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Quando o verbo divino plasmava  
Estes montes e matas e céus  
Escolheu esta zona tão brava  
Para os ecos dos louvores teus  
Foi assim este ledo recanto 
De ardentias de amor a Jesus  
Se chamou com razão Monte Santo  
Seu planal se chamou santa cruz  
Monte Santo, teu encanto  
É um imã de amor e de luz 
Tua gloria tua historia 
Se desprende dos braços da cruz (Bis) 
Caravanas de fiés romeiros  
Sequiosos famintos de Deus  
Vem te ver como os velhos caminheiros  
Dos salém peregrinos judeus  
Coleando tuas brancas capelas  
Suarentos sedentos de amor  
Todo ano alegres vem vê-la  
vem lembrar os tormentos do senhor 
Monte Santo, teu encanto  
É um imã de amor e de luz 
Tua gloria tua historia 
Se desprende dos braços da cruz (Bis) 
Cinco lustros de Glorias ecoa 
A diaseses Senhor do Bonfim 
Como encaste pra tua coroa  
Como flores para o teu jardim  
Mil venturas Jesus prisioneiro  
Que te aplaudes com tanto fervor  
Oh ! Fará chover sobre os romeiros  
Que aqui vem adorar o senhor 
Monte Santo, teu encanto  
É um imã de amor e de luz 
Tua gloria tua historia 
Se desprende dos braços da cruz (Bis) 
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INTRODUÇÃO 

Apresentamos a população montessantense, um programa de desenvolvimento para 
o nosso município, baseado nas necessidades da nossa população, tendo como ponto 
fundamental, o anseio das comunidades por mudanças profundas a serem realizadas em 
Monte Santo. 
 

Os próximos quatro anos sinalizam um enorme desafio para a nossa população, com 
implicações que certamente condicionarão a vida das próximas gerações. Do ponto de vista 
econômico, Monte Santo defronta-se com a necessidade de suplantar seus graves 
problemas estruturais, tais como a falta de emprego para jovens, a falta de apoio ao 
comércio e a agricultura, que são os maiores geradores de empregos do município, falta de 
projetos que solucione os problemas que afligem as mulheres, desde saúde ate geração de 
renda, ausência de politicas publicas inclusivas para a melhor idade, como também o 
combate a corrupção, a incompetência administrativa, atraso, e o descaso com a população, 
onde não valorizam a cultura, o turismo, geração de emprego, agricultura familiar, 
infraestrutura e urbanismo, segurança pública, trânsito, educação e a saúde que nós 
montessantenses tanto precisamos. A superação desses problemas é condição essencial 
para a consolidação do processo democrático e para extensão da plena cidadania ao nosso 
povo. É preciso mudar, renovar e transformar Monte Santo, e esta é uma tarefa para 
toda a sociedade.  

 
Para que o município atinja metas aceitáveis de prosperidade e justiça social, são 

necessários medidas de curto, médio e longo prazo, cuja essência pode ser sintetizada na 
erradicação definitiva do processo de corrupção do setor público, da qualidade de gestão 
dos recursos públicos, transparência, participação social, no crescimento e na realização do 
enorme esforço de investimento naquilo que município tem de mais precioso, seu próprio 
povo. A recuperação da credibilidade do setor público, com o combate à corrupção nos 
contratos e nas obras superfaturadas é uma ação prioritária, tendo em vista que ela aparece 
como condição elementar para qualquer programa de desenvolvimento.  
 

Um avanço de qualidade na questão social em Monte Santo requer políticas 
decisivas, que viabilizem uma melhor oferta na qualidade da educação, cultura e esportes, 
de serviços de saúde, de estradas e transporte, de saneamento básico, fortalecimento da 
agricultura e comércio local e valorização dos servidores públicos.  
 

Basicamente, nosso município sobrevive das seguintes fontes de receitas da área 
federal: o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Fundo de Desenvolvimento Ensino 
Fund. e Valoriz. do magistério (FUNDEF), Fundo Especial do Petróleo (FEP) , Imposto 
Territorial Rural (ITR), Piso de Atenção Básica (PAB), Programa de Serviço de Ação 
Continuada (SAC), Merenda Escolar e alguns Convênios como: Programa Agentes 
Comunitários de Saúde, Epidemiologia e Controle de Doenças, PDDE, FIES, Salário 
Educação, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, CAPS, Incentivo Adicional 
ao Programa de Saúde da Família, Programa Farmácia Básica, Programa de Saúde da 
Família, Receitas SUS – AIHS, FEPE, ICMS, FEX, CIDE e Convênios Federais. Da área 
Estadual recebemos os seguintes impostos: Imposto sobre Circulação de Mercadorias 



 
 

 

(ICMS), IPVA, IPI, bem como, Convênios Estaduais. Na área Municipal arrecadamos os 
seguintes impostos: 

 Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), ITIV, ISS e outras taxas.  
 

Monte Santo está entre os municípios que mais se arrecada na região, nesses 
últimos 03 anos e 7 meses, ou seja, de janeiro de 2017 a julho de 2020 o município 
arrecadou R$391.813.465,22  (trezentos e noventa e um milhões, oitocentos e treze 
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos). 

  
Na nossa região é um dos municípios que mais arrecadam, mas tem um dos piores 

índices de desenvolvimento, como IDEB, IDSUS e IFDM, ou seja, não é por falta de 
recursos que o município está estagnado socialmente, mas por falta de vontade política para 
valorizar as pessoas. A Administração pública, não pode patrocinar o atraso, não valorizar a 
prata da casa, desamparar o trabalhador, deixar de lado nosso comércio, cultura ou 
tradições. A administração deve zelar tudo que é publico e de bem comum e deve pautada 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 
Nossa administração será inovadora! E para potencializar as ações com mais 

rapidez junto à população, iremos realizar uma organização administrativas com 4 
(quatro) grandes regiões mais a sede do município. Pois, isso permitirá que os 
problemas das comunidades e bairros cheguem com agilidade à gestão central, e, 
consequentemente, sejam sanados com brevidade. O Programa de Governo que ora se 
apresenta aos montesantenses, foi elaborado baseado em indicadores e diagnostico 
dos principais problemas vivenciados por nossa população. Foi delicadamente 
construído por profissionais técnicos especializados, que atuam em suas áreas 
específicas do conhecimento e valorosos colaboradores. Várias mãos se envolveram e 
se dedicaram para tecer cuidadosamente esse plano que servirá como base para a 
construção de uma cidade mais humana, desenvolvida, acolhedora, respeitosa, 
onde a população será o protagonista principal. 
 

Nossa coligação foi composta por 05 (cinco) partidos e obteve o apoio de várias 
lideranças no caminho de um projeto que desenvolva todos os setores da nossa 
economia, amplie e melhore os serviços de saúde, proporcione a melhoria da nossa 
educação e potencialize as ações sociais e mude Monte Santo, colocando nosso lindo 
município, de uma vez por todas, na rota do desenvolvimento.  

 
A hora é agora! Contamos com o apoio de nossa querida Monte Santo, para 

juntos fazermos a mudança tão necessária por essa amada terra.  
 
