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1. INTRODUÇÃO

A COLIGAÇÃO UNIDOS POR BREJINHOS, PROGRESSISTAS –
PP, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, objetivando a atender a legislação
eleitoral, apresenta as principais propostas de governo de candidato
Silvando Brito Santos, para a administração municipal no período 2021 2024. Suas propostas foram desenvolvidas a partir de experiências
adquiridas ao longo de sua jornada como servidor público municipal,
como secretário municipal e como ex-prefeito, bem como, dos diversos
diálogos com a população e profissionais do município de Oliveira dos
Brejinhos/BA.
Através deste instrumento, imaginando ser possível alcançar melhorias
consideráveis nas áreas da saúde, educação, mobilidade e
acessibilidade urbana, segurança, cultura, meio ambiente, habitação,
trabalho e renda, esporte e lazer, ciência e tecnologia e o enfrentamento
sobre a problemática das drogas.
➢ Plano
de
Governo
sujeito
a
alterações,
devido
a
demandas/sugestões que nos chegam através do nosso PGP
(Plano de Governo Participativo).

“O futuro é possível desde que façamos as escolhas certas.”
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2. PLANO

DE GOVERNO

2.1 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:
➢ Permitir que a Administração pública esteja/permaneça aberta à
participação popular através da criação de conselhos comunitários
e de Bairros. Assim, a população saberá onde serão aplicados os
recursos orçamentários do município;
➢ Capacitar os nossos Servidores Municipais através de programas
de qualificação profissional;
➢ Dependendo do incremento da receita municipal revisar os planos
de carreira dos servidores municipais
➢ Garantir os pagamentos dos salários aos Servidores Municipais
com pontualidade, bem como dos fornecedores;
➢ Assegurar a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes,
mantendo a atualização dos equipamentos e o controle do
Patrimônio Público;
➢ Contratar estagiários através de Programas de estágios para dar
continuidade de trabalho e conhecimento ao jovem em sua área de
estudo, ajudando na renda do estudante, cujo critério será
discutido posteriormente com a comunidade escolar;
➢ Ampliar as políticas de apoio à juventude, firmando parcerias com
instituições de ensino e órgãos governamentais desenvolvendo
ações que venham ao encontro dos jovens brejinhenses;
➢ Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e
equipamentos;
➢ Revisão do Plano de Cargos e Salários de todos os Servidores
Municipais;
2.2 ASSISTÊNCIA

E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

➢ Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais e das associações
comunitárias, uma vez que, estes são meios de inclusão social e
de promoção à cidadania;
➢ Buscar recursos junto aos Governos Federal e Estadual para
atender a demanda de reformas e construção de unidades
habitacionais, seguindo as exigências dos convênios firmados para
Plano de Governo: 2021 – 2024

Prefeito SILVANDO BRITO SANTOS

as habitações de interesse social, buscando proporcionar uma
melhor qualidade de vida e o resgate da dignidade humana;
➢ Ampliar o atendimento do CRAS (Centro de Referência da
Assistência Social) enquanto equipamento público de acesso as
Políticas Públicas principalmente no atendimento as necessidades
básicas da população;
➢ Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social
tenham como foco principal a família;
➢ Manter todos os conselhos criados que fortaleça a juventude e o
combate das Drogas ilícitas;
➢ Viabilizar uma casa de acolhimento para mulheres gestantes e
vítimas de violência doméstica;
➢ Viabilizar o programa Jovem Aprendiz, cujos critérios serão
determinados através de decreto municipal;
➢ Reforma e aperfeiçoamento do Infocentro;
➢ Buscar junto ao governo Estadual e Federal a implantação de
programa de melhorias sanitárias domiciliares a ser construído
também com recursos municipais;
➢ Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização
familiar quanto às suas necessidades e direitos;
➢ Promover orientações sobre saúde e atividades físicas para o
idoso;
➢ Incentivar discussões permanentes com as comunidades, de forma
que todas as decisões nas localidades, sejam tomadas com o aval
da mesma;
➢ Estudar a possibilidade de implantação de um programa de bolsa
para aquisição de cesta básica, para pessoas carentes no
município;

