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PROPOSTA DE PLANO DE GOVERNO 
PROPOSTA DE PLANO DE GOVERNO 

 

 

 

MANOEL SIDÔNIO NASCIMENTO NILO E VALDIVINO NUNES DE CARVALHO, apresentam para debate 
e aprimoramento um plano de governo para estabelecer um elo analítico entre o compromisso assumido no 
pleito eleitoral de 2016, a realidade vivenciada pela gestão a partir de janeiro de 2017, suas limitações, 
condicionamentos e (im)possibilidades e as propostas para uma “travessia” entre a atual gestão e os novos 
caminhos que desejamos oferecer, qual seja  implementar o desenvolvimento econômico e social do município 
de Antas, através da geração de emprego, incentivo aos  pequenos produtores rurais, dando-lhes condições de 
participar do mercado produtivo, gerando riquezas e distribuindo renda; melhoria no esporte com a reformas 
dos complexos esportivos já exitentes; regularização fundiária urbana e rural;  pavimentação de todos os 
povoados do municipio.  

 
A realidade financeira encontrada em janeiro de 2017 nos condicionou a buscar soluções 

administrativas, jurídicas e fiscais que nos possibilitasse reorganizar o município e colocá-lo novamente nos 
trilhos, para que conseguíssemos executar e consolidar a plataforma que apresentamos à sociedade antense, em 
2016. Neste contexto, enfrentamos dificuldades gigantescas pela inexistência de certidões negativas de débitos, 
além de dívidas milionárias no fornecimento de água e energia elétrica, Previdência Social e Trabalhistas , que 
nos impossibiltavam firmar convênios estaduais e federais. Além disso, vários convênios de obras federais e 
estaduais em situação irregular, tais como UBS, CRECHE INFANTIL, LOTEAMENTO DAS CASAS POPULARES.  

 
Almejamos construir mecanismos de participação popular, onde todos os segmentos sociais estejam 

preparados e ativamente envolvidos na definição dos destinos do município e nos processos de tomada de 
decisão, bem como para exercer a fiscalização e controle social – mediante acompanhemento das associações da 
sociedade civil e conselhos setoriais - sobre os investimentos públicos realizados pela Prefeitura, levando em 
consideração que tudo o que o governo executa acaba por impactar a vida das pessoas. 

  
Para tanto, urge a necessidade de estabelecer parâmetros de governabilidade que contribuam para a 

consolidação da gestão municipal de forma articulada e planejada, compartilhando as expectativas e 
estabelecendo parcerias com a sociedade civil e os governos estadual e federal.  

 
São enormes os desafios que devemos enfrentar com vistas a manter o equilíbrio fiscal sem 

comprometer a execução de políticas de qualidade e implementar projetos e programas prezando pela eficiência 
no serviço público para melhorar de forma geral o atendimento às necessidades dos antenses em especial, na 
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saúde e na educação, mas oferecendo também significativa importância à criação de estratégias que permitam 
promover o desenvolvimento urbano com sustentabilidade ambiental, incentivar a prática esportiva escolar 
e/ou amadora, inclusiva e voltada ao lazer, fomentar programas de prevenção à violência juvenil, assistência da 
infância à terceira idade, redução das desigualdades de gênero, combate ao feminicídio, abuso sexual, trabalho 
infantil e práticas discriminatórias. 

 O resultado das eleições representa a consolidação da vontade popular e, nesse sentido, o Prefeito é 
conduzido ao cargo sob a expectativa de atuar como porta-voz dos interesses municipais e os anseios de 
milhares de anteses  perante a Câmara Municipal de Vereadores e as demais esferas de governo. 

 
Imbuído desses princípios, apresentamos ao município de Antas– BA este Plano de Governo, como forma 

de fortalecer o pacto firmado, em 2016, com vistas a executar o que não foi possível na primeira gestão – tendo 
em vista que no Plano anterior, determinamos metas para longo prazo- e, de acordo com as experiências 
acumuladas, oferecer novas propostas voltadas para o crescimento econômico, desenvolvimento urbano 
planejado, proteção ambiental, fomento da agricultura familiar, geração de emprego e renda, promoção da 
saúde com qualidade de vida e uma educação transformadora, mas, sobretudo, para cuidar de nossa população. 

