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PLANO DE GOVERNO PARA
CONDEÚBA-BA
2017 – 2020

APRESENTAÇÃO

Condeubenses,
O Município de Condeúba se apresenta para todos nós como uma terra fantástica, com
155 anos de emancipação política, com uma história onde importantes debates se
impõem e que, para serem tratados em sua plenitude, necessariamente precisam
envolver todos os fatores sociais, do poder público à sociedade civil organizada, das
mais diversas estruturas públicas até o cidadão mais comum, todos buscam espaço e
voz nos momentos de decisão dos rumos de nossa cidade.
Sem dúvida, todos querem encontrar respostas a longo prazo das mais diversas
demandas que se impõem na busca de um futuro de qualidade para as próximas
gerações.
Vamos, nessa caminhada, debater questões que envolvam, entre outras, as seguintes
ações: saúde, educação, trabalho e renda, desenvolvimento urbano, saneamento
básico, meio ambiente, cultura, esporte, lazer, assistência social e cidadania,
segurança pública e infra estrutura. Como sabemos, “uma boa administração não
pode abrir mão de um bom planejamento e esse, por sua vez, requer um diagnóstico
realista”.
Por tudo isso, é com grande satisfação que – em nome da ampla coligação que nos
apoia – trazemos a público o nosso Plano de Governo para Condeúba, que
pretendemos implantar no mandato de 2017 a 2020, com a nossa possível vitória nas
urnas. Sendo este um documento que firma nosso compromisso com os moradores de
todas as partes do município, sempre buscando ações que permitam melhorar a
qualidade de vida de todos e, com muita confiança e respeito, queremos assumir o
compromisso de dar cumprimento às metas e ações que constam deste Plano de
Governo.
Condeúba(BA), 03 de agosto de 2016
Silvan Baleeiro

1. INTRODUÇÃO
Este Plano de Governo consolida as propostas discutidas pela coligação (A Voz do
Povo) para o mandato 2017/2020, constituindo o compromisso do candidato a
prefeito, Silvan Baleeiro e dos Partidos que formam a referida coligação que o apoia.
Valeu-se também, de sua experiência como vereador, acumulada nos seus dois
mandatos, o que representa enorme vantagem na transição para a nova administração
municipal.
Para cada setor de atividade da administração municipal foi feito um diagnóstico sucinto
da situação em Condeúba, uma relação das principais ações desenvolvidas nos últimos
anos e a relação das propostas setoriais para os próximos quatro anos.

2. DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO
Sem dúvidas, a razão básica de atuação de qualquer administração pública deve ser a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com atendimento adequado das
necessidades básicas e respeito à dignidade. Esta é considerada a diretriz primordial na
elaboração deste Plano de Governo.
Com o nosso quadro de pessoal, vamos atender as demandas de sua respectiva área.
O relacionamento com os servidores deverá ser franco e transparente. A intenção é
propiciar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para os nossos
colaboradores.

3. PRIORIDADES
A administração municipal, necessariamente, tem que trabalhar com dois horizontes:
além de se obrigar a manter em nível adequado os serviços de rotina prestados à
população, tem que preparar o futuro da cidade, com alta qualidade de vida e
preservação do meio ambiente.
Na elaboração deste Plano de Governo esses aspectos foram considerados. A
Prefeitura manterá os serviços nas áreas de atuação (saúde, educação, transporte
escolar, pavimentação e manutenção de ruas e praças, etc.), buscando aperfeiçoar
aqueles que são insuficientes em qualidade e/ou quantidade. Considerando o acima
exposto, elegemos as seguintes prioridades para a atuação da Prefeitura:
• Melhoria na área da saúde;
• Melhoria na área da educação;
• Fazer manutenção nas vias de aceso e assim o itinerário escolar com mais
segurança;
• Ampliar o sistema de abastecimento de água na zona rural;
• Investimento na segurança pública,

