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1.

APRESENTAÇÃO

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato a reeleição CARLOS ALBERTO
para a administração municipal no período 2017-2020. O conteúdo programático das propostas foi
desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo dos quatro anos de mandato do candidato
como Prefeito da cidade de Carrasco Bonito. Neste período o candidato implementou um novo
Modelo de Gestão na administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes em
serviços críticos para a população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de
atuação do Governo.
O Modelo de Gestão implantado, com foco em instrumentos de planejamento e rigoroso
acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução e
meritocracia, também possibilitou a coleta e análise de informações preciosas para a concepção
de novas soluções para a cidade no médio e longo prazos, soluções que levarão a cidade a atingir
um posicionamento compatível com a sua importância no Estado.
O Plano de Governo aqui delineado representa a continuidade deste modelo de gestão de
alto desempenho e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do candidato. As
propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e complexidade que
demandarão uma administração extremamente dedicada e competente, muito próxima e
conhecedora das necessidades dos Carrasquense. Carlos Alberto se orgulha do trabalho
realizado em sua primeira gestão, marcada pela presença constante do Prefeito junto à população,
e se compromete a liderar, com ainda mais motivação e empenho, a próxima etapa do
desenvolvimento de Carrasco Bonito.

2

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

SUMÁRIO DAS PROPOSTAS DE GOVERNO
Educação - O futuro começa pelas crianças
Criar mais vagas para educação infantil, Implantando Creche.
Oferecer ensino integral para crianças, nos moldes do Programa Mais Educação -FNDE
Melhorar o Ensino do Municipio, transformando numa das três melhores do Estado no ensino
fundamental.
Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 6,0 para os anos
iniciais e igual ou superior a 5,0 para os anos finais do IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) em 2018.
Garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam alfabetizadas.
Reduzir para menos de a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º e 6º ano.
Garantir que 96% dos alunos da rede municipal se formem no 2º seguimento até os 16 anos.
Garantir aula de inglês e espanhol para todos os alunos das series iniciais ate dezembro 2018.
Saúde - Recuperando o tempo perdido
Garantir atendimento preventivo de saúde a toda população que precisa, ampliando o numero de
profissionais médicos nas UBS do municipio.
Implementar/Implantar o PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso)e atingir 70% de
cobertura do idosos atendidos por equipes SF e SB.
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Reduzir o tempo de espera para consultas médicas nas Consultas Especializadas, Contratando
Profissionais Especializados para Atender a demanda reprimida.
Atingir a mortalidade infantil inferior a 2 por 1.000 nascidos vivos.
Atingir a mortalidade materna inferior a 4 por 100.000 nascidos vivos.
Implantar novas Equipes de Saúde da Família.
Implantar novas equipes de Saúde Bucal e ampliar o numero de consultórios odontológicos nas UBS
com equipes multiprofissionais.
Meio Ambiente e Sustentabilidade – Carrasco Bonito para as próximas gerações
Aumentar para a cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento.
Arborizar novas áreas, garantindo o manejo das áreas reflorestadas
Plantar 2000 mil novas arvores em parques, praças e unidades de conservação.
Coletar 25% de todo o lixo reciclável produzido na cidade
Reduzir o numero de queimadas, implantando sistema de manejo do solo por gradagem apoiando
o homem do campo.
Moradia e Requalificação Urbana
Urbanizar comunidades de Carrasco Bonito, levando água, saneamento e serviços essenciais a
quem mais precisa.
Garantir que a construção de novas unidades habitacionais através do Programa Minha Casa Minha Vida
do Governo Federal formando parcerias.
Alcançar 5% de redução de casas de taipas, construindo casas de tijolos.
Recuperar e implantar as ruas urbanas e nos povoados Centro dos Firminos e Vinte Mil
respectivamente.
Concluir e implantar as obras de requalificação urbana de acordo ao código de obras e de Postura
do Município.
Transportes
Reduzir a taxa de acidentes com vítima no trânsito em, pelo menos, 15%.
Implementar campanhas de Educação para o Transito;
Investimentos - Prioridade para as Localidades Centro dos Firmino e Vinte Mil
Destinar recursos da prefeitura para dar continuidade ao plano de desenvolvimento nas Zonas
Rurais do Município.
Cultura - Revitalizar o passado e construir novas histórias
Beneficiar produções culturais (capoeira, danças e etc....)
Valorizar os artistas locais, através de incentivos em shows nos eventos municipais.
Desenvolvimento Social - Um futuro sem pobreza
Reduzir em pelo menos 10% a população carrasquense abaixo da linha da pobreza.
Garantir que todos os beneficiários do Bolsa Família carrasquense que estão sendo atendidos pelo
programa, façam cursos de geração de rendas.
Atingir 60% da cobertura de atenção em saúde mental (Centros de Atenção Psicossocial),
priorizando a atenção ao usuário infantil de álcool e crack.
Cadastrar novas famílias no Cadastro Único;
Ampliar o numero de Famílias atendidas pelo CRAS.
Ordem Pública e Conservação - Cuidando da cidade que amamos
Solicitar a implantação de Base Comunitária Militar no Município, afim de policiamento ostensivo e
preventivo no município
Manter um índice de apagamentos na iluminação pública dentro dos padrões internacionais

(inferior a 2%).
•
•
•
•
•

Gestão e Finanças Públicas - Um Governo de alto desempenho e próximo ao cidadão
Aumentar o numero de atendimentos dos serviços prestados, por ano, aumentando pra 70% os
serviços classificados como satisfeito/muito satisfeito em pesquisa de opinião.
Manter a capacidade de investimento da Prefeitura em uma média de 15% do orçamento total.
Estabelecer parcerias com outras esferas de governo e o setor privado, especialmente para
investimentos em infraestrutura.
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento permanentes dos
órgãos da administração pública municipal.