2.3

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
➢ Criar ou manter em pleno funcionamento conselho Municipal de
Agricultura e meio ambiente;
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➢ Dentro
das
possibilidades
financeiras
do
município,
disponibilizar/apoiar a liberação de máquinas e equipamentos para
os pequenos agricultores, especialmente aqueles que não têm
condições de pagar a aragem da terra;
➢ Reativar e reformular as associações rurais, para ofertar cursos de
capacitação com apoio técnico nas diversas áreas: artesanato,
agricultura familiar, agronegócio, piscicultura, serviços e outros;
➢ Criar uma associação de catadores com local próprio e
equipamentos específicos, para atender pessoas que trabalham
com resíduos sólidos;
➢ Viabilizar cursos de capacitação para as pessoas envolvidas na
coleta de resíduos sólidos;
➢ Implementar a coleta seletiva e periódica do lixo em todo o
município;
➢ Promover ações de conscientização da população sobre a
importância da coleta seletiva do lixo;
➢ Viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e rede de
distribuição em localidades que necessitam;
➢ Construir açudes e Barragens nas comunidades rurais;
➢ Buscar junto aos governos Federal e Estadual, termo de
parceria/convenio, para construir caixas de água e cisternas nas
principais comunidades rurais para melhorar o abastecimento;
➢ Construir/destinar um local para acolhimento e proteção aos
animais de rua, disponibilizando profissionais para fazer
laqueaduras.
➢ Possibilitar a ida de agricultores a feiras e eventos do setor na
busca por parcerias, tecnologias e informações que permitam
melhorias nas culturas, propriedades e lucratividade;
➢ Facilitar o serviço de inspeção municipal, para que os produtos
agrícolas, produzidos na propriedade rural estejam dentro dos
padrões de segurança alimentar e possam ser comercializados
não só em Oliveira dos Brejinhos como em toda a região;
➢ Apoiar a implantação de novas agroindústrias, envolvendo
cooperativas, associações de agricultores e outros grupos
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organizados, especialmente para o aproveitamento de matéria
prima existente no município;
➢ Manter e ampliar o Garantia Safra;
➢ Buscar junto a SDR (Secretaria de Desenvolvimento Rural),
criação e renovação de DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF);
➢ Buscar junto as Entidades Financeiras (BB e Nordeste), recursos
financeiros para os produtores rurais;
➢ Realizar a apoiar feira de produtos da Agricultura Familiar
(Orgânico);
➢ Apoiar o esporte equestre (cavalgada, argolinha, festa de
tambores, vaquejada, etc);
➢ Apoiar com Assistência Técnica e melhoramento genético, os
produtores de caprino/ovino e bovino.
➢ Limpezas de Tanques e Aguadas das Comunidades, anualmente.

