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COLIGAÇÃO: POR UMA XIQUE-XIQUE LIVRE. 

APRESENTAÇÃO 

Nas últimas duas décadas Xique-Xique não acompanhou o 

progresso que chegou aos vários municípios da região, a exemplo de 

Irecê e Barra que são do mesmo porte. Os poucos avanços que 

conseguimos são obras dos governos federal e estadual, que alguns 

insistem em afirmar que são obras suas.  

Pouco ou quase nada em Xique-Xique se desenvolveu, e a prova 

disso é a população que nunca cresce devido a falta de oportunidades 

para sobrevivência, fazendo com que muitos dos nossos filhos tenham 

que buscar o trabalho em outras cidades. 

Xique-Xique precisa de uma administração voltada para seu 

crescimento, para a valorização do nosso povo, sem fins políticos ou de 

poder. Xique-Xique precisa de um administrador que veja o município 

como um empreendimento que necessita progredir, que trata bem e 

valorize seus funcionários, que atenda as necessidades do seu povo, com 

uma visão de futuro que seja capaz de gerar desenvolvimento social, 

econômico e cultural. 

PROPOSTAS 

A vontade, aliada à nossa experiência é para chegar e resolver. 

Para isso, não vamos aqui apresentar propostas fantasiosas para 

impressionar, e sim propostas simples e diretas, para que todos 

entendam a forma como queremos agir para resolver os problemas de 

Xique-Xique.  

São muitas as necessidades do município e do nosso povo, mas 

queremos construir juntos as propostas e soluções, para isso, fizemos o 

lançamento do PGP (Plano de Governo Participativo), onde todos 

puderam opinar  e construir o plano de governo que contemplará todos 

os segmentos indistintamente, fazendo com que todos se sintam 

responsáveis, pela gestão do município.  

Apresentaremos assim a seguir o que acreditamos ser possível em 

04 anos:  

  



1 - SAÚDE! 

✔ Implantação da “Rede Cegonha” onde a mulher grávida irá ser 

atendida por profissionais capacitados desde o pré-natal até o pós-
parto. 

✔ Realizar convênio com Policlínicas Regionais de Saúde  

✔ Ampliação do sistema do CAPS com contratação de equipe 

multiprofissional para atendimento específico para dependentes de 
álcool; 

✔ Implantação do sistema integrado da saúde municipal visando a 

estruturação informatizada dos dados de saúde no município, 

aumentando a efetividade na coleta de dados e a desburocratização 
do sistema na rede municipal em parceria com a vigilância em saúde. 

✔ Adaptação de uma unidade fluvial de Saúde com localização 

estratégica para a região das ilhas para atender a população que hoje 

precisa se deslocar até a sede do município; 

✔ Implantação do serviço de transporte de pacientes entre a zona rural 
e a sede do município com carro exclusivo e casa de apoio na sede 

para atender a população;  

✔ UBS hora estendida com atendimento das 8 às 21 horas; 

✔ Criação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) junto ao 
Brasil Sorridente; 

✔ Credenciamento de uma unidade de saúde de acolhimento de 

qualidade para pacientes em tratamento na cidade de Salvador; 

✔ Aquisição de ônibus moderno e confortável para os pacientes que 
precisam fazer tratamento em Salvador; 

✔ Buscar parceria com o Governo Federal para a implantação de 

Hospital de Campanha e de UPA 24 horas principal componente fixo 

de atenção intermediária de urgência pré-hospitalar conforme o 
crescimento do município com os projetos do baixio e da ponte Xique-

Xique – Barra; 

 

✔ Implantação Centro de zoonoses visando recolhimento de animais, e 

tratamento veterinário. 

 

2 – INFRAESTRUTURA E TURISMO 

 

✔ Criação de 2 portais nas entradas da cidade com fiscalização para 

controlar o tráfego desordenado de veículos pesados no centro da 
cidade. 



✔ Municipalização do transito, com organização total do mesmo, 

implantando semáforos e faixas de pedestre nos cruzamentos mais 

movimentados da cidade. 

✔ Recuperação e revitalização da orla da cidade entre a Ponta da Ilha e 
a Ponta das Pedras. 

✔ Recuperação e pavimentação das vias públicas do município. 