4. PROPOSTAS SETORIAIS

4.1. SAÚDE

A saúde, direito constitucionalmente assegurado a todos, é o bem maior de qualquer
pessoa, um dever do Estado. Propiciar saúde a todos implica uma série de ações de
promoção e prevenção e de tratamento e recuperação de doenças, de forma universal,
integral e igualitária.
O sistema de saúde apresenta vários desafios que precisam ser superados. Neste
sentido, a proposta para a área da saúde está alicerçada nas seguintes diretrizes:
1. valorização do Sistema Único de Saúde como meio de garantir a todos os cidadãos
condeubenses o direito à saúde através do atendimento universal, integral, com
igualdade e justiça;
2. acesso a serviços de saúde pública, gratuitos, de qualidade,com ação focada em
soluções para o problema;
3. estratégia de Saúde da Família como principal eixo norteador do modelo de atenção à
saúde do povo condeubense;
4. fortalecimento das ações de média e alta complexidade, buscando soluções para
atendimento à população;
5. fortalecimento da gestão e da prestação do Sistema Municipal de Vigilância em
Saúde, no que se refere à vigilância alimentar e nutricional, epidemiológica, sanitária,
ambiental, saúde do trabalhador e do laboratório municipal de saúde;
6. qualificar a Assistência Farmacêutica, facilitando o acesso aos insumos estratégicos;
7. qualificar a gestão do sistema de saúde e da Secretaria de Saúde, com ênfase na
administração e capacitação de recursos humanos, na tecnologia da informação e da
comunicação e no diálogo com servidores e comunidade;
8. fortalecimento e respeito ao controle social como forma de assegurar a participação
popular nas tomadas de decisão;
9. promover e implementar as ações de bem estar animal, difundindo o tratamento ético
e respeitoso aos animais.
Com base nestas diretrizes tem-se como ações primordiais a serem desenvolvidas no
período 2017 a 2020, sem prejuízo de outras que poderão ser agregadas futuramente:
• Ampliar a participação dos recursos próprios da prefeitura na área da
saúde, que a constituição federal e lei federal 141/2012 definem como 15%;
• Buscar parcerias com a Secretaria de Saúde do Estado, para melhorar o
funcionamento do hospital municipal de Condeúba, com ênfase no atendimento
nas urgências e emergências e na referência para o SAMU;
• Reformar e/ou ampliar e reequipar centros de saúde que necessitam de
adequações, em parceria com o Ministério da Saúde;
• Captar recursos financeiros junto à União e Estado, explorando os
programas existentes;
• Aprimorar o processo de planejamento estratégico, ascendente e
participativo envolvendo a rede municipal de saúde e o controle social;
• Implementar atendimento à saúde do homem, da mulher, da criança, da
pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas;
• Promover a capacitação permanente dos Conselheiros de Saúde;

• Promover a capacitação técnica e o desenvolvimento humano dos
profissionais da saúde;
• Ampliar a integração entre o município e os grandes centros mais
próximos, que compõem a Região Sudoeste da Bahia, para desenvolver os
serviços de forma mais articulada e eficaz;
• Dar atenção às gestantes cadastradas, proporcionando consultas de prénatal e os exames necessários;
• Fortalecer o atendimento psicossocial, ampliando o tratamento em saúde
mental em conformidade com as políticas públicas previstas na reforma
psiquiátrica.

