
Um Governo responsável só será possível quando houver responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e desde que haja 
respeito as famílias, as instituições e aos valores sociais. 

APRESENTAÇÃO 
Amigo eleitor, sou Evaldo Duarte Antônio, nasci em Ouro 

Preto do Oeste-RO no dia 26 de julho de 1979, sou casado com 
Mirian Garcia Pinheiro Antônio a 22 anos, temos três filhos 
(Marcos, Heula e Maxwell) e dois netos (Noah Gabriel e Miguel), 
e bacharel em Direito.  

 
Resido em Mirante da Serra desde 1989, quando viemos 

morar com um tio na linha 64 km 09. Ali cresci, constitui família e 
ingressei no serviço público no cargo de Agente de Portaria e 
Vigilância em 2003.  

Morei na linha 04 da 81, município de Ouro Preto do Oeste 
até 23 de abril de 1989, quando os pais se separaram. Em 24 de 
abril de 1989, veio morar com os tios na linha 64, neste 
município, estudei na Escola Duque de Caxias até a 4ª serie 
(1990), e onde permaneceu até o dia 18 de Janeiro de 1995. 

Em 19 de janeiro de 1995 mudei para a linha 12 do 31, em 
Ouro Preto do Oeste, fui morar com minha irmã Evanilda, 
ficando somente até 25 de outubro quando ocorreu uma tragédia 
familiar.  

Ante o ocorrido, voltou a morar com a mãe na linha 04 da 
81, mesmo município e permaneceu até março de 1996.  

Retornei para a linha 64 em Mirante da Serra em março de 
1996, quando ele e seu irmão Evanildo foram morar sós.  

Em 17 de outubro de 1997, casei com Mirian tivemos três 
filhos, sendo: Marcos Jhones, Heula Paula e Maxwell Wilgtt.  

O filho Marcos casou-se com Lucimar Correia, que já tem o 
filho Miguel e Heula Paula casou-se com Lucas Gomes e 
tiveram Noah Gabriel e o caçula Maxwell está no Exército 
Brasileiro em Porto Velho desde março de 2019. 

Iniciei a carreira na vida social no Movimento do Pequenos 
Agricultores (MPA) na linha 64 em 1998, chegou a ser 
acampado, participando do Movimento dos Sem Terra (MST) no 
início de 2002, desistiu por um problema grave de saúde do filho 
Maxwell.   

Passei em um concurso público em 2001 em Mirante da 
Serra, fui convocado e tomei posse em 11 de agosto de 2003 no 
cargo de Agente de Portaria e Vigilância, mas continuou no 
Movimento dos Pequenos Agricultores onde exerceu o cargo de 
Coordenador e Secretário do grupo de base.  

Em 2004 retomei os estudos na modalidade EJA (Ensino 
para Jovens e Adultos), conclui o ensino médio em 2008 e 
busquei no ENEM a conquista do ensino superior.  

Em 2013, após quatro ENEM frustrado, conquistei uma 
bolsa pelo PROUNI no Curso de Direito no extinto Centro 
Universitário Luterano de Ji-Paraná-RO, hoje Centro 
Universitário São Lucas, concluindo o curso em 2019. 

Em 2009, mudamos para a cidade de Mirante da Serra, 
continuou no serviço público e também exerci a função de 
Secretário atendente na Secretaria do Movimento dos Pequenos 
Agricultores.  

Fui sócio fundador do Sindicato dos Servidores Públicos 
(SINDISMIR) em 2010, reeleito em 2013, onde liderou vários 
enfrentamentos a descasos e desmandes administrativos no 
âmbito da Administração Pública municipal, liderando greve dos 
servidores públicos em 2015, conforme foi noticiado pelo G1–
RO: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/08/apos-quase-
30-dias-servidores-municipais-de-ji-parana-findam-greve.html.  

Concorri ao cargo de Conselheiro Tutelar em 2011, foi 
eleito com 186 votos e exerci a função até 30 de junho de 2014.  

Na Igreja, exerci o cargo de regente e líder da juventude 
junto com a esposa por 5 anos. Conciliando nesse período, os 
cargos de Conselheiro Tutelar, Presidente do Sindicato, membro 
do Conselho do Fundeb, e Faculdade.  

