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Apresentação 

  

A cidade de Uiraúna tem vivido novos tempos, fruto de uma gestão austera, 

eficiente e que tem compromisso com a população. Foram necessários apenas 

alguns meses para que o atual prefeito, Segundo Santiago, mostrasse que é possível 

elevar o município a um novo patamar. E agora os agentes desta transformação se 

apresentam para um novo desafio: o de preparar a cidade para o quadriênio que será 

marcado pela comemoração dos 70 anos de fundação do município, momento 

importante para a história de todos os uirauneneses. 

É importante lembrar que os próximos quatro anos serão desafiadores, 

também, pela necessidade de a gestão municipal preparar a cidade para o pós-covid-

19. E foi justamente por isso que Segundo Santiago e Dr. Diego Galdino aceitaram o 

desafio de lutar para que Uiraúna continue crescendo, com mais oportunidades e 

dignidade para os seus filhos. E quando se fala nisso, lógico, fala-se na geração de 

empregos, infraestrutura e qualidade nos serviços de saúde e educação. 

São valores a serem defendidos em nossa gestão: transparência, eficiência, 

zelo pelo patrimônio público municipal, além do respeito às famílias, à diversidade 

humana, ao contraditório e à ética. Com esses pilares, estabeleceremos o alicerce da 

gestão municipal, promovendo as mudanças necessárias e a estruturação capaz de 

transformar o município. 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

O Trabalho Que O Povo Quer – PTB e PSDB 



Linha programática 

  

Pensar Uiraúna neste momento é projetar a cidade para as transformações 

estruturantes que precisam ser implementadas no quadriênio, com foco exclusivo na 

melhoria de vida da população. Hoje com uma população 15.300 habitantes, 

conforme aponta o IBGE, a cidade vislumbra um momento de crescimento e 

desenvolvimento, capaz de dar oportunidades aos nossos jovens e formá-los para 

que tenhamos oportunidades para todos.  

Neste Plano Uiraúna 2021-2024, a coligação O Trabalho Que O Povo Quer a 

(PTB, PSDB, Cidadania e PR) apresenta as metas e as bases conceituais 

necessárias para a reestruturação da cidade, visando prepará-la para o quadriênio 

que marcará os 70 anos de emancipação política. O modelo de gestão pretendido 

segue a lógica de aproximar a gestão municipal do povo uiraunense, sem distinção 

ou perseguições.  

Nosso compromisso é com a implementação de uma gestão austera e 

eficiente, com a fixação de calendário de pagamento dos servidores, zelo pelo 

patrimônio público e, em especial, pela qualidade de vida do cidadão uiraunense. 

Nosso compromisso, por isso, é com a oferta de serviços públicos de qualidade, para 

um melhor atendimento da população. 

Sabe-se que não se gere um município sem parcerias, por isso, faremos 

gestões junto ao Governo do Estado e aos deputados federais, estaduais e senadores 

para carrear recursos para investimento na cidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Princípios norteadores da ação administrativa 

  

Foco na Gestão Transparente 

 

Promover a transparência dos atos e das políticas públicas da administração 

municipal. 

  

Foco na Gestão Inovadora 

 

Fazer diferente, buscar soluções que resolvam problemas históricos, sempre com o 

olhar voltado para a população. 

  

Foco na Gestão Eficiente 

 

Prestar serviços de qualidade e acessíveis a todos os cidadãos, ampliando a 

eficiência da gestão municipal. 

  

Foco na Interação Popular 

 

Garantir que todas as ações da prefeitura respeitarão os cidadãos, o meio ambiente 

e o patrimônio cultural; 

 

Proporcionar oportunidades iguais às crianças e aos jovens de nossa cidade; 

 

Reduzir as desigualdades sociais, com diálogo, sem omissão ao debate e ao erário 

público. 