4.2. EDUCAÇÃO
A Educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um
país, mas também de cada indivíduo. Por meio da Educação, garantimos nosso
progresso social, econômico e cultural. “O direito à Educação de qualidade é básico
porque assegura o cumprimento de outros direitos”.
Condeúba, como todas as cidades brasileiras, precisa investir mais em Educação
Pública.
A Secretaria Municipal de Educação tem que oferecer Educação de Jovens e Adultos
para aqueles que não completaram o Ensino Fundamental no tempo regular, e salas de
alfabetização para os que não são alfabetizados, cumprindo o seu papel, formando
cidadãos mais críticos e conscientes de seus direitos, colaborando para que a
sociedade cumpra seus deveres cívicos.
Para atender a demanda reprimida e melhorar a qualidade desse atendimento, a
Prefeitura tem que investir na ampliação, reforma e revitalização de sua rede física. Na
Educação Infantil, novas escolas precisam ser construídas e/ou ampliadas, para
funcionamento das creches e Ensino Fundamental. Dar atenção aos ginásios de esporte
e quadras poliesportivas, dando manutenção, promovendo eventos de qualidade para
os estudantes.
Para melhoria do atendimento nas Unidades Educativas, disponibilizar pessoal para os
cargos de Auxiliar de Sala, Professor e Especialista em Assuntos Educacionais, entre
outros, possibilitando a admissão de novos servidores.
Numerosas ações devem ser desenvolvidas no período de 2017 a 2020. Entre elas
destacamos:
pagamento do Piso Salarial Nacional a todos os profissionais do magistério;
Integração da área de Educação às demais áreas, como Saúde, com o programa
Saúde nas Escolas, e Assistência Social, com a definição de condições vinculadas à
Educação para recebimento dos benefícios de Programas existentes no âmbito estadual
e federal, garantindo a presença mínima dos alunos beneficiários nas aulas;
programa de inclusão de deficientes, com contratação de auxiliares efetivos para
atendimento individualizado;
aprovação do Plano Municipal de Educação.
A excelência da Educação Pública de Condeúba tem que ser reconhecida e premiada, o
que atestará a adequação da gestão da área. Esta condição não desobriga o município

de fazer sempre melhor. Na base da preparação do Plano de Governo para a área da
Educação são considerados os seguintes eixos:
1. Educação Infantil: expansão da oferta de vagas, com oferta de jornada integral e
melhoria da qualidade dos serviços, com atendimento para as crianças de dois a quatro
anos em creches até 2020; e atendimento para as crianças de quatro e seis anos em
pré-escola, através da reforma ou construção de estabelecimentos para ofertar os
serviços.
2. Ensino Fundamental: manter uma trajetória de melhoria das aprendizagens das
crianças e melhoria do IDEB – Índice da Educação Básica e ampliar a cobertura do
Ensino Fundamental para atingir índices satisfatórios das matrículas nessa modalidade.
Para atingir esta meta deverão ser reformados ou construídos novos estabelecimentos.
3. Educação de Jovens e Adultos (EJA): melhorar, cada vez mais, os programas que
atendem a esta população, dando suporte à profissionalização através da conclusão
escolar.
A partir destes eixos, são definidas as seguintes ações para composição do Plano de
Governo:
• Realizar concursos para contratar novos professores, melhorando a
indução e os processos de acompanhamento desses profissionais no período de
estagio probatório;
• Consolidar as diretrizes pedagógicas e as matrizes curriculares
municipais para o desenvolvimento da educação escolar;
• Na Educação de Jovens e Adultos - EJA introduzir sistemas de avaliação
da qualidade dos núcleos;
• Manter as Unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e médio;
Temos que promover um aumento da participação dos pais na educação de seus filhos,
e às crianças em áreas de risco, oferecer atendimento especial por meio de
desenvolvimento de uma nova política para a Primeira Infância, com a criação de
Espaços de Desenvolvimento Infantil, e com a criação de novas vagas em creches entre
2017 e 2020.

4.3. TRABALHO E RENDA
O nosso município depara-se com um cenário socioeconômico de necessidades a
serem atendidas. Dentre essas necessidades destacam-se a criação de oportunidades
de trabalho para uma população que cresce de forma acelerada, onde desponta um
contingente imenso de jovens e de imigrantes com competências e expectativas
diversas em relação à cidade.
O comprometimento com a construção de uma cidade melhor deve ser objeto do
estabelecimento de um pacto entre o poder público e a sociedade local. Desta forma,

