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“Nunca duvide que um grupo pequeno de pessoas conscientes e engajadas 
possam mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou.” 

Margaret Mead 
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APRESENTAÇÃO 
 

Erisnaldo Pinheiro Costa, nascido no município de Guaratinga, no dia 

02/09/1981, filho do sr. Valci Alves costa, e dona Zilda Tavares Pinheiro Costa, 

nascida e criada no Córrego do Gustavo em Guaratinga.  

 Vida escolar 

Membro de uma família de 5 irmãos, começou a conhecer as primeiras 

letras na escolinha da professora Elvira, passando pelos colégios municipais 

Roberto Santos, Joecy Pereira, Instituto de Educação e por fim ao Colégio 

Estadual Jésus Moura para cursar a 5º série, onde continuou, até concluir o 

Ensino Médio. 

 Vida laboral 

Desde criança reconhece a importância do trabalho, para a boa 

formação do caráter e da dignidade. Ainda na infância, trabalhou vendendo 

geladinho, pamonha e biscoito. Trabalhou ainda em açougue com o seu pai e 

irmãos, e em panha de café nos anos de 1999 e 2000. 

Após esse período, laborou 4 anos no combate à dengue. Em busca de 

melhoria de vida, trabalhou como vendedor de móveis por 4 anos na cidade de 

Eunápolis, e ainda gerenciou por quase 3 anos uma loja de móveis em Arraial 

D’Ajuda – Porto Seguro, na qual adquiriu experiência para hoje, ser sócio de uma 

empresa com seus irmãos já há mais de 10 anos. 

 Vida familiar e religiosa 

Aos 19 anos, tornou-se pai, tendo gerado a filha primogênita Jhennyfer 

Silva Costa. Aos 22 anos converteu-se ao cristianismo onde se empenhou em 

servir ao Senhor, vindo a tornar-se Evangelista, convencionado nas Assembleia 

de Deus ministério Madureira. 

Aos 24 anos de idade, casou-se com a Sra. Mirlene Silva Santos Costa, 

com quem teve mais duas lindas filhas: Pérola e Jade, com 11 e 2 anos, 

respectivamente, e aguarda a chegada de mais um herdeiro que se chamará 

Heitor. 

Hoje, aos 39 anos, mesmo não sendo um homem politiqueiro, foi 

aclamado pelo povo a se candidatar para o cargo de prefeito do Município de 

Guaratinga/BA. 
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Aceitou o convite e desafio e hoje se dispõe como Pré-candidato a 

prefeito de Guaratinga nas eleições de 2020 com o compromisso de implantar 

uma nova maneira de se fazer política, onde os principais interesses da 

coletividade sejam priorizados a fim de administrar um município para todos. 

Temos uma mudança de postura desde a pré-campanha, sem 

promessas de emprego ou secretarias, sem derramamento de dinheiro ou 

alianças com quem não pensam em fazer a diferença. Prezamos pela 

participação popular na elaboração do plano de governo, ouvindo assim as reais 

necessidades de nossa comunidade. 

 
 
Att., 
Branco do Grupo Costa  
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1. DIRETRIZES  
 
O Plano de Governo “Pra Guaratinga mudar” propõe iniciar a transformação do 
modelo de gestão pública, similar à de uma empresa com suas respectivas 
responsabilidades:  
 

1. Valorização do cidadão guaratinguense;  

2. Gestão democrática, inclusiva e socializadora;  

3. Administração participativa, criativa, competente e de qualidade;  

4. Ação programática integrada das políticas públicas e dos órgãos municipais;  

5. Planejamento urbano descentralizado e aberto à participação popular;  

6. Articulação com os governos estadual e federal;  
 
Essas diretrizes se farão presentes em todas as linhas de ações propostas pela 
sociedade, de forma participativa e democrática, a serem apresentadas por 
Secretarias. De igual forma, se farão presentes nas propostas gerais, as quais 
abrangem aspectos modificativos da estrutura administrativa atual, com a 
criação de novas Secretarias, objetivando dinamizar pontualmente as ações, 
tornando a administração mais eficiente e eficaz.  
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2. PROPOSTAS GERAIS  
 
2.1 Reorganização Administrativa  
Com as mudanças constantes de nossa sociedade, faz-se necessário a 
Administração Pública adaptar-se para atender aos anseios atuais, modificando 
sua estrutura administrativa, para tanto, propõe-se:  
 
REFORMA ADMINISTRATIVA 

 Redução no número de secretárias. 

 Redução no quadro de funcionários, empregando se apenas os setores 
importantes, para o bom desenvolvimento da gestão. 