 

Silvânia Matos 
Candidata a Prefeita/PSB 

 
 



 
 

 

 
2- OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO GOVERNO  

2.1 Objetivos  

a) reduzir os indicadores de pobreza do município, integrando programas nos 
diferentes níveis (município-estado-união);  

b) promover ações e adotar medidas para formação de um ambiente de 
investimentos privados negócios e para um desenvolvimento sustentável;  

c) formatar programas, projetos e ações capazes de desenvolver os setores 
estratégicos da economia;  

d) promover ações e medidas para garantir igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres;  

e) reconhecer os recursos naturais do município (Rio Cariacá, bioma caatinga, solos, 
recursos hídricos, luz solar e ventos) como possibilidades para a geração de 
oportunidades socioeconômicas;  

f) integrar o meio ambiente e seu patrimônio natural ao urbano e ao movimento 
cultural;  

g) priorizar a mobilidade pública como politica de desenvolvimento urbano;  

h) priorizar crianças, jovens, mulheres e idosos em politicas públicas transversais 
como grupos essenciais de proteção;  

i) implementar politicas de recuperação e ampliação de equipamentos públicos 
compatíveis com os valores e necessidades do mundo moderno;  

j) Tornar o Município uma referência em memória, cultura e história na região 
semiárida;  

k) promover completa restruturação na prestação de serviços públicos municipais;  

l) Ampliar e melhorar os serviços públicos de saúde, com foco na saúde da mulher, 
dos jovens e adultos, do homem, da criança e idosos; 

m) Adotar medidas adequadas e inovadoras para infraestrutura urbana e da zona 
rural; 

n) Fortalecer e apoiar a agricultura familiar e comercio local; 

o) implantar serviços e programas com base em novas tecnologias e ferramentas de 
gestão pública; 



 
 

 

 

p) Integrar diversos serviços de forma intersetorial entre departamentos e 
secretarias; 

q) implantar politicas públicas específica para a mulher, homens ,  jovens e adultos 
com foco no fomento ao emprego e renda; 

r) Resgatar nosso potencial turístico geral e religioso;  

s) Dar oportunidades e valorizar a “prata da terra”, aproveitando nossa própria mão 
de obra, capacidade de criar e produzir dos montessantenses. 

t) Tornar a administração publica eficaz, eficiente, acolhedora, humana, acessível e 
transparente; 

u) ampliar e melhorar os serviços de educação, desde a estrutura à valorização do 
professor e qualificação do ensino-aprendizagem; 

v) Ampliar e melhorar os serviços de assistência social com foco na redução da 
pobreza, cultura de paz, programas de renda e humanização do atendimento; 

w) Articular com entidades públicas e privadas, instituições de ensino, com as 
demais esferas de governo para atrair programas e recursos financeiros que 
contribuam com o desenvolvimento econômico e social de nosso Monte Santo. 

x) Potencializar a Cultura e tradições, criar espaços temáticos de lazer, apoiar e 
incentivar o esporte em suas diversas modalidades nos quatro cantos do Município; 

y) Potencializar as Regiões Administrativas para que as ações se aproximem com 
maior brevidade às reais necessidades do nosso povo; 

Z) E, sobretudo, devolver a alegria e a esperança de um futuro melhor e de 
realidades concretas ao nosso tão sofrido povo. Na certeza que o amanhã começa 
agora. Que tudo isso é possível e que vamos fazer diferente. 

 
2.2. Princípios para atuação do governo  

a) Eficientizar os serviços públicos do município;  

b) Estabelecer parcerias, convênios e contatos de cooperação com a iniciativa 
privada e os entes públicos de diferentes esferas;  

c) Padrão ouro na comunicação e na transparência dos atos com os municípios;  

d) motivar e fomentar talentos humanos locais;  



 
 

 

e) Promover o planejamento e o acompanhamento da estrutura pública do 
município;  

f) Promover a inclusão das pessoas e colocar o quotidiano do município como temas 
prioritários ao governo. 

 

3 ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO 

Este programa de governo está dividido em eixos, organizados da seguinte forma: 

EIXO 1 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 
Este eixo se refere a políticas públicas municipais articuladas às propostas pelo 
Governo Federal, Estadual e entidades parceiras, ampliando o atendimento e a 
qualidade dos serviços públicos destinados à melhoria da vida dos montessantenses.  
A ênfase em implementação e ampliação de políticas públicas de reparação social 
objetivam reduzir as desigualdades sociais, culturais, econômicas e territoriais, 
contribuindo assim para o desenvolvimento de pessoas com uma qualidade de vida 
mais justa.  
 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 
O desenvolvimento econômico do município de Monte Santo tem estancado nos últimos 
3 (três anos) e 8 (oito) meses, significativamente. Necessitando, urgentemente, de 
politicas públicas para um modelo econômico sustentável, com o objetivo de resgatar a 
imagem deste município como espaço singular e bastante favorável ao desenvolvimento 
econômico pleno.  
 

EIXO 3 – GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA  
 
Para assegurar a exequibilidade das propostas deste programa é fundamental dispor de 
uma atuação centrada na transparência, no combate a corrupção e no amplo diálogo 
com os diversos setores da sociedade, para, de modo essencialmente democrático, 
congregar o modo lícito de governar à eficiência de produzir. 

As propostas estarão contidas em sub eixos dentro de cada um dos eixos 
supramencionados. E, é importante salientar que, apesar de conter propostas já 
discutidas, esse programa encontra-se aberto às sugestões e contribuições para seu 
efetivo cumprimento. 

 



 
 

 

 

 
4. ESTRUTURAÇÃO E DIMENSÕES ESTRATÉGICAS  

 

4.1 EIXO 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

Sub Eixo – Educação Pública de Qualidade Para Todos 

• Eliminar o déficit de vagas na educação de 0 a 5 anos, atendendo 
plenamente a atual demanda; 

• Aperfeiçoar a rede municipal de ensino fundamental do município priorizando 
a educação infantil e creches; 

• Investir na melhoria da qualidade da educação no município;  
• Elaborar com a participação dos profissionais que atuam na Rede de 

Educação os Referenciais Municipais para Educação Infantil fundamentados 
na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (MEC) e na realidade local, 
organizando um currículo que considere as diversidades, especialmente 
quanto às questões de gênero, raça e geração, incluindo lazer e cultura no 
processo educacional; 

• Manter a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios de 
acesso democrático e transparente, promovendo a permanência dos alunos e 
desenvolvendo esforços para ampliação gradual da oferta. 

• Efetivar a adesão do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 
governo federal, seguindo as 28 diretrizes pautadas em resultados de 
avaliação de qualidade e de rendimentos dos estudantes no Ensino 
Fundamental.  

• Promover a efetiva participação e envolvimento de outros setores sociais com 
a educação, além dos agentes tradicionais (professores e demais 
profissionais da educação, pais e estudantes), tais como: a juventude, 
trabalhadores do campo e participantes de movimentos sociais em respeito à 
diversidade;  

• Fortalecer e apoiar os Conselhos Escolares, formados por pais, educadores, 
funcionários e estudantes; 

• Executar as obras de Creches que estão paradas; 
• Ampliar a rede de creches para dar assistência às famílias;  
• Melhorar as condições de trabalho dos profissionais da educação;  
• Integrar o eixo educacional com as diversas práticas de lazer, cultura e 

esportes;  
• Articular ofertas no sentido de promover a inclusão dos aspectos do campo e 

da convivência com o semiárido e de cursos profissionalizantes na educação 
de maneira íntegra;  

• Promover o conhecimento científico, humanístico, artístico, tecnológico e o 



 
 

 

desenvolvimento de valores éticos;  
• Promover a gestão democrática da educação;  
• Adotar como fio condutor os princípios da educação inclusiva, democrática e 

solidária em todos os níveis e modalidades de ensino; 
 

• Apoiar a educação inclusiva, para alunos e professores;  
• Contratar profissionais para atendimento de crianças com déficit de 

aprendizagem (psicopedagogos, psicólogo, pedagogos, psicanalistas);  
• Apoio pedagógico, com orientação, supervisão, psicopedagoga e até 

psicológica, itinerante para atender todas as escolas por meio de polos; 
• Criar um calendário para manutenção, reforma e ampliações dos prédios 

escolares/creches;  
• Elaborar e programar um plano de manutenção para os equipamentos da 

rede de educação, pensando num espaço que respeite as necessidades do 
brincar, de fantasiar e produzir conhecimento e pesquisa nas instituições 
públicas de educação infantil; 

• Universalizar a construção de quadras cobertas nas regiões administrativas 
nos bairros da sede e povoados, nas proximidades das unidades escolares;  

• Implantar bibliotecas ou programas de leitura nos bairros e nas sede e nos 
distritos;  

• Implantar salas multimídia e laboratórios interdisciplinares nas escolas dos 
distritos e bairros da sede;  

• Melhorar a infraestrutura física e os equipamentos das escolas municipais 
como: quadras com coberturas na sede e comunidades; laboratórios, 
bibliotecas, equipamento de informática e espaços para atividades; 