✔ Revitalização completa da Praça Dom Máximo; 

✔ Implantação do “Mercadão Municipal”; 

✔ Disponibilização de maquinário para as comunidades da zona rural 

para abertura de “aguadas” (tanques para armazenamento de água 

das chuvas) para os períodos de seca e aquisição de equipamentos 

para perfuração de poços artesianos; 

✔ Revitalização do Parque Aquático Ponta das Pedras e incentivo ao uso 

por meio das escolas da rede pública; 

✔ Construir um Plano de turismo municipal, acoplando um calendário de 

eventos anuais; 

✔ Construção de um centro de lazer e esportes na atual praça entre o 
CEEP e o Polivalente; 

✔ Pavimentação e/ou encascalhamento das estradas vicinais do Retiro 

da Picada, Pajeú, Copixaba, Utinga, Nova Iguira, Marreca Velha, Boa 

Vista e suas ramificações; 

✔ Retomada de todas as obras do governo federal e estadual paradas no 

município para sua total conclusão; 

✔ Ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água; 

✔ Cobrar a retomada do projeto de esgotamento sanitário; 

✔ Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando 

à inclusão de idosos e pessoas com necessidades especiais. 

 

3 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA! 

 

✔ Transformação do terminal pesqueiro em um Centro de 

Beneficiamento e Industrialização de Pescado, promovendo a 

valorizando e escoamento da produção e construção de uma fábrica 

de ração de peixes como forma de baixar os custos para os pequenos 

criadores. 



✔ Parceria com o SEBRAE para incentivar os pequenos produtores na 

criação de empresas e por consequência a participação nas licitações 

municipais; 

✔ Fornecimento de incentivos fiscais para atrair indústrias interessadas 
em ter uma sede no município; 

✔ Cadastramento e garantia de prioridade aos ambulantes, camelôs e 

feirantes locais para que os mesmos tenham total condições para 

trabalhar no município durante os festejos populares. 

 

4 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 

✔ Organização do setor agrícola no município, com técnicos para 

orientação, projeto e acompanhamento do homem do campo, gerando 
emprego e renda; 

✔ Desenvolvimento de projetos de incentivo para a agricultura familiar; 

o Implantação do projeto “Quintais produtivos”; 

o Programa de regularização fundiária e ambiental; 

✔ Criação do selo de inspeção sanitária municipal; 

✔ Incentivo a produção de apicultura e avicultura; 

✔ Reabertura e desobstrução dos canais de Utinga e Copixaba; 

✔ Disponibilização de tratores para aração da terra em benefício ao 

homem do campo; 

✔ Parcerias com entidades e institutos de educação e pesquisa para 

qualificar e modernizar o pequeno produtor rural; 

✔ Implantação de cooperativas. 

 

 

5 - EDUCAÇÃO 

 

-Implantação de escolas no regime de ensino em tempo integral para 

nos segmentos fundamental l, ll, e médio visando promover maiores 

ganhos no processo da educação;  

-Construção de Creches em parceria com o governo federal para as 

comunidades da zona rural e sede;  

- Aquisição de Casa de apoio na sede da cidade para os estudantes 

das comunidades do município.; 

- Equipar escolas municipais, com recursos tecnológicos;  



- Manutenção do prédio da Residência de Estudante de Xique-Xique 

(REXX);  

- Garantir a realização de cursos de formação continuada, para os 

profissionais da educação;  

- Nucleação das escolas multisseriadas, prestando maior apoio 

físico/pedagógico às diversas comunidades que ainda se encontram 

nessa situação;  

-  Ampliar a oferta de Centros de Informática Municipal, na sede e 
zona rural do município;  

- Adesão aos programas pedagógicos (estaduais e federais), que 

possam alavancar a educação do município;  

-  Revisão do Plano Municipal de Educação (PME)  

-   Discussão e confecção de plano de carreira, de forma participativa, 

para os profissionais da educação;  

- Implantar plano médico/odontológico, de acordo estudo e 

conveniência para o funcionário municipal;  

- Investimento em transporte de qualidade para transportar 
professores;  

-  Aquisição de ônibus escolares, com intuito da melhoria em 

segurança e trafegabilidade da comunidade escolar da sede e zona 

rural; 

-    Pavimentação das estradas vicinais;  

-   Melhorar a qualidade e investir, no mínimo 35%, do valor total 

recebido para merenda, em Agricultura familiar. 