 
 
PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO: 
 
 

ü Organização e Planejamento 
ü Diálogo e Transparência 
ü Ação e Atitude 
ü Confiança e Respeito 
ü Experiência e Conhecimento 
ü Credibilidade 
ü Trabalho em Equipe 

 
 

 
 
 
 

Ø Implantação do Portal Interativo (site), dotado de toda estrutura e informações inerentes à vida 
administrativa municipal, inclusive com entrada e acompanhamento de processos na esfera 
administrativa do Poder Executivo por parte da população, servidores e fornecedores; 

Ø Criação de Núcleo Técnico da administração municipal, com servidores efetivos habilitados 

 
PLANEJAMENTO 
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para acompanhamento das ações no âmbito das secretarias; 
Ø Implantação de cadastro para acompanhamento de todas as Associações Comunitárias e 

Cooperativas,  bem como assessoramento para atingimento dos objetivos das mesmas 
constantes em seus estatutos; 

Ø Adminstrar em consonância com os Conselhos Municipais; 
 

Ø Implantar e desenvolver ações para divulgação da realidade socioeconômica do município de 
Antas, com foco no planejamento e melhoria da qualidade de vida da sua população, em 
consonancia com o  PPA, LDO e LOA; 

Ø Implantar o Núcleo de Gerencimento de Projetos para elaboração e captação de recursos, a fim 
de aproveitar de todas as possibilidades que contemplem as demandas do município de Antas, 
dentro dos orçamentos dos governos Estadual e Federal; 

Ø Aprimorar o sistema de registro e tombamento de todos os bens (móveis e imóveis) do 
município; 

Ø Construção do PONTO CIDADÃO, para instalação dos setores de documentação civil, como: RG, 
CAM, CCIR. 

Ø Regularização Fundiária Urbana e Rural , em observancia a lei federal nº LEI Nº 13.465, DE 11 DE 
JULHO DE 2017. 

 
Ø Identificar o volume de recursos que iremos precisar para executar,  segmentar quanto ao nível do 

poder político responsável (municipal, estadual ou federal), e eleger as obras que serão prioritárias  
a serem executadas no mandato dos próximos 4 anos! 

 
 

  
 

 
 
 
  

PLANEJAMENTO 
 

COLOC 
 

cPLANEJA 
Ø Incetivo aos pequenos produtores rurais, onde a prefeitura vai disponibilizar uma equipe de 

técnicos para selecionar, treinar e acompanhar dando assistência técnicas a pequenos 
produtores rurais; 

 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 
PROPOSTAS 

MACROECONÔMICAS, POLÍTICAS 
E SOCIAIS 
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Ø Realização de capacitações (dias de campo, oficinas, palestras e intercâmbios de troca de 
conhecimentos) com temas específicos de cada comunidade; coleta de solo para análise, 
conservação do solo e da água; segurança alimentar e nutricional; conservação de forragens, 
criação e conservação de bancos de proteínas; uso de equipamentos de proteção individual – EPI, 
combate e conscientização do uso de agrotóxicos; convivência com o semiárido, pós-colheita, 
incentivo a diversidade de culturas na propriedade, caprinovinocultura, bovinocultura de corte e 
de leite, avicultura, suinocultura, apicultura e outros temas de acordo com as especificidades das 
comunidades; 

Ø A prefeitura prestará a estes pequenos produtores assistência técnica gratuíta. Será criada uma 
pequena cooperativa para organizar a comercialização dos produtos, compra de insumos e 
prestação de assistência técnica, armazenamento de safra. 

Ø Firmar parcerias com associações e cooperativas do município, para desenvolver 
projetos e ações de desenvolvimento socioeconômico e educacional. 

Ø Incentivo e implantação de casas de sementes nas comunidades; 
Ø Ampliar a oferta de equipamentos agrícolas, disponibilizando-os para os agricultores 

cadastrados no Garantia-Safra; 
Ø Aquisição de produtos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE (mel, frutas, hortaliças, feijão, farinha, biscoitos de polvilho, beiju, doces, 
bolos etc.); 

Ø Apoio à implantação de novas culturas; 
Ø Implantação de hortas nas escolas da zona rural e zona urbana; 
Ø Incentivar e apoiar o cultivo e a comercialização de produtos orgânicos; 
Ø Incentivar e apoiar o cultivo de diversas variedades de hortaliças, legumes e verduras; 
Ø Incentivar e apoiar o plantio da cultura  da mandioca. 
 