uma ação de desenvolvimento econômico para Condeúba, é, primeiramente, valorizar
as indústrias instaladas em nosso município, que geram, consideravelmente, grande
número de emprego, assim como o comércio e a agropecuária do nosso município e
outras atividades, procurando atrair novas indústrias, com incentivos fiscais,apoio
técnico e logístico da prefeitura à produção, o que garantirá, sem dúvidas, nova geração
de emprego.
O desenvolvimento do município de Condeúba, portanto, será resultado da ação de
parcerias com a área de emprego, trabalho e renda. A cessão de espaço físico e de
recursos humanos para a produção, a cessão de equipamentos/maquinários e a
comercialização de produtos são apoios que a prefeitura e a inciativa privada podem
colocar à disposição de grande parte dos empreendimentos locais. Em menor escala,
aparece o incentivo à constituição, manutenção de cooperativas, associações e grupos
organizados à formalização da atividade; a parceria com as instituições de crédito que
financia empreendimentos, entidades estaduais de desenvolvimento que participam
ativamente na elaboração e execução de várias políticas de governo, que tanto
promovem o desenvolvimento do nosso município, tornarão efetivos os projetos de
geração de renda, com a aplicação de conhecimentos para promover o
empreendedorismo e integrar ações dos órgãos da administração local de forma a
apoiar, acompanhar, sistematizar e replicar as iniciativas.
Considerando o cenário aqui apresentado, acreditamos que esse acesso aos
interessados, ajudará na informação e na adoção de soluções que serão desenvolvidas
em nosso município, gerando emprego e renda, ponto fundamental para
desenvolvimento local sustentável do nosso município.

4.4. Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

Condeúba está localizada na região do semiárido baiano, a 668 km da capital Salvador.
O município ocupa uma área de 1348 km2, (IBGE, 2015), e sua sede está a 640 m de
altitude. O clima predominante é o subúmido a seco, Aw segundo a classificação
Koppen-Geiger, caracterizado por temperaturas elevadas com chuva no verão e seca no
inverno. A temperatura média anual é de 22,2°C (Estação local), e precipitação anual
superior a 700 mm.
O clima da região ocupa uma posição relevante, em especial por garantir uma grande
área de agricultura de sequeiro. Assim, o regime anual das chuvas vai definir o
comportamento da economia do setor agropecuário, em função da maior ou menor
precipitação pluviométrica. De fato, as condições de cultivo dependem das precipitações
e da intensidade da evapotranspiração.
A irregularidade das precipitações nos últimos anos somada a falta de assistência
técnica refletiram diretamente no setor agrícola, como por exemplo na cultura da
mandioca, que houve redução de 94 % da produção de 2007 a 2014 segundo dados do
IBGE. Isso também ocorreu nas culturas do feijão, mamona, milho e frutíferas em geral.
A expressiva população rural e a amplitude e intensidade das últimas secas são fatores
que levam o governo municipal a criar um plano específico para o município de
Condeúba. A necessidade de fomentar a autonomia dos agricultores da região é um
imperativo para as metas do governo municipal de promover a superação do declínio do
setor agropecuário local.

A partir da análise das transformações no espaço rural do município de Condeúba,
estão descritas a seguir propostas de ações a serem implantadas visando auto
sustentabilidade agrícola entre famílias de agricultores:
- Mapeamento dos fatores causadores da baixa produtividade nas áreas e
comunidades do município;
- Elaboração de projetos agrícolas para capitação de recursos estaduais e
federais;
- Fortalecimento de grupos comunitários a partir da criação e restruturação
de cooperativas e associações;
- Implantação de projetos agropecuários a partir do histórico produtivo das
comunidades, com exploração das culturas tradicionais da região e a implantação
da criação de ovinos e caprinos;
- Fortalecimento do processo de criação de raças bovinas adaptadas à
região;
- Valorização dos produtos regionais a partir da aquisição para escolas e
órgãos públicos;
- Promover ações de mitigação da escassez hídrica por meio de estratégias
sustentáveis baseadas na gestão integrada dos recursos hídricos;
- Formação de parcerias entre os agricultores para construção de cisternas
de produção e barragens subterrâneas;
- Implantação de técnicas de conservação ambiental nas propriedades para
recuperação dos níveis freáticos, através da recarga gerenciada de aquíferos e
implementação de medidas que visem a proteção e a qualidade das águas
subterrâneas;
- Promoção da prática de reuso da água nas áreas agrícolas e manejo de
irrigação;
- Exploração da flora local para desenvolvimento da apicultura;
- Desenvolvimento da avicultura e criação de suínos associados à
produção de hortaliças, com reutilização das sobras para complementação da
alimentação desses animais;
- Implementação de cursos de capacitação para as famílias agricultoras de
cada comunidade;
- Acompanhamento das atividades agrícolas por meio de assistência
técnica capacitada.
As políticas públicas elaboradas e executadas pela Secretaria de Agricultura promoverá
inclusão sócio produtiva, criação de novos empregos, aumento da renda, segurança
alimentar e nutricional, desenvolvimento socioambiental e transformações estruturais no
setor agropecuário de Condeúba.