•

•

Desenvolvimento Econômico – Carrasco Bonito forte e preparado para o futuro
Aumentar e capacitar microempreendedores, autonomos e comerciantes locais, através de parcerias
com Sebrae preparando-os para futuro.
Apoio aos pequenos, médio e grandes empreendedores que desejam investir no município;
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VISÃO DE LONGO-PRAZO PARA ACIDADE

•

Este Plano de Governo considera um posicionamento de liderança para o município de
Carrasco Bonito a longo-prazo. A Visão que orientará o Governo, com alcance para 2020,
posiciona o Município como uma cidade de grande potencial para o crescimento sustentável e
para, trabalhar e conhecer.
No campo social precisamos elevar o IDH (índice de desenvolvimento Humano) para a melhoria
na qualidade de vida, um sistema de saúde básico eficiente e que promove hábitos e costumes
mais saudáveis para uma população integrada à educação e cultura. Para isso, devemos:
a. Melhorar educação, com maior investimento e valorização dos profissionais.
b. Reduzir o déficit habitacional.
c. Uma Cidade sem pobreza extrema, sem desigualdades extremas e mais integrada cultural e
socialmente.
No campo econômico, a Visão objetiva uma cidade de reconhecida pelo controle de seus gastos
e prioridades em investimentos. Para isso, posicionamos como:
d. Ser referencia em transparência e investimentos em novas tecnologias.
e. Referência na excelência do ambiente de negócios com destacada liderança na atração e
manutenção de investimentos produtivos.
No campo da sustentabilidade, posiciona a cidade como referência mundial em desenvolvimento
sustentável com a preservação de seu patrimônio ambiental.
f.

Manutenção e proteção da área de Preservação extrativista do Município, apresentando seus
corpos hídricos (rios, lagoas, córregos) limpos e preservados.
g. Manter sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários e lixo eficazes e universalizados.
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OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO
Objetivos Centrais do Governo

•
•

Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais.
Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais adequados às demandas e ao

•
•
•
•
•
•
•

crescimento da população.
Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural,
cultural e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças Carrasquenses.
Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo e para o
crescimento econômico sustentável.
Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia de Carrasco Bonito.
Tornar o Município uma cidade mais integrada do ponto de vista urbanístico e cultural.
Reduzir os indicadores de pobreza na cidade.
Posicionar o Município como importante centro político e cultural no cenário Estadual e Nacional
Valorizando as festas culturais.
Princípios de Atuação do Governo

•
•
•
•
•
•

Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, aproximando-o dos cidadãos.
Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e acompanhamento
para toda a máquina municipal.
Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e federais.
Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura.
Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padrão de qualidade
em todas as regiões da cidade.
Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com o setor privado
e outras esferas de governo.

•

Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da eficiência dos
processos da administração municipal.
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PROPOSTAS DE GOVERNO
Apresentação

•
•
•
•

•
•
•
•

As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste
Plano de Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e os
projetos que a compõem.
Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios a serem
enfrentados nos próximos anos para a área em tela.
Diretrizes: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo para a área em
questão.
Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área alinhados com as
diretrizes.
Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas propostas.
Para padronizar o detalhamento dos projetos e permitir ao leitor entendimento sobre o escopo de
atividades proposto, serão apresentadas as seguintes informações:
Situação atual: situação do tema coberto pelo Projeto e motivações para sua implementação.
Descrição: detalhamento do escopo do Projeto, apresentando, quando necessário, as frentes de
trabalho que a compõem e a área de cobertura.
Resultados esperados: impacto que se espera alcançar com a implementação do Projeto.
Indicadores de desempenho: indicadores a serem acompanhados para avaliar o andamento do
Projeto durante sua fase de implementação.
6.

EDUCAÇÃO

Diagnóstico de Educação
A partir de 2013 a reformulação do projeto pedagógico da rede de educação pública
do Carrasco Bonito provocou mudanças positivas no cenário da educação da cidade. O
investimento em infra estrutura e apoio pedagocio, promoveu-se um aumento da participação dos
pais na educação de seus filhos, e as crianças em áreas de risco receberam atendimento especial
por meio das.
Desde 2013 houve também uma maior integração entre a área de Educação e
demais áreas como Saúde, com o programa Saúde na Escolas, e Assistência Social, com a
definição de condições vinculadas à Educação para recebimento dos benefícios do Programa
Bolsa Família, como presença mínima dos alunos beneficiários nas aulas.
Entretanto, existem alguns desafios a serem superados pela Educação:
A carga horária das escolas municipais é reduzida quando comparada às referências
internacionais. Os espaços da rede municipal ainda carecem de mais laboratórios, bibliotecas e
salas de leitura.
Existem escolas com baixa conectividade, o que limita o acesso a recursos
tecnológicos.
Com a introdução de novos métodos pedagógicos e novas rotinas há necessidade
de investimentos em capacitação e treinamento do corpo docente.
Melhorar o Ideb nas escolas como mostrado no quadro abaixo:

4ª série / 5º ano
Município
CARRASCO BONITO

Ideb Observado
Metas Projetadas
2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
3.2 3.5 4.8 3.9

3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9

5.2

Obs: fonte Inep
* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados.
** Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 304 de 24 de junho de 2013.
*** Sem média na Prova Brasil 2013: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho
calculado.
**** Não divulgado por solicitação da Secretaria/Escola devido a situações adversas no momento da aplicação.
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.

Diretrizes de Educação
Construir um processo pedagógico modelo, estabelecendo um padrão de excelência no
ensino fundamental, baseado no ensino em tempo integral e na educação infantil.
•
Ser reconhecida pela sociedade como um sistema de ensino que proporciona oportunidade
•

para que todos os jovens terminem o ensino fundamental na idade correta, prontos para ingressar
no Ensino Médio e com um projeto de vida para o seu futuro.
Ampliar o atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um ambiente adequado à
•
criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu desenvolvimento físico e mental.
Capacitar, instrumentalizar e motivar os professores da rede pública municipal de ensino,
•
utilizando novas tecnologias, para uma prática mais efetiva no processo de aprendizagem.
Reestruturar o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais com a finalidade de maior
•
valorização profissional.
Metas de Educação
Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 6,0
para os anos iniciais e igual ou superior a 5,0 para os anos finais do IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) em 2019.
Garantir que, pelo menos, 95% das crianças com 7 anos de idade ao final do ano de 2019
•
estejam alfabetizadas.
Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano
•
em 2016.
Aumentar o numero de alunos da rede municipal em tempo integral no moldes do Programa
•
Mais Educação-FNDE.
Aumentar o numero de vagas para educação infantil entre 2017 e 2020.
•
•

Projetos para a Educação Principais ações propostas:











Continuar criando novas vagas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Infantil;
Concluir e ampliar as Escolas Municipais;
Ampliar a educação em tempo integral;
Revitalizar unidades escolares de acordo com a necessidade;
Ampliar o programa de formação continuada para todos os profissionais da educação, em parceria
com instituições de ensino superior;
Manter o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para todos os alunos da rede
municipal de ensino;
Implantar o Projeto Escola.com, disponibilizando computadores portáteis para os alunos do 3º ao
5º ano e seus professores;
Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar.
Realizar Concurso Publico;
Reestruturar o Plano de Cargos Carreiras e Salarios.