 
PLANEJAMENTO 

 

 

Ø Ampliar os recursos financeiros para a educação; 
Ø Implantação da Biblioteca Municipal, centro de cultura municipal e a junção com o infocentro( 

Todos ocupando o mesmo espaço); 
Ø Estruturação das escolas municipais com área de lazer, refeitórios, sala de administração, introduzindo 

atividades de educação física no turno vespertino com a prática de esporte: futebol, vôlei, basquete com 
profissional orientador; 

 
EDUCAÇÃO 
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Ø Introduzir nas escolas atividades de Cultura: Dança; teatro e aulas de música. Criar a figura da visitadora 
escolar para acompanhar os alunos e atuar junto às famílias debatendo e resolvendo os problemas de 
indisciplina e falta às aulas. 

Ø Fornecer uma alimentação de qualidade com produtos adquiridos dos pequenos produtores do município; 
Ø Manter  rigorosamente em dia o piso salarial dos profissionais da educação estabelecido pelo Governo 

Federal; 
Ø Fornecer um transporte escolar seguro e com acompanhante para crianças e jovens. 
Ø  Implantar e oferecer para os jovens e adultos cursos profissionalizantes para formação de técnicos em 

várias especialidades para atender o mercado de trabalho do município e da região, gerando oportunidades 
de emprego. 

Ø Desenvolver projetos e implantar politicas públicas para promover a participação e valorização das 
minorias, combatendo de forma enérgica os preconceitos, religioso, de opção sexual, raça, cor e outros de 
qualquer espécie 

Ø Política de combate a violência contra a mulher e fortalecimento da rede. 
Ø Tratamento político igualitário para todas as religiões. 
Ø Estabelecer um projeto que atenda as necessidade, acolhimento e resgate as cidadanias dos jovens 
Ø Apoiar as excursões didáticas e culturais com o fornecimento de transporte; 
Ø Aumento da oferta de vagas para a Educação Infantil, com o término da Creche no Bairro Nova Antas; 
Ø Implantação do PEJA (Programa de Escolarização de Jovens e Adultos), com a implementação de cursos 

técnicos profissionalizantes que estimulem a matrícula dos alunos para essa etapa. 
Ø Qualificação para os profissionais trabalharem com alunos com deficiência; 
Ø Realização de reformas e/ou ampliação, construção dos prédios escolares na Zona Urbana e Rural, através 

do PAR; 
Ø Criar curso de preparação para o ENEM e pré-vestibular para os jovens do nosso município. Essa proposta 

será desenvolvida com a contratação de profissionais especializados por área de conhecimento e 
montagem de ambientes adequados para a execução das aulas; 

Ø Revitalização dos laboratórios de informática existentes para a implantação da robótica no currículo 
escolar dos anos finais do Ensino Fundamental; 

Ø Criação de programas de  combate e prevenção às DROGAS nos Estabelecimentos de Ensino. 
 

 
 
 

 
Ø Desenvolver uma política de esporte e lazer voltada para a promoção da saúde, bem estar social e inclusão 

social; 
Ø Revitalizar todos os campos de futebol dos Povoados e Comunidades; 
Ø Criar e organizar um calendário de eventos esportivos no município; 

 
ESPORTE  
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Ø Estimular a prática desportiva no meio rural; 
Ø Contratar um professor de Educação Física para proporcionar aos desportistas os treinamentos 

físicos adequados; 
Ø Apoiar e patrocinar equipes esportivas municipais masculinas e femininas para participarem de 

campeonatos e eventos esportivos em outros municípios e regiões; 
Ø Apoiar e ofertar as equipes esportivas municipais masculinas e femininas materiais esportivos; 
Ø Criar campeonatos esportivos nas escolas do município; 
Ø Incentivar e organizar a prática de diversas modalidades esportivas nas escolas (atletismo, vôlei e 

handebol); 
Ø Construir ciclovia com faixas exclusiva para os ciclistas e pedestre fazerem suas caminhadas com 

mais segurança e comodidade; 
Ø Incentivar e organizar competições de futebol society e de tabuleiros entre os veteranos e pessoas 

da terceira idade; 
Ø Promover a inclusão de portadores de necessidades especiais nas práticas esportivas; 
Ø Criação de escolinha de futebol articulada com clubes de futebol profissional; 
Ø Implantar a prática da copeira e do caratê nas escolas; 
Ø Levar os jovens a conhecerem outras modalidades de esportes; 
Ø Promoção da maratona antense anual nas modalidades atletismo e ciclismo; 
Ø Reforma total do estadio Municipal, com grama, arquibancada, vestiarios e quiosques e faixas de pedestres para  

caminhada de pedestres; 
Ø Revitalização da quadra Society na praça Pedro Macário; 
Ø Reforma do Ginásio de Esportes; 

