Programa de Governo para o município de Serra 2021-2024
A Serra é um município que possui grande extensão territorial e conta
com a maior população em todo o Estado do Espírito Santo. É
também um dos municípios que mais crescem economicamente,
resultado do trabalho e do espírito empreendedor de seus habitantes.
O mesmo não ocorre com as finanças municipais cujo desempenho
da receita tem sido insatisfatório ao longo dos últimos anos. Além
dessa cara questão, o adensamento excessivo das áreas urbanas, o
aumento da frota de veículos coloca em xeque a infraestrutura
urbana do município prejudicando a mobilidade de pessoas, a
circulação de bens, o desenvolvimento econômico do município e a
qualidade de vida dos seus habitantes. A recuperação do
planejamento urbano e a modernização do sistema de transporte
público são elementos indispensáveis para a superação da
degradação dos espaços urbanos e para a melhoria das condições
de vida e de trabalho para a população serrana.
É consenso hoje de que o trabalho, já tardio, de requalificação dos
espaços urbanos se inicia com a implantação de sistemas de
transporte público de qualidade. Modais mais modernos e eficientes,
que sejam de fato uma alternativa vantajosa ao transporte individual
motorizado é a ação estruturante que permitirá a implementação das
demais políticas voltadas para o desenvolvimento do município. As
ações decorrentes têm como eixo comum a gestão dos conflitos
entre modais de transporte motorizado, da circulação de pessoas e
transporte não motorizado. Estas ações se concentram em
investimentos na qualificação e na segmentação dos espaços como
calçadas e vias exclusivas, e/ou pela definição de prioridades de uso
com criação de normas legais resultantes de um processo de
conscientização com base no respeito à segurança individual e
coletiva.
Temos também o desafio de gerenciar necessidades que são de
interesse comum a todos os municípios limítrofes. A elaboração de
políticas públicas para atender a estas necessidades, exige uma
abordagem metropolitana ao mesmo tempo em que demanda a
observação de características particulares de cada bairro do
município. Ações de interesse comum nas áreas de Emprego,
Segurança Pública, Meio Ambiente e Transporte Público deverão ter
prioridade nas políticas públicas a serem implementadas.

A Segurança Pública é um exemplo clássico de atividade de
interesse comum em territórios interligados e interdependentes como
ocorre em áreas metropolitanas. A deterioração dos indicadores de
segurança pública exige uma articulação efetiva e uma integração
das ações dos três níveis de poder federativos reduzindo a dispersão
de recursos e melhorando a efetividade das ações de proteção do
cidadão e de combate ao crime.
A violência e a criminalidade são resultantes da desigualdade e do
processo de exclusão social onde os benefícios do desenvolvimento
são apropriados por poucos e o acesso à educação, à cultura, ao
esporte, à formação universitária e à qualificação profissional são
privilégios de uma parcela da sociedade brasileira que resiste ao
reconhecimento do direito de todo brasileiro a desenvolver suas
habilidades individuais e livremente realizar, em igualdade de
condições, sua vocação empreendedora.
A definição de prioridades e o acompanhamento da execução das
políticas públicas pela população sempre foi um princípio basilar das
gestões realizadas pelo PCdoB. Democratizar a gestão pública
municipal com a criação de canais efetivos de participação popular
nas definições sobre as alternativas de aplicação dos recursos
financeiros arrecadados pelo município é pré-requisito para uma
gestão comprometida com o princípio do respeito à vontade
soberana da maioria da população.
Uma cidade com saúde deve realizar bem mais do que as ações de
atendimento e tratamento, mas investir na prevenção às doenças,
com ações integradas e construindo parcerias que tenham como foco
a celeridade e a resolutividade nos atendimentos. O atendimento
respeitoso, acolhendo as pessoas é um dever do gestor público e um
comportamento a ser exigido de todos os profissionais de todas as
áreas da administração.
A nova gestão que propomos implantar no município implica em criar
o conceito de Cidade Educadora, tendo como meta, além do
compromisso com o cumprimento das metas do PNE, também com
a melhoria da qualidade do ensino e com a capacitação e valorização
dos profissionais da educação.
Por uma Serra que cuida do seu povo, de forma sustentável,
inclusiva, acolhedora, educadora, cidadã e democrática.