4.5. MEIO AMBIENTE
O município de Condeúba deve adotar políticas públicas exemplares que fomentem a
preservação ambiental e garantam aos cidadãos uma boa qualidade de vida.
Temos que traçar metas a serem alcançadas passando pela manutenção da qualidade
de vida da população, a preservação das áreas de proteção ambiental, o ordenamento
urbano e o resgate da confiança no Poder Público em relação ao controle do
crescimento da cidade, com uma atuação sistemática da Prefeitura, no embelezamento
e conservação das áreas e logradouros públicos.
Realizar plantio de mudas de espécies herbáceas e espécies arbóreas no município,
exercendo rígido controle na ocupação irregular das áreas de preservação permanente,
com fiscalização ambiental do município, realizando procedimentos de licenciamento

ambiental das atividades potencialmente poluidoras que no município se instalarem.
Neste sentido a futura gestão adotará as ações para a implantação da estrutura que
propiciará ao município de Condeúba obter/renovar do Conselho Estadual do Meio
Ambiente autorização para a realização do licenciamento ambiental.
No novo período de 2017/2020, além de dar continuidade e ampliar os programas e
projetos em andamento, propõem-se a realização de diversas outras ações para garantir
a qualidade do meio ambiente no município de Condeúba. Entre estas ações, destacamse as seguintes:
• Adotar o Licenciamento Ambiental Pleno, que consiste no controle de
atividades potencialmente geradoras de impactos ao meio ambiente ou
utilizadoras de recursos naturais, envolvendo a emissão de licenças ambientais
para todas as atividades potencialmente poluidoras e o monitoramento rigoroso
da instalação e o funcionamento destes empreendimentos;
• Implantar a gestão sistêmica de fiscalização ambiental, nos termos da Lei,
assumindo a responsabilidade de controlar e fiscalizar qualquer atividade que
possa causar dano ambiental em nosso município;
• Dotar os órgãos de fiscalização dos recursos materiais e humanos
necessários ao correto desempenho das atribuições;
• Combater as construções irregulares, realizando e mantendo o embargo
das obras, bem como executando a demolição daquelas que efetivamente estão
agredindo o meio ambiente;
• Promover a demarcação física dos limites das Unidades de Conservação
do município, elaborando o Plano de Manejo, promovendo a regularização
fundiária dos imóveis e intensificando as ações de educação ambiental nas áreas;
• Atuar permanentemente na área da educação ambiental;
• Realizar um projeto macro de paisagismo para a cidade, objetivando
diagnosticar a situação das áreas já disponíveis (praças, parques etc.) e projetar
novos espaços com arborização adequada baseado na boa técnica de
paisagismo;
• Dotar o setor de praças e arborização de equipamento adequados em
número e especificação para fazer frente à manutenção dos espaços públicos,
bem como de pessoal qualificado para estas tarefas; dentre outras.

4.6. CULTURA
Condeúba, nos últimos anos, não tem recebido a atenção especial nessa área, em
diversos segmentos. Através da cultura podemos conseguir elevados índices de
educação, dos serviços de saúde, obter extraordinário desenvolvimento da indústria da
Tecnologia da Informação, a qualidade de vida e manter baixos índices de
criminalidade, desenvolvendo ações para o crescimento da infraestrutura de recepção e
de lazer, e as potencialidades de diversos setores, sem esquecer as tão apreciadas
belezas naturais, que fazem do nosso município um lugar ideal, escolhido por muitas
pessoas de outras cidades, estados e países para viver, trabalhar e morar.
São desafios de toda ordem que precisam ser pensados numa perspectiva de futuro,
através de políticas públicas de Estado para as próximas décadas, independente dos
governos que se sucederem.
Para tanto, é imprescindível colocar a Cultura como uma das políticas públicas
fundamentais capazes de liberar as forças criativas da sociedade.

