrática; 

 Combate sistemático ao analfabetismo; Erradicação do 

analfabetismo através da ampliação da EJA- Educação de 

Jovens e Adultos e criação de novos programas. 

 Curso de aperfeiçoamento para os profissionais de educação 

com base no Coaching; 

 Valorização do Educador com a readequação do Plano de 

Cargos e Salários 

 Educação Rural e Pedagogia da Alternância;  

 Escola de tempo integral; 



 Reforma, ampliação de escolas e aquisição de equipamentos; 

 

 

SAÚDE  

 

Dar a questão da saúde um tratamento holístico, vendo a 

saúde pelo do individuo e da coletividade saudáveis e não mais 

só pelo lado da cura de doenças. Para Tal iniciaremos tratando 

doenças pela causa, que começa na desnutrição, na falta de 

saneamento básico e na necessidade de atividades esportivas 

e culturais. Com essas ações, reduzem-se drasticamente as 

filas em postos de saúde e se conduz a sociedade uma vida 

mais saudável com Programas de Qualidade de Vida.  

 Para atender o tratamento de doenças, buscar diversificar 

as terapias, colocando á disposição do Sistema, além das linhas 

existentes, e levando conhecimento fomentando a auto 

prevenção. Fortalecer e ampliar as ações dos agentes 

comunitários de saúde, integrando-os ás ações do município, 

principalmente, no combate ao mosquito Aede aegipty.  

 

Principais ações a serem tomadas 

 

 Fortalecimento do Sistema de saúde 24 horas; 

 Contratação de profissionais de saúde com dedicação 

exclusiva; 

 Fortalecimento do Serviço Ontológico Municipal; 

 Fortalecimento do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde; 

 Aquisição de ambulância para o Programa de saúde 24 horas; 

 Implantação do programa de saúde Itinerante, para atender a 

população da zona rural; 

 Construção do Hospital; 

 Sistema de Consultas e exames informatizados; 

 Aquisição de um Tomógrafo para o CESP. 



CULTURA 

A ação desse segmento será a de descentralização, ampliação de 

estruturas e disponibilização de meios, o mais amplo, para 

permitir o acesso a todo cidadão. Promover e valorizar os artista e 

a cultura local, estimula-se o agente cultural local, criam-se 

oportunidades regionais, distribui-se renda e circula-se o recurso 

no município.  

Principais ações a serem tomadas: 

 Criação de um prêmio para a publicação de livros; 

 Construção da Casa da Cultura;  

 Implantação de oficinas de artes; 

 Criação da Escola Municipal de música;  

 Criação de pequenas e fortalecimentos de bibliotecas publicas 

decentralizadas digital;  

 Implanta e/ou manter o Calendário Municipal de Eventos 

através de atos normativos. 

 Criação e/ou ativação do Festival de Música Popular e Festival 

de Música Gospel. 

 

 

HABITAÇÃO  

Manter um trabalho conjunto, tripartite – iniciativa privada, 

Cooperativas e Poder Público – para caminhar na redução do déficit 

habitacional.  

 Erradicação de todas as casas cobertas por palha, papel e lona;  

 Regularização de Terrenos e lotes; 

 Fortalecimento do Programa minha casa , minha vida; 

 Incentivo a pesquisa tecnológica para a construção de 

moradias populares;  

 Urbanização de todos os bairros, vilas e povoados; 

 Regularizar Igrejas.  

 



GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

Instruir um Programa de Geração de Emprego e Renda, com 

apoio integral as micro e pequenas empresas do município, 

incentivando – as a produção e aberturas de novas 

perspectivas de trabalho. A secretaria de desenvolvimento 

econômico será criada em nosso governo para fomentar o 

Fundo Municipal de Investimento, através do qual geraremos 

empregos diretos e indiretos, com o aproveitamento da mão-

de-obra ociosa a partir da zona rural, as pequenas fabricas de 

fundo de quintal, na confecção de vestuário, calçados, 

artesanatos, matérias diversos, transformação de frutas em 

sucos, doces e polpas. Concessão de empréstimos para 

aquisição de matéria-prima, com financiamentos 

desburocratizados, entidades financeiras publicas, cuja 

carência seja suficiente a musculação da micro empresa em 

parceria com o SEBRAE.  

Instituir uma politica de atração de recursos externos para 

revitalização do Distrito Industrial de Rosário e das empresas 

ali implantadas abrir nessa área, também, espaços para as 

micro empresas.  

 

Principais ações a serem tomadas 

 

 Criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

 Estimular a agroindústria;  

 Investir na economia rural; 

 Incentivar e fomentar a instalação nas chamadas fabricas de 

fundo de quintal; 

 Criar Programa de Incentivo aos comerciantes que melhorarem a 

arquitetura de seus pontos comerciais; 

 Viabilização de um Viva Cidadão; 

 Implantação do Programa de renda minha baseado em dados do 

ETSUS. 

 Elevação do IDEB á .................. 



 Núcleo de Prevenção de Acidentes. 

