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AGRICULTURA 
 

- Instituir o Fundo Municipal da Agricultura 
- Fortalecer as regiões administrativas como eixo de desenvolvimento ampliando de 8 

para 12 áreas 
- Instituir a dispensa da taxa de iluminação pública das bombas irrigantes 
- Fortalecer a ação de manutenção das estradas vicinais com o aparelhamento da 

Secretaria Municipal de Agricultura. 
- Ampliar a assistência jurídica e contábil às associações 
- Organizar as associações e cooperativas para habilitação no PAA (Programa de 

aquisição de Alimentos), FNDE - Merenda Escolar e programas similares 
- Ampliar as ações do convênio com Embrapa, Sebrae, Chesf, Emater, Seagri e 

Instituto Terra Viva 
- Implantar o Banco Municipal de Sementes 
- Incentivar e fortalecer as pequenas agroindústrias 
- Implantar o Selo de Inspeção Municipal - SIM, para ampliar a área de 

comercialização dos produtores rurais de Delmiro Gouveia 
- Construir bretes comunitários 
- Reforma do Mercado Público 
- Reordenamento da Feira Livre com padronização das bancas e cobertura do pátio 

 
SAÚDE 
 

- Implantar o sistema de gestão da saúde pública, introduzindo novos modelos de 
administração, de informatização e de profissionalização; principalmente na gestão 
de medicamentos;  

- Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo e democratizando o controle 
social no território de saúde do município; 

- Ampliar a cobertura de 100% da ESF (Estratégia Saúde da Família), expandindo os 
atendimentos em conjunto com todos os programas preconizados pelo ministério da 
saúde; 

- Ampliar as ações de saúde na área rural do município; 
- Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com doenças 

crônicas e de tratamentos contínuos em outros municípios; 
- Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e 

em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 
aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada; 

- Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com ênfase 
nas áreas e populações de maior vulnerabilidade; 



- Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 
crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo; 

- Fortalecer o programa de atendimento domiciliar (Melhor em Casa) a pacientes 
acamados e doentes crônicos pela equipe multiprofissional; 

- Ampliar os convênios para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos e 
ambulatoriais; 

- Fortalecer a rede de saúde mental e ampliar o atendimento a dependentes químicos, 
com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas em parceria 
com o governo estadual e federal; 

- Ampliar as especialidades médicas para atendimento dos usuários no Centro de 
Saúde Dr. José Bandeira de Medeiros; 

- Construir Central de Imagens para garantir melhor atendimento na rede de saúde 
pública, assegurando a atenção e cuidado que responda efetivamente na 
prevenção, tratamento e reabilitação da população Delmirense. 

- Ampliar e conservar frota de veículos da Secretaria de Saúde Municipal; 
 
EDUCAÇÃO 
 

- Construção de Creches nos Povoados de acordo com a demanda 
- Construção de Quadras poliesportivas nas Escolas ou em sua proximidade  
- Construção de do Centro de Educação na Zona Urbana  
- Criação do Centro de Educação Especial  
- Implantação de laboratórios de Informática nas escolas 
- Implantação dos Jogos Escolares 
- Abertura das escolas nos finais de semana para a prática esportiva, fazendo uma 

integração entre a classe estudantil e a sociedade; 
- Convocar os desportistas para desenvolver, em parceria com o governo municipal, 

projetos esportivos; 
- Valorização dos servidores com formação inicial e continuada 
- Revisão e atualização do PCCR dos Servidores 

 
JUVENTUDE 
 

- Estimular a participação dos jovens nas políticas públicas de Delmiro Gouveia com o 
fortalecimento do Conselho Municipal da Juventude (CMJ) e Criação do Fundo 
Municipal de Juventude (FMJ). 

- Criação do Plano Municipal da Juventude, instrumento capaz de definir as metas e 
os programas fundamentais e permanentes para que a juventude, além de participar 
ativamente da política do município, também conquiste direitos e espaços para o 
desenvolvimento de suas habilidades, colaborando assim para que a cidade seja 
mais humana e alegre, com a cara da juventude delmirense. 

- Criação e/ou fortalecimento dos programas e projetos municipais de qualificação 
profissional, capacitação e inserção dos jovens no mundo do trabalho, através de 
parceria público privada realizar cursos gratuitos para comunidade jovem traçando 
estratégias para levar às comunidades da zona rural e indígenas. 



- Instituir programa governamental através de lei municipal que garanta incentivo 
fiscal a jovens empreendedores do município visando fortalecimento da juventude 
empreendedora além de estimular e agregar valor ao comércio e economia local. 