  

Objetivos 

  

a) Tornar as políticas públicas municipais acessíveis aos cidadãos moradores 

das áreas rurais e urbanas da cidade; 

 

b) Fazer mais com menos e avançar para ampliar a oferta de políticas públicas; 



 

c) Impulsionar as vocações do nosso município, investindo em áreas 

estratégicas; 

 

d) Desenvolver políticas públicas que promovam a redução das desigualdades e 

busquem a erradicação da pobreza; 

 

e) Garantir mais oportunidades a jovens e adultos; 

 

f) Melhorar os indicadores municipais de saúde e educação; 

 

g) Atuar na zona rural, oportunizando um campo fértil para atividade 

agropecuária; 

 

h) Promover a reestruturação administrativa municipal, para que ela seja mais 

eficiente; 

 

i) Criar no âmbito municipal um ambiente propício ao desenvolvimento 

econômico da cidade, promovendo a integração e a simplificação das rotinas, 

desburocratizando e atraindo investimentos sustentáveis para cidade; 

 

j) Dotar os órgãos públicos municipais da infraestrutura necessária para um 

melhor atendimento à população, com recursos humanos e materiais 

adequados ao aperfeiçoamento da ação administrativa; 

 

k) Atuar para atrair investimentos públicos federais e estaduais visando a 

implementação de políticas públicas e ações da gestão municipal; 

 

l) Promover a adequada capacitação dos servidores municipais, motivando-os e 

desenvolvendo competências e habilidades para melhorar a gestão pública 

municipal; 

 

m) Abrir as portas da Prefeitura para a população, para que as pessoas possam 

indicar investimentos e colaborar com a gestão. 



Plano de Metas 

  

Saúde 

  

- Criar no Hospital Municipal de Uiraúna o Centro de Referência e Atenção à 

Saúde da Mulher (CRASM), com serviços especializados, exames 

ginecológicos e de prevenção ao câncer de colo de útero e mama; 

 

- Criar o Programa de Acompanhamento ao Idoso, que oferecerá uma bolsa 

remunerada e capacitação para Cuidadores de Idosos, objetivando que 

realizem o acompanhamento das pessoas idosas em vulnerabilidade social 

que integrem o programa, dando total suporte e assistência à saúde do idoso; 

 

- Fortalecer as ações de prevenção às doenças crônicas, a exemplo de 

diabetes, hipertensão, etc. 

 

- Traçar estratégias para o cuidado de complicações em pessoas com doenças 

crônicas como o Pé Diabético, incluindo o protocolo de realização periódica de 

exames dos pés, propiciando a identificação precoce e o tratamento oportuno 

das alterações encontradas, possibilitando assim a prevenção de um número 

expressivo de complicações do Pé Diabético; 

 

- Ampliar a realização de exames laboratoriais e diagnóstico na rede de saúde 

municipal com a criação da Unidade Móvel atuando na Zona Rural. 

 

Programa “Saúde vai até você” 

 

- Ações de busca ativa, profilaxia e, especialmente, diagnóstico precoce, 

atuando especialmente com os serviços da Atenção Básica; 

 

- Criação do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), ofertando atenção à 

saúde na moradia do paciente com um conjunto de ações voltadas para a 

saúde, prevenção e tratamento de doenças, assegurando ainda a continuidade 



do cuidado e integração do serviço à Rede de Atenção à Saúde. O serviço será 

oferecido de acordo com a necessidade do paciente, a partir do atendimento 

de diferentes equipes às pessoas idosas e com dificuldades de locomoção, 

dando apoio aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf); 

 

- Contemplar a Fisioterapia Domiciliar Rural. O programa levará até a Zona 

Rural uma equipe com fisioterapeuta para realizar consultas e tratamentos 

diretamente na casa do usuário; 

 

- Implantação do Prontuário Eletrônico com integração de um sistema online de 

monitoramento da marcação de consultas e exames e recebimento do 

resultado sem sair de casa; 

 

- Ampliar as ações de Atenção Básica, reestruturando os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (Nasf), promovendo a cobertura de 100% do município; 

 

- Ampliar a política de valorização profissional dos servidores das carreiras da 

saúde; 

 