 

MEIO AMBIENTE  

Fortalecer a Secretaria e o Conselho Municipal de Meio Ambiente 

com as seguintes atividades: manutenção e embelezamento urbano; 

área de praças; jardins; educação ambiental; fiscalização e 

monitoramento ambiental. 

Projetos: amplo projeto de educação ambiental; coleta seletiva de lixo. 

Trabalhar com o conceito de Sociedade Sustentável.  

Principais atividades a serem tomadas:  

 Programas de áreas degradadas no entorno do Rio Itapecuru; 

 Implantar uma usina de tratamento e reciclagem de lixo; 

 Modernização do sistema de coleta seletiva de lixo; 

 Elaboração de um plano de arborização para Rosário; 

 Construções de interceptores sanitárias para evitar a 

contaminação dos cursos de agua para o rio Itapecuru; 

 Implantar o sistema de gestão ambiental e da qualidade ISO 

9.000, 12.000 e 14.000; 

 Fortalecer o Programa de Educação Ambiental em todo o 

município de forma regular nas escolas da zona urbana e rural; 

 

 

JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

 

Junto com a Educação e Cultura, o setor esportes é um dos três 

pilares da plena formação do homem. A juventude é o futuro da 

nossa cidade.  

 Construção da Vila Olímpica; 

 Fortalecer espaços institucionais capazes de impulsionar politicas 

publicas de juventude de forma intersocial e promover a 

participação de jovens na elaboração de politicas;  

 Instituir o festival esportivo da cidade; 



 Recuperação das áreas de lazer existentes; 

 Criação e/ou ampliação das ações da Secretaria da Juventude; 

 Realização de eventos nas escolas para conscientização do 

combate ao uso de drogas. 

  Criação do Projeto Jovem Empreendedor. 

  Criação dos programa Valores da Terra, com o objetivo de 

descobrir talentos. 

  Construção de Praças da Juventude (Complexo Esportivo) por 

zonas. 

  Promover aquisição de material esportivo para aula de 

Educação Física. 

  Construção de Campos de Peladas na zona urbana e rural. 

Incentivo à prática de jogos escolares e campeonatos de 

intermunicipais.  

 Criação de Programas para campeonatos interescolares e 

interbairros, intercomunitários e intermunicipais. 

AGROPECUARIA 

Englobar desde o estimulo a agricultura familiar até as agroindústrias. O 

poder público manterá um setor administrativo para atendimento com 

insumos e equipamentos para o uso coletivo subsidiado.  Manterá 

recursos humanos, técnicos agrônomos e veterinários a disposição. O 

abastecimento é atividade complementar , quando estimularemos os 

produtores, colocando infraestrutura de distribuição e venda a 

disposição. Os produtores já existentes e com dificuldades serão 

atendidos em suas reivindicações e receberão tratamento paritário por 

parte do poder publico.  

Principais ações a serem tomadas: 

 Linha de crédito para produção da agropecuária; 

 Apoio a comercialização, com preço justo; 

 Assistência técnica em convênios com órgãos governamentais; 

 Melhorar a Politica educacional e de saúde em toda zona rural; 

 Compra Prioritária de produtos locais. 

 



 

SEGURANÇA PUBLICA  

 

Segurança é um direito do cidadão e deve ser dos poderes 

públicos. Nenhum país, Estado ou Município, alcança o seu 

desenvolvimento sustentável sem segurança. O nosso 

governo vai promover parcerias com os órgãos da Segurança 

Pública da União e do estados do Maranhão, para 

proporcionar garantias a população. Envidaremos esforços 

para garantir tranquilidade aos Rosarienses, bem como no 

comércio e residências.  

 Fortalecer a guarda Municipal; 

 Ampliar as relações entre os órgãos responsáveis pela 

segurança; 

 Monitoramento 24 horas; 

 Aquisição de equipamentos, veículos, fardamento para guarda 

municipal; 

 Promover Rondas diuturnas nos bairros, em conjuntos com a a 

Polícia Civil e Militar; 

 Reativar as ações da Secretaria Municipal da Mulher. 

 

CIENCIAS E TECNOLOGIA  

Se a ciência tem um compromisso com a verdade, a tecnologia deve ter 

um compromisso com a comunidade. 

A Administração publica não pode ficar de longe das atividades 

cientificas e das relações internacionais desenvolvidas pelos nossos 

centros de pesquisas. 

Aliados aos centros de pesquisas – CNPq e as universidades, um 

governo municipal pode e deve promover relação mais intima de troca 

na busca de soluções técnicas de problemas físicos e estruturais para o 

município, reciclagem de servidores, além da busca alternativa para o 

desenvolvimento condizente com as potencialidades locais.  



O governo municipal vai estimular e participar mais efetivamente dos 

trabalhos desenvolvidos com o apoio de centro de pesquisas e 

universidades, pares ampliar os esforços no sentido do nosso 

crescimento cientifico e tecnológico.  

 

Principais ações a serem tomadas: 

 Conveniar com CNPq, UNVASF, EMPRABA, CODEVASF E 

Instituo Federal do Maranhão; 

 Estimular o Sistema da Informação; 

 