- Promoção de programas de estágio para estudantes, voltados para o 
aperfeiçoamento da nossa formação educacional, através de parceria com 
instituições como o CIEE, além de formar parcerias para que todos os fornecedores 
da prefeitura tenham em suas empresas jovens aprendizes e estagiários do 
município. 

- Criar cotas para mulheres, pessoas com deficiência, negros, indígenas, LGBTIA, 
egressos do sistema prisional ou em cumprimento de medidas socioeducativas, 
além de jovens em risco ou vulnerabilidade social para o acesso em todos os 
programas que tenham por objetivo a formação educacional e técnica para o 
mercado de trabalho. 

- Desenvolver programas de apoio às mães jovens, visando sua inserção e 
permanência no mercado de trabalho e na rede educacional, visando proporcionar 
mais inclusão profissional e preparação para o mercado de trabalho para mães 
jovens em especial mães solo. 

- Garantir a geração de emprego e renda para os jovens da zona rural, tendo como 
perspectiva o desenvolvimento sustentável, que lhes garanta condições de 
permanência no campo. Além de buscar parcerias com o Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB) com intuito de conseguir crédito para a produção da juventude do 
campo por meio de assistência técnica, buscando reestruturação e ampliação do 
Pronaf Jovem.  

- Retomar o cursinho pré-vestibular gratuito onde através de parcerias com 
professores do município a SMJ disponibilizaria de forma 100% gratuita aulas de 
todas as matérias preparatórias para os vestibulares e o Enem com a distribuição de 
materiais gratuitos e aulas todos os dias da semana em horários matutinos e 
noturnos para que todos e todas pudessem ser atendidos com o cursinho. 

- Expandir e fortalecer as políticas educacionais no campo, a exemplo da Escola 
Família Agrícola (EFA), como instrumento de emancipação da juventude rural e 
incentivo à sua permanência no campo, além de ampliar e garantir a oferta de 
cursos técnicos, tecnólogos e profissionalizantes, por meio da ampliação das 
escolas na zona rural. 

- Construir, reformar, ampliar e realizar a manutenção de equipamentos em espaços 
públicos, para a prática de esportes, e implantar parques ambientais com 
equipamentos de esporte e lazer, equipamentos culturais e áreas para 
desenvolvimento de ações ambientais e manutenção da área verde além de 
construir espaços para ampliar e incentivar a prática de diferentes modalidades 
esportivas entre elas as de esportes radicais, aquáticos e da mente, garantindo o 
apoio à organização dos eventos de cada modalidade. 

- Fortalecer e ampliar o processo inclusivo de jovens com deficiência com o 
desenvolvimento de ações como capacitação profissionalizante dos professores de 
educação física da rede municipal de ensino para que potencializam a participação 
dos jovens nas várias modalidades esportivas.  

- Implantar e/ou ampliar os projetos culturais de circulação, tais como: Tenda da 
juventude, biblioteca pública itinerante, cineclubes itinerantes e oficinas culturais, 



como forma de elevar a difusão cultural para a população jovem, dando prioridade a 
juventude da periferia. 

- Fortalecimento do ID JOVEM como principal ferramenta de acesso a atividades 
culturais e esportivas, através de cadastros em massa e ampla divulgação do 
programa para que o maior número possível de jovens tenham acesso ao programa. 

 
MEIO AMBIENTE 
 

- Implantar a Avaliação Ambiental Estratégica para as políticas públicas do município, 
incentivando e orientando sobre o uso de tecnologias sustentáveis. 

- Utilizar tecnologias limpas e renováveis nos novos prédios públicos municipais e, 
progressivamente, nos antigos através de inserção de proposta na LDO 

- Implementar o Sistema Municipal de Áreas Verdes e de Lazer, priorizando o uso de 
espécies nativas, aumentando as áreas verdes de uso público e dando continuidade 
à elaboração do cadastramento das espécies arbóreas existentes na cidade. 

- Propor incentivos fiscais para proprietários de imóveis situados em Áreas de 
Interesse Ambiental. 

- Implantar, por meio de parceria, o Centro de Triagem de Animais Silvestres para 
socorro e reintegração da fauna da Caatinga em parceria com ICMBio e IMA). 

- Elaborar e implantar um Plano de Educação Ambiental e Mobilização Social. 
- Desenvolver um programa permanente de educação ambiental para a área de 

mananciais. 
- Criar uma Sala Verde associada a um Centro Público de Formação para a 

Reciclagem. 
- Implantar Sistema Público de Informações Ambientais Georreferenciadas em 

parceria com a UFAL, EMATER e EMBRAPA. 
- Fomentar junto aos grandes consumidores de água como indústrias, comércio, 

condomínios residenciais e obras da construção civil a utilização de água de reuso. 
- Adotar e incentivar um programa para o plantio de plantas nativas em parceria com 

a CHESF. 
- Implantar uma Política Municipal de Resíduos Sólidos. 
- Estimular a Logística Reversa em pontos comerciais. 
- Reforçar o caráter público e a hegemonia do município na destinação final de 

resíduos sólidos, buscando de maneira efetiva novas tecnologias para o tratamento 
e destinação final dos resíduos aqui gerados (ATERRO SANITÁRIO). 