• Realizar reforma e climatização das escolas da sede e dos distritos;  
• Adotar as salas de aulas com carteiras anatômicas confortáveis para todos, 

inclusive os alunos “canhotos”; 
• Implantar o Programa Uniforme Legal – Distribuição gratuita e obrigatória 

anual de uniformes para todos os alunos da rede municipal de ensino. 
Disponibilizar fardamentos, mochilas e material didático de forma universal às 
escolas/creches da rede municipal; 

• Construir 05 (cinco) escolas modelos; 
• Implantar a EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL em 05 escolas (piloto) e 

ofertar vagas em escolas da sede e dos distritos, através da Promoção e 
adequação da estrutura física com conforto ambiental ( luminosidade, 
ventilação, acesso para portadores de necessidades especiais, água 
canalizada e tratada, cadeiras para canhotos e com designer ortopédico, área 
para lazer, cozinha, sanitários, refeitório, gabinete de trabalho para 
professores, bibliotecas e sala de informática); 

• Promover o diálogo permanente com gestores escolares, professores, 
funcionários, estudantes, famílias e sociedade civil com a finalidade de 
fortalecer o papel social da escola;  

• Reformular e implantar as ações do Plano Politico Pedagógico, de modo que 
ele contemple as necessidades, especificidades e decisões das escolas; 

• Fornecer MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE e em quantidade suficiente 



 
 

 

com garantia de abastecimento durante todo ano letivo e ampliando a 
introdução de produtos da agricultura familiar; 

 
 
 

• Garantir transporte escolar de qualidade e com segurança, em 
conformidade com as Leis de Trânsito. Aprimorando e melhorando a 
qualidade dos ônibus e qualidade profissional dos motoristas, garantindo 
plena continuidade do serviço ao longo do ano;  

• Implantar o Programa Transparência com as Informações da Educação –. 
Implantar um sistema próprio informatizado com todas as informações sobre a 
educação disponibilizando o acesso eletrônico a população;  

• Criar projetos específicos para atender as demandas das comunidades a 
exemplo do Centro de Referência em Alfabetização e Escola Rural de 
Tempo Integral; 

• Desenvolver pedagogia específica para os alunos do meio rural, que poderá 
ser consolidada a partir de estreito diálogo e intercâmbio com os movimentos 
sociais que acumularam experiência nos últimos anos. (pensar a ideia de 
territórios de ensino); 

• Evasão e Retenção Escolar – Analisar e combater os fatores de evasão e 
retenção escolar, adotando medidas que busquem melhorar os indicadores 
da qualidade da educação;  

• Ampliar a oferta de matrícula na Educação Infantil em creches para atender 
crianças de 0 a 3 anos; 

• Universalizar a matrícula na pré-escola par atender as crianças de 4 e 5 anos; 
• Criar Centros de Municipais de Educação Infantil; 
• Acessibilidade Escolar – Iniciar a adaptação das unidades escolares, com o 

objetivo de garantir acessibilidade;  
• Ampliar a oferta matrículas no Ensino Fundamental, garantindo que os jovens 

concluam essa etapa na idade certa; 
• Elevar os níveis de aprendizagem no município com base na LDB, nos 

indicadores educacionais como IDEB, IOEB e outros indicadores que o 
município venha a adotar; 

• Promover a inclusão escolar na rede regular de ensino, melhorando a 
qualidade do ensino para atingir a todos; 

• Implantar nas escolas da rede municipal, o atendimento educacional 
especializado para atender os alunos com deficiência; 

• Instituir política de formação inicial e continuada para os profissionais da 
educação; 

•  Implementar Políticas de Valorização do Magistério assegurando 
condições adequadas de trabalho e remuneração condigna; 

• Valorizar os professores, garantindo remuneração e condições de trabalho 
adequadas, atendendo os preceitos legais materializados no Estatuto Público 
do Magistério e do Plano de Cargos e Salários; 

• Instituir o Programa de Formação Continuada – Ofertar programa de formação 



 
 

 

continuada para todos os profissionais da educação, em parceria com o MEC e 
instituições de ensino superior;  

 
 
 

• Aprimorar a formação permanente dos educadores, com troca de 
experiências entre eles, que poderá ser feito através das Atividades 
complementares e com certificação; 

• Criar canais de comunicação e assegurar a execução de programas de 
elevação de escolaridade na modalidade stricto sensu para os educadores; 

• Formação continuada e diferenciada para professores de classes 
multisseriadas; 

• Reestruturar a proposta pedagógica instituindo os polos de educação 
voltados ao atendimento para a realidade local, organizando um currículo 
voltado ao mundo do trabalho e que considere as diversidades, 
especialmente quanto às questões de gênero, raça e geração, incluindo lazer 
e cultura no processo educacional; 

• Implantar o “Programa de Orientação ao Professor”, com apoio médico, 
fonoaudiólogo, fisioterapêutico e psicológico nas áreas adstritas pelo 
Programa Saúde da Família; 

• Implantar Programa Escola Leitora – Implantar uma política de formação de 
leitores nas escolas com a adoção de salas de leitura e acervo próprio. Realizar 
na rede municipal, concursos de redação, poesias, contos, e outras atividades 
culturais e educacionais no decorrer do ano;  

• Implantação de PROGRAMA PARA INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS 
POPULARES: Nas comunidades em associação com os conselhos populares 
e/ou entidades representativas dos moradores e em parceria com a iniciativa 
privada e com apoio técnico da Escola de Biblioteconomia da UFBA;  
• Instituir o Programa ESCOLA DE INCLUSÂO DIGITAL; 
• Considerar as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – NTDIC, 

juntamente com a formação permanente e a valorização dos educadores, a 
reorientação curricular e os métodos de avaliação como aspectos 
indissociáveis do processo educacional; 

• Implantar o Programa Segurança Escolar – para garantir a segurança nas 
escolas e creches do município, para alunos e servidores, através de 
monitoramento eletrônico e presencial, com a guarda municipal e parceria com 
forças policiais;  

• Atividades Esportivas e Culturais – Realizar atividades esportivas e culturais 
de forma diversificada nas escolas municipais;  

• Incentivos a concursos de poesias, músicas e teatros nas Escolas Municipais a 

partir de eventos culturais; 

• Implantar as Olimpiadas Escolares na rede municipal de ensino, fomentando 
a prática de esportes, arte, poesia, música, teatro e outras; 

• Manutenção e ampliação dos  projetos  Jogos Estudantis  e Fogo Simbólico; 



 
 

 

• Acesso a Internet – Garantir acesso à internet em todas as unidades escolares; 
Garantir acesso dos alunos a internet de qualidade nas unidades escolares com 
manutenção contínua; 

 
 
• Recursos Audiovisuais – Garantir em todas as unidades escolares e creches, 

equipamentos de audiovisual para profissionais de educação e alunos;  
• Consolidar a capacitação dos educadores na utilização da informática e de 

outras linguagens de comunicação; 
• Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) – Implementar e reestruturar 

Programa de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos, a partir de uma forte 
articulação com entidades da sociedade civil organizada;  

• Educação Especial – implementação da educação especial nas unidades 
escolares do município, tanto na zona urbana, quanto na zona rural;  

• Implantar um centro de educação especial distribuído em núcleos nos polos de 
educação garantindo o atendimento inclusivo das crianças com deficiência, 
assegurando acessibilidade, equipamentos e formação para os profissionais da 
rede municipal de ensino; 
• Iniciação Científica – Promover anualmente uma Feira Municipal de 

Iniciação Científica, com o envolvimento das escolas municipais e parcerias 
interinstitucionais, visando desenvolver nos estudantes e professores, a 
iniciação cientifica, a pesquisa, a ciência e a inovação tecnológica;  

• Grêmios Estudantis – Fomentar a criação de grêmios estudantis visando à 
preparação, formação política e a conscientização de classe dos alunos;  

• Associação de Pais e Mestres – Fomentar a criação de Associação de Pais 
e Mestres da educação municipal, relevante no fortalecimento, 
democratização da qualidade do processo ensino/aprendizagem e 
atendimento os fundamentos do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA;  

• Implementar um sistema de avaliação da qualidade de atendimento em todas 
as instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos por meio da aplicação dos 
Indicadores de Qualidade da Educação Infantil produzidos pelo Ministério da 
Educação; 

• Atuar em parceria com o SGD (sistema de garantia de direitos das Crianças) 
na elaboração do Plano pela Primeira Infância.  

• Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de educação, de 
forma a garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem restrição; 

• Investir em programas e projetos que garantam a qualidade da aprendizagem 
das crianças, tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC (MEC);  

• Implementar um Sistema de Avaliação na Rede Municipal de Educação, 
por meio da auto avaliação de cada escola, a partir dos Indicadores da 
Qualidade na Educação – Ensino Fundamental (MEC); 

• Implantar Programa de Educação para o Mundo do Trabalho, dirigido aos 
adolescentes com idade entre 14 e 17 anos; 

• Implantar um “Centro de Educação do Trabalhador”, estabelecendo 
parcerias com as associações, cooperativas, entidades sindicais, empresários 



 
 

 

possibilitando o aumento da oferta de cursos, estágios e programas de 
primeiro emprego; 

 
 
 

• Construir um Centro Integrado de Educação e Lazer como espaços de 
convivência e desenvolvimento de programas educativos, socioculturais e de 
lazer que possibilite implementar ações em parceria com a secretaria de 
Serviço Social.  

• Articular com as demais instituições de ensino no município, como por 
exemplo IFBA e Escola Família Agrícola; 

• Implementar e ampliar as ações de saúde na escola através do Programa 
Saúde na Escola – PSE, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde; 

• Reestruturar as ações para execução dos convênios, aprimorando o 
acompanhamento, a supervisão e qualificando a parceria com as entidades 
filantrópicas; 

• Potencializar o PROERD- Programa Educacional de Resistência as Drogas e 
a Violência; 

• Manter o Colégio Militar e Apoiar as ações do PROERD; 
• Criar a Casa do Estudante para jovens montessantenses que desejem 

estudar fora do município; 
• Criar o Bolsa Estudante para subsidiar estudantes de família de baixa renda, 

que cursem ensino superior e tenham currículo escolar exemplar; 
• Ampliar o número de vagas em estágios remunerados para estudantes de 

ensino médio e superior; 
• Implementação de políticas na educação frente ao covid-19, articulando-se 

com um comitê intersetorial e respeito aos protocolos e às normas de 
vigilância sanitária e monitoramento do plano de ação dos estudos remotos. 
 

Sub Eixo – Saúde Universal, holística e equânime.    

• Promover o fortalecimento do sistema de saúde municipal através de 
parcerias com as esferas do Governo Estadual e do Governo Federal;  

• Manter Vigilância Constante frente ao COVID-19, com readequação da Rede 
Municipal de Saúde e Instituição de Protocolos; 

• Realizar Imunização conforme calendário Vacinal, imediatamente após 
aprovação da vacina contra o COVID-19 pelos órgãos competentes 
(Ministério da Saúde e SESAB); 

• Reduzir e controlar o adoecimento e morte da população por doenças 
transmissíveis e não transmissíveis garantindo aos cidadãos o acesso às 
ações dos serviços de saúde;  

• Fortalecer e priorizar os Programas e espaços da atenção básica;  
• Implantar o Programa Saúde Acolhedora; 
• Implantar o Programa A Saúde Vai até Você; 
• Realizar a coleta de exames laboratoriais nas unidades de saúde da zona 

rural do município;  



 
 

 

• Implantar o Programa Telediagnóstico em 100% das Unidades de Saúde da 
Família; 

• Adequar a UPA para exercer sua função de Pronto Atendimento 24h; 
 
 

• Implantar o Programa Saúde Móvel; 
• Implantar serviços especializados e pronto atendimento nas regiões 

administrativas; 
• Ampliar o Programa Saúde na Escola com o objetivo de identificar, 

diagnosticar e acompanhar os escolares com baixa acuidade visual e 
auditiva, déficit ou disturbio alimentar e situação vacinal;  

• Criar o Projeto Sorriso Saudável;  
• Disponibilizar o Programa de Laboratório de Próteses; 
• Incentivar e promover a participação e controle social através de conferências 

de saúde, Conselho Municipal e Locais de Saúde; 
• Promover o desenvolvimento de ações educativas para os agentes 

comunitários e de endemias, bem como, oferecer melhores condições de 
trabalho para esse segmento; Garantido fornecimento de uniformes, 
mochilas, materiais de trabalho, EPI’s e EPS’s; 

• Implantar o Programa Cuidando do Cuidador; 
• Realizar acompanhamento profissional multidisciplinar nas estruturas de 

Academias da Saúde;  
•  Implantar o Programa Farmácia da Família;  
• Implantar o Programa Medcasa (medicamento em casa);  
• Humanizar o atendimento à Mulher em todas as unidades de saúde básica e 

hospitalar. 
• Colocar em total funcionamento o Hospital Municipal Monsenhor 

Berenguer e equipá-lo para o atendimento humanizado e qualificado à nossa 
população; 

• Implantar o “Programa Rede Cegonha” para prestar Assistência de saúde 
digna às mulheres; 

• Implantar o Programa Parto Humanizado; 
• Ampliar no âmbito do Hospital Municipal área de ambiência para mãe-bebê 

conforme Rede Cegonha; 
• Criar o SEMU - Serviço de Atendimento Especializado á Saúde da Mulher, 

com mamógrafo, realização de ultrassonografias, colposcopia, preventivo e 
consultas com especialistas (ginecologista, obstetra e mastologista); 

• Construir o Centro de Parto Normal (CPN); 
• Construir um Centro de Especialidade Médica, para atendimento médico 

especializado à criança, Jovens, adultos, Homens e Mulheres; 
• Ampliar os serviços de atendimento à mulher, desde a atenção básica até a 

especializada; 
• Realizar mutirões de cirurgias eletivas; 
• Implantar o Programa Visão Saudável; 
• Construir um Centro de Reabilitação e Hidroterapia;  
• Construir o CAPS Infantil; 



 
 

 

• Implantar a Rede de Frio; 
• Implantar a Ouvidoria_SUS municipal; 

 
 
 

• Implantar a Central Municipal de Regulação e Marcação de Consultas e 
Exames; 

• Implantar o Programa Saúde Digital; 
• Implantar o sistema de marcação online de consultas na rede municipal de 

atendimento à Saúde; 
• Instalação de Salas de Videoconferência para apoio a tele consultas, Tele-

interconsultas, tele monitoramento e Tele-educação; 
• Implantar o Prontuário Eletrônico em 100% das unidades de saúde; 
• Informatizar 100% das unidades de saúde; 
• Implantar o Programa Crescer Saudável; 
• Construir 05 Academias da Saúde; 
• Implantar o Programa Adolescer; 
• Priorizar atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade – Idosos, 

mulheres e crianças violentadas, grupos minoritários, etc.;  
• Garantir acesso a consultas e exames especializados; 
• Garantir a marcação de consultas e exames nas unidades básicas de saúde, 

na sede e distritos;  
•  Ampliar o efetivo de médicos e enfermeiros nos postos de saúde;  
• Criar Unidades Matriciais de Saúde em bairros e povoados, com base nas 

regiões administrativas e demanda populacional; 
• Elaborar projetos de manutenção, reforma e ampliação das unidades de 

saúde de forma permanente;  
• Fortalecer a rede de atendimentos nas unidades de saúde, melhorando a 

qualidade do atendimento nos postos de saúde dos bairros periféricos e 
distritos;  

• Oferecer atendimento noturno nos postos de saúde dentro das regiões 
administrativas; 

• Firmar, de maneira mais efetiva, a parceria entre saúde, educação e social, a 
partir de políticas públicas que facilitem e estimulem a adoção de hábitos 
saudáveis desde a infância; 