 Criar as subprefeituras nos quatro povoados (Cajuita, Barra Nova, São 
João do Sul, e Monte Alegre), no Distrito de Buranhém e na Vila Senhor 
do Bonfim (Escadinha).  

 Eleição para escolha dos administradores de cada povoado. 
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3. PROPOSTAS ESPECÍFICAS  
 
As propostas apresentadas a seguir foram colhidas das discussões em reuniões 
com a sociedade guaratinguense, pontuando-as tematicamente:  
 
3.1 EDUCAÇÃO  
1. Criar o “Sistema Municipal de Educação”, objetivando maior autonomia da 
gestão educacional dentro do município.  
 
2. Construir escolas de Educação Infantil, ampliando o percentual de vagas em 
50% na Sede e nos povoados e distrito.  
 
3. Criar equipe multifuncional para implementação de mecanismos com vista ao 
acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do ensino fundamental da 
rede pública municipal de educação, com dificuldades de aprendizagens nas 
disciplinas críticas.  
 
4. Construir na Sede do município a “Escola Modelo”, sendo esta de referência 
e com ensino de Tempo integral.  
 
5. Implantação de prova anual, visando o melhoramento do índice de 
aprendizado. 
 
6. Criar o “Selo de Qualidade na Educação Municipal”, premiando as escolas 
que atendam aos requisitos.  
 
7. Dar continuidade às formações e qualificações aos profissionais da Educação.  
 
8. Dar continuidade e ampliar os mecanismos de valorização financeira para 
todos os profissionais da educação em razão de sua formação e qualificação 
profissional.  
 
9. Dar continuidade ao pagamento do piso nacional a todos os professores e 
professoras da rede municipal de ensino de Guaratinga, com reajuste sempre no 
mês de janeiro de cada ano.  
 
10. Adaptar as Escolas de Educação Infantil (Creche e Pré-escola) com espaços 

de lazer (parquinhos, campos de futebol, etc.) e áreas verdes, possibilitando o 

desenvolvimento motor e cognitivo das crianças. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe no Capítulo III, art. 2º e 3º e 

seus incisos, os Princípios e Fins da Educação Nacional, e contempla a gestão 

democrática, prevendo que: 
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 
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I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei 

e da legislação dos sistemas de ensino; 

IX - Garantia de padrão de qualidade; 

X - Valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. (LDB, 1996, p.1)  

 

PROPOSTAS/METAS PRA UMA GESTÃO 10 

 
1.  Democratização da educação com processos dialógicos, envolvendo os 
orgãos colegiados e instituições instituidas na esfera municipal. 
 
2. Promover formação em serviço, envolvendo todas as áreas da educação, 
de modo a assegurar as condições e recursos necessários ao pleno 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 
 
3. Composição de uma equipe técnica e pedagógica para dirimir as questões 
relevantes ao processo educacional, envolvendos os eixos (humanas, exatas e 
linguagens), para um trabalho em parceria com psicólogos, psicopedagogos, 
fonaudiologos, nutricionistas, assistente social, formando assim uma equipe 
multifuncional para atender os escolares e os profissionais. Caberá aos 
profissionais supracitados: 
 

 acompanhar indicadores de resultados: aproveitamento, de freqüência e de 

desempenho das avaliações interna e externa;  

  divulgar, junto à comunidade intra e extra-escolas, as ações demandadas a 

partir dos indicadores e os resultados de sua implementação; 

 desenvolver ações de planejamento, construção e avaliação da proposta  

pedagógica e ações da escola, de forma participativa, com o envolvimento 

dos diferentes segmentos intra e extraescolares;  

  acompanhar indicadores de resultados: de aproveitamento, de freqüência e 

de desempenho das avaliações interna e externa;  

  apresentar e analisar os indicadores junto à equipe docente e gestora da 

escola, buscando construir visão coletiva sobre o resultado do trabalho e a 

projeção de melhorias;  

 propor alternativas metodológicas de atendimento à diversidade de 

necessidades e de interesses dos alunos;   

  analisar os indicadores e utilizá-los para tomada de decisões que levem à 

melhoria contínua da Proposta Pedagógica, à definição de prioridades e ao 

estabelecimento de metas articuladas à política educacional;  
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 exercer práticas comunicativas junto às comunidades intra e extraescolares, 

por meio de diferentes instrumentos; 

  assegurar a implementação do Currículo, acompanhando o efetivo 

desenvolvimento do mesmo nos diferentes níveis, etapas, modalidades, 

áreas e disciplinas de ensino;  

 promover o atendimento às diferentes necessidades e ritmos de 

aprendizagem dos alunos; 

  realizar práticas e ações pedagógicas inclusivas;  

 monitorar a aprendizagem dos alunos, estimulando a adoção de práticas 

inovadoras e diferenciadas;  