2.4

EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER
➢ Assegurar a construção de academias públicas;
➢ Adequar as praças esportivas, através de reformas estruturais,
com a implantação de banheiros, vestiários, bebedouros;
➢ Criar a casa da cultura ou incentivar as já existentes, buscando
fomenta a cultura regional através de eventos como, aulas de
música, pintura, cordel, entre outros;
➢ Construção e reformas de quadras de esporte na zona rural
➢ Proporcionar concurso de poesia e dissertação para incentivar a
leitura e descobrir novos talentos quanto à arte da escrita;
➢ Criar o cantinho da criança nas Escolas, que será um local onde as
crianças poderão brincar e se divertir, com teatro infantil, telões
com músicas, desenhos lúdicos e educativos;
➢ Criar/apoiar o Centro de pesquisa Estudantil, com acesso grátis a
internet para fins de pesquisas, utilizando o espaço da biblioteca
pública;
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➢ Apoiar os jogos escolares municipais e intermunicipais;
➢ Dar apoio às escolinhas de futebol do nosso município além de
incentivar a criação de outras com modalidades diversas;
➢ Melhorar os Laboratórios científicos das escolas municipais,
integrando-os (geografia, biologia, química, física);
➢ Manter em boas condições a frota do transporte escolar;
➢ Apoiar todas as práticas esportivas, nas diversas faixas etárias
(ex.: futebol de campo, futsal, atletismo, vôlei, capoeira e outros);
➢ Criar/Continuar apoiando todas as práticas culturais como:
reativação da banda de música municipal, filarmônica, o grupo de
capoeira, quadrilhas juninas, vaquejada, carnaval, festa de São
Pedro, festa do aniversário da cidade e festas religiosas;
➢ Organizar a Associação dos Estudantes Secundaristas e
Universitários para juntos discutir interesses da classe,
especialmente o ingresso na residência estudantil em Salvador;
➢ Garantir investimentos em: materiais pedagógicos, merenda
escolar com qualidade, tecnologia da informação e a manutenção
e ampliação dos espaços escolares;
➢ Construção de pistas de Motocross, para o incentivo do esporte
dessa natureza;
➢ Construção de pista de skate com o objetivo de promover a
inclusão e transformação social;
➢ Implantação de academias de saúde em praças públicas;
➢ Apoio a escolinhas infantis de futebol que além promover a saúde
e o condicionamento físico dos pequenos, as atividades físicas
exercem um enorme impacto no bem-estar psicológico e social
delas;
➢ Implantação em todas as quadras do município, a implantação dos
equipamentos necessários para a prática também de basquete e
vôlei;
➢ Implantar equipamentos de parques infantis em praças públicas;
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➢ Proporcionar o apoio psicossocial disponibilizando profissionais
específicos para as escolas e creches municipais.
➢ Viabilizar a climatização das salas de aula das escolas públicas
municipais;
➢ Fazer cumprir o modelo de gestão democrática nas escolas
públicas municipais com eleições diretas para os cargos de
direção;
➢ Implantar o programa OLHO VIVO em parceria com a secretaria
de educação e saúde, diagnosticando crianças com problemas de
visão e distribuindo óculos gratuitamente;
➢ Readequar o transporte escolar com base nas distâncias
percorridas e mais comodidade para os alunos;
➢ Conclusão da creche do povoado Campo Formoso (Beira Rio) e
colocar em pleno funcionamento;
➢ Continuação da obra do estádio municipal da sede;
➢ Promover novas campanhas, premiações e concursos que
incentivem a leitura e o uso mais frequente da biblioteca e dos
sites de pesquisa;
➢ Implantar wi-fi em nas escolar municipais.

2.5

OBRAS E URBANISMO
➢ Construir uma Garagem para a frota de veículos e máquinas do
município, diminuindo os fatores que contribuem para o
sucateamento;
➢ Construir a Rodoviária Municipal;
➢ Criar um setor de fiscalização de trânsito;
➢ Adquirir mais um caminhão coletor e compactador para a coleta de
lixo;
➢ Ação junto ao Governo Federal e Estadual para implantação de
energia rural no interior desse município
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➢ Desenvolver um programa Cidade Limpa, mantendo as vias
públicas limpas, a partir de campanhas educativas e ação pública
e municipal;
➢ Ampliar a locação das lixeiras através de eco pontos nos principais
locais públicos;
➢ Expandir a pavimentação da zona urbana e rural;
➢ Construir estrada que liga Riachinho a Água D’menina ao Riacho
Frio,
➢ Recuperação dos Sistemas de Abastecimento de Água diversas
comunidades no interior desse município;
➢ Implantar/melhorar sistemas de abastecimento de água no interior
do município;
➢ Abrir e instalar poços artesianos em diversas comunidades;
➢ Resolver com urgência a situação do abastecimento de água na
sede e de várias localidades no interior do município;(Ex:) Beira
Rio, Canabrava do asfalto, Queimada Nova, etc;
➢ Estudo para construção de pequenas barragens onde existir
viabilidade;
➢ Política de habitação e regularização fundiária e recuperação
ambiental, em especial nas áreas de risco e preservação;
➢ Recuperação das estradas vicinais;