• Realizar atendimento multiprofissional nas unidades de saúde; 
• Implantar ações de atendimento integral a criança com exame do 

coraçãozinho, pezinho, orelhinha e olhinho;  
• Consolidar as parcerias com as esferas do Governo Estadual e do Governo 

Federal para ampliar as politicas e serviços de saúde; 
• Disponibilizar transporte com ambulâncias que atendam especificamente os 

distritos nas regiões administrativas;  
• Implantar o Programa de Educação Continuada na Saúde; 
• Criar o Centro de Educação Continuada; 
• Estimular a valorização dos trabalhadores da saúde através de espaços de 

formação e melhoria das condições de trabalho, tendo em vista que esses 



 
 

 

trabalhadores lidam com difíceis situações sociais;  
• Construir o Mapa da Saúde (territorialização das abrangências de cada 

Unidade Básica de Saúde), informatizando todos os sistemas; 
 
 

• Capacitar os profissionais de saúde para a nova realidade e avanços que 
serão implantados e implementados;  

• Implantar o Programa Clínica da Criança para atendimento integral; 
• Implantar o Programa Saúde da Mulher - Fortalecimento e implementação 

da Política Nacional de Atenção integral à Saúde da Mulher; 
• Qualificar o SAMU 192;  
• Implantar o Programa de Atendimento Domiciliar – PAD e Implantar o 

Programa de Internação Domiciliar – PID através do Melhor em Casa, 
com equipes multiprofissionais; 

• Garantir manutenção da Casa de Apoio em Salvador, com instalações 
adequadas e fornecimentos de alimentação “In natura” e de qualidade; 

• Construção de um Centro de Especialidade Odontológico (CEO); 
• Implantar o Programa Saúde do Homem; 
• Projeto para os Idosos – Implantar o Projeto de Bem com a Vida na Melhor 

Idade para promover orientação e a prática de atividades físicas no âmbito 
das Unidades Básicas de Saúde - UBS, como caminhadas, recuperação de 
cardíacos, acompanhamento de hipertensos, diabéticos, entre outros com 
acompanhamento de profissionais;  

• Instituir o Projeto Atendimento em Redes de Saúde, interligando as 
unidades básicas com UPA e Hospital. 

 

Sub Eixo - Assistência Social e família, dever do Estado, direito do povo.  

 
• Estabelecer estratégias para a implementação do Sistema Único da 

Assistência Social.  
Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família e a 
comunidade;  

• Atendimento prioritário das ações da Assistência Social aos beneficiários dos 
programas de transferência de renda, visando à emancipação das famílias; 

• Adequar a rede de Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, para 
atender a demanda do município nas regiões de maior vulnerabilidade, 
implantando o CRAS Volante; 

• Reestruturar e Organizar o Serviço de Convivência familiar e comunitária, 
realizando convênios com Associações, Capacitando os orientadores sociais 
e realizando um trabalho articulado com a equipe de referência do CRAS;  

• Adequar os Centros de Referência Especializados da Assistência Social – 
CREAS, reestruturando os serviços ofertados: Proteção às pessoas vítimas 
de violência, Medidas sócio educativas: LA e PSC e pessoas em situação de 
rua; 

• Estabelecer diretrizes para prestação de serviços sócio-assistenciais, definir 
padrões de qualidade e implementar mecanismos de controle e avaliação dos 



 
 

 

serviços das entidades parceiras da Prefeitura;  
 
 
 
 

• Articular ações para aumentar a oferta de programas complementares, como 
microcrédito, capacitação profissional, alfabetização de adultos, 
cooperativismo e ações de educação, cultura, esporte e lazer para famílias 
em situação de vulnerabilidade social; 

• Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, 
Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção 
e a atenção à família; 

• Promover articulações com o governo federal e o estadual para aplicação de 
recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta de serviços à criança, ao 
adolescente e às suas famílias; 

• Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra 
todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, 
exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente; 

• Privilegiar atividades sócio-educativas em meio aberto para crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações 
voltadas à permanência e ao sucesso na escola; 

• Implementar no município o Plano Nacional de Convivência Familiar e 
Comunitária, com a participação de entidades que realizam o atendimento às 
crianças e aos adolescentes em situação de abrigamento, Conselhos de 
Direitos e Tutelares e Assistência Social; 

• Adequar e reestruturar o SGD - Sistema de garantia de direitos, realizando as 
seguintes ações: Estruturar o CMDCA e Garantir o Pleno funcionamento do 
Conselho Tutelar.  

• Elaborar e Implementar os seguintes Planos Municipais: Plano de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária; Plano da Primeira Infância; Plano de Enfrentamento a 
Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes; Plano de 
Enfrentamento ao Trabalho Infantil; Plano Municipal Decenal dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescente; 

• Implementar a rede de apoio e atenção para crianças e adolescentes em 
conflitos com a lei e para crianças e adolescentes dependentes químicos no 
município; 

• Garantir que nos bairros e povoados mais carentes, sejam desenvolvidos 
projetos sociais e culturais voltados para crianças e adolescentes e suas 
famílias;  

• Garantir a ampliação da parceira com o Governo Federal no que tange aos 
atendimentos de programas de assistência familiar;  

• Manter e ampliar os programas de apoio aos idosos;  
• Promover ações em articulação com a sociedade civil, organizações e 

movimentos sociais, visando defesa das famílias mais vulneráveis 
socialmente; 

• Realizar caravanas sociais com foco nas comunidades das periferias, 



 
 

 

levando serviços que atendam a comunidade de baixa renda;  
 
 
 
 
 
 

• Ação Social para Famílias em Condição de Vulnerabilidade Social – 
Planejar e executar, a partir de dados estatísticos e informações sociais das 
Secretarias Municipais de Prevenção a Violência e Cidadania, Saúde e 
Educação, em parceria com as Associações de Moradores, Fundações, 
Entidades Assistenciais e Igrejas, projetos sociais de inclusão e proteção 
social, em especial para crianças, adolescentes e jovens, que se encontram 
em risco e vulnerabilidade social;  

•  Ampliar e Aperfeiçoar CRAS e CREAS – Ampliar e aperfeiçoar os CRAS e 
CREAS do município de forma a tender melhor a população;  

• Priorizar Projetos com Recursos do FIA – Com a participação do Conselho 
da Infância e Adolescência, atuar de forma firme, planejada e com 
capacitação de técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
para a captação de recursos do Fundo para a Infância e Adolescência – 
FIA para aplicação em projetos votados para as nossas crianças e 
adolescentes, conforme previsão legal. Para isso, juntamente com a 
Secretaria de Desenvolvimento e Emprego, articular juntos as empresas da 
cidade a captação desses recursos, sempre de um ano para outro. Essa 
medida pode significar um reforço de recursos para projetos sociais na 
cidade;  

• Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às 
mulheres vítimas de violência; 

• Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 
situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de 
violência contra as mulheres.  

• Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os serviços 
de atendimento às vítimas; 

• Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a 
reestruturação da vida das mulheres que sofreram violência doméstica;  

• Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos 
programas sociais do município; 

• Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer destinados às 
mulheres nos equipamentos públicos municipais; 

• Realizar, em parceria com o movimento de mulheres, o Encontro Mulher e 
Direitos Humanos, entre outras atividades; 

• Garantir a consolidação de políticas públicas que garantam a defesa dos 
direitos dos setores social e culturalmente discriminados; 

• Criar condições de espaços com ofertas de serviços e atividades de 
convivência para os idosos, incluindo o atendimento específico aos que estão 
em situação de vulnerabilidade; 

• Implantar o programa “Pontos de Encontro”, sobretudo nos bairros com 



 
 

 

maior concentração de pessoas idosas, com realização de palestras, 
atividades educativas, oficinas, música, arte;  

• Assistência médica, Fisioterapia, Nutrição, odontológica e de Enfermagem 
gratuita para idosos;  

• Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto 
às suas necessidades e direitos; 

 
 

• Incentivo ao lazer, com atividades programadas por profissionais;  
• Garantir o atendimento integral do idoso, valendo-se, dentre outros serviços, 

do Programa de Saúde da Família; 
• Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de forma 

integrada às políticas e programas locais para pessoas com deficiência, 
descentralizando a oferta dos serviços; 

• Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas com 
deficiência;  

• Criar e apoiar Centro Recreativo e Esportivo Especial para deficientes, 
ampliando suas atividades;  

• Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho com 
este segmento; 

• Consolidar a Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Deficiência, 
prevenindo e executando intervenções básicas de reabilitação; 

• Promover o reordenamento dos serviços previstos no Sistema Único de 
Assistência Social, garantindo o acesso das pessoas com deficiência em 
situação de vulnerabilidade.  

