PLANO DE GOVERNO
 Assegurar o cumprimento com data base em janeiro da Lei n.0 11.738/2008
(Piso Salarial Nacional) e Plano Municipal de Educação - PME;
 Formação continuada em serviço para os profissionais da educação;
 Promoção de parcerias com Senac, SENAI, Senar, SESI, Sebrae, UFRN, IFRN
e de demais instituições para fomentar educação e cidadania do município;
 Buscar parcerias com finalidade de captar recursos para construção de
creches e pré-escolas junto ao governo federal;
 Continuar a reestruturação da rede física das escolas municipais buscando
oferecer ampliação de vagas para os Ensinos Fundamentais I e II EJA;
 Continuidade da política de entrega dos uniformes e materiais escolares,
assegurando sua qualidade e prazos de entrega;
 Enfrentar os fatores de evasão escolar e repetência especialmente dos
alunos jovens e adultos;
 Manutenção do plano de criação de espaços que promovam a pesquisa, a
leitura, a cultura e as brincadeiras;
 Manutenção das especialidades médicas existentes e adição de outras
especialidades;
 Manutenção da capacitação periódica dos profissionais de saúde para
aprimoramento do serviço ofertado;
 Manutenção do atendimento noturno do PSF no Centro Municipal de
Saúde;
 Parceria e apoio à Polícia Militar e Civil;
 Manutenção da Guarda Municipal;
 Implementação de vídeo-vigilância nos pontos estratégicos da cidade;
 Manutenção do calendário esportivo do município nas diversas
modalidades e apoio continuado aos eventos esportivos a nível regional;
 Manter o fortalecimento das práticas esportivas na rede de ensino
municipal;
 Continuar incentivando e apoiando a atividade física a fim de
proporcionar a qualidade de vida dos munícipes, incluindo as artes
marciais e as atividades físicas para os idosos;
 Continuar cumprindo os reajustes salariais de acordo com a legislação
em vigor;
 Atualização do cadastro de imóveis do município;
 Continuar o desenvolvimento de projetos para angariar recursos junto aos
governos estadual e federal, trazendo benefícios e progressos para o
município;
 Elaboração de projeto para a implementação do saneamento básico do
município;
 Dar continuidade ao consórcio dos municípios da região agreste sobre a
coleta e o transporte de resíduos sólidos tendo como destino final o aterro
sanitário;

 Continuação dos projetos de educação ambientai nas escolas;
 Manutenção das lixeiras em pontos estratégicos da cidade;
 Continuar adquirindo e distribuindo mudas de árvores frutíferas e não
frutíferas;
 Manutenção do Terminal Turístico Pedra da Onça;
 Continuidade no plano para o reconhecimento da Serra da Micaela como
ponto turístico;
 Continuar adquirindo produtos do CDAF (Compra Direta da Agricultura
Familiar), através do PAA (Programa da Aquisição de Alimentos) e PNAE
(Programa Nacional de Alimentação Escolar);
 Realizar e participar de feiras de artesanatos;
 Garantia do corte de terra;
 Limpeza e construção de barreiros;
 Distribuição de sementes (milho, feijão etc.) para os pequenos
agricultores;
 Continuar incentivando a produção de produtos destinados a merenda
escolar nas próprias comunidades onde estão localizadas as escolas;
 Revitalização do curral do gado;
 Continuar buscando parceria para a perfuração de poços tubulares nas
comunidades;
 Continuar incentivando as trilhas ecológicas, caminhadas e passeios
culturais para o interior do nosso município;
 Continuar incentivando o Festival de Quadrilhas Juninas;
 Continuar apoiando e incentivando o trabalho cultural dos artistas santoantonienses
 Pleitear emendas parlamentares junto a bancada de deputados federais e
senadores do Rio Grande do Norte para obras de infraestrutura no
município;
 Pleitear junto aos parlamentares emendas para o calçamento de ruas;
 Conclusão das obras inacabadas;
 Ampliação de pontos de rede wi-fi em praças públicas;
 Manutenção da Rodoviária do município;
 Parceria com o governo do estado para instalação de semáforos;
 Ampliação da colocação de placas de sinalização em nosso município; e
 Continuação do programa de distribuição de cesta básica para famílias em
extrema pobreza.

MENSAGEM FINAL
O nosso propósito continua sendo levar a todos os que tomarem
conhecimento do presente Plano de Governo plena confiança de que desejamos
continuar desenvolvendo o Município de Santo Antônio. Desta forma, melhorar
e aprimorar o que já está construído, tendo a certeza de que continuaremos, sem
medir esforços, lutando e persistindo para que estas propostas sejam realizadas,
assim como outras que surgirem no decorrer do novo mandato.
A primeira etapa foi finalizada e uma nova etapa está surgindo e é
necessário continuar a melhorar.
Com toda estima, agradecemos, desde mais uma vez, e pedimos que
continuem confiando em nosso trabalho, no nosso esforço e no nosso sonho de
empenho pelo desenvolvimento e pelo Povo de nossa amada Santo Antônio.