Início de 2016 filiei ao PDT, renunciei ao cargo de 
Presidente do Sindicato para concorrer ao cargo de vereador e 
em 02 de outubro de 2016 foi eleito vereador com 472 votos, 
7,31% dos votos, entrando para a história como o vereador mais 
votado no município.  
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Fui eleito o vereador mais atuante em 2018, 2019 e em 
2020, resultado de um mandato independente, mas com a 
participação de familiares e amigos. 

 
INTRODUÇÃO 
Apresento a sociedade mirantense nosso plano de 

governo, um modelo participativo e integrado, um projeto 
municipal, visando atender as necessidades básicas de todos, 
proporcionando melhorias na qualidade de vida da sociedade, 
sem distinção de cor, raça, religião, condição social, mas com 
muita responsabilidade.  

 
SAÚDE 
 Nosso objetivo é oferecer uma saúde para todos.  
 Realizar concurso público, objetivando a contratação dos 
seguintes profissionais: médicos, técnicos de enfermagem, 
enfermagem, agentes de limpeza e conservação, cozinheiras, 
motoristas, farmacêuticos, bioquímicos/biomédicos, técnicos 
administrativos, vigilantes; 
 Na saúde da atenção básica, oferecer uma saúde 
preventiva de qualidade, ampliando os atendimentos e 
oferecendo especialidades médicas com maior demanda; 
 Garantir um atendimento humanizado aos usuários do 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE com profissionais capaz de 
atender as necessidades básicas na Unidade Mista de Saúde no 
atendimento de urgência e emergência, ambulatorial e 
internação; 
 Elaborar e encaminhar o Plano de Carreira dos 
Servidores da Saúde a Câmara Municipal; 
 Cumprir a Lei do Piso dos Agentes Comunitários de 
saúde e Agentes Comunitários de Endemias; 
 Valorizar os demais servidores efetivos, cumprindo a Lei 
296/2004; 
 Oferecer condições de trabalho aos profissionais de 
saúde; 

 Buscar reestabelecer os atendimentos de cirurgia eletiva, 
em parceria com o governo do Estado, reestruturando o Centro 
cirúrgico; 
 Cumprir as metas do plano municipal de saúde básica; 
 Modernizar a informatização do Sistema Único de Saúde; 
 Modernizar e ampliar o atendimento aos pacientes de 
Hemodiálise; 
 Buscar aquisição de um ônibus com conforto para 
transporte de pacientes a Porto Velho e disponibilizar também 
para Cacoal; 
 Reestruturar o Laboratório com os equipamentos e 
aparelhos novos e reagentes capaz de realizar dos exames 
básicos; 
 Disponibilizar uma casa de apoio aos pacientes em Porto 
Velho. Havendo demanda, disponibilizar também em Cacoal; 
 Reestruturar a farmácia básica, ampliando atendimento 
aos usuários em turnos distintos, (manhã e tarde); 
 Realizar manutenção da frota veicular em especial as 
ambulâncias;  
 Ampliar os postos de saúde dentro das normas do 
Ministério da Saúde; 
 Trabalhar as ações da Secretaria de Saúde em conjunto 
com  O Conselho Municipal de Saúde garantindo assim o 
controle na aplicação dos recursos e consequentemente o 
controle social; 
 Pleitear recursos para a construção da Secretaria de 
Saúde;    
 Ampliar atendimento de exames de ultrassonografia. 
 
AÇÃO SOCIAL 
 Valorizar e oferecer condições de trabalho aos servidores 
lotados nesta Secretaria, cumprindo a Lei 296/2004; 
 Reestruturar e reformar o centro de convivência de 
crianças e jovens; 
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 Desenvolver e ampliar as políticas de proteção aos 
idosos, firmando parcerias com os grupos de idosos da área 
rural; 
 Legitimar e ampliar o atendimento psicossocial as famílias 
vulneráveis; 
 Reestruturação do prédio do Conselho Tutelar e 
valorização dos conselheiros; 
 Reforma e ampliação do abrigo municipal nos termos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 Executar os programas sociais estabelecidos pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social;  
 Desenvolver métodos de conscientização social 
ministrado pelos profissionais desta Secretaria; 
 Desenvolver os programas sociais disponibilizando cursos 
profissionalizante as famílias de baixa renda; 
 Buscar parcerias para que a associação das mulheres 
venham desempenhar seus projetos de cortes e costuras 
oferecendo-lhes condições para que possam vender seus 
produtos; 
 
