
 
 

 
01. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
 
 

02. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA 

 
 
 

 
 
 

O Plano de Governo da “A FORÇA DO TRABALHO”, no período 2021- 

2024, expresso em 13 eixos estratégicos, retrata a capacidade da Gestão de 

ANTÔNIO GOMIDE para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades e os 

pontos fortes identificados no município, afastando as ameaças e eliminando os 

pontos fracos existentes, alcançando o objetivo sonhado e desejado de uma cidade 

para todos, inteligente e com as melhores condições para se viver o presente e se 

preparar para o futuro. 

 
 

 

 
Modernização administrativa com participação popular em todos os 

setores do município, através da consolidação e criação de novos Conselhos 

Comunitários, tornando a administração realmente pública, fazendo um governo 

diferente com inversão de prioridades, numa prática político-administrativa 

inovadora e empreendedora, transformando a Prefeitura numa prestadora de 

serviços para a comunidade. Este eixo expressa o compromisso com o fortalecimento 

da sociedade civil, o desenvolvimento comunitário, institucional e a gestão social. 

 
 

 
 

 
 

13 EIXOS DA “A FORÇA DO TRABALHO” 
PT, PcdoB e PMB 



 
 
 

03. INFRAESTRUTURA/MEIO AMBIENTE/URBANISMO 

 
 
 

04. SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE 

Desenvolvimento de empregabilidade e apoio às atividades produtivas 

geradoras de trabalho e renda, incluindo a economia social (empresa familiar), micro 

e pequenas empresas. 

Eixo econômico que expressa a capacidade de explorar o potencial 

econômico de Anápolis, cidade que transformou-se no carro – chefe da 

industrialização de Goiás, com a consolidação do DAIA, o maior e mais bem 

estruturado distrito industrial do Estado de Goiás, contando com mais de 110 

indústrias instaladas; a Plataforma Multimodal, que proporciona situação 

privilegiada de acesso e transportes de mercadorias e produtos, mediante três 

modais: Rodoviário, Ferroviário e Aéreo e um respeitado Polo Educacional, sendo a 

sede de Universidades Federais, Estadual e Faculdades privadas, oferecendo cursos 

em quase todas áreas do conhecimento. 

 
 

 

 
A Infraestrutura de um município envolve as áreas de transportes, 

infraestrutura viária, serviços urbanos, obras públicas e trânsito. Em linhas gerais é 

uma área de suporte a todos os setores da economia municipal. 

Todo cidadão tem direito de viver bem, num ambiente sadio, com acesso 

a serviços de água, luz, esgoto. Viver num ambiente limpo, onde a urbanização 

conviva com a natureza sem se agredirem e a exploração dos recursos naturais se dê 

de forma racional e sustentável, isto além de um direito, é também um dever do 

cidadão. 

 
 



 
 

 
05. SAÚDE. 

A oferta de serviços de saneamento básico significa qualidade de vida 

para a população e menos investimentos em medicina curativa pelo poder público. 

 

SANEAMENTO - (Água e Esgoto): A SANEAGO é detentora do contrato 

de água e esgoto da cidade de Anápolis desde o início da década de 1970, 

recentemente renovou seu contrato de concessão até o ano de 2.050, através do 

Contrato de Programa n.º 8.012/2020. 

Hoje, 97% da população de Anápolis, é servida com água potável oriunda 

dos serviços prestados pela SANEAGO. Sendo que 87% da água vem do Ribeirão 

Piancó, 12% vem do DAIA e 1% é retirado de poços profundos. 

Quanto às redes coletoras de esgoto e tratamento do mesmo, a cidade de 

Anápolis conta com aproximadamente 80% da população servida com rede coletora 

de esgoto e a ETE com tratamento terciário. 

Na administração cidadã de ANTÔNIO GOMIDE, a meta é chegar à 

universalização dos serviços de água potável e tratamento de esgoto, até o final de 

2024, exigindo da SANEAGO que cumpra integralmente o Contrato de Programa n.º 

8.012/2020. 

 
 

 

 
Foco na retomada dos serviços de saúde pública do município, enquanto 

DIREITO do cidadão, amparado pelos princípios do SUS. 

