


PLANO DE GOVERNO
 - 

Prezado (a) Amigo (a),

Xique-Xique estava abandonada pela gestão da 
oposição. Prometeram muito e não fizeram
nada. Engaram o povo com o discurso
das fábricas, das indústrias e dos
empregos. Era tudo mentira apenas
para ganhar as eleições.

Nos últimos quatro anos tivemos que
construir muita coisa, organizar a
prefeitura e fazer importantes
obras para a população.

Agora chegou a hora de Xique-Xique dar
um salto de qualidade para o futuro.
Seguindo em frente, com passos firmes
 trabalhando lado a lado com a população.

Vamos fazer mais e melhor! Falando a
verdade! Ouvindo as pessoas! E só
prometendo que poder ser realizado!

É por isso que nosso plano de governo
será compacto e realista, com diretrizes
possíveis de serem colocadas em prática
para Xique-Xique andar pra frente.

          Xique-Xique, 15 de Setembro de 2020  
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Falar a verdade 
O povo merece respeito por isto só vamos prometer o que for possível de ser cumprido.

Ser justo
Reconhecer as desigualdades sociais, reconhecer os problemas e ser justo na busca das 
soluções que beneficiem o povo.

Sempre atender o povo
Falar a verdade, buscar ser justo e sempre atender a população. Ouvindo a população tomaremos 
as decisões corretas para o bem do povo.
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PROPOSTAS
PARA XIQUE-XIQUE
SEGUIR MUDANDO



Por em funcionamento a Clinica Municipal da Mulher e da Criança.

Concluir a modernização do Hospital Julieta Viana e melhorar ainda mais o 
atendimento ao público.

Implantar um Centro de Especialidades Odontológicas na Sede do Município.

Manter a melhorar a distribuição gratuita de medicamentos as pessoas mais 
carentes.

Transformação do CAPS no CAPS AD, para acolher dependentes de álcool e 
drogas.

Construção da sede do AMAR.

Construção da unidade de pronto atendimento da cidade. O pronto socorro.














Implantar a Creche Municipal em Nova Iguira.

Implantar a Creche Municipal em Boa Vista.

Aumentos salariais aos professores
Compromisso de investir mais de 70% dos recursos do Fundeb apenas com salários do magistério. 

Fardamento Escolar
Manter a distribuição gratuita do fardamento escolar para todos os alunos do ensino infantil e 
fundamental.

Reforma e modernização completa de 20 (vinte) escolas na Sede e 
na Zona Rural
Vamos reforma-las e devolve-las em condições dignas aos alunos, professores e funcionários.










SAÚDE

EDUCAÇÃO



Construção do CRAS III 
Será construído no Bairro de Ponta da Ilha o CRAS III, que atenderá também aos moradores 
do Bairro de Santa Marta. Este Centro de Referência da Assistência Social, a exemplo do 
CRAS II, construído no Bairro do BNH Novo, oferecerá diversos serviços e oficinas às famílias 
carentes dos dois Bairros.

Construção do CRAS IV 
Na região do Bairro de Paramelos será construído o 4ª CRAS de Xique-Xique. Este Centro de 
Referência da Assistência Social, a exemplo do CRAS II construído no Bairro do BNH Novo, 
oferecerá diversos serviços e oficinas às famílias carentes do Bairro.





AGRICULTURA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ampliação dos serviços da casa do agricultor na Sede do Município. 
Um local totalmente equipado e mobiliado para atender às Associações da Zona Rural e 
também aos pequenos agricultores que necessitem de orientações técnicas e relativas a 
créditos bancários.

Aração de terras
Destinação de oito tratores para a aração de terras dos pequenos agricultores rurais.

Parceria com o Sebrae
Implantar a sala do empreendedor e intensificar a parceria da Prefeitura com o Sebrae para 
que mais projetos e cursos de capacitação sejam disponibilizados para os pequenos 
agricultores.