 

 Sub Eixo - Segurança Pública e Defesa Social  

 
• Garantir, através de políticas públicas, os direitos individuais e coletivos dos 

cidadãos;  
• Avançar em busca da paz e do bem estar da população;  
• Ampliar a segurança pública nos bairros periféricos e distritos com base em 

parcerias;  
• Buscar, junto ao Estado, a efetividade e o fortalecimento das instituições de 

prevenção social ao crime e repressão da violência;  
• Ampliar o serviço de iluminação pública das ruas e avenidas do município 

para aumentar a segurança da população.  
• Reabrir em parceria com o Governo do Estado o Ponto de Apoio da 

Policia Militar em Pedra Vermelha; 
• Qualificação da Guarda Municipal – Garantir investimento na qualificação 

permanente e continuada dos membros da Guarda Municipal, para melhor 
atender o conjunto da sociedade; 

• Implantar Monitoramento Eletrônico – sistematizar o monitoramento 
eletrônico nas vias públicas, possibilitando o acesso das imagens e 
informações para as polícias civil e militar. 

• Implantar em articulação com a Secretaria de Segurança Pública do Estado a 



 
 

 

Ronda Maria da Penha. 
 
 
 

 

Sub Eixo – Mobilidade, trânsito, Infraestrutura e urbanismo: 
 

• Implantar projeto de identificação dos bairros da cidade e distritos, por 
meio de placas indicativas; 

• Sinalização das Vias – Modernizar a sinalização urbana; 
• Sinalizar as estradas vicinais que interligam a sede com os povoados e 

distritos; 
• Praças da Cidade – Realizar manutenção periódica das Praças da cidade de 

forma a garantir boas condições para utilização desses equipamentos 
públicos pelo cidadão; 

• Construir Praças Temáticas como forma de atrativos: econômico, lazer e 
atividade física;  

• Internet na Praça – Implantar acesso à internet nas principais Praças 
Públicas da sede e povoados, bem como, dispositivos que indiquem ao 
cidadão, o horário, a data, a temperatura e a qualidade do ar;  

• Pavimentação de Vias – Através do aumento da capacidade de investimento 
da Prefeitura e do Orçamento Participativo, realizar a pavimentação das vias 
dos bairros, realizando obras de qualidade, sem deixar de observar a 
drenagem e o esgotamento sanitário;  

• Manutenção de Vias Públicas – Realizar periodicamente a manutenção das 
vias públicas da nossa cidade, evitando transtornos e prejuízo material ou 
físico aos cidadãos;  

• Manutenção das Estradas Vicinais – Realizar manutenção e recuperação 
das estradas vicinais de forma periódica e programada. Realizar estudo 
criterioso e levantamento de informações que permita estabelecer um novo 
mapa da nossa zona rural;  

• Iluminação Pública – Melhorar a iluminação pública da cidade e na zona 
rural, com reposição permanente de lâmpadas;  

• Política de Acessibilidade – Melhorar as condições de acessibilidade em 
calçadas, praças e vias públicas;  

• Revitalização do Tanque do Gado, com construção de quiosque fitness e 
pedalinhos; 

• Asfaltamento das Principais vias públicas da sede e distritos; 
• Pavimentação em paralelepípedo em diversos bairros e zona rural; 
• Criação de ciclovias e Pistas de cooper; 
• Criação de Pontos Para mototaxista; 
• REDESENHAR TODA A ENGENHARIA DE TRÁFEGO DA CIDADE; 
•  Construir o Anel Viário interligando a BA que vem no sentido Euclides da 

Cunha a Monte Santo até a BA que sai de Monte Santo a Cansanção; 
• Construir Portal nas principais entradas de Monte Santo; 



 
 

 

• Implantar os Serviços de Agentes de Trânsito Municipal; 
• Implantar o Sistema de Saneamento Básico e Rede de Esgoto; 
• Construir um novo cemitério; 

 

 

• Implantar PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO das ruas, 
avenidas e praças; 

• Implantar o PROJETO CIDADE LIMPA  
• Construção do Aterro Sanitário;  
• Fomento a cooperativa de operadores e recicladores de Lixo;  
• Implantar Projeto piloto de coleta seletiva e tratamento do lixo orgânico e 

inorgânico; 
• Implantação da Política de manutenção de obras e serviços públicos 

inerentes aos logradouros, praças e equipamentos. 

Sub Eixo - Cultura, Esporte e Lazer  

 
• Construir o Centro Cultural com anfiteatro, de modo que ofereça à 

juventude cursos de música, teatro e dança; 
• Criar a Lei Municipal de Incentivo a Cultura; 
• Criar a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte; 
• Criar o Programa Bolsa atleta; 
• Criar o Programa Auxilio Atleta; 
• Criar a TV Esporte e TV Cultura; 
• Calendário Esportivo Anual – Estabelecer um calendário esportivo anual, 

discutido com esportistas e sociedade, com as mais diversas atividades 
esportivas, de forma a colocar nosso município no cenário esportivo regional 
e estadual, com recursos garantidos no orçamento do município e buscar 
apoio da iniciativa privada;  

• Calendário Anual da Cultura – Estabelecer um calendário anual de cultura 
na cidade, com as mais variadas atividades desenvolvidas durante todo o 
ano, discutidas com o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do 
Patrimônio Histórico e Cultural;  

• Apoiar a Liga Desportiva de Monte Santo; 
• Finalizar a execução da Obra do Estádio Municipal; 
• Criar as Olimpíadas da Juventude; 
• Apoiar o ciclismo e realizar eventos afins; 
• Ampliar a presença da cultura na educação, visando incluir no ambiente 

curricular e extracurricular das escolas públicas municipais agentes, bens e 
manifestações culturais para aprimorar a formação dos estudantes; 

• Desenvolver projetos culturais para a juventude;  
• Elaborar editais que subsidiam espetáculos anuais;  
• Garantir a participação dos artistas locais em festa populares e tradicionais; 
•  Realização de concurso público para a área de Artes nas escolas municipais;  



 
 

 

• Articular junto ao governo estadual o apoio a Cultura e Esporte em nosso 
município;  

 

 

• Promover a transversalidade do esporte e lazer com as políticas de 
educação, cultura, turismo e de saúde pública além das ações voltadas à 
inclusão de mulheres, de comunidades tradicionais, LGBT, juventude, 
pessoas idosas, pessoas com deficiência e da promoção da segurança para a 
população;  

• Implantar equipamentos de ginástica para prática de exercícios nos bairros e 
distritos;  

•  Implantar parques infantis nos bairros e distritos;  
• Apoiar escolas de futebol nos distritos para atender crianças e adolescentes;  
• Apoiar e incentivar a seleção de Monte Santo para o intermunicipal;  
• INSTITUIR o Projeto ESPORTE Ativo, para inclusão de deficientes e idosos 

na prática esportiva correlata;  
• Instituir no calendário de eventos do município o FESTIVAL DE CULTURA 

ARTES E CINEMA; 
• Cinema na Praça – Criar o Projeto “Cinema na Praça”, onde periodicamente, 

teremos a exibição em Praça Pública de filmes temáticos;  
• Apoio a Festa Tradicional de Todos Santos, com estratégia de ampla 

divulgação em principais agências de turismo e espaços de atração de 
recursos em todo país; 

• Criar mecanismos para recepcionar os romeiros de forma acolhedora durante 
a Semana Santa e demais eventos religiosos de grande proporção; 