 

4. Eleiçãos para Diretor de Escola pautada nos princípios democráticos, em 

conformidade com a legislação viegentes e e metas determinantes: 

 
 Art. 4.º – A função de Diretor de Escola deve ser entendida 

como a do gestor responsável pela coordenação do 

funcionamento geral da escola, de modo a assegurar as 

condições e recursos necessários ao pleno desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva de 

favorecer o constante aprimoramento da proposta educativa e a 

execução das ações e deliberações coletivas do Conselho de 

Escola, observadas as diretrizes da política educacional da 

Secretaria Municipal de Educação e a legislação em vigor.  

 

  otimizar os espaços de trabalho coletivo para enriquecimento da prática 

docente e desenvolvimento de ações de formação continuada;  

  organizar, selecionar e disponibilizar recursos e materiais de apoio didático 

e tecnológico;  

 acompanhar, orientar e dar sustentação ao trabalho de Professores e 

Professores Coordenadores  

 desenvolver processos e práticas de gestão do coletivo escolar, visando o 

envolvimento e o compromisso das pessoas com o trabalho educacional 

 executar ações para aproximar e integrar os componentes dos diversos 

segmentos da comunidade escolar para a construção de uma unidade de 

propósitos e ações que consolidem a identidade da escola no cumprimento 

de seu papel;  

 realizar ações participativas de planejamento e avaliação da aplicação de 

recursos financeiros da escola, considerados suas prioridades, os princípios 

éticos e a prestação de contas à comunidade. 

 

5. Realizar anualmente uma amostra de trabalhos exitosos desenvolvidos 
pelas escolas, num evento interdisciplinar no Centro Cultural.  
 
6. Revitalizar a Biblioteca Pública Municipal, e a partir dessa promover a 
interação com as bibliotecas nas escolas. 
 
7. Cumprir as demandas estabelecidas na Legislacao federal  e nos 
Estatutos e Planos de Carreira dos profisionais da educação. 
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8. Desenvolver processos e práticas de gestão para melhoria de 
desempenho da escola quanto à aprendizagem de todos os alunos;  
 
9. Estimular o estabelecimento de parcerias com vistas à otimização de 
recursos disponíveis na comunidade para o bom desenvolvimento da educação 
no município;  
 
10. Reconhecer, valorizar e apoiar ações de projetos bem sucedidos que 
promovam o desenvolvimento profissional. 
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3.2 SAÚDE  
 
1. Construir um Posto de Saúde na Vila Senhor do Bonfim (Escadinha), com 
equipamentos modernos e profissionais capacitados.  
 
2. Ampliar o atendimento médico para os assentamentos, com visita médica 
mensal, acompanhado de enfermeira e todo o medicamento necessário.  
 
3. Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com 
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 
mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 
especializada.  
 
4. Implantar o Posto de Saúde da Mulher, com atendimento especializado ao 
público feminino.  
 
5. Realizar mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas.  
 
6. Melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados, dando maior atenção 
farmacêutica aos munícipes.  
 
7. Criar programa integrado de atendimento às famílias e dos dependentes de 
álcool e de outras drogas, que envolva atenção na área da saúde, educação, 
formação profissional, assistência jurídica.  
 
8. Fomentar a participação da população em geral na prática da atividade física 
voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias 
e gêneros. Estabelecer um acompanhamento mais próximo aos idosos, na 
academia de saúde.  
 
9. Administrar a saúde com resolutividade, mais eficiência e com melhor 
atendimento no hospital e Postos de Saúde, reestruturando o modelo de gestão, 
recuperando a credibilidade e respeito junto aos usuários e servidores.  
 
10. Valorizar e aperfeiçoar os Planos de cargos e salários dos servidores 
públicos da área da saúde com permanente capacitação.  
 

 Re /mapeamento de áreas para cobertura total dos agentes 
comunitários de saúde. 

 Atendimento especializado (das mais variadas áreas) no próprio 
município de preferência na própria Unidade Básica de Saúde. 

 Equipamento para realização de exames tais como: raio X. 

 Marcação de exames na própria Unidade de Saúde de preferência 
pelo próprio Agente Comunitário de saúde. 

 Cumprimento da carga horária semanal por parte dos médicos das 
unidades de referência. 