- Ampliar a implantação dos Consultórios Odontológicos nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), incluindo a Rede Brasil Sorridente para, assim, promover a 

reestruturação do serviço; 

 

- Ampliar os atendimentos das Unidades Básicas de Saúde (UBS), promovendo 

a atenção a crianças, jovens, adultos e idosos; 

 

- Promover a reestruturação física e de equipamentos de todas as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf); 

 

- Ampliar o apoio pré-natal às mulheres grávidas, atuando na prevenção das 

doenças que possam surgir durante a gravidez, a exemplo do diabetes 

gestacional e da pré-eclâmpsia; 

 



- Estruturar os serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), 

modernizando o sistema de chamadas, com monitoramento em tempo real das 

viaturas; 

 

- Buscar convênios junto a faculdades e universidades para que Uiraúna seja 

campo de estágios extracurriculares e do Estágio Rural Integrado (ERIP), 

contribuindo assim com ações de saúde e a participação em polos de 

pesquisa; 

 

- Estruturar a testagem para covid-19 (coronavírus) e estabelecer todo o apoio 

pós-doença; 

 

- Promover a adequação da estrutura de funcionamento dos serviços do Centro 

de Assistência Psicossocial (Caps); 

 

- Implantar o Centro de Assistência Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD) em 

parceria com o Consórcio Intermunicipal; 

 

- Reestruturar o Centro de Referência e Especialidades “Dr. Alexandre 

Fernandes”, com ampliação das ações e melhoria de sua infraestrutura; 

 

- Ampliar a ação de vacinação, reforçando as campanhas nacionais e estaduais, 

bem como integrar as escolas e as creches a essa política pública; 

 

- Apoiar as ações de saúde, fortalecendo a rede de parceiros filantrópicos do 

SUS; 

 

- Fortalecer as campanhas de prevenção às Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, integrando ações com as escolas de Ensino Médio e 

Fundamental II, bem como promovendo ações de testagem e aconselhamento 

com busca ativa; 

 



- Promover, com aporte financeiro de emendas e outras fontes de 

financiamento, a modernização da frota e equipamentos da Atenção Básica 

em Saúde; 

 

- Aperfeiçoar o sistema de Farmácia Municipal, promovendo a adequada gestão 

e logística, com a efetiva distribuição de medicamentos para doenças crônicas 

e para as demais ações da rede municipal; 

 

- Assegurar ações de Vigilância em Saúde, atuando em vigilância 

epidemiológica, sanitária e ambiental; 

 

- Ampliar a prevenção às doenças transmitidas por vetores, a exemplo da 

dengue, zika e chikungunya; 

 

- Apoiar os Agentes de Saúde e de Controle às Endemias; 

 

- Implantar o Centro Municipal de Reciclagem, por meio do Plano Uiraúna 

Sustentável, promovendo capacitação e visando reduzir o impacto nos lixões, 

a partir do trabalho de coleta seletiva de resíduos sólidos, com apoio às 

cooperativas de catadores e reciclagem; 

 

- Fortalecer ações de vigilância em saúde, operacionalizados pelo Centro de 

Vigilância Ambiental e Zoonoses a ser criado no Município. 

 

- Criação da Bolsa Cuidador, para auxílio às pessoas que precisam de ajuda 

profissional por causa de limitações físicas de movimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Educação 

  

- Implantar a Bolsa de Estudos para os alunos do Ensino Médio, Técnico, 

Tecnológico e Universitário que sejam de baixa renda e necessitem de 

deslocamento diário para outros municípios; 

 

- Dotar as escolas da infraestrutura necessária para o adequado 

desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas: laboratórios de 

Informática, ensino de Ciências e outros; 

 

- Implantar o Programa Municipal de Robótica nas escolas, investindo e 

promovendo campeonatos no município; 

 

- Fortalecer o acervo bibliográfico das escolas da rede com a criação do 

Programa Municipal Leitor do Futuro, implantando livros paradidáticos e 

complementares; 

 