Resultados Esperados: Melhoria na qualidade do ensino público com alcance de níveis de
desempenho equivalentes aos dos países da OCDE - Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - e adequação à legislação de Estadual. Alcançar a melhor nota na
Prova Brasil entre as redes municipais de ensino do País.
• Indicadores de Desempenho:
• Nota do IDEB (anos finais e anos iniciais).
• Alfabetização dos alunos ao final do 2º ano (%).
• Taxa de aprovação no primeiro segmento (%).
• Escolas construídas no padrão do FNDE.
• Satisfação profissional.
•

Orçamento:
E para elevarmos o padrão de qualidade educacional continuaremos investindo em

reformas, ampliações e construção de novas escolas e adquirindo material didático compatível
com a faixa etária das crianças. Também serão mantidos a excelente alimentação escolar, bem
como a formação e a valorização dos profissionais da educação.

•

•

•
•
•
•
•
•

Reforço Escolar
Situação Atual: Em 2013, foram identificados um numero grande analfabetos funcionais entre os
alunos do 4º ao 6º ano da rede pública municipal. Constituiu-se então o projeto Reforço Escolar,
com foco em realfabetização e aceleração para garantir um processo de aprendizado com sucesso
para todos os alunos da rede. Organizaram-se turmas dedicadas para analfabetos funcionais
diagnosticados nos 4º, 5º e 6º anos do ensino fundamental. Organizaram- se também turmas
dedicadas com o objetivo de reduzir a defasagem idade-ano escolar, tanto no 1º como no 2º
segmento. Desde então, estão sendo realizados projetos de realfabetização através do Programa
Mais Educação do Ministério da Educação. No entanto, ainda é necessário expandir o programa
de forma a reduzir a defasagem idade-série, que ainda se configura como um desafio para a
educação municipal.
Descrição: O Programa Reforço Escolar visa dar continuidade ao processo de qualificação de
aprendizagem e de atenção constante à manutenção do fluxo correto na rede pública municipal.
Os dois eixos de atuação - realfabetização e aceleração - continuam na próxima etapa, porém
para atendimento a um número bem menor de alunos, buscando manter todos estudando no ano
escolar adequado à idade. O foco transfere-se para recuperação paralela intensiva e reforço escolar
no contraturno, não permitindo que nenhum aluno fique para trás. A execução do projeto passa pela
capacitação permanente de professores e monitoramento do desempenho escolar.
Resultados Esperados: Melhoria na qualidade do ensino público, com foco na redução do
analfabetismo funcional e da defasagem idade série dos alunos.
Indicadores de Desempenho:
Resultados das provas bimestrais (provas aplicadas pelo município).
% de alunos que deixaram o ensino fundamental na rede pública por local de matrícula.
% de alunos reprovados no ensino fundamental na rede pública, por local de matrícula.
Índice de analfabetismo funcional.
Saúde nas Escolas

•

Situação Atual: A maioria dos alunos da rede municipal de ensino, que concentra grande parcela
da população carente, não tem acesso a atendimento médico preventivo, prejudicando seu
desempenho na escola. Nesse sentido, foi implementada em 2013 a iniciativa Saúde nas Escolas,
que realizou atendimentos na rede municipal e Estadual, com saúde visual e bucal. Este número
precisa ser expandido como forma de levar esta melhora na qualidade da saúde pública para uma
parcela maior das crianças da rede municipal de ensino.

•

Descrição: O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da
Educação, da Saúde e da Assistência Social, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos
alunos da rede municipal de ensino. O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral
dos estudantes, por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e
jovens da rede pública de ensino. Para isso serão formadas equipes móveis incluindo médicos,
dentistas, para realização e avaliação de atendimentos de saúde bucal, ocular e auditiva nos
alunos da rede.

•

Resultados Esperados: Melhoria da qualidade do serviço público de saúde oferecido aos alunos
da Rede Municipal de Ensino e, consequentemente, melhoria do desempenho dos alunos nas
escolas, com redução nos níveis de analfabetismo funcional, evasão escolar e defasagem idadesérie.
Indicadores de Desempenho:
Números de alunos atendidos pela Saúde Bucal
Números de alunos atendidos pela Saúde Ocular

•
•
•

•

Números de alunos atendidos pela Saúde Auditiva
7. DIAGNÓSTICO DE SAÚDE - SAÚDE ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS.
O sistema de saúde do Município de Carrasco Bonito, tem apresentado melhorias
significativas nos últimos anos, em particular a ampliação da cobertura do programa de atenção
básica (Programa Saúde da Família) Programa Saude Bucal, Nucleo de Apoio ao Saude da Familia
(NASF), além da abertura da ampliação e construção de novas UBS nos Povoado Centro dos
Firminos e Vinte mil, e com a aquisição de novos equipamentos para atender melhor a população,
mas ainda necessita de muitos avanços em especial ao que diz respeito a consultas
especializadas e exames de media e alta complexidade.
A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela
humanização do atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de saúde até o
atendimento médico, o serviço continuará sendo aperfeiçoado e realizado com zelo e respeito ao
cidadão carrasquenses.
Continuaremos focando a qualificação e melhora dos modelos de atenção à saúde básica, com
atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando programas especiais
para a criança, a mulher, o homem e a melhor idade, com atendimento acolhedor e integral do
cidadão, observando os objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU.
Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e sustentabilidade de ações
eficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade que garanta uma Saúde Pública que atenda
às necessidades da população.


















