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O Plano de Governo do PTN para Sergipe reflete os princípios do zelo com a
coisa pública, uma vez que vivemos em um contexto de desprestígio e perda de espaço
do planejamento público, queremos eliminar o distanciamento entre planejamento e
ação, queremos eliminar a ação determinada pelo imediatismo e pela improvisação
buscando atender às demandas da população, com ênfase numa gestão publica
eficiente,

eficaz

e

transparente

buscando

atingir

resultados

através

do

desenvolvimento humano,econômico e social;integrando as ações de governo com a
participação popular ressaltando a inclusão e a sustentabilidade; e a garantia de
satisfação social através da qualidade e do desenvolvimento, seja em infraestrutura
seja em mobilidade urbana, na qualidade de vida, na educação,saúde, segurança,
cultura e no desenvolvimento urbano.
Planejamento Governabilidade e Governança.
Atuaremos como parte de um processo contínuo e participativo, que possibilite
uma melhor definição das políticas públicas e do ordenamento da execução de ações
governamentais, cujos resultados devem ser direcionados ao bem coletivo e ao
desenvolvimento do estado através de um programa como instrumento de
organização da ação governamental. Nosso foco na governabilidade faz referencia: à
capacidade do governo para identificar problemas críticos e formular as políticas
apropriadas ao seu enfrentamento; a capacidade governamental de mobilizar os meios
e os recursos necessários á execução dessas políticas, enfatizando além da tomada de

decisão os problemas ligados ao processo de implementação. Nosso governo requer a
adoção da boa governança na administração do Estado através da participação
democrática de todos os atores da sociedade civil devidamente organizada e do
acompanhamento e controle, por parte dos cidadãos, no exercício pleno de sua
cidadania em um Estado de Sergipe verdadeiramente democrático. O que nos levará a
realizar um diagnóstico social e da maquina pública que nos permita conhecer o ponto
de partida que irá nos direcionar ao atendimento das demandas sociais.

Saúde
Entendemos que priorizar a gestão eficiente do serviço de saúde em todo o
Estado deve ser o principal objetivo do governante e é pensando nisto que visando
atender todas as necessidades dos cidadãos atuaremos de forma integrada entre as
diversas políticas publicas, para atender as demandas da saúde de Sergipe de modo a
viabilizar o exercício da qualidade.

Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Transformar a infraestrutura na locomotiva que viabilizará o desenvolvimento e a
economia do nosso Estado através de praticas de eficiência de gestão elevando não
apenas o nível da gestão da economia, mas proporcionando uma vida com qualidade
ao cidadão de todo o Estado através da criação de um sistema de mobilidade funcional
e eficiente a partir da Proposição de um marco regulatório que modernize a gestão e
o próprio sistema de transporte publico ; com foco na garantia de qualidade do serviço
e dos maios de transporte e na sua efetiva fiscalização garantindo a transparência na
fixação das tarifas e nos resultados.

04- Educação e Cultura
OS dois principais desafios que considero prioritários para introduzir um
novo contexto nos resultados almejados para a educação estão na qualificação e
remuneração dos professores que atuam nas escolas de educação básica

e a

qualificação no quadro funcional atuante na gestão do Estado,pois a introdução de um
novo conceito educacional que funcione passa necessariamente por uma nova
realidade na condução da gestão do conhecimento.Vamos viabilizar uma nova era para
o universo cultural de Sergipe,potencializando a expressão cultural em todos os níveis
e suas formas,através de incentivos e do fomento criativo.

Habitação
2 – Planejamento habitacional, levando sempre em consideração a realidade social
construiremos

um

planejamento

habitacional

coerente

com

os

princípios

constitucionais que prezam pela qualidade da vida do cidadão; respeitando o numero
de membros na família, idade, proporcionando infraestrutura,saneamento e principais
serviços públicos, utilizando como instrumento de planejamento a função social do
solo urbano.
Trabalho e Emprego
1 – Alavancar o desenvolvimento também através do potencial empreendedor do
cidadão e da micro e pequena empresa através da secretaria de Indústria e Comercio,
com serviços de infraestrutura, cursos de empreendedorismo, busca de novos
investimentos, sem deixar de prestar o apoio necessário às empresas já instaladas no
Estado.
Esporte e Lazer.
1 – Criação de um programa de introdução esportiva como forma de Construir uma
barreira entre a juventude e as drogas, introduzindo de forma dinâmica e intensiva a

pratica desportiva no cotidiano e nos ambientes de convívio como praças alternativas
que possibilitem o lazer e o esporte, como exemplos: praças de esporte e praças de
convivência para as famílias.
Planejamento Fiscal
Promoveremos um choque de poder – Racionalização da máquina
administrativa e dos gastos, redução dos cargos de confiança ao estritamente
indispensável e aproveitamento ao máximo os servidores de carreira em cargos de
direção. Levando-se em conta a especificidade técnica do cargo em questão.
Segurança.
O desafio de transformar a realidade amarga que hoje enfrentamos em
nosso estado em meio ao elevado índice de insegurança em que vivemos, nos leva a
perceber que a solução passa pelo envolvimento efetivo de todos os gestores
municipais do Estado seja com a Consolidação da Guarda Municipal como defensora
do patrimônio público, e orientadora da cidadania, como da Implementação de
medidas que comprometa não apenas o sistema de segurança do estado, mas os
indivíduos de um modo geral.
É claro que os temas de grande relevância demandam maior estudo, e
serão apreciados em conjunto através de fóruns, debates e conferências com ampla
participação da população.