- Melhorar a educação municipal visando que o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) tenha média igual ou superior a 5,0 até 2024; 

 

- Atuar para que a merenda escolar seja adquirida por meio do PAA – Programa 

de Aquisição de Alimentos, priorizando o pequeno agricultor e a agricultura 

familiar; 

 

- Fortalecer a disciplina de Música no Ensino Fundamental, com a ampliação de 

vagas na Escola Municipal de Música Manoel Israel; 

 

- Fortalecer as carreiras da Educação e do Magistério, visando a valorização 

profissional e a melhoria dos índices municipais de educação, aprendizagem 

e alfabetização; 

 

- Criar o Programa Municipal de Formação Inicial e Continuada para os 

profissionais da Educação; 

 



- Fortalecer o ensino de tempo integral nos anos iniciais da rede escolar 

municipal, no período pós-pandemia; 

 

- Propor a Política Municipal de Educação Inclusiva, atuando nas famílias e nas 

escolas, adaptando e adequando os espaços para promover um melhor 

acolhimento, acessibilidade e apoio às crianças portadoras de necessidades 

especiais; 

 

- Atuar na modernização e na ampliação do transporte escolar, com parcerias e 

busca de recursos nos Programas Caminhos da Escola; 

 

- Criação do Canal Educação de Uiraúna, em plataforma de streaming, visando 

atuar enquanto durar o período de pandemia, e após esse período, 

fortalecendo ações complementares de educação; 

 

- Reestruturar as Escolas Rurais, fortalecendo a presença do município em 

todas as localidades; 

 

- Atuar com conteúdos interdisciplinares nas linhas de História da Paraíba e 

Uiraúna, Ensino Religioso e Filosófico; 

 

- Criação de um Centro Municipal de Línguas, LIBRAS e Braille; 

 

- Ampliar as parcerias, por meio de convênios, com as universidades e 

faculdades, visando oferta de estágios curriculares e extracurriculares no 

âmbito do município, proporcionando ampliação e melhorias nas escolas; 

 

- Reformar as escolas municipais, ofertando o espaço adequado, inclusivo e 

recreativo, capaz de integrar todos os estudantes; 

 

- Atuar na implantação de uma unidade de ensino Tecnológico e/ou Superior, 

visando oportunizar aos uiraunenses uma formação adequada; 

 



- Fortalecer a EJA (Educação de Jovens e Adultos), com polos em Associações, 

Igrejas e Sindicatos, visando zerar o analfabetismo e reduzir a não conclusão 

dos estudos entre jovens e adultos; 

 

- Estruturar o fornecimento de internet para todas as escolas e creches; 

 

- Fortalecer a política das creches, visando ampliar o programa e atuar para 

melhorar a educação infantil, estimulando o desenvolvimento das crianças; 

 

- Realizar os Jogos Escolares Municipais, promovendo a integração por faixa 

etária e assim promover a prática esportiva; 

 

- Implantar um projeto pedagógico de desenvolvimento das crianças, aliando 

ações de educação financeira, economia doméstica, jogos lúdicos e de 

concentração, como xadrez e outros; 

 

- Renovação dos materiais permanentes (móveis e eletrodomésticos) e acervo 

pedagógico (brinquedos, livros e equipamentos de psicomotricidade) das 

creches; 

 

- Reduzir a taxa de analfabetismo funcional no Ensino Fundamental 2; 

 

- Erradicar o Analfabetismo na idade escolar; 

 

- Criar o PAE (Programa de Atendimento Especializado), voltado à integração 

dos portadores de necessidades especiais nas escolas da rede municipal; 

 

- Criar o Programa “Segurança Começa na Escola”, visando proteger o entorno 

das escolas. O programa trabalhará a inclusão de monitoramento eletrônico 

por meio de câmeras, inibindo a prática de pequenos delitos e, principalmente, 

tráfico drogas próximo às instituições de ensino da rede municipal; 

 

- Criar nas Escolas Municipais a Semana Cultural, envolvendo dança, teatro, 

pintura e outros; 