Consolidar o Sistema Municipal de Saúde de Anápolis a partir de uma 

concepção de saúde onde predominem os princípios da medicina preventiva, 

valorizando o conceito de assistência médica como “INTEGRAÇÃO DA 

PREVENÇÃO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E CURA”. É objetivo de nossa proposta 

estabelecer as ações necessárias para a reorganização do Sistema a partir de uma 



 
 

 
06. EDUCAÇÃO. 

 
 
 

07. CULTURA 

efetiva participação dos vários atores sociais envolvidos, com valorização dos 

servidores e efetivo controle social. 

 
 

 

 
Cuidar da Educação terá como atribuição básica a promoção da qualidade 

do ensino público, gratuito e de qualidade para todos.  

Nosso foco será promover uma Educação inclusiva, com qualidade na 

aprendizagem e valorização de seus profissionais. 

Na administração democrática e cidadã de ANTÔNIO GOMIDE, a 

escola será espaço de participação e inclusão social. A pessoa informada e ciente de 

seus direitos e com acesso aos meios de expressão de suas ideias é capaz de exercer 

sua cidadania. A escola deve ser o lugar de formação de cidadãos, tanto dos que se 

encontram diretamente vinculados a ela, como da comunidade na qual está inserida. 

Os professores e funcionários serão agentes deste processo dando aos 

alunos as oportunidades para o seu desenvolvimento intelectual, social e afetivo. A 

comunidade deve participar da vida da escola democrática, interferindo em suas 

decisões desde a escolha da direção até a utilização do seu espaço para a promoção 

de eventos culturais. 

 
 

 

 
A promoção da cultura é fator básico na formação da identidade de uma 

comunidade, por isso, o desenvolvimento de atividades na música, pintura, teatro, 



 
 

 
08. ESPORTE/LAZER 

 
 

 
09. DESENVOLVIMENTO/ASSISTÊNCIA SOCIAL 

cinema, literatura e outras áreas afins, representando manifestações da população 

local, significará o respeito à sociedade, como uma inovação política e um salto de 

qualidade no tratamento da coisa pública. 

 
 

 

 
Atenção ao esporte, na administração de ANTÔNIO GOMIDE, terá 

como foco garantir a divulgação do município aproveitando as potencialidades dos 

jovens anapolinos, nas mais variadas áreas esportivas e, também despertar o 

sentido do coletivo e o desenvolvimento de uma prática saudável de vida, é 

possível ainda, que esses jovens venham a ser atletas profissionais, tendo apoio 

total da prefeitura, buscando apoio no setor privado; uma política de esporte 

consequente é também, uma importante forma de combate às drogas, já que 

envolve diretamente a juventude. 

No lazer, a ideia de que o ócio é tão importante quanto o trabalho, na 

medida em que permite às pessoas uma revitalização das suas forças para o embate 

cotidiano. Lazer é um investimento em saúde e no setor produtivo, pois melhora a 

qualidade de vida do cidadão, permitindo tanto uma melhora nas condições físicas, 

prevenindo doenças, quanto um melhor aproveitamento na atividade profissional. 

 
 

 

 
Política de Inclusão Social - Fazer da solidariedade e da partilha uma 

marca da administração acolhendo e apoiando todos os necessitados. 



 
 

 
10. POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE 

Nossa política de Assistência Social se orientará no sentido de atingir as 

causas que geram o problema e não só remediar os seus efeitos. As ações da 

administração cidadã de ANTÔNIO GOMIDE, nesta área do serviço público, 

buscarão a parceria com grupos que já atuam nela, bem como com a iniciativa 

privada, visando assistir às famílias carentes de nossa cidade. Acreditamos que a 

reestruturação das relações familiares entre os setores carentes é que poderá garantir 

a inclusão social destes, através de programas habitacionais, de criação de empregos 

e geração de renda, manutenção das crianças na escola, atendimento médico, 

psicológico e nutricional. 

 
 

 

 
Uma característica marcante da juventude é seu potencial inovador e 

criativo. É também um setor social que sofre com as exigências que lhes são 

impostas, nesta fase da vida, em termos de sua definição profissional e de afirmação 

social. A falta de sensibilidade do poder público, quanto aos anseios da juventude, 

tem significado o negligenciamento das demandas apresentadas por este setor. 