• Apoio aos festejos religiosos tradicionais na sede e povoados; 
• Festival de Música Gospel – Realização anual do Festival de Música Gospel 

na cidade, passando a ser uma grande oportunidade para músicos e artistas 
desse segmento;  

• Apoio ao Dia do Evangélico; 
• Apoio á Festa e Missa do Vaqueiro e as nossas vaquejadas e exposições; 
• Apoiar e incentivar o Festival de Quadrilhas juninas; 
• Banda Marcial – Apoiar o funcionamento da Banda Marcial e estimular a 

participação em concurso de fanfarras, bem como na representação da nossa 
cidade em eventos regionais e estaduais;  

• Festival de Música da Juventude – Realizar anualmente, o Festival de 
Música da Juventude, com o objetivo de valorizar os artistas locais, promover 
bandas e artistas dos mais variados segmentos musicais, estimulando o 
surgimento de novos talentos;  

• Construção de um Parque de Exposição Público; 
• Apoiar os festejos tradicionais em nosso Município; 
• Estimular a Pinacoteca Municipal para exposição dos artistas locais, 

incentivando os talentos infantis, jovens e adultos e idosos; 
• Realizar o “Festival de Música”, anualmente, investindo na formação cultural 

e abrangendo as diversas linguagens artísticas;  



 
 

 

• Instituir o Calendário Municipal de eventos, Festas e Festejos 
Tradicionais;  

• Reforma e Readequação do Centro de Lazer; 
 
 
 

• Criar o Projeto de Lazer nos Bairros, levando divertimento a todas as 
regiões da cidade e distritos, em especial as mais carentes e distantes.  

• Promover o turismo de passeio e negócios, através de festivais, feiras e 
exposições. 

• Implantar o Projeto Montes de Fé, de História e de Ecologia. 
• Implantar o Projeto Trilhas do Monte. 
 

Sub Eixo – Habitação 

 
• Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas de 

financiamento e ações de parcerias junto ao governo federal e estadual; 
• Garantir a função social da propriedade urbana definida pelo Estatuto da 

Cidade;  
• Articular com as demais esferas de governo para garantir o título de posse 

das propriedades rurais;  
• Articular parcerias para construção de casas através do Programa Casa 

Verde e Amarela. 
• Criar as condições para que o município possa aderir de forma plena ao 

Sistema Nacional de Habitação.  
 

4.2 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, EMPREGO E 
EMPREENDEDORISMO 

Sub Eixo - Ciência, Tecnologia e Inovação  

 
• Criação de rede e para interligação de prédios públicos na sede e zona rural 

para uso de internet e sistemas de gestão;  
• Viabilizar instalação de torres para ampliação da rede de telefonia nos 

distritos e povoados; 
• Sincronizar os serviços e sistemas de T.I com os indicadores do município;  
• Implantar pontos de acesso do Projeto “Cidades Digitais”;  
• Promover a otimização de recursos em Tecnologia da Informação, tanto com 

a priorização da adoção de soluções, quanto na utilização de soluções de 
mercado que venham a promover ganhos efetivos para a administração 
pública.  
 



 
 

 

Sub Eixo - Agricultura Familiar: Desenvolvimento Rural e Convivência com o 

Semiárido 

•  Aprofundar o fortalecimento da agricultura familiar através de uma 
infraestrutura sócio participativa com a finalidade de promover a ampliação e 
incentivo do mercado produtor do município;  

• Oferecer cessão ou doação de prédios públicos municipais abandonados nos 
distritos;  

• Promover aprovação da política municipal de convivência com o semiárido; 
• Realizar o diagnóstico do potencial produtivo de nossos agricultores por 

região;  
• Implantar o Balcão Rural; 
• Implantar a Feira Municipal de Produtos das Economias do Semiárido 

para estimular a diversificação da produção econômica no município;  
• Criar o ESCRITÓRIO DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO 

DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, para apoio a organização e estímulo a produção animal, vegetal, 
agroindustrial e o turismo rural em parceria com EMBRAPA, SEBRAE e 
Instituições de Ensino Superior;  

• Implantar o PAA – Implantar no município o Programa Aquisição de 
Alimento – PAA, de forma a fortalecer a Agricultura Familiar, gerando 
emprego e renda na zona rural. Além disso, com essa medida iremos ofertar 
alimentos de qualidade e a baixo custo para diversos órgãos da estrutura 
pública da cidade;  

• Qualificação dos Agricultores – Realizar eventos, cursos e seminários de 
qualificação técnica para os agricultores familiares, juntamente com a 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e o Serviço Territorial de Apoio 
à Agricultura Familiar, contando com parcerias;  

•  Produção de Mel – Incentivar e Apoiar os produtores de mel;  
• Feira da Agricultura Familiar – A Secretaria Municipal de Agricultura vai 

apoiar a realização periódica, da Feira da Agricultura Familiar no centro, 
bairros da cidade e distritos;  

• Internet na Zona Rural – Realizar estudo técnico para instalação de sinal de 
internet nas principais comunidades rurais, inclusive com a parceria de 
empresas privadas da cidade. Com isso, estaremos garantindo o direito de 
acesso à internet aos moradores dessas comunidades; 

• Otimizar e capitalizar o acesso ás linhas de Crédito Rurais;  
• Organizar e estimular o Crédito Rural direcionado a Mulher e aos jovens;  
• Ampliar anualmente o percentual da receita bruta do FPM e ICMS para o 

orçamento da Secretaria da Agricultura; 
• Realizar a aquisição dos produtos da Agricultura Familiar com percentual 

acima de 30%;  
• Implantar Plano de ATER continuada para os Produtores Rurais e 

Associações; 
 
 



 
 

 

• Identificar o potencial de Compras Públicas do Município e oportunizar a 
comercialização de produtos oriundos da Agricultura familiar junto ao PENAE 
e PAA;  

• Colocar em devido funcionamento o CVTs – Centro Vocacional 
Tecnológico, viabilizando a maior segurança da Produção (analise de solo, 
controle de pragas e doenças; 

• Contratar técnicos especializados de acordo com a necessidade da 
Secretaria de Agricultura; 

• Implantar Programa Municipal de Informatização das Associações 
Rurais; 

• Incentivar e implantar Projetos de Quintais Produtivos; 
• Implantar o Programa de Hortas Comunitária; 
• Criar a Vila da Agricultura Familiar – ponto fixo de comercialização dos 

produtos com barracas padronizadas; 
• Estabelecer parcerias com SEBRAE e SENAR para a Transferência de 

Tecnologia através de Dia de Campo, Conferencias e Palestras;  
• Promover Feira das Associações de Produtores Rurais da Agricultura 

Familiar para exposição de produtos e rodadas de negócios;  
• Organizar e capacitar os Empreendedores Rurais com foco no aumento da 

Renda Extra-agropecuárias nos Povoados;  
• Criar espaços específicos para comercialização dos produtos da agricultura 

familiar; 
• Implantar Viveiros de Produção de mudas de espécies nativas e frutíferas 

na sede e nos Distritos Rurais;  
• Incentivos a Unidades Produtivas Agroecológicas de Alimentos; 
• Construção de Abatedouros de Pequeno Porte para ovinos e caprinos; 
• Implantar o Parque de Exposição; 
• Construir um Centro de Comercialização de Animais. 