 

 
 
 
 
 

Ø Criar festivais de música, priorizando os músicos do município; 
Ø Criar eventos culturais para exposição das produções culturais e artesanato do município; 
Ø Articular a escola com outras instituições, grupos e entidades que atuem na mesma nos fins de 
semana ou em períodos de recesso, constituindo-a como espaço público democrático aberto à 
população; 

 
CULTURA            
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Ø Criar e incentivar concursos de poesia, música e teatro nas escolas municipais; 

Ø Incentivar a produção cultural e de lazer para pessoas da 3ª idade; 
Ø Dar continuidade aos eventos culturais nas datas comemorativas e civicas; 

 
 

 
PLANEJAMENTO 

 
 
 

Ø Oferecer rotineiramente exames radiográficos, laboratoriais e cardiológicos; 
Ø Criar o Centro de Atenção à Saúde da Mulher com profissionais especializados e exames para a realização de 

exames; 
Ø Estender a coleta de material para exames laboratoriais nos postos da zona rural; 
Ø Qualificar e torná-lo eficiente o atendimento de emergência, com exames radiológicos e laboratoriais para dar 

ao profissional médicos melhores condições de diagnosticar e tratar os pacientes; 
 

Ø Criar um sistema de atendimento e transporte de pacientes em situação de emergência em todo o 
município. 

 
Ø Manter regularmente o fornecimento de medicamentos à pessoas carentes e com tratamento 

continuado. 
 
Ø Aprimorar as ações de responsabilidade da vigilância sanitária e epidemiológica, com 

destaque para a realização de atividades educativas junto à população; 
 
Ø Criação de um centro de marcação de consultas e exames para unidades de referência; 

 
Ø Estimular a prática preventiva da Saúde Homem e garantir atendimento especializado; 

 
Ø Implantar ACADEMIAS DE SAÚDE; 

 
Ø Implantar especialidades médicas (neurologia, ortopedia, cardiologia,, psiquiatria, pediatria e ginecologia); 

 
Ø Manter em Salvador uma casa de APOIO aos pacientes Antenses que precisam viajar até a capital para 

tratamento de Saúde, consultas, realização de exames no LACEN ou buscar medicamentos – Pacientes que não 
possuem parentes na capital, bem como trasportes para levá-los e buscá-los; 

 
Ø Ampliar os programas do Ministério da Saúde, tais como Programa Saúde da Família (PSF); Programa Brasil 

Sorridente; Programa de Atendimento Domiciliar (PAD); Programa de Internação Domiciliar (PID); Farmácia 
Popular; 

Ø Implantação de CAPS (Centro de Apoio Psicossocial); 
 
 
 

 
SAÚDE  
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Ø Ampliação/Fortalecimento das ações do CRAS; 
Ø Criar um CRAS itinerante com atendimento nos Polos; 
Ø BPC – Benefício Prestação Continuada, com acompanhamento dos beneficiários pelos assistentes 

sociais; 
Ø Fortalecer o Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV; 
Ø Qualificar o oferecimento dos Benefícios Eventuais; 
Ø Informar a população sobre os benefícios e serviços prestados pela Secretaria de Ação Social; 
Ø Construção do CREAS; 
Ø Implantação da Vigilância Social; 
Ø Implantação do Serviço de Vigilância Social Básica no Domicílio; 

Implantação do CRAS quilombola; 
Ø Criação do Conselho da Pessoa com Deficiência. 
Ø Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade e 

pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais cujo foco seja a diminuição 
da pobreza, através dos serviços e programas do CRAS e CREAS; 

Ø Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e com as outras 
políticas sociais da prefeitura, em especial as de saúde, educação, trabalho e segurança pública, 
para responder com efetividade à diversidade das necessidades; 

Ø Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de se assegurar a melhoria da gestão, 
considerando-se todas as instâncias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, bem como as 
realidades regional e local 

