
1. Implantação do Programa “Saúde Para Todos”, nos 100 primeiros dias do novo 

governo, com o funcionamento de todas as Unidades de Saúde até às 10 horas da 

noite, para acabar com as filas de espera para consultas, exames e cirurgias 

2. Implantação do programa “Saúde Móvel” com médicos, dentistas e fisioterapeutas 

para atender na localidade aos povoados e assentamentos 

3. Garantia de realização de exames do Colo do Útero e de Mama em até 30 dias 

4. Implantação de uma Clínica Veterinária pública e de qualidade, de um Centro 

Municipal de Zoonose e aquisição de um Castramóvel. OBS. 

5. Implantação de seis escolas de tempo integral, com laboratórios de Informática, 

Ciência e Robótica e com salas de aula com lousa eletrônica, ar condicionado e kit 

de multimídia e internet em todas as escolas 

6. Pagamento dos 60% dos precatórios do Fundef para os professores 

7. Construção de seis novas creches e fortalecimento dos investimentos na Primeira 

Infância, com a implantação de tempo integral em duas creches 

8. Implantação de duas merendas escolares por turno 

9. Isenção da taxa da Tarifa Social de Luz, com a implantação de Usina de Energia 

Solar  

10. Implantação de linhas de transporte coletivo público e gratuito para as famílias de 

baixa renda, ligando os povoados ao centro da cidade duas vezes por dias, todos 

os dias da semana 

11. Implantação do programa Crédito Mulher, que disponibilizará um crédito de até 

R$ 2 mil para que as mulheres ampliem ou iniciem um novo negócio 

12. Implantação do programa Auxílio Moradia para as mulheres vítimas de violência 

domésticas 

13. Implantação um calendário anual de eventos de forma a transformar Delmiro 

Gouveia num destino importante para diversão e lazer no Sertão 

14. Implantação de um Cursinho Municipal preparatório para o ENEM e para 

concursos públicos, funcionando os três horários, inclusive nos finais de semana 

15. Valorização real dos servidores públicos, com a garantia do pagamento dos 

salários rigorosamente em dia e dentro do mês trabalhado, garantia da promoção 

de cursos de reconhecido valor para a formação e capacitação de todos e 

pagamento do 14º e do 15º salário para os servidores que cumprem as metas 

anuais estabelecidas por suas pastas 

16. Implantação do programa “Comércio Servidor”, que dará um cartão de crédito 

consignado à folha de pagamento para que os funcionários públicos, mesmo com 

os nomes negativados, possam comprar no Comércio de Delmiro Gouveia 

17. Construção do Clube municipal da Juventude, com quadras esportivas, piscinas e 

espaços para festas e outros eventos 

18. Implantação de internet gratuita e veloz no centro da cidade, praças públicas, 

espaços de esporte e lazer e nas feiras e mercados 

19. Criar o Aplicativo Delmiro Digital, para aproximar a prefeitura da população, 

oferecendo serviços para marcação de exames e consultas, realização de 

matrículas e emissão de certidões e outros serviços 

20. Recuperação e modernização de Matadouro Público, inclusive com a construção 

de uma grande Câmara fria 

21. Aquisição de máquinas, tratores e implementos agrícolas para atender os 

pequenos produtores rurais. OBS. 



22. Implantação do programa “Agrônomo Amigo” para dar suporte e apoio técnico 

aos agricultores. OBS. 

23. Garantia de distribuição de sementes durante todo ano. OBS. 

24. Implantação do programa Peixe Para Todos, que contemplará mil famílias que 

receberão apoio técnico financiamento público para aquisição de gaiolas, alevinos 

e ração 

25. Implantação do maior programa de perfuração de poços artesianos, com 

investimento estimado de 4 milhões de Reais 

26. Implantação do programa Nova Petrolina, que disponibilizará terra com irrigação 

para as famílias carentes e para os pequenos agricultores 

27. Reurbanização e modernização da Feira pública, com a padronização das bancas, 

instalação de novos banheiros e de cobertura em todo pátio 

28. Fortalecimento e ampliação da Guarda Civil Municipal, com a aquisição de novas 

viaturas e modernos equipamentos e com a instalação de uma central de 

videomonitoramento interligada às Polícias Civil e Militar 

29. Pavimentação, saneamento, reurbanização e implantação de áreas de lazer e 

convívio social no Desvio, Ponto Chique, Vila 25 e nas 369 casas 

30. Garantia de manutenção e melhoria de todas as estradas vicinais e pavimentação 

dos acessos aos principais povoados 

31. Implantação de novos e modernos pontos de Mototáxi, com sinal gratuito de 

Internet, gelágua e entrega anual de kits com Coletes e Capacetes para todos   

32. Implantação do programa Praça da Alegria, que acontecerá aos finais de semana 

na praça multieventos e disponibilizará brinquedos e outras atividades para as 

crianças e para as famílias, como gincanas e música 

33. Realização da Copa Delmiro de Futebol, que dará novos ternos e chuteiras a todos 

os times escritos e entregará mais de 50 mil Reais em prêmios 

34. Criação de escolinhas de futebol, artes maciais e natação para crianças, jovens e 

adultos 

35. Instalação de coberturas nas quadras poliesportivas, construção de 4 novos 

ginásios cobertos e implantação de alambrados, traves e refletores em todos os 

campos de futebol e quadras de areia 

36. Implantação de Estações de Bicicleta que serão disponibilizadas gratuitamente 

para prática de exercícios 

37. Instalação de Academias de Ginástica nas praças de todas as comunidades; Com 

revitalização e modernização de todas as praças e construção de Pistas de Skate 

nas comunidades 

38. Implantação do programa PlenaMente, com inclusão de um psicólogo para 

atendimento fixo na Unidade Básica de Saúde de cada comunidade. 

39. Construção de toda infraestrutura do Polo Industrial de Delmiro Gouveia, com a 

modernização da legislação para atrair indústrias diversas e gerar emprego e 

renda.  

40. Implantação do programa Turismo 2040, para fomentar o desenvolvimento de 

Delmiro Gouveia como um polo turístico importante na região e no país, com a 

modernização da legislação atual, atração de novas empresas e participação em 

feiras de divulgação nacionais e internacionais 