•
•

Principais ações propostas:
Ampliar os Conselhos Locais de Saúde, fortalecendo e democratizando o controle social nos
territórios de saúde do Município;
Implantar Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, psicossocial, do idoso,
urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades especiais) com adoção de linhas de
cuidado e protocolos de atendimento;
Implantar sistema de remuneração salarial dos servidores da saúde baseado na Gestão por
Resultados por meio de indicadores em Saúde com implantação do PCCS DA SAUDE;
Implantar o Sistema de Educação Permante em Serviços de Saúde para servidores da Secretaria
de Saúde, por meio da Escola de Gestão Pública;
Ampliar equipes de atendimento do PSF (Programa de Saúde da Família);
Ampliar a Linha Saúde na área rural do Município;
Renovar a frota de ambulâncias;
Realizar parcerias para implantação de mutirões para procedimentos cirúrgicos eletivos e
ambulatoriais;
Integrar todos os sistemas informatizados nas unidades, serviços e setores;
Implantar a coleta de dados informatizada dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de
Endemias, por meio de computadores portáteis (Palmtop);
Implantar sistema de comunicação via SMS (mensagem de celular) com pacientes (agendamento
de consultas, resultados de exames e outros serviços);
Sistematizar o Abastecimento Farmacêutico e de Insumos;
Revitalizar as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) quando necessário;
Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas;
Implantar o atendimento a dependentes químicos, principalmente por meio do NASF e CAPS.
Diretrizes de Saúde
Aumentar a expectativa de vida da população, reduzindo as diferenças regionais, de renda e classe.
Promover a saúde e prevenir as doenças, e seus agravos, com ênfase na informação à população
e esclarecimento quanto ao uso do sistema de saúde.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidar e ampliar a cobertura de atenção primária a partir da estratégia de Saúde da Família.
Melhorar a efetividade dos serviços ambulatoriais e Atenção Primaria;
Implantar o sistema de atendimento de urgência e emergência através de uma rede de atenção
regionalizada e com foco na promoção de atendimento rápido e de qualidade.
Expandir os serviços de visitação voltados prioritariamente para a população idosa.
Adotar ferramentas tecnológicas de saúde eletrônica para melhorar a qualidade do atendimento à
população.
Resultados Esperados: Melhoria da saúde da população, através da redução do tempo médio de
espera, acabando com a demanda reprimida em consultas especializadas e maior agilidade à
resposta a eventos e desastres de grande porte.
Indicadores de Desempenho:
Avalição trimestral dos indicadores de atendimentos nas UBS.
Tempo de espera nas filas das emergências.
Satisfação dos usuários.
Produtividade da unidade.
Número de pacientes regulados entre os pacientes com indicação de Consultas Espcializadas.
Número de equips implantadas.
Quantidade de pacientes atendidos.
Cobertura populacional.
Proporção de usuários com dados clínicos nos prontuários em relação ao número de usuários
cadastrados.
8. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Diagnóstico de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Para ser uma cidade sustentável, Carrasco Bonito precisa ser ambientalmente
correta. Estamos caminhando para isso. Na gestão dos recursos hídricos, na arborização urbana,
no gerenciamento dos resíduos sólidos, no saneamento ambiental e na construção de espaços
ambientais de lazer.
Além da continuidade de boas práticas que já realizamos, iremos avançar e inovar, por
meio da reciclagem dos materiais e da energia, uso de tecnologias limpas, educação ambiental,
bem como regras de proteção ambiental e fiscalização.
Com o meio ambiente degradado, o ser humano resume o seu tempo de vida e a
economia não se desenvolve satisfatoriamente. É por essa razão que a qualidade de vida e o
respeito ao meio ambiente estão entre as prioridades.












Principais ações propostas:
Ampliar as ações de arborização urbana, por meio dos projetos Sementes do Amanhã, Vou pela
Sombra e construir o viveiro municipal;
Manter e ampliar o programa Cidade das Águas, protegendo e conservando nascentes e
monitorando os rios do Município através de parcerias;
Ampliar, aperfeiçoar e massificar o projeto Coleta Legal (coleta seletiva);
Elaborar e aprovar o novo Plano de Saneamento do Município, em conjunto com ATS Estadual;
Construir Parques Ambientais em várias regiões do Município, promovendo a cultura da
preservação, conservação e contemplação dos recursos naturais, aliado à prática de esportes e
atividades culturais;
Instituir, no âmbito do Município, o licenciamento florestal e ambiental;
Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos;
Municipalizar o serviço de tratamento de resíduos da construção civil.
Implantar o Aterro Sanitario;
Metas para Meio Ambiente e Sustentabilidade

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aumentar para a cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento.
Arborizar novas áreas, garantindo o manejo das áreas reflorestadas
Plantar 2000 mil novas arvores em parques, praças e unidades de conservação.
Coletar 25% de todo o lixo reciclável produzido na cidade
Reduzir o numero de queimadas, implantando sistema de manejo do solo por gradagem apoiando
o homem do campo.
Resultados Esperados: Melhoria da qualidade das águas dos corpos hídricos urbanos, valorizandoos no aspecto ambiental, paisagístico, recreativo e econômico, integrando-os à cidade.
Melhoria da saúde pública e da qualidade de vida, bem como redução de despejo de esgotos sem
tratamento.
Melhoria do funcionamento do sistema de drenagem, redução dos pontos de enchente, aumento da
qualidade do ambiente, do ordenamento do uso do solo e desenvolvimento econômico das regiões.
Incorporação dos conceitos de adaptação às mudanças climáticas
Indicadores de Desempenho:
Atendimento da rede de esgotamento sanitário – redução de lançamento de esgoto nos corpos
hídricos (habitantes).
Redução da poluição difusa nos corpos hídricos (%).
Evolução na escala do GRI.
Elaboração do Plano (%).
9.
PROJETOS PARA MORADIA
REQUALIFICAÇÃO URBANA