ADMINISTRAÇÃO 

 Valorização profissional nos termos da legislação, (lei 
296/2004 e Constituição Federal; 

 Reestruturar o quadro administrativo, priorizando e 
valorizando nosso povo; 

 Valorizar todos os profissionais/servidores efetivos do 
município, garantindo o pagamento em dia, planos de cargos, 
carreira e remuneração, formação continuada, revisão anual, 
cumprimento dos PISOS SALARIAIS em respeito às classes; 

 Promover a realização de concurso público; 
 Legitimar e promover vagas para estagiários, alunos de 

ensino médio e superior nas áreas existentes no quadro efetivo; 
  Pleitear recursos (convênios e emendas) para aquisição 

de um terreno para a construção de um Parque de Exposição; 

 Buscar junto ao Tribunal de Justiça a implantação da 
Comarca de Mirante da Serra-RO; 

 Encaminhar proposta do retorno do Instituto de 
Previdência Social (Serra Previ) ao Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS);  

 Caso não ocorra o retorno ao INSS, propor reestruturação 
do Instituto de Previdência Social (Serra Previ), regulamentando 
em lei a eleição da Superintendência através do voto dos 
servidores; 

 Priorizar as compras públicas no comercio local dentro 
dos limites legais, visando assim a valorização do comércio 
local; 

 Desenvolver um Departamento e capacitar servidores 
efetivos para elaborar projetos de relevância municipal. 

 Disponibilizar apoio aos acadêmicos que se deslocam 
para Ouro Preto e Ji-Paraná mediante convênios e parcerias; 

 Buscar junto ao governo estadual e federal a implantação 
do PROJETO DE CASAS POPULARES as famílias de baixa 
renda; 
 
AGRICULTURA 
 Valorizar e oferecer condições de trabalho aos servidores 
lotados nesta Secretaria, cumprindo a Lei 296/2004; 
 Destinar em lei 10% do orçamento para investimento 
na agricultura; 
 Reestabelecer o Conselho de Agricultura criando 
mecanismos de deliberação para aplicação correta dos recursos 
e fiscalização; 
 Dar incentivos as associações e oferecer corpo técnico 
para dirimir problemas documentais; 
 Oferecer todo suporte (máquinas e implementos) aos 
pequenos produtores para manutenção da agricultura familiar; 
 Efetivar o sistema de Inspeção municipal; 
 Contratar veterinário mediante concurso; 
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 Cumprir a lei do porteira adentro nos termos da legislação 
com igualdade de tratamento; 
 Aquisição e transporte de calcário com recurso próprio ou 
mediante convenio com o governo do Estado ou emendas; 
 Adquirir através de emendas ou convênios, caminhões 
para escoar produtos agrícolas para a cidade. (comercio e feira); 
 Estimular a prestar assessoria para a criação de 
agroindústrias; 
 Adquirir e distribuir sementes objetivando o aumento da 
produção; 
 Criar um viveiro municipal para distribuição de mudas, 
(café clonal, mudas para reflorestamento); 
 Construir o barracão da feira; 
 Reorganizar a frota da agricultura, (maquinas e 
caminhões) 
 Colocar em funcionamento a fábrica de gelo; 
 Efetivar o licenciamento da aquicultura e licenciamento 
ambiental; 
 Adquirir plantadeira, calcareadeira,  ensiladeira e 
perfurador de solo; 
 Implantar o canil municipal; 
 Buscar a regularização fundiária do setor chacareiro; 
 Estimular a apoiar o fortalecimento de micro e pequena 
empresa agroindústrias, capacitando-as para o mercado, 
assegurando ainda a prioridade na participação do PNAE; 
 Manter o cadastramento e incentivar o produtor rural a 
emitir a NOTA DO PRODUTOR; 
  Reorganizar o calendário de festas tradicionais, 
suscitando a MARATONA DO AVESTRUZ, arraiar da 
fraternidade e festa do peixe; 
 Criar o PROGRAMA VIVER BEM NO CAMPO que 
disponibilizará aos produtores rurais os serviços de máquinas 
para a realização de benefícios nas propriedades visando 
melhorar a qualidade de vida e da produção; 

 Incentivar a produção e o consumo de produtos orgânicos com 
total apoio a agricultura familiar; 

 Incentivar a produção na suinocultura, avicultura, ovinocultura e 
aves para abate. 
 
ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS. 