As ações a serem realizadas na área da Cultura no período de 2017 a 2020 destacamse:
• Criação do “Projeto Orquestra Escola”, que utiliza a música como
ferramenta para promover a inclusão social, a cidadania e o acesso à cultura,
revelando talentos e aprimorando a educação musical;
• Ampliação do “Projeto de Oficinas de Arte-educação nas Comunidades”,
que promove o acesso gratuito às artes e às culturas, fomentando a produção
local, divulgando costumes, saberes e fazeres regionais, e criando oportunidades
de geração de trabalho e renda;
No período de 2017 a 2020, nossa proposta é promover ações para promoção de
políticas públicas do município que atendam demandas da cadeia produtiva da cultura,
em sintonia com as diretrizes elencadas no Plano Municipal de Cultura.
As principais ações para o próximo mandato são as seguintes:
• Promover a capacitação de gestores, produtores e demais agentes
culturais visando à qualificação da produção artística e cultural na cidade, aliada
às novas tecnologias de informação e comunicação;
• Estabelecer parcerias e/ou convênios para apoio a projetos de iniciativas
não governamentais que tenham relevância sociocultural, visando intensificar e
qualificar a agenda cultural de Condeúba;
• Estimular e apoiar a produção de publicações sobre a história, a cultura e
as artes, bem como a produção de material de formação e divulgação, jornais e
revistas especiais sobre o universo cultural de Condeúba;
• Priorizar a Cultura como direito fundamental do cidadão, fazendo com que,
junto com a Educação, a Saúde e a Ciência e Tecnologia, seja um importante vetor
de transformação social para a construção de uma cidade melhor para as futuras
gerações;
• Fortalecer as políticas públicas de incentivo aos setores de Tecnologia da
Informação e Cultura Digital, para criação de produtos e serviços inovadores que
consolidem Condeúba como referência da nossa região;
• Identificar, mapear e registrar os acervos culturais das comunidades,
construindo um inventário do Patrimônio Cultural de Condeúba, incluindo
engenhos de farinha e cana-de-açúcar, alambiques, ranchos de pesca e produção
artesanal, entre outras unidades;
• Instalar e manter Centros Culturais Multiuso com auditório, biblioteca,
ludoteca, laboratório de inclusão digital, salas para oficinas de diferentes
linguagens artísticas e teatro;
• Promover programas e ações que assegurem o acesso aos bens, serviços
e produtos da cultura, e a liberdade de expressão de grupos minoritários e
comunidades em situações de exclusão social ou de vulnerabilidade, ou ainda
que envolvam questões de gênero, orientação sexual e etnia;
• Manter as festas folclóricas como é o caso do Carnaval, com shows ao ar
livre nas praças da cidade ou espaços destinados a grandes shows, com palco
onde cantores/bandas se apresentem, realizando desfile de fantasias, sambasenredo e marchinhas, bailes, blocos de carnaval, dentre outros, que são as
principais atrações para carnavalescos; festa junina, grande tradição do nosso
povo, que deve ganhar uma grande expressão, que além de alegrar o povo da
região, o mês de junho é marcado pelas fogueiras, que servem como centro para a
famosa dança de quadrilhas. Tradições, festejos, comidas típicas, quermesses,
tudo isso representa um importante momento econômico, pois muitos turistas
visitam a nossa cidade para acompanhar os festejos, aumentando os lucros dos
hotéis, comércios e clubes, gerando e sustentando empregos; cavalgada,

mantendo a tradição, que é promover a amizade e o intercâmbio social e cultural
entre pessoas ou regiões, pois esta manifestação popular busca resgatar a
tradição do vaqueiro, que vem sendo esquecida por conta da modernidade; a folia
de Reis que é uma festa portuguesa que chegou ao Brasil durante o período de
colonização e faz parte do folclore brasileiro; festejos de réveillon;
eventos comemorativos pelo aniversário da cidade; e festejos natalinos.