E

REQUALIFICAÇÃO

URBANA-

MORADIA

E

Possuir um local seguro, confortável e digno para viver com sua família é o sonho de muitos
cidadãos de Carrasco Bonito, que desejam também ter a garantia de que os filhos terão um teto,
um amparo, para seguir suas vidas.
A Prefeitura de Carrasco Bonito realizou diagnóstico que apontou o déficit habitacional da
cidade e cadastrou as famílias em busca de novas moradias. Com base na demanda, captamos
recursos federais para implantar o maior programa habitacional da história do Município. Até o
momento existem varias em construção e já estamos buscando a implantação de novas unidades
através do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.
Diretrizes de Moradia e Requalificação Urbana:







Captar recursos federais para realizar melhorias em casas de conjuntos habitacionais de interesse
social;
Reabrir inscrições aos interessados no Programa Minha Casa Minha Vida;
Dar cumprimento ao que preceitua o Plano Municipal de Habitação;
Fortalecer o Concidade (Conselho Municipal da Cidade);
Buscar parcerias com instituições sem fins lucrativos e clubes de serviço para ampliar a oferta de
moradia às famílias de baixa renda;
Apoiar e dar suporte técnico aos moradores de Carrasco Bonito a aqueles que desejam financiar a
casa própria através de Programas do Governo Federal, junto a Caixa Econômica Federal.
Metas de Moradia e Requalificação Urbana

•
•
•
•
•

Urbanizar comunidades de Carrasco Bonito, levando água, saneamento e serviços essenciais a
quem mais precisa.
Garantir que a construção de novas unidades habitacionais através do Programa Minha Casa Minha Vida
do Governo Federal formando parcerias.
Alcançar 5% de redução de casas de taipas, construindo casas de tijolos.
Recuperar e implantar as ruas urbanas e nos povoados Centro dos Firmino e Vinte Mil
respectivamente.
Concluir e implantar as obras de requalificação urbana de acordo ao código de obras e de Postura

•

•
•
•
•
•

do Município.
Resultados Esperados: Espera-se com esse programa uma maior integração urbanística, social,
econômica e cultural dos moradores dos assentamentos precários informais à cidade. Até 2020,
reduzindo substancialmente o déficit habitacional na Cidade de Carrasco Bonito e a população
residente em áreas de extrema pobreza, precariedade e risco
Indicadores de Desempenho:
Unidades entregues.
Produção habitacional.
Tempo de emissão dos licenciamentos.
% de desapropriação dos terrenos.
Orçamento:
Nos próximos quatro anos, vamos reforçar o trabalho de regularização fundiária para
titulação das famílias que residem em áreas não legalizadas, bem como intensificar a construção
de novas unidades habitacionais, reduzindo o déficit habitacional de Carrasco Bonito.
10. TRANSPORTES E TRÂNSITO
Mobilidade urbana:






•
•
•

Uma característica comum de cidades inteligentes é a aplicação de soluções eficazes e
sustentáveis para o desenvolvimento do trânsito, mobilidade urbana e engenharia de tráfego.
Carrasco Bonito apresentou notável avanço nos últimos anos e a seqüência de nossas ações
conduz para um futuro a cada dia melhor com implantação de novas vias urbanas pavimentadas
em bloquetes e manutenção das vias publicas e rurais.
Principais ações propostas:
Realizar palestras, atividades lúdicas e campanhas visando à mudança comportamental e
redução de acidentes, mortos e feridos em vias públicas;
Incentivar o uso de transporte não motorizado, por meio de bicicletas;
Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do trânsito, a fim de
promover prioritariamente a segurança e a fluidez;
Implantar sinalização e faixas de pedestres elevadas.
A humanização do trânsito está entre as prioridades nessa área. Vamos implantar um
amplo programa educativo, com abordagens de orientação a crianças, jovens e adultos de todas
as idades, com o objetivo de resgatar valores de respeito e solidariedade no trânsito e de reduzir
acidentes.
Metas para oTransportes
Reduzir a taxa de acidentes com vítima no trânsito em, até 2020, tendo como
referência o ano de 2013.
Concluir as obras e iniciar as operações de tapa Buraco em Ruas já pavimentadas.
Implantar Sinalização (placas) em ruas ainda não sinalizadas.

Diretrizes para o Transportes
• Melhorar a mobilidade na cidade, expandindo e modernizando as vias publicas municipais.
• Garantir acessibilidade
• Indicadores de Desempenho:
• % realizando do plano de obras.
% percentual de redução do numero de acidentes.
11. CULTURA - ARTE, CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Carrasco Bonito é um centro cultural que, por meio de festas Culturais como A FESTA DO
ARROZ, incentiva e estimula a cultura de sua gente. A cada ano, mais pessoas são envolvidas
em festivais que marcam a trajetória cultural da cidade.
A principal meta é fortalecer a cultura local, realizando grandes eventos e incentivando talentos
locais, posicionando Carrasco Bonito Como Importante centro Cultural da Região.
Diretrizes de Cultura:
 Implantar a biblioteca Municipal;
 Manter e ampliar os festivais de música, dança, gospel;
 Manter e ampliar o Projetos Sociais de dança e artes maciais;
 Implantar Telecentro, proporcionando inclusão digital;
 Ampliar projetos de incentivo à leitura;
 Implantar e fortalecer o Sistema Municipal de Cultura.