- Ampliar programa de redução progressiva de resíduos destinados ao Aterro 
Sanitário por meio da Coleta Seletiva. 

- Elaborar o Plano Diretor de Gestão Ambiental e o Zoneamento Ambiental. 
- Elaborar o Atlas Ambiental para subsidiar ações de planejamento, educação e 

licenciamento. 
- Mapear as áreas degradadas do município em parceria com o IBAMA e UFAL. 
- Continuar a firmar convênios entre UFAL, IBAMA, IMA, ICMBio e o município para o 

desenvolvimento de projetos voltados ao meio ambiente. 
- Ações para a implantação de projetos de tratamento de efluentes conforme Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 
- Melhorar, ampliar e valorizar a equipe técnica necessária. 



- Aquisição de embarcação para fiscalização e monitoramento dos mananciais do 
municípios. 

- Plano de uso e ocupação do solo. 
- Destinar recursos municipais para o Fundo Municipal de Meio Ambiente 

 
AÇÃO SOCIAL 
 

- Garantir ampliação e acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social e 
econômica aos Serviços Socioassistenciais, Programas e Projetos que integram o 
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; 

- Garantir a manutenção e o funcionamento qualificado do CRAS – CENTRO DE 
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, fomentado o serviço de atendimento 
integral à família –PAIF; 

- Garantir a manutenção e o funcionamento qualificado do CREAS – CENTRO 
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, que atende as situações de direitos 
violados nos segmentos de: criança e adolescente que são vítimas de violência e 
exploração sexual; a mulher vítima de violência doméstica; o idoso e a pessoa com 
deficiência. 

- Garantir a qualificação profissional dos trabalhadores do SUAS – SISTEMA ÚNICO 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, através de formações e capacitações, visando a 
prestação qualificado do serviço para a comunidade; 

- Garantir a construção e manutenção da Sede própria do Conselho Tutelar; 
- Garantir às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica o acesso à 

moradia digna através da conclusão e ampliação do Programa de Habitação “Morar 
Melhor”; 

- Garantir o acesso aos benefícios socioassistenciais para as pessoas com 
deficiência, fortalecendo a integração da Rede de atendimento do município com as 
Organizações da sociedade Civil; 

- Implantar o Programa de geração de trabalho e renda para os jovens adolescentes, 
através da qualificação profissional em parceria com as empresas privadas e o 
sistema S (SESC e SENAI); 

- Criar seis centros de convivência dos idosos, com núcleo na Pedra Velha, na Área 
Verde, Eldorado, Cohab Nova, Bairro Novo, Alto da Paz, Bom Sossego, Campo 
Grande e Centro, bem como no Distrito de Barragem Leste para trabalhar na 
valorização, autoestima, sensibilidade e preservar a história de vida dessas pessoas 
de tamanha experiência. 

- Garantir incentivo financeiro para as ações direcionadas para as crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social através das atividades de 
música, dança, artes-plásticas, grupos teatrais, e outros; 

- Participação efetiva do movimento LGBT nas políticas públicas municipais; 
- Criação de cursos profissionalizantes como corte e costura, padaria entre outros, 

que minimize os processos de exclusão; Inclusão de políticas voltadas para a área 
de segurança alimentar e nutricional; 

 
CULTURA E TURISMO 
 



 
- Construir o Centro de Cultura e Tradições Populares; 
- Criar, em parceria com a Chesf, o centro cultural e de pesquisa ribeirinha, no Distrito 

de Barragem Leste; 
- Criar dois Núcleos de Atendimento ao Turista (NATS) 
- Promoção do município e dos produtos turísticos que são atrativos;  
- Utilização do sistema “S” para qualificação; 
- Fortalecer as rotas e trilhas ecológicas; 
- Qualificação do trade turístico; 
- Construção de um Centro de Artesanato e Gastronomia 

 
 
 
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO 
 

- Buscar junto aos governos Federal e Estadual recursos para o saneamento básico 
do município, revitalizando os canais e tratando o esgotamento sanitário; 

- Pavimentação em diversas ruas do município; 
- Construir um Parque Florestal, através de parcerias; 
- Criar parques infantis; 
- Criar áreas verdes na cidade e nos povoados; 

 