 Assistência psicológica para os profissionais de saúde com 
cronogramas de atendimentos estabelecidos. 

 Construção de Unidade de Saúde. 

 Feiras anuais de saúde. 
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 Implementação de mutirões (campanhas específicas: câncer de 
mama, câncer de próstata, preventivos. 

 Implementação de políticas públicas de SANEAMENTO BÁSICO 
em prol do combate às verminoses e demais doenças oriundas da 
falta de saneamento. 
 

3.3 SEGURANÇA PÚBLICA  

1. Criar a Guarda Municipal, dando prioridade na ronda aos redores das 
Escolas Municipais e Estadual, durante o dia e a noite.  
 
2. Requisitar ao Governo do Estado o aumento do efetivo da Polícia Militar, 
destinando-os para os povoados em tempo integral.  
 
3. Trazer a CAEMA, de forma permanente, para o município, dando-lhes 
total estrutura e condições para o seu efetivo trabalho.  
 

 
4. Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e Vila, a fim de inibir a 
criminalidade.  
 
5. Envolver os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança 
quando há participação de crianças e adolescentes. 
 

 
6. Instalação de câmeras de segurança nas entradas e pontos estratégicos 
do Município. 
 
7. Buscar junto ao Governo do Estado a reativação da Delegacia de Polícia 
Civil com Delegado Titular e departamento exclusivo ao atendimento de 
demandas de violência doméstica. 
 

 
3.4 CULTURA E ESPORTE 
3.4.1 Cultura 
 
1. Criação do Cineteatro com equipamentos modernos para exibição de 
filmes, apresentações teatrais, palestras dentre outros. 
 
2. Cadastrar todos artistas de Guaratinga e motivá-los ao desenvolvimento 
dos talentos, formações e participação em eventos promovidos pela Prefeitura 
Municipal de Guaratinga. 
 
3. Promover noites culturais envolvendo os artistas locais. 
 
4. Eventos públicos que estimulem a participação da comunidade e o 
fortalecimento da cultura local. 
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5. Criação do cine-móvel com vistas à movimentar as cultura audiovisual por 
todo o município. 
 
6. Volta às aulas com atividades culturais e esportivas, com premiação. 
 
7. Formação e capacitação de alunos e alunas para participarem da Banda 
Marcial. 
 
8. Aulas de balé, capoeira, teatro e instrumentos musicais. 
 
9. Exposição anual de Artes (pintura, artesanato, escultura dentre outros. 
 

3.4.2 Esporte 

1. Implantação de escolinhas de todas as modalidades na sede e povoados. 
 
2. Concluir a construção dos pisos dos ginásios de Esportes dos povoados 
de Buranhém e Barra Nova. 
 
3. Criar competições intercolegiais, com calendários anuais. 
 
4. Estabelecer parcerias com comerciantes e empresas (ganhadoras de 
licitações) para promoção do esporte e da cultura através de patrocínios de 
materiais (coletes, uniformes, etc.). 
 
5. Implantação de turismo ecológico e esportes radicais a partir da utilização 
consciente da geografia local. 
 
6. Criação de Liga Desportista de Guaratinga com um Conselho Municipal 
de Esportes. 
 
7. Implantação de campeonatos municipais (futsal/campo) contendo 1ª e 2ª 
divisões. 
 
8. Realização de campeonatos estudantis anuais envolvendo todo o 
município (sede e povoados). 
 
9. Manter parcerias com observador/es de times profissionais para avaliação 
dos alunos das escolinhas. 
 
10. Sediar jogos abertos em Guaratinga. 
 

3.5 AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE e TURISMO 

1. Valorizar o homem do campo, dando-lhes maior dignidade, respeito e 
valorização à sua produção.  
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2. Promover mecanismos de escoamento dos produtos agrícolas produzidos 
pelo pequeno produtor.  
 
3. Adquirir os produtos do pequeno produtor, destinando os produtos para a 
elaboração da merenda escolar, bem como, para a distribuição às famílias 
carentes.  
 
4. Manter as estradas principais e as vicinais em perfeito estado para o 
melhor escoamento dos produtos agrícolas.  
 
5. Criar Cooperativa de Produtores Rurais, com o incentivo, a participação e 
assistência técnica da Secretaria Municipal de Agricultura.  
 
6. Continuar com as parcerias com o Governo do Estado e o Governo 
Federal nos programas de fomento a Agricultura familiar. 
 
7. Fomentar e potencializar a agricultura local como um todo, as associações 
e assentamentos, contribuindo em parceria para geração de e renda. 
 