•

•

•
•
•
•
•
•

Metas para Cultura
Fortalecer as festas culturais da cidade como referência cultural para região, requalificação urbana
e promoção da diversidade, adotando um paradigma de manutenção permanente do equipamento
cultural.
Ampliar o acesso da população aos mais variados tipos de bens e valores culturais através da
expansão da estrutura pública de equipamentos e atividades culturais, adotando o conceito de
“acesso e encontro”, com o objetivo de promover integração e aumentar a sensação de
pertencimento por parte da população.
Resultados Esperados: Ampliação da qualidade e acesso à cultura na cidade. Diminuição das
disparidades hoje existentes na cidade.
Indicadores de Desempenho:
Público frequentador dos equipamentos culturais públicos municipais.
Números de equipamentos públicos com vocação, modelo de gestão e estrutura física revisados.
Regiões com mapeamento de manifestações culturais concluídos
Quantidade de pessoas ou organizações que participam da capacitação.
12. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Compromisso com o direito de todos
A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova
possibilidade para o nosso País. E Carrasco Bonito, Município com Gestão Plena, está
desenvolvendo um trabalho de excelência no que se refere ao atendimento a famílias em situação
de vulnerabilidade social.
No entanto, a consolidação da assistência social como política pública e direito social,
ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. Assim, nossa proposta de governo é
continuar fazendo valer o que preconiza essa importante política e garantir atendimento de
qualidade a todas as famílias que dela necessitam.
Frente aos desafios propomos o desenvolvimento e a continuidade de formas inovadoras e
criativas na sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação e informação.
Diretrizes de Desenvolvimento Social:

•
•

Aumentar a cobertura do Programa Bolsa Família na cidade.
Contribuir para a redução da pobreza, universalizando a cobertura sócio assistencial domiciliar.
Ampliar a cobertura da rede de atendimento psicossocial, visando ao tratamento à Saúde mental e
dependência química, com foco em reinserção.




Promover mecanismos efetivos de reinserção social para a população jovem de áreas carentes.
Contribuir para o crescimento e fortalecimento da nova classe média através de ações da prefeitura














e sua integração com outros níveis de governo, setor privado e sociedade civil.
Construir um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no municipio;
Construir duas unidades do CRAS volante no interior do Município;
Descentralizar o Cadastro Único para as localidades Rurais do Municipio;
Manter e ampliar o programa de formação continuada para profissionais da rede socioassistencial
do Município (governamental e não-governamental) e conselheiros de políticas públicas, por meio
da Escola de Gestão Pública.
Metas para Desenvolvimento Social
Reduzir em pelo menos 10% a população carrasquense abaixo da linha da pobreza.
Garantir que todos os beneficiários do Bolsa Família carrasquense que estão sendo atendidos pelo
programa, façam cursos de geração de rendas.
Atingir 60% da cobertura de atenção em saúde mental (Centros de Atenção Psicossocial),
priorizando a atenção ao usuário infantil de álcool e crack.
Cadastrar novas famílias no Cadastro Único;
Ampliar o numero de Famílias atendidas pelo CRAS.
Resultados Esperados: O projeto tem o objetivo de diminuir a incidência de pobreza extrema na
cidade, reduzir a evasão e melhorar o desempenho escolar das crianças em idade escolar das
famílias beneficiadas. Melhor aproveitamento do tempo ocioso dos jovens em áreas carentes,
maior integração social da juventude, estabelecimento de uma cultura de hábitos saudáveis e
redução de desvios de conduta na juventude.
Indicadores de Desempenho:
Número de famílias beneficiadas pelo programa.
Incidência de pobreza extrema na cidade.
Número de famílias com benefício bloqueado.
Número de famílias com benefício bloqueado por descumprimento das condicionalidades de
educação.
Cobertura de atendimento do programa (%).
Número de pacientes desinstitucionalizados.

•

•
•
•
•
•
•
•

13.

SEGURANÇA - ORDEM PÚBLICA E CONSERVAÇÃO - CUIDANDO DA CIDADE QUE
AMAMOS

Compartilhar a responsabilidade na medida dos limites de atuação
Embora a segurança pública seja exercida pelas polícias federais e estaduais, conforme
estabelece a Constituição Federal em seu artigo 144, a Prefeitura pode e deve contribuir dentro de
seus limites legais de atuação.
Por meio da Secretaria Municipal de Administração, continuaremos apoiando as forças de
segurança que atuam na cidade, buscando ampliar o efetivo de policiais e viaturas no municipio.
A Prefeitura de Carrasco Bonito implementou nos últimos anos uma série de ações
que contribuíram para a recuperação da ordem e conservação da cidade e resultaram em uma
melhora na percepção da população sobre estes aspectos. Entre as ações tomadas, destacam-se:
•

Maior foco e investimentos dedicados à conservação da cidade.

•
•

Implantação de pavimentação em bloquetes de mais de 2000metros de vias primárias da cidade
com recursos próprios.
Manutenção da iluminação publica.




Diretrizes de Ordem Pública e Conservação
Apoiar as ações da Policia Civil e do Comando da Policia Militar;
Manter o convênio de cedência de servidores aos órgãos de segurança;





•
•
•
•

•
•
•
•

Realizar audiências públicas e amplo debate com a sociedade para avaliar e deliberar a respeito
da Segurança Municipal;
Ceder imóveis para abrigar Bases Comunitárias no Município;
Solicitar a implantação de Base Comunitária Militar no Município, afim de policiamento ostensivo e
preventivo no município
Metas de Ordem Pública e Conservação
Manter um índice de apagamentos na iluminação pública dentro dos padrões internacionais
(inferior a 2%).
Manter o índice de criminalidade baixo;
Reduzir o numero de acidente de transito;
Resultados Esperados: Avançar no restabelecimento da Ordem Pública em caráter permanente e
duradouro, eliminando a desordem no município, gerando um ambiente mais seguro e próspero
para a cidade e atendendo de forma mais ágil e eficaz as demandas da população.
14. TURISMO
O município ao longo desses quatro anos vem se destacando na região por possuir um
grande potencial Turístico no período de veraneio, aonde possui umas das melhores praias de rio
da região. Situada no as margens do Rio Tocantins.
Diretrizes para o Turismo:
Ampliar e melhorar a infraestutura no periodo de veraneio;
Capacitar os profissionais envolvidos;
Ampliar a divulgação dos potenciais turístico do município;
Resultados Esperados: Aumento da visitação turística no município e maior desenvolvimento
local.