Implantação das aulas gratuitas de Karatê, Judô da Cidade, Capoeira, Balé, 
Futebol e Vôlei. Mais de 1.000 crianças entre 6 e 12 anos serão atendidas.

ESPORTE E LAZER



Poços Artesianos
Todos os poços artesianos e sistemas de abastecimento de água da zona rural 
continuarão contando com a total assistência técnica da Prefeitura. 

Água de Qualidade
O SAAE será cedido, através de licitação pública, por 30 anos para a iniciativa privada. A 
empresa vencedora da licitação irá investir alto para ampliar e modernizar o SAAE, e a tarifa 
de água não poderá ser maior do que a cobrada pela Embasa em Itaguaçu e Gentio do 
Ouro. Depois de 30 anos o SAAE será devolvido ao município sem nenhum custo para o 
povo.





SERVIÇOS PÚBLICOS

MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Continuaremos a manutenção das estradas de Marreca Velha, Utinga, Retiro da 
Picada, Pajeú e Saco dos Bois.

Com verba federal asfaltaremos a estrada Xique-Xique a Nova Iguira.





ESTRADAS MUNICIPAIS

Limpeza Pública
Modernização da limpeza pública da sede.

Iluminação Pública
Modernização da iluminação pública. Trocaremos todas as lâmpadas da cidade para 
lâmpadas de LED que iluminam mais, duram mais e são mais econômicas.







Parcerias importantes
A Prefeitura de Xique-Xique intensificará ainda mais as parcerias com a Igreja Católica, com 
as Igrejas Evangélicas e com os Centros de Orações. Essas parcerias já tem dado excelentes 
resultados para o povo mais carente.





PARCERIAS

LIBERDADE RELIGIOSA

Governo do Estado
A Prefeitura de Xique-Xique irá intensificar sua parceria com o Governo do Estado para 
conseguir mais obras e serviços para o Município. Serão solicitadas obras como: estrada 
Xique-Xique / Marreca Nova / Boa Vista, implantação de poços artesianos, mais um curso 
para a Uneb e a criação da Micro Região administrativa de Xique-Xique.

Governo Federal
Iremos reforçar a nossa Parceria com o Governo Federal. Vamos viabilizar obras e estradas.

ONGs da cidade de proteção aos animais
Construção da unidade de atendimento veterinário da cidade.





INFRAESTRUTURA
Construção de uma Praça no Bairro de Santa Marta.

Construção de uma Praça no Povoado de Retiro da Picada.

Construção de Praça no Bairro do BNH Novo.

Construção de uma Praça no Povoado de Utinga.

Construção de uma Praça no Povoado de Marreca Velha.

Construção de Praça na Rua Expedicionário Pompeu.















Pavimentação asfáltica de 50.000 m² de ruas na Sede.

Pavimentação em paralelo de 20.000 m² de ruas.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Política de incentivos fiscais
A Prefeitura de Xique-Xique anunciará uma campanha de incentivos fiscais e tributários para 
que qualquer Empresa, Fábrica ou Firma, possa se sentir atraída a vir se instalar em 
Xique-Xique como direito a terreno, isenção fiscal e uma série de outros incentivos.

Obras Públicas Municipais
A Prefeitura continuará construindo obras como: pavimentação de ruas, escolas, creches, 
quadras de esportes, centros de informáticas, dentre outras. Todas essas obras além de servir 
à população, geram empregos durante os seus respectivos períodos de construção, gerando, 
portanto, renda para muitos pais de família.





GERAÇÃO DE RENDA


Como você pode ver, as nossas propostas 
para Xique-Xique são reais. Nada de mentiras, 
nada de discursos vazios. 

Com o seu voto, com a sua confiança, vamos 
tirar esse plano de governo do papel para o 
bem do povo de Xique-Xique. 

Obrigado pela sua confiança!

Reinaldinho
A GENTE SABE QUE FAZ