2.6 SAÚDE

➢ Adesão a policlínica regional com a finalidade de melhorar o
atendimento da média complexidade para a população deste
município;
➢ Viabilizar um espaço de acolhimento para as pessoas que vem da
zona rural e necessitam fazer exames em outras cidades ou
mesmo na nossa. Especialmente àquelas que não têm onde ficar,
incluindo esta demanda as vítimas de violência doméstica,(Ex:)
Sede do município, Barreiras -BA, Salvador -BA, etc;
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➢ Apoiar o Conselho Municipal de Saúde: capacitar os conselheiros,
incentivar a participação em eventos de saúde pública, apoiar as
iniciativas dos conselheiros;
➢ Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos
serviços com ampliação de ações e garantindo material de
consumo humano e colocar em funcionamento as UBS (Unidade
básica de saúde) jacurutu e chapada de cima;
➢ Buscar junto ao governo Federal e Estadual a construção da sede
própria do CAPS;
➢ Buscar parceria com o Governo do Estado para implantação de
uma unidade de Proteção Materno Infantil visando garantir o
acesso principalmente das gestantes e crianças com atenção
diferenciada, com atendimento de Ginecologista, obstetra e
pediatra;
➢ Assegurar o suporte técnico e modernizar o serviço dos agentes
comunitários de saúde e dos agentes de endemias, além de
cumprir o piso salarial das categorias;
➢ Construir duas Unidades de Saúde da Família, padrão/modelo
UBS - Governo Federal (Bom Sossego / Ipuçaba);
➢ Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária;
➢ Melhorar o sistema de agendamento para as consultas em postos
de saúde;
➢ Implantar programa de atenção ao idoso que visa prever
atendimentos diferenciados e políticas públicas de prevenção e
atendimento especial para pessoas com 60 anos ou mais;
➢ Aquisição de Ambulâncias para várias localidades da Sede e do
interior do Município, onde funcionam o programa Saúde da
Família;
➢ Estruturar o Hospital Municipal, HPP, para melhor atender os
casos de urgência e emergência;
➢ Humanizar as relações
➢ Criar um programa de marcação eletrônica de consultas na Rede
Municipal de atendimento à Saúde, dando fim às filas;
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➢ Construção de um Posto de Saúde no Povoado Cachoeira do
Brondué;
➢ Ampliar o acesso da população aos exames de diagnósticos por
imagem.

2.7

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
➢ Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria
com o SENAI, SEBRAE, SENAR e outros;
➢ Continuar apoiando o empreendedorismo individual através de
incentivos financeiros, para as pessoas que se encontram em
situação de baixa renda;
➢ Levantar as potencialidades turísticas do nosso município;
➢ Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os
projetos para o Microcrédito;
➢ Construir cozinha industrial no Povoado de Flora e Boa Esperança;
➢ Programa Parceria pelo Desenvolvimento, através de incentivos do
poder público, atrair novas empresas para geração de novas
oportunidades de emprego e renda para a população. O programa
tem como princípio um estudo técnico que vai apurar qual a
“vocação” que o nosso munícipio apresenta para se desenvolver
com qualidade;
➢ Construção de praças e jardins na sede e em várias localidades no
interior do município, bem como a recuperação/ revitalização das
já existentes
➢ Revitalizar todas as nascentes de água do município e
posteriormente, transformá-las em APP (Área de Preservação
Permanente);
➢ Construção da avenida principal de acesso a sede do município.

2.8

Segurança Pública
➢ Firmar Convênio com a Secretaria de Segurança Pública- SSP,
para apoio a Policia Militar e a Policia Civil, bem como melhorar os
serviços de emissão de documentos para a população;
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➢ Implantar Posto da Policia da Caatinga na Sede do Município;
➢ Reestruturar o Programa de Guarda Municipal;
➢ Reestruturar o Posto Policial da Policia Militar no Povoado de
Campo Formoso / Beira Rio.
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