8. Incentivo a permanência do homem no campo, e o fortalecimento da 
agricultura familiar na produção de alimentos. 
 
9. Gerir programas sociais como (PAA e PNAE) para a aquisição da 
produção da agricultura local. 
 
10. Formar corpo técnico composto por um engenheiro. agrônomo, um 
veterinário e dois técnicos agrícola, para viabilizar e desburocratizar o comércio 
dos produtos agrícolas no mercado local e dar assistência ao no campo. 
 
11. Promover feiras da agricultura no município. 
 
12. Promover seminários de capacitação visando melhorar a qualificação 
profissional do agricultor. 
 
13. Ajudar o pequeno produtor rural na necessidade de maquinas pesadas 
em terraplanagem, estradas, escavação de poços, etc. 
 

14. Formar parceria com órgãos competentes para a implantação da 
iluminação pública rural. 
 

15. Implantação da coleta seletiva com reciclagem para fins de geração de 
emprego e renda. 
 

16. Estudo para viabilização da implantação do plano municipal de gestão 
integrada dos resíduos sólidos do Município que deve ser feito até 02 de agosto 
de 2024, conforme Lei 12.305/2010. 
 

17. Implantação do Plano Mata Atlântica. 
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18. Mapeamento dos pontos propícios ao ecoturismo dentro da extensão 
territorial do Município. 
 
19. Parceria com empresas de turismo para inclusão do Município no catálogo 
de pacotes. 
 
20. Fomentar o ecoturismo e dar suporte aos eventos nas áreas propícias. 
 

3.6 INFRAESTRUTURA  
3.6.1 ESTRADAS 
 

1. Aquisição e manutenção de maquinários (patrol, retroescavadeira, 
caçambas, rolo compactador, carro pipa)  
 
2. Recuperação e manutenção das principais rodovias e estradas vicinais 
que ligam a sede aos povoados. 
 
3. Manutenção de pontes e construções. 
 
4. Parceria com associações e cooperativas para aquisição de emendas 
parlamentares a fim de obtenção de maquinário. 
 
3.6.2 OBRAS 

1. Conclusão de obras inacabadas (ginásio de esportes de Barra Nova, 
Buranhém, Cajuíta e Monte Alegre). 
 
2. Pavimentação e recuperação de ruas e avenidas. 
 
3. Reforma dos prédios escolares municipais. 
 
4. Proposta de regularização e urbanização dos bairros Vianão e Altina 
Barbosa. 
 
5. Levantamento de imóveis e patrimônios públicos. 
 
6. Requisição de emendas parlamentares para implantação do clube 
municipal nas imediações do antigo Sítio Bar. 
 
7. Construção de via pública para circulação de pedestres e ciclistas nas 
margens da BA-283 sentido Guaratinga-Itabela até a altura da Fazenda “dos 
Malaquias”. 
 
3.6.3 TRANSPORTE 

1. Implantação de sistema de controle e fiscalização dos veículos públicos e 
DISK DENÚNCIA. 
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2. Aquisição de veículos para renovação da frota municipal; 
 
3. Análise da viabilidade econômica de ônibus circular na sede do município. 
 

3.7 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1. Criação de casa de apoio aos moradores de rua, dando aos mesmos 
condições dignas de sobrevivência, com lugar apropriado para dormir e se 
alimentar. 
 
2. Criação de mutirões de assistência social nos povoados periodicamente. 
 
3. Adesão de todos os programas já existentes dos governos Estadual e 
Federal. 

 

4. Articulação permanente com os diversos conselhos já constituídos em 
nosso município. 
 
5. Garantir o repasse dos recursos do fundo nacional e do fundo estadual de 
assistência social para o fundo municipal de assistência social. 
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4. Agradecimentos  

O nosso agradecimento vai para toda população de Guaratinga, que 

sonha assim como nós em dias melhores. 

Temos certeza que Guaratinga pode mais, e depende unicamente de 

cada um de nós, filhos dessa terra nos unirmos e juntos transformarmos nossa 

cidade em um lugar ideal para se viver. 

Por isso contamos com a participação de cada um, nesse processo 

importantíssimo de transformação, a política atual está em descrédito total, mas 

por entendermos que através dela podemos transformar para melhor a vida de 

muita gente, é que estamos como opção. 

Queremos mudança, e ela só acontece quando o povo se unir nesse 

mesmo proposito. Venha fazer parte da mudança que você quer para 

Guaratinga! 

 

Att.,  

Branco do Grupo Costa 

 

 

 

 