Na gestão de ANTÔNIO GOMIDE, a força do trabalho representa a 

inovação e a mudança para a administração pública municipal. Dessa forma é de 

fundamental importância a participação e contribuição da juventude nesse 

processo. Sem dúvida, as ações implementadas nas áreas de educação, esporte, 

cultura e geração de empregos, atingem diretamente os interesses dos jovens. Mas, 

diante da importância de que se reveste esta questão, assumimos como 

compromisso de governo, desenvolver uma política específica para esse setor social. 

Uma Política que se oriente pela possibilidade de mobilização e expressão dos 

interesses próprios do setor da juventude. 



 
 

 
12. SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

 

 

 
 

Em nossa administração a mulher tem lugar de direito e espaço de 
ocupação com uma gestão de igualdade. A anapolina é parte da história de Anápolis 
que com força e coragem, enfrentou e enfrenta desafios da urbanização e do 
crescimento econômico, mostrando toda sua capacidade na transformação de nossa 
cidade. 

 

A mulher conquistou seu espaço em todas as esferas de trabalho e 
atualmente ainda luta por igualdade e equidade de direitos não só dentro do campo 
trabalhista, mas nos mais diversos setores sociais. Nossa política de igualdade e 
equidade é que garante o espaço da mulher nos debates políticos, sociais, 
econômicos e com voz ativa na participação das decisões administrativas de nossa 
cidade. 

 

Sua presença em locais de decisão na administração, sem dúvidas garante 
qualidade de vida com o acesso as políticas municipais, a acessibilidade a gestão 
abre espaço para reivindicações de demandas como políticas sociais para mulheres 
em vulnerabilidade social, políticas de saúde para mulher, políticas de segurança 
com tolerância zero à violência doméstica e discussões sobre a maternidade com as 
políticas que podem ser criadas para melhorar também a qualidade de vida de filhas 
e filhos.  

 
 

 

 
Apesar de não ser sua responsabilidade constitucional, o município não 

pode se omitir numa questão tão crucial para a população, porque quem sofre as 

consequências é o cidadão e a cidadã que nele residem. 

 
 
 

11. POLÍTICAS PARA A MULHER 



 
 

 
13. AGRICULTURA 

Temos claro que, a obrigação constitucional de suprir o setor, é do Estado, 

todavia, na administração cidadã de ANTÔNO GOMIDE, a Prefeitura não se furtará 

a buscar as parcerias necessárias e a empreender todo esforço no sentido de dotar a 

população anapolina das condições de segurança necessárias para uma vida de 

qualidade. Ações integradas e parcerias com o Estado, iniciativa privada e entidades 

comunitárias para coibir a violência e garantir a segurança serão implementadas de 

imediato. 

 
 

 

 
Em seu perfil demográfico e geográfico, Anápolis caracteriza-se como 

uma cidade urbana. Grande parte da área do município é ocupada pela zona urbana, 

situação que se torna mais evidente com a emancipação política de antigos distritos. 

Os Distritos de Anápolis, bem como a área rural, necessitam de melhores 

condições em termos da administração distrital, atendimento de saúde e educação. 

Necessitam, também, de maior apoio do Poder Público municipal, no sentido de 

disponibilizar maquinário agrícola para preparação do solo e colheita da produção, 

o que, certamente implementará o aumento da produção agrícola. 

O foco da gestão de ANTÔNIO GOMIDE será incrementar a 

comercialização da produção. Para tanto, impõe-se a necessidade de repensar o 

espaço físico do Mercado do Produtor, o qual se mostra deficiente para atender a 

demanda atual. Urge também mobilizar a organização dos pequenos produtores, 

ante a situação de desvantagem na relação com os atravessadores e com os 

fornecedores. Tudo isso passa por ações urgentes no sentido de sanar o problema da 

má conservação das estradas vicinais, que no período chuvoso se torna um 

empecilho para o escoamento da produção. 



Todas as ações urgentes a serem aplicadas nas áreas de atendimento à 

saúde e educação, serão aplicadas, com as devidas adaptações, à zona rural do 

município. 

 
 

(NÚCLEO DO PLANO DE GOVERNO – “A FORÇA DO TRABALHO” – 
SETEBRO/2020) 