-  Acompanhamento com nutricionista para garantir um cardápio 
nutritivo. 

 

 

6 - MEIO AMBIENTE  

 

✔ Implantação de mini ETA’s – Estações de Tratamento de Água nas 
localidades sem tratamento ou filtros como de Retiro da Picada e 

Copixaba;  

✔ Ressignificar o funcionamento da secretaria do meio ambiente. 

✔ Criação de políticas de educação ambiental para a preservação e 

conservação do Rio São Francisco; 

✔ Implantação do projeto de recuperação de nascentes; 



✔ Implementação do programa Empreendedor Legal; 

✔ Implantação da Secretaria itinerante do meio ambiente; 

✔ Implantação do projeto de arborização nas vias públicas 

 

7 - ESPORTE E LAZER 

 

✔ Apoio a Secretaria de Esporte com verba específica para valorização 

das modalidades praticadas já existentes e implantação de um 

calendário esportivo incluindo modalidades esportivas diversas 
abrangendo bairros periféricos e zona rural; 

✔ Criação do Bolsa Atleta; 

 

8 - JUVENTUDE E CULTURA  

 

✔ Implantar a secretaria de Juventude e Cultura; 

✔ Realizar as Conferências de Juventude e Cultura para fomentar o 

plano de desenvolvimento da cultura no município; 

✔ Retomada de projetos importantes como: 

- Juventude na Praça, com o objetivo de divulgar as manifestações 

culturais da juventude, cadastradas pelos CRAS, associações, 

coletivos e escolas dos bairros e localidades rurais. 

- Retomada do projeto Cinema na Praça, para exibição de filmes nos 

bairros periféricos e povoados. 

✔ Apoio às manifestações e espaços culturais existentes no município; 

 

✔ Trabalhar em parceria com: 

- A Secretaria do Trabalho e Ação Social para valorização dos CRAS, 

como forma de incentivar a produção cultural nos bairros. 

- A Secretaria do Trabalho e Ação Social, para criar o Projeto Jovem 

Aprendiz; 

 

9 - ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS SOCIAIS  

 

✔ Ampliação os serviços da Secretaria de Ação Social; 

✔ Projeto de reintegração de pessoas desempregadas ao mercado de 

trabalho a partir da capacitação tecnológica que serão ofertadas pelo 
município e parceiros; 



✔ Criação do Centro de Qualificação Profissional (CQP); 

✔ Capacitação continuada e treinamento dos profissionais da secretária 

de trabalho e desenvolvimento social e seus respectivos conselhos; 

✔ Ampliação do centro de referência de Assistência Social do bairro 
Guaxinim (CRAS I); 

✔ Fortalecer o atendimento diário às pessoas em estado de 

vulnerabilidade e risco social; 

✔ Aquisição de veículo próprio para CRAS e CREAS; 

✔ Fortalecer ações sociais em datas comemorativas; 

✔ Implantação da Casa do Idoso;  

✔ Instalação do CAC (Central de Atendimento ao Cidadão) para 

denúncias e coleta de informações sobre serviços e necessidades do 
cidadão. 

 

10 – SEGURANÇA PÚBLICA 

  

✔ Apoio e parceria com os comandos das Polícias Civil, Militar e CIPE; 

✔ Ampliação da Guarda Municipal; 

✔ Apoio ao Conselho de segurança para uma melhor relação com a 

sociedade, através das associações, igrejas e bairros para identificar 

e dialogar com as polícias a busca de soluções. 

 

Xique-Xique já foi a melhor cidade da microrregião em saúde, 

abastecimento, agricultura, pecuária, cultura, produção de peixes e etc. 

Precisamos acreditar e resgatar o potencial do nosso município, acreditar 

em nossa capacidade, pois este é o lugar que nascemos, vivemos, 

investimos nosso trabalho, nossos negócios e a nossas vidas.   

Venha com a gente, e faremos uma cidade melhor. 

Xique-Xique, Bahia, setembro de 2020.  

 

                   Eduardo Pessoa      Edésio Rocha  