15. AGRICULTURA - APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO









O agronegócio é um dos principais pilares da economia de Carrasco Bonito, com ênfase
no Apoio a Agricultura Familiar, além de subsidiar o pequeno agricultor com políticas publicas nos
escoamentos dos produtos.
O Poder Público Municipal compreende um dos principais elementos de promoção e
fomento desse fundamental setor da nossa economia. Neste sentido, a Secretaria de Agricultura
continuará desenvolvendo importantes programas e projetos de apoio ao homem do campo.
Dentre as metas para os próximos quatro anos, estão a difusão do conhecimento técnico
referente à eficiência tecnológica, econômica e administrativa das cadeias produtivas e a
qualidade de produção, bem como o incentivo ao produtor rural para diversificar atividades em
culturas alternativas.
Diretrizes para Agricultura:
Intensificar o programa de saúde animal;
Incentivar o programa de inseminação artificial e transferência de embrião;
Implantar o Centro de Comercialização para o produtor rural;
Implantar o Programa Caminhos do Progresso Rural, destinado à permanente manutenção de
estradas rurais, bem como gradativamente pavimentar estradas do interior;
Intensificar O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) através da CONAB –Companhia
Nacional de Abastecimento;
Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em parceria com a Secretaria do
Meio Ambiente;
Manter e ampliar programas em funcionamento, tais como, Patrulha Mecanizada.



Metas para Agricultura Familiar
Implementar o cadastro da agricultura familiar e assentados e produtores rurais;
Estimular e incluir o maior numero possível de pequenos agricultores cadastrados no Programa;
Implementação de projetos de formação e intervenção em educação ambiental na agricultura
familiar para o uso, gestão, manejo e conservação dos recursos naturais com enfoque
agroecológico por meio de palestra nas áreas de assentamentos, Associações e Sindicatos
Rurais.
Construir matadouro municipal.

•
•
•

Resultados Esperados: Aumento do desempenho da Produção Agrícola no Município de forma
Sustentável, com beneficiamentos de todos pequenos agricultores.
Indicadores de Desempenho:
Cadastramento de todos os agricultores do município junto a CONAB;
Capacitação de produtores rurais;.





16. ESPORTE E LAZER - O MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO TEM APTIDÃO PARA O
ESPORTE
Avançamos muito nos últimos quatro anos e vamos avançar ainda mais no esporte.
Resgatamos a maior paixão esportiva da cidade ao revitalizar o Estádio Municipal e na realização
de Campeonatos de Futebol Amador do Município.
Continuaremos apoiando diversas modalidades esportivas amadoras e incluiremos novas
categorias. Vamos viabilizar recursos para construir uma moderna quadra poliesportiva e concluir
o Ginásio de Esportes. Com tudo isso, teremos uma das melhores estruturas para a prática de
esportes no município, formando atletas, descobrindo talentos e proporcionando lazer e diversão
aos desportista carrasquenses.
Principais ações propostas:







Desenvolver atividades de lazer em todo o Município, em espaços públicos nos finais de semana
e feriados, oportunizando lazer e entretenimento à comunidade em geral, através de atividades
físicas em espaço livre;
Promover o programa "Ginástica para todos", com aulas de alongamento, ginástica aeróbica,
localizada, funcional e laboral;
Manter o programa de instalação de academias de todas as idades e academias ao ar livre em
diversos pontos da cidade;
Realizar as "Olimpíadas Municipais", com disputa de várias modalidades esportivas, visando à
integração social e promoção da saúde;
Incentivar a realização de competições amadoras de diversas modalidades.

17. INFRAESTRUTURA - PREPARAR CARRASCO BONITO PARA O CRESCIMENTO DOS
PRÓXIMOS 20 ANOS
Nos próximos quatro anos, vamos preparar o caminho de crescimento dos 20 anos que
virão, para nossa jovem cidade. Esta preparação envolve pesados investimentos em
infraestrutura.
Certamente Carrasco Bonito será uma grande cidade preparada para o futuro e uma das
principais cidades do interior do Estado, referência em vários setores da economia e políticas
públicas. Este crescimento precisa ser amparado por uma estrutura urbana que lhe dê
sustentação, sendo este nosso próximo grande desafio.











Principais ações propostas:
Construir calçadas padronizadas e ecológicas em todos os prédios públicos;
Revitalizar as Ruas e Avenidas deste município;
Construir cinco parques ambientais;
Construir quatro Centros de Convivência de todas as idades;
Pavimentar todas as ruas da cidade que não possuem asfalto;
Ampliar pontos de acesso e a velocidade de conexão de Carrasco Bonito Digital;
Eliminar pontos escuros da cidade por meio da extensão da rede de iluminação pública e
colocação de luminárias mais eficientes;
Implantar sistema de gerenciamento da iluminação pública com sistema de georeferenciamento,
oferecendo maior controle e eficiência;
Melhorar o sistema de tráfego no meio rural, garantindo segurança, facilidade e agilidade no
escoamento da produção rural para melhor atendimento das comunidades do interior.

18. GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS - RESPEITO
ADMINISTRATIVA E RESPONSABILIDADE FISCAL

AO

CIDADÃO,

MODERNIZAÇÃO

A administração municipal de Carrasco Bonito desde 2013 promoveu uma serie de
melhorias nos serviços prestados a população aplicando de forma responsável do recursos,
tratando o dinheiro público com seriedade e competência.
Para os próximos quatro anos, além de manter a austeridade fiscal, iremos ampliar os
sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos processos e procedimentos
administrativos e financeiros, com foco na modernização da gestão, eficiência dos serviços
públicos e desburocratização.
Bons resultados na gestão pública passam necessariamente pela capacitação,
aperfeiçoamento e valorização do quadro de servidores. Neste quesito, vamos continuar
avançando por meio de capacitação gradativa e revisão dos planos de carreiras.
Diretrizes de Gestão e Finanças Públicas
Manter a sustentabilidade fiscal atingida, garantindo recursos livres para os investimentos
•
previstos nas iniciativas estratégicas para o período 2017-2020.
Estabelecer parcerias com outras esferas de governo e o setor privado, especialmente para
•
investimentos em infraestrutura.
Institucionalizar e aperfeiçoar o atual modelo de gestão de desempenho baseado no
•
monitoramento das metas e do andamento das Iniciativas Estratégicas com avaliação permanente
dos órgãos e entidades da administração pública municipal, focado em resultados (Acordo de
Resultados), disseminando-o por toda a Prefeitura.
Expandir e otimizar os processos de atendimento, reduzindo continuamente a distância entre
•
o cidadão e o poder público.
Aperfeiçoar os processos para garantir a transparência nas contratações, a eficácia e a
•
eficiência na gestão das finanças públicas.
Aumentar a robustez, confiabilidade e eficiência da Tecnologia da Informação e
•
Comunicações da Prefeitura, tornando-a compatível com as demandas da cidade.
Dotar a Prefeitura de uma organização com gente de excelência através da atração,
•
desenvolvimento, motivação e alocação eficaz de recursos humanos.
•
Garantir a continuidade da revisão do Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira do
•
funcionalismo municipal;
Manter e ampliar parcerias destinadas à capacitação profissional de jovens e adultos,
•
especialmente o ensino técnico, bem como fortalecer a mão de obra local;