 

Sub Eixo - Indústria, Comércio e Serviços  

 

• Realizar parceria com o SEBRAE para capacitar nossos comerciantes para 
tornarem-se aptos a participarem de licitações públicas; 

• Adequar a Lei do MEI e implementar ações em nosso município; 
• Oferecer programas de capacitação para pessoas com poucas condições 

financeiras a fim de que estas se tornem aptas ao mercado de trabalho; 
Construir um Parque Industrial com base no potencial produtivo de nosso 
município e na expectativa de mercado;Ampliar o investimento de polpas de 
frutas na merenda escolar; 

• Instalar o serviço do SIM (selo de inspeção municipal); 
• Favorecer o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas, 

fomentando o empreendedorismo para fortalecer a economia local;  
 
 



 
 

 

• Implantar o Balcão do Empreendedor; 
• Criar o Departamento de Desenvolvimento Econômico;  
• Criar ambiente favorável para atrair grandes investidores para o município;  
• Fomentar a criação de oportunidades de negócios e consequentemente de 

geração de novos empregos na sede e nos distritos do município; 
• IMPLANTAR a ESCOLA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL para 

trabalhadores da indústria da construção civil, da mecânica da eletrotécnica e 
do comércio em parceria com os Serviços do SESI, SENAI e do SENAC; 

• Primeiro Emprego – Garantir junto às empresas que prestam serviço para a 
Prefeitura e suas Autarquias, através de exigência contratual, um percentual 
de 20% das vagas, para jovens que estão em busca do primeiro emprego; 

• Contratação de Mão de Obra Local – Garantir nas empresas que prestam 
serviço para a Prefeitura e suas Autarquias, contratação de mão de obra 
local. Interceder junto a empresas que venham a se instalar no município ou 
as que já se encontram em funcionamento, a contratação de mão de obra 
local. Alvarás de funcionamento e Licença serão precedidos de discussão da 
absorção da mão de obra local e investimento na qualificação de acordo com 
as necessidades de pessoal de cada empresa;  

• Qualificação Profissional – O Departamento de Desenvolvimento 
Econômico vai atuar junto às empresas para identificar as necessidades de 
pessoal e a qualificação necessária dos trabalhadores (as) a serem 
absolvidos. Em conjunto com o SENAI e SENAC iremos buscar de forma 
permanente ações e recursos para realizar cursos de qualificação e 
requalificação profissional, em especial de trabalhadores desempregados;  

• Pessoas com Deficiência – Atuar apoiando os trabalhadores (as) com 
deficiência, para serem absorvidos no mercado de trabalho, bem como a 
participação em cursos de qualificação profissional;  

• Jovem Aprendiz – Apoiar e fortalecer o Programa Jovem Aprendiz junto às 
empresas instaladas na cidade, principalmente para jovens de famílias 
carentes e em situação de risco;  

• O Departamento de Desenvolvimento Econômico atuará diretamente com 
os comerciantes, industriários, empreendedores, Associação comercial e 
afins, no sentido de fortalecer e consolidar os segmentos da Indústria, do 
Comércio e Serviços, junto as empresas e ao Governo do Estado, buscando 
com isso o fortalecimento da nossa economia e a geração de empregos. 
Vamos impulsionar um programa de incentivos com esse objetivo;  

• Buscar parcerias para aumentar o Microcrédito – oferta de crédito para 
pequenos negócios, permitindo a manutenção e a ampliação das alternativas 
de trabalho. Em conjunto com o SEBRAE, vamos atuar também, na 
qualificação desses empreendedores e estimular o surgimento de novos;  

• Cooperativismo – O Departamento de Desenvolvimento Econômico, vai 
atuar junto com a Organização das Cooperativas do Brasil – OCB, no 
sentido de fomentar a criação de Cooperativas de trabalho, produção e 
serviços, organizando trabalhadores (as) desempregados;  

 



 
 

 

 

• Economia Solidária – Fomentar e fortalecer a Economia Solidaria na cidade, 
como forma de impulsionar a economia local gerando emprego e renda, 
através de parcerias e convênios com entidades fomentadoras desse ramo da 
economia;  

• Estabelecer parcerias com SEBRAE para implementação de tecnologias 
inovadoras para o Comércio de Monte Santo, a exemplo do Sebraetec. 
 

Sub Eixo – Saneamento Básico, Meio Ambiente e Turismo 

  
• Intensificar as ações que contribuam para convivência, desenvolvimento e 

preservação da caatinga; 
• Difundir políticas e ações de conscientização ambiental nas diversas 

comunidades;  
• Incentivar ações turísticas com base nos princípios de sustentabilidade 

ambiental, turismo religioso, sociocultural, econômica e político-institucional 
do consumidor turista.  

• Elaborar a Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental - 
PMGSA;  

• Esgotamento Sanitário e Estações de Tratamento – implantar a rede de 
esgotamento sanitário da cidade e distritos; 

• Construir a Estação de Tratamento do lixo; 
• Coleta Seletiva – Ter como meta a realização da coleta seletiva do lixo na 

cidade e distritos para reciclar, reutilizar e reaproveitar os materiais, utilizando 
a Lei Federal n° 11445/2007, na contratação de Cooperativa de Catadores, 
para execução desse serviço;  

• Realizar Estudo Hídrico – Realizar um estudo de disponibilidade hídrica nos 
aquíferos e nascentes;  

• Criar o Programa Segurança Hídrica para o Interior de Monte Santo – “ÁGUA 
É VIDA” com o objetivo de em quatro anos, construir reservatórios (cisternas 
ferro-cimento para captação de água pluvial), abertura, recuperação e 
ampliação de barragens, abertura de poços tubulares e artesianos e extensão 
de adutoras para atendimento as populações interioranas de todas as 
localidades em que o problema da falta de água ameaça a sobrevivência 
humana com dignidade, com recursos próprios do município, emendas 
parlamentares de Deputados, Governo do Estado através da CERB e do 
programa água para todos e parcerias com a CODEVASF e DNOCS; 

• Construção e Recuperação de barragens; 
• Água para Todos – Garantir que até 2024, Monte Santo seja contemplada 

em 100% da população, com o fornecimento de água potável na zona rural e 
urbana, com recursos oriundos de parcerias através de convênio com os 
Governos Estadual e Federal; 
 
 
 



 
 

 

4.3 EIXO 3 – GESTÃO DEMOCRÁTICA, GOVERNANÇA, TRANSPARÊNCIA E 
EFICIÊNCIA PÚBLICA: 
 

• Atuar de maneira transparente, combatendo à corrupção e mantendo um 
amplo diálogo com todos os setores sociais, econômicos, culturais e políticos, 
sob os princípios da democracia;  

• Aprimorar a eficácia nas formas de participação popular, democratizando 
ações e transformando-as em políticas públicas;  

• Aprofundar a qualidade nos serviços, voltados para o aprofundamento da 
inclusão social e ampliação da cidadania, com maior racionalização dos 
gastos; 

• Possibilitar a transparência, eficiência e eficácia da aplicação dos recursos 
públicos e da comunicação de seus resultados; 

• Implantar a OUVIDORIA Municipal com a participação da sociedade civil;  
• Projeto Cidades Digitais – Executar o programa Cidades Digitais do 

Ministério das Comunicações, de forma a promover o melhor acesso aos 
serviços públicos e promover o desenvolvimento da cidade por meio da 
tecnologia;  

• Administração em Rede – Investir em novas tecnologias e melhorar a 
informatização de todos os órgãos da Prefeitura Municipal, para maior 
eficiência na gestão;  

• Fiscalização de Empresas Contratadas – Implantação de uma lei anti-
calote no âmbito da administração pública para todos os contratos e 
estabelecer rigorosa fiscalização em todas as empresas prestadoras de 
serviço, de forma a garantir o cumprimento e respeito da legislação 
trabalhista, acordos e convenções coletivas. Essa ação tem como objetivo de 
evitar prejuízo para os trabalhadores (as) e para o poder público municipal;  

• Programa de Qualidade nas Obras e Serviços Públicos – Criar um 
programa interno na Prefeitura, para acompanhar a qualidade nas obras e 
serviços prestados por empresas contratadas, bem como o cumprimento 
integral do objeto contratado e obediência aos prazos de entrega ou 
conclusão dos serviços. Investir na qualificação de servidores e cargos 
comissionados, para fiscalização da execução contratual, objeto do contrato, 
direitos trabalhistas e direitos sociais;  

• Implantar no município indicadores de governança; 
• Aderir ao Selo UNICEF, articulando ações para melhoria dos indicadores 

entre Saúde, Educação e Assistência Social; 
• Implantar o Projeto Gabinete Aberto; 
• Implantar o Projeto Prefeitura Itinerante; 
• Fomentar ações nas Regiões Administrativas na zona rural e na sede. 

 
 

SILVÂNIA MATOS 
Candidata a Prefeita 