4.7. ESPORTE E LAZER
Estudos e estatísticas mostram que os projetos sociais vinculados ao esporte reduzem
significativamente a evasão escolar e aumentam o índice de aprovação colegial entre os
estudantes atletas.
A integração das políticas de esporte, lazer e educação se traduzem na construção da
cidadania plena e na geração de novas oportunidades, refletindo diretamente na
melhoria da qualidade de vida da população.
Nos últimos anos a atuação da Prefeitura na área de esportes e lazer reduziu
significativamente, deixando de gerar alguns resultados importantes para a história do
nosso esporte.
Temos que desenvolver atividades relacionadas ao desporto educacional e comunitário,
intensificando as políticas a elas destinadas, a formação e estímulo de atletas de ponta
nos cenários estadual e nacional, pois podemos afirmar que em nossa Condeúba
existem jovens talentos necessitando transformar suas habilidades e técnicas em
oportunidades.
As principais propostas da área para o período de 2017 a 2020 são as seguintes:
• Desenvolver projetos esportivos de inclusão social;
• Desenvolver projetos de formação esportiva;
• Estimular projetos voltados à comunidade;
• Incentivar projetos esportivos que usem o meio ambiente como área de
prática;
• Buscar recursos para construção de áreas esportivas;
• Desenvolver projetos para as áreas escolares;
• Incentivar e contribuir para a realização de grandes eventos;
• Ampliar a integração das atividades desportivas comunitárias com as
áreas da educação, saúde e segurança pública;
• Otimizar a utilização das áreas esportivas do município e da rede escolar;
• Promover competições regionais, integrando os clubes de bairro, zona
rural, objetivando, também, a identificação de jovens talentos esportivos;
• Orientar os atletas de ponta com relação a ações de marketing esportivo;
• Viabilizar apoio em treinamento e competição a atletas de ponta;
• Elaborar calendário intenso de atividades esportivas e de lazer;
• Manter o estádio municipal em plenas condições de uso.

4.8. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

O Sistema Único de Assistência Social vem se estruturando no Brasil de maneira a
organizar os serviços da Política de Assistência junto aos entes Federais, Estaduais e
Municipais. Temos que dar atenção básica especificamente para crianças, adolescentes
e idosos, na Proteção Social Básica, com os Centros de Referência de Assistência
Social – CRAS e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS,
prestando atendimento às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social
(pobreza, sem acesso aos direitos fundamentais), através da intervenção preventiva às
famílias em suas comunidades, oferecendo acompanhamento pedagógico, cuidando,
também, dos direitos violados (violência física, psicológica, sexual e negligência às
populações de crianças e adolescentes, idosos, mulheres e pessoas em situação de
rua), com repasses financeiros advindos de recursos federais do Fundo da Criança e da
Assistência Social e de recursos do município. A nossa administração municipal deverá
manter e ampliar os serviços existentes. Entre outras, serão desenvolvidas as seguintes
ações:
• Reestruturar os CRAS e os CREAS através de investimento em recursos
humanos, de melhoramento e ampliação da frota de veículos e obras nos espaços
físicos de trabalho existentes;
• Apoiar e fortalecer as Coordenadorias e Conselhos através de ações de
formação, capacitação, melhor adequação de espaço físico, disponibilização de
recursos humanos e materiais e demais suportes.

4.9. SEGURANÇA PÚBLICA
A segurança pública atualmente está entre as principais demandas da sociedade
brasileira. Para Condeúba poder ter mais autonomia na questão da segurança pública, é
fundamental fortalecer a municipalização da segurança.
A Guarda Municipal de Condeúba, inicialmente criada com foco nas questões de
preservação do patrimônio público, passou a ter mais responsabilidades, abraçando um
leque de demandas municipais.
Temos que preparar o contingente efetivo da guarda municipal para ronda escolar, na
fiscalização de trânsito, para segurança pública, fazendo trabalho ostensivo em
ambientes públicos municipais, dando apoio às demais fiscalizações do serviço público
municipal. Também dar apoio à Prefeitura em situações de tumulto da ordem pública.
Para que a segurança pública seja garantida pela administração municipal, de forma
autônoma e eficaz, é preciso adotar algumas providências. Entre estas, destacamos:
• Aumentar o efetivo da Guarda Municipal e promover a sua capacitação;
• Promover campanhas municipais de segurança, dando atenção à questão
do trânsito, visando garantir um trânsito seguro;
• Buscar junto à secretaria de segurança pública aumento de efetivo
policial;
• Auxiliar as crianças das escolas públicas na travessia de ruas nos
horários de entrada e saída da escola;
• Adquirir veículos para uso da guarda municipal, para realização de rondas
(automóvel, motocicleta e/ou bicicletas); e outras.