 Implantar o PROJETO ASSOCIAÇÕES FORTALECIDAS; 
 Recuperar e redirecionar as máquinas existentes através do 

comodato; 
 Incentivar a criação de cooperativas. 

 
EDUCAÇÃO 
 Valorizar e oferecer condições de trabalho (equipamentos 
de proteção) aos servidores lotados na Secretaria de Educação, 
cumprindo a Lei 296/2004 e Lei 11.738/2008 (piso salarial do 
magistério); 
 Pleitear recursos para a construção da Secretaria de 
Educação; 
 Aperfeiçoar a frota municipal (ônibus) para transporte de 
alunos; 
 Elabora e encaminhar ao Legislativo o plano de carreira 
dos profissionais da Educação; 
 Legalizar a escolha dos Diretores através de gestão 
democrática, escolhidos por todos os profissionais da educação 
e alunos em condição de votos e pais de alunos; 
 Reformar e reestruturar as escolas municipais; 
 Construir a Escola Jorge de Lima; 
 Buscar meios legais para finalizar a construção da Creche 
Municipal; 
 Reorganizar o Programa de aquisição da alimentação 
escolar; 
 Realizar concurso público nas áreas de: professores, 
agentes de limpeza e conservação, merendeiras, vigilantes, 
motoristas, técnicos administrativos, monitores, auxiliares de 
professores, nutricionista e outros que forem necessários; 



Um Governo responsável só será possível quando houver responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e desde que haja 
respeito as famílias, as instituições e aos valores sociais. 

  Reestabelecer os jogos escolares do município; 
 
ESPORTE  
  Organizar campeonato de futebol e de futsal máster e 
juniores, com respeito mútuo e igualdade entre os times, na 
circunscrição municipal; 
 Organizar campeonato feminino, (futebol, futsal, entre 
outras modalidades) conforme demanda; 
 Incentivar outras modalidades esportivas, como: 
atletismo, futsal, vôlei entre outras; 
 Criar uma escola de base de esportes municipal; 
 Incentivar a retomada da competição da maratona do 
AVESTRUZ, caso a organização queira; 
 Disponibilizar meios para a reforma dos campos; 
 Buscar meios (emendas) para iluminação dos campos e 
quadras; 
 Disponibilizar equipe de apoio para roçadas dos campos 
de forma rotativa e igualitária; 
 Pactuar parcerias para conduzir os jogadores para os 
jogos; 
 Disponibilizar equipamentos e maquinários para 
construção de quadras, sem comprometer outros serviços; 
 
CULTURA 
 
 Reorganizar a fanfarra municipal; 
 Criar um calendário de festival municipal; 
 Buscar recursos (estadual ou federal) para criação de 
uma escola de música ou uma orquestra municipal; 
 Disponibilizar apoio as Instituições religiosas sem 
distinção de denominação, respeitando a igualdade; 
 Incentivar e ampliar a festa do Avestruz; 
 Retomar a festa do peixe; 
 Incentivar a prática de voos livres;  
 

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO 
 
 Valorizar e oferecer condições de trabalho (equipamentos 
de proteção) aos servidores lotados nesta Secretaria, cumprindo 
a Lei 296/2004; 
 Executar manutenção e recuperação da frota (veículos e 
maquinários); 
 Reestruturar o Departamento de mecânica municipal; 
 Colocar em funcionamento o lavador municipal; 
 Recuperar as estradas vicinais com limpeza, 
cascalhamento, aterramento e drenagens; 
  Substituir as pontes de madeiras existentes por tubos 
arnmicos onde comportar e buscar recursos (emendas) para 
construir galerias onde os rios forem maiores; 
 Sinalizar, pintar e executar a limpeza urbana de maneira 
intercalada, visando proteger os profissionais dos riscos; 
 Buscar recursos para aquisição da fábrica de bloquetes e 
manilhas; 
 Pleitear recursos para a construção da garagem municipal 
e o muro; 
 Viabilizar o bloqueteamento das vias urbanas;  
 Dar continuidade a execução na implantação do 
saneamento básico; 
 Executar criteriosamente a iluminação pública; 
 Criar mecanismos de urbanização com reestruturação 
paisagística; 
 Executar coleta seletiva nos termos da legislação 
municipal; 
 Criar um espaço alternativo municipal; 
 Construir calçadas e meios fio nas vias públicas 
atendendo a legislação garantindo um acesso melhor aos 
pedestres e aos cadeirantes; 
 


