
PROGRAMA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO ´´MUDANÇA E COMPROMISSO``
CANDIDATOS: Prefeito Raulison Ribeiro e Vice-Prefeito Dário do Sindicato

INTRODUÇÃO
Diante do imenso desafio que nossa cidade enfrenta, procuramos em nosso plano de 
governo sintetizar não somente propostas, mas sonhos. O sonho de dias melhores para a 
nossa querida Santo Antonio.
O nosso plano foi fomentado pela contribuição de todas as faixas etárias, variados 
profissionais e cidadãos que querem uma mudança de verdade, para a realidade que nossa 
cidade enfrenta.
Juntos seremos capazes de mudar e transformar o retrocesso em bem-estar social e 
desenvolvimento a nossa amada cidade. 

Educação
• Mapear as deficiências e estruturar as escolas e creches municipais, tanto urbanas quanto

rurais para garantir o funcionamento e ambiente propício a prática educativa, garantindo
condições adequadas às mesmas;

• Garantir o planejamento semanal dos professores em ambiente escolar;

• Desenvolver práticas esportivas, culturais e educacionais a fim de tornar a escola atrativa e
impedir a evasão escolar;

• Reativação dos jogos internos do município com diversas práticas esportivas, incentivando
e apoiando a realização dos jogos escolares;

• Curso pró-Enem e preparação para escolas federais;
• Fomentar o acesso à tecnologia da informação e comunicação, dinamizando o ensino;
• Criar calendário de eventos, fomentando a integração de escola e comunidade escolar;

• Ampliação da quantidade de vagas na educação infantil, através da conclusão da creche;
• Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal e estadual;
• Transporte escolar gratuito para os universitários que residem em nosso município;
• Apoiar a prática cultural nas escolas.

Saúde
• Construção de um Centro de Diagnóstico, para realização de Raio-X, Ultrassonografia, e 

demais especialidades;
• Manter os programas e projetos em funcionamento atualmente;
• Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias na busca de mais 

recursos para o Município, de modo a investir na qualidade e estrutura do serviço 
hospitalar e Unidades Básicas de Saúde –UBS ́s;

• Garantir o funcionamento das UBS´s;
• Mutirões de saúde (nas áreas de difícil acesso);
• Realizar  contrato  com  a  Liga  Norte  Contra  o  Câncer,  para  realizar  exames  de  alta

complexidade;
• Viabilizar a compra de mamógrafo;
• Garantir o funcionamento de especialidades médicas no município;
• Garantir a distribuição de medicamentos da farmácia básica;
• Aplicar políticas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde com efetividade;
• Organização estrutural dos setores de saúde;
• Educação permanente para os profissionais de saúde;
• Aquisição  de  transporte  sanitário  para  pacientes  que  fazem seus  tratamentos  fora  do

município;
• Adotar medidas para enfrentamento a Covid-19;
• Reabertura do posto de saúde de lagoa da cobra;
• Reforma do posto de Saúde de redenção;
• Disponibilizar ambulância em tempo integral para o distrito de redenção;
• Garantir o funcionamento do posto de saúde do sítio Gravata;
• Ativação do posto de saúde de Dois lajedos;



• Reativar  os  pontos  de  apoio  aos atendimentos  de saúde  nas  comunidades  de  Lagoa
comprida, camaleão e lagoa da cobra;

• Intensificar os atendimentos do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas);
• Concluir a construção do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial).

Segurança Pública
• Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as competências legais 

do órgão;
• Viabilizar parcerias com polícia civil e militar;
• Manutenção da guarda Municipal.

Assistência Social e Habitação
• Ampliar a oferta de cursos e oficinas ministradas no CRAS;
• Manter e ampliar as atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

bem como do Serviço de Convivência do Idoso;
• Manter e estruturar os programas voltados a integração, e desenvolvimento dos jovens e 

adolescentes;
• Criação de coordenação direcionada as mulheres (políticas públicas voltadas ao gênero

feminino); 
• Realizar atividades diversificadas com idosos, através de oficinas objetivando uma melhor

qualidade de vida, desenvolvendo-se integração e sociabilização a terceira idade; 

• Reunir enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos com a ideia de criar uma proposta
politica de atenção ao idoso, com maior eficiência as demandas e carências desse grupo
social;

• Buscar parcerias para manutenção e criação de cursos profissionalizantes;
• Apoiar projetos que buscam resgatar o vínculo familiar e garantir um atendimento social, 

de saúde, educação e trabalho.

Emprego, Trabalho e Renda
• Incentivo fiscal por empresas que promovam estágios;
• Criar  incentivos  à  instalação  de  unidades  industriais  e  comerciais  no  município,

aumentando a oferta de vagas no mercado de trabalho.

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
• Incentivar a prática dos jovens em eventos culturais tais como: Quadrilhas, boi de reis,

teatro, literatura de cordel, música e artesanato;

• Reorganização da secretaria de Cultura;
• Articulação dos diversos segmentos artísticos do município: artes visuais, teatro, dança, 

produção literária;
• Criação e/ou estruturação do Conselho Municipal de Cultura;
• Criação de um calendário de eventos culturais com ênfase nas tradições locais;
• Valorização do artesanato local: sisal, argila, escultura, pinturas;
• Incentivo à participação da arte local em eventos externos.;
• Criação de uma proposta de trabalho junto a educação para valorização da arte literária 

nas escolas;
• Parceria com órgãos estaduais e federais patrocinadores culturais;

• Apoiar as festas tradicionais culturais e religiosas no município;
• Ampliar o apoio a prática esportiva, com a inclusão de outras modalidades esportivas.

Agricultura e Meio Ambiente

• Manter o apoio ao homem do campo, através do programa de corte de terra;



• Incentivo ao produtor rural e a agricultura familiar, através de parcerias com órgãos 
competentes e do poder público;

• Promover a qualidade da limpeza pública em todas as vias públicas do município.
•

Infraestrutura e Transporte
• Viabilizar a construção ou aquisição de Centro de EVENTOS;

• Construção de passagem molhada para viabilizar o acesso do distrito de Redenção ao 
cemitério local, garantindo maior segurança ao deslocamento;

• Viabilizar por meios de parcerias e recursos a melhoria da distribuição de água à 
comunidade de Redenção e outras comunidades;

• Pleitear junto a FUNASA a liberação de recursos para o início e recuperação do 
saneamento básico, a partir do Plano Municipal de Saneamento Básico;

• Melhoria das estradas vicinais;
• Estruturalizar as secretarias e suas funções.

Gestão
• Manter e assegurar o pagamento do funcionalismo em dia;
• Garantia do pagamento do piso às categorias;
• Apoio a Programas de Qualificação e Incentivo à produtividade dos servidores públicos 

municipais;
• Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público.