•

Metas de Gestão e Finanças Públicas
Aumentar o numero de atendimentos dos serviços prestados, por ano, aumentando pra 70% os

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

serviços classificados como satisfeito/muito satisfeito em pesquisa de opinião.
Manter a capacidade de investimento da Prefeitura com maior % possivel do orçamento total.
Estabelecer parcerias com outras esferas de governo e o setor privado, especialmente para
investimentos em infraestrutura.
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento permanentes dos
órgãos da administração pública municipal.
Resultados Esperados: Aumento do desempenho da Prefeitura com a melhoria da eficácia na
implementação dos projetos estratégicos e da concretização do sistema de meritocracia como
política de Estado, melhoria da qualidade de informações sobre a cidade para a tomada de
decisões e ganho operacional com a melhoria de processos.
Indicadores de Desempenho:
Número de avaliações de desempenho provido no cargo.
Integração das bases de dados domiciliares e administrativas.
Grau de satisfação realizadas.
Consistência das informações.
Amplitude dos serviços da Prefeitura.
Notas fiscais com CPF.
Empresas cadastradas no sistema.
% de ocupação de cargos críticos por servidores de carreira.

19. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO
Nossa cidade tem investido em geração de empregos, com formalização de empresas
através da Sala de Empreendedorismo do SEBRAE elevando o Índice de Desenvolvimento
Municipal da Micro e Pequena. Esses destaques aliados a resultados emblemáticos que, levaram
o Município a ser Participar do Prêmio Nacional "Prefeito Empreendedor", do Sebrae.
Vamos continuar incentivando o empreendedorismo por meio da criação de novas áreas
industriais e do aumento da oferta de microcrédito, oferecendo capacitações e treinamentos aos
empreendedores individuais e de MPEs e apoio na promoção de eventos que estimulem a
economia local.








•

•

Diretrizes de e ações propostas:
Manter e ampliar a Sala de Empreendedorismo;
Intensificar a formalização e a capacitação dos empreendedores;
Realizar mostras e feiras de negócios;
Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e mercados;
Criar o Observatório de Desenvolvimento Econômico, visando coletar, analisar e organizar
informações e estatísticas sobre as atividades econômicas do Município;
Manter e ampliar a parceria com SEBRAE se Secretaria Estadual de Desenvolvimento;
Plano de Desenvolvimento Setorial
Situação Atual: A economia carioca apresenta oportunidades de desenvolvimento econômico
ainda pouco desbravadas. Por se tratar de uma cidade pequena, sendo, mas com grande
potencial para desenvolvimento de mão de obra multisetoriais, potenciais propulsores do nosso
desenvolvimento são ainda pouco claros e, portanto, não possuem uma estratégia de atuação.
Descrição: Elaboração de uma estratégia de desenvolvimento econômico para a cidade e um plano
de governança. Para isso, setores identificados como de alto potencial devem ser priorizados, e
iniciativas estratégicas (tais como qualificação de mão de obra, investimentos em infraestrutura
atração de empresas e investidores) devem ser adotadas. Assim, um plano de implementação da
estratégia, com diretrizes claras de promoção e comunicação, formas de financiamento e

•

•
•
•
•

monitoramento será criado e um modelo de governança para sua execução será definido.
Resultados Esperados: Definição dos setores-chave e estratégias específicas para eles, de
modo a promover a implementação de políticas de atração de empresas e investidores e, por fim, o
desenvolvimento econômico das regiões da cidade.
Indicadores de Desempenho:
Potencial de atratividade econômica do municipio (planejamento).
Crescimento potencial do PIB (planejamento).
Geração de empregos na cidade (planejamento).

20. CONSIDERAÇÕES
Carrasco Bonito certamente vive o melhor momento de sua história. Esta jovem cidade é
tratada com amor e carinho, estamos preparando-a para o futuro.
Este é o nosso presente, com conquistas e reconhecimento. A partir de agora, precisamos
planejar e preparar o desenvolvimento dos próximos 20 anos, construindo aquela que será uma
das melhores cidades do nosso Estado em qualidade de vida e crescimento econômico.
E o crescimento que virá será sustentável, pois nossa cidade será socialmente justa,
economicamente viável e ambientalmente correta.
Socialmente justa porque respeita o ser humano. Não há sustentabilidade ambiental sem
considerar a questão social. Uma cidade socialmente justa se constrói com a melhoria da
qualidade de vida da população, com a diminuição das diferenças sociais e com políticas públicas
voltadas à questão social.
Economicamente viável pois proporciona o acesso à ciência e à tecnologia, além de
manter uma política rigorosa de compras públicas, administrando e investindo o dinheiro público
de forma transparente e justa.
Ser ambientalmente correta implica estar ligada ao uso controlado dos recursos naturais, à
redução e destinação final adequada dos resíduos sólidos, à reciclagem dos materiais e da
energia, ao uso de tecnologias limpas, à educação ambiental, bem como regras de proteção
ambiental e fiscalização. Com o meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de
vida e a economia não se desenvolve satisfatoriamente.
É buscando isso que trabalhamos incansavelmente desde 1º de janeiro de 2013 e
pretendemos, se esta for a vontade dos carrasquenses, continuar construindo no próximo
mandato uma cidade cada vez melhor. Serão mais quatro anos de trabalho intenso, responsável e
com resultados expressivos para a nossa gente. Junte-se a nós!

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
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SIDNEY OLIVEIRA SILVA
JOSE MARQUES DA SILVA