Ø Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços de 
democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada; 

Ø Implantar as Equipes Volantes dos CRAS assegurando o atendimento nas áreas mais distantes da sede 
do munícipio (comunidades rurais) 

Ø Implantar o Serviço de Proteção Social Básica e Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 
Famílias 

Ø  Implantar Serviço Especializado em Abordagem Social, principalmente para Pessoas em Situação de 
Rua; 

Ø   Apoiar e dar subsídios aos conselhos municipais da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e criança e 
adolescente;  

Ø Implantar o Programa Família Acolhedora para Crianças e Adolescentes que tiveram que serem 
afastadas do convívio familiar por motivo de violência, abuso e exploração sexual;  

Ø Ampliar os Centros de Convivência (Idosos, crianças e adolescentes) para outros bairros do município; 
Ø Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os respectivos serviços de atendimento 

às vítimas; 

 
AÇÃO SOCIAL  
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Ø Convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, visando um melhor 
atendimento à população por parte das polícias Civil e Militar; 
Ø Criação da Guarda Municipal; 
Ø Criação do Conselho Municipal de Segurança; 
Ø Implantação da Ronda Escolar; 
Ø Implantar o videomonitoramento da área do centro comercial; 
Ø Criação de Consórcio de Segurança Regional com os municípios limitrofes: Fátima, Cícero 
Dantas, Ribeira do Pombal, Sítio do Quinto, Novo Triunfo; 
Ø Implantar cadastro municipal para acompanhamento de dados relativos ao setor de segurança, 
em especial dos jovens e adolescentes com risco iminente de entrada no mundo da criminalidade, 
considerando as informações oficiais constantes em ocorrências escolares, bem como no Conselho 
Tutelar, Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Segurança Pública Estadual e Poder 
Judiciário; 
Ø Implantação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência nas escolas municipais em 
parceria com a Polícia Militar; 

 
  
 
 
 
 
Ø Promover ações socioeducativas nas escolas e nos bairros voltadas para a informação, conscientização e 

promoção de comportamentos ambientalmente responsáveis e sustentáveis.  
 

Ø  Implantação das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA) em todas as escolas da 
rede municipal de educação voltadas para a participação cidadã e construção coletiva de comportamentos 
preocupados com o meio ambiente e com a qualidade de vida na escola, no bairro, na cidade e no planeta; 

 
Ø Implantação de cestos de lixo no centro da cidade e de postos fixos de coleta de lixo nos bairros; 

 
Ø Promoção de um programa de arborização da cidade, estimulando a plantação de árvores em todas as ruas 

e avenidas da cidade, inclusive com a distribuição de mudas de plantas, através da Secretaria do Meio 
Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

  
SEGURANÇA      

 

  
MEIO AMBIENTE 
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 Implantação da coleta seletiva do lixo na Cidade; 
 
 
 
Ø Implantação da coleta seletiva do lixo na Cidade; 
 

Ø Calçamento e asfaltamento de ruas visando um melhor tráfego pela cidade; 
 
Ø Investimento massivo na melhoria de estradas vicinais beneficiando a população rural e garantindo melhor 

acesso às propriedades rurais, à cidade e melhor circulação da produção agrícola; 
 
Ø Reforma e/ou construção de creches, escolas e prédios públicos; 

 
Ø Implantação e manutenção das áreas de lazer, praças públicas, centros esportivos; 

 
Ø Realização de convênios com os Ministérios visando realizar obras de saneamento básico, construção de 

esgoto interno em toda a cidade, dentre outras obras necessárias e estruturais para a cidade.  
 
Ø Construção de calçadas que facilitem a melhor circulação das pessoas na cidade, especialmente os portadores 

de deficiência. 
 

 
 

  
INFRAESTRUTURA 
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Tendo em vista que a construção deste Plano de Governo se deu de forma popular, participativo e 
democrático, bem como, a partir das experiências construídas ao longo dos últimos três anos e 
meio, com os erros e acertos da gestão, consideramos que ele consegue corresponder às aspirações 
do povo antense e, portanto, se concretiza como uma alternativa palpável para que Antas possa 
alcançar o progresso que necessita e ofereça melhores condições de qualidade de vida à sua 
população.  
 

 
PREFEITO : MANOEL SIDÔNIO NASCIMENTO NILO 
VICE: VALDIVINO NUNES 
 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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