4.10. INFRAESTRUTURA
A Secretaria de Infraestrutura, Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação é órgão
superior, subordinado diretamente ao Prefeito, constituindo o núcleo central dos
sistemas de planejamento, de obras de infraestrutura, de controle urbano e ambiental do
Município, do processo de participação popular, orçamento participativo e o de
descentralização administrativa.
A execução de suas ações de governo nos setores de obras públicas e de serviços
urbanos é definida de acordo com as prioridades dos planos e programas municipais,
particularmente do Plano de Governo, o Plano Plurianual, em consonância com o
Orçamento.Municipal...........................................................................................................
.
.
Cabe ao secretário a representação dos órgãos e direção, prestando assessoria ao
prefeito e demais secretários em assuntos relativos à infraestrutura do Município.
Ações a serem implementadas de estruturas essenciais para o crescimento de
Condeúba:
• Construção de barragens, açudes, cisternas e aguadas;
• Elaborar projetos para captação de recursos a fim de desenvolver o
saneamento básico na cidade;
• Desenvolver ações voltada à urbanização da cidade;
• Programa Água para Todos: distribuição da água para a população da área rural
do município;
• Construção de um ponto de apoio rodoviário da cidade;
• Pavimentação de praças e ruas (sede, povoados e distrito);
• Trabalhar para manutenção/construção das estradas do município;
• Manter a cidade e distritos limpos e iluminados;
• Implantar uma rede de sinalização nas ruas, praças e avenidas, para
proporcionar segurança às pessoas
• Construir novas praças, parques infantis e áreas de lazer na sede e nos
distritos;
•Orientar, coordenar, controlar, fiscalizar e executar obras e serviços do
Município na área urbana;
• Arborização da cidade e distritos;
•Administração e manutenção de cemitérios municipais;
•Atividades de numeração e denominação de prédios e logradouros
públicos;
• Atividades relacionadas com o patrimônio da Prefeitura;
• Centralizar, regulamentar e coordenar, no âmbito do Poder Executivo, as
atividades e meios relacionados com veículos da Prefeitura, transportes e
serviços por eles efetuados, bens de consumo, equipamentos e instalações
destinados à sua operação, manutenção e preservação;
• Conceder, negar e cassar alvarás, habite-se e demais documentos da
mesma natureza para:
a) localização de atividades econômicas;

b) licenciamento de atividades econômicas de produção, extração mineral,
comércio e prestação de serviços localizados;
c) localização e licença de funcionamento de depósitos de explosivos,
inflamáveis
em geral, exercer outras atividades correlatas.

4.11. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Numa análise profunda da administração atual e das anteriores, verificamos que na
administração pública existem complexidades que não encontramos numa
administração privada, devendo o gestor procurar fazer de maneira planejada as ações
colocadas como propostas de governo, dentro das suas limitações. Segundo
especialistas, “não existe uma fórmula e sim, passos essenciais para se ter uma
administração pública eficiente”.
A atual administração municipal de Condeúba está amparada em um modelo
institucional superado, de costas voltado à maioria da população, ignorando suas
peculiaridades e necessidades regionais.
Está amplamente evidenciada a necessidade da adoção de um novo modelo de gestão,
identificado pela modernidade e pela proximidade com o cidadão, construindo políticas
públicas consistentes com as demandas efetivas de cada comunidade e região.
Com o seu voto, eleitor condeubense, consciente da grande luta e trabalho que teremos
pela frente, não vamos medir esforços para conseguir melhorar a nossa Condeúba,
conquistando o tão almejado desenvolvimento, utilizando recursos próprios da
Prefeitura, buscando convênios com os governos Federal e Estadual para
implementação das ações propostas.
SILVAN BALEEIRO