 

- Buscar atingir todas as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação; 

 

- Fortalecer a gestão escolar, recriando os Conselhos das Escolas e dotando-

os de autonomia; 

 

- Garantir merenda escolar de qualidade, respeitando o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE); 

 

- Atuar com a Polícia Militar por meio do Programa Educacional de Resistência 

às Drogas e à Violência (Proerd); 

 

- Incluir o Programa de Educação no Trânsito nas escolas do Município; 

 

- Implantar o Programa Saúde na Escola com busca ativa, visando estruturar o 

atendimento médico, odontológico, fonoaudiológico, psicológico e nutricional, 

estruturando também a merenda escolar, exames e acompanhamento da 

vacinação das crianças nas escolas e creches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Esportes e Lazer 

  

- Construir o Centro de Vivência no lugar da Praça Joca Claudino, contendo uma 

biblioteca municipal, um espaço integrado para práticas esportivas e atividades 

físicas, brinquedoteca e um teatro ao ar livre, requalificando o espaço e 

promovendo sua convivência harmônica com o Hospital Municipal, em 

construção atualmente; 

 

- Construção de quadras poliesportivas na Zona Rural; 

 

- Criação do Calendário Esportivo de Uiraúna, promovendo a formação das 

Ligas Desportivas e dando todo o suporte às delegações; 

 

- Construção de uma pista para prática de caminhada e corrida, com marcação 

de distâncias e ponto de apoio; 

 

- Criação da Semana da Cidade, com promoção da Corrida Urbana e Trilhas 

Rurais, além de caminhadas, competição de mountain bike e outras 

modalidades; 

 

- Promover incentivos e investimentos para o turismo rural; 

 

- Incentivar o futebol amador, objetivando a descoberta de talentos; 

 

- Reestruturar a Seleção Municipal de Futebol, apoiando sua participação em 

competições intermunicipais; 

 

- Reformar os estádios “O Maurilhão” e “O Azulão”, dotando-os da infraestrutura 

necessária para a adequada prática de esportes; 

 

- Melhorar a infraestrutura esportiva com a construção de quadras 

poliesportivas, campos de futebol e ginásios, descentralizando a prática 

esportiva; 

 



- Requalificar os espaços públicos de lazer; 

 

- Incentivar a prática do ciclismo, corridas de orientação, caminhadas, mountain 

bike e demais modalidades esportivas; 

 

- Criar o Programa Vida Saudável, com a implantação da prática de ginástica, 

caminhada e oferecer o suporte de profissionais educadores físicos e 

enfermeiros nas praças do município; 

 

- Apoiar a realização de campeonatos de artes marciais, fomentando essa 

prática junto aos Jogos Escolares e no âmbito do município; 

 

- Estimular por meio dos Jogos Escolares a prática de modalidades esportivas 

olímpicas; 

 

- Apoiar a escolinha municipal de Futebol de Campo “Dr. Raimundo Barbosa de 

Oliveira”; 

 

- Criar o Conselho Municipal de Esportes, tendo papel consultivo nas ações 

esportivas na cidade, congregando as esferas esportivas: 

 

a) Esporte Educacional – nas escolas e com os Jogos Escolares; 

 

b) Esporte Comunitário e de Lazer – clubes amadores e campeonato amador 

e de bairro; 

 

c) Esporte Profissional e de atletas de alto rendimento – clubes e federações; 

 

d) Educação paralímpica – Programa para participação de atletas com 

necessidades especiais; 

  

 

 

 



Cultura e Patrimônio Histórico 

  

- Incentivar e investir nas festividades de janeiro, principalmente nas Festas da 

Sagrada Família; 

 

- Criar a Galeria de Fotos, Memória e Artes dos Filhos Ausentes de Uiraúna; 

 

- Apoiar as atividades carnavalescas no município com incentivo às bandas 

locais, realização do Unafrevo e outras iniciativas; 

 

- Apoiar a centenária Banda de Música Jesus, Maria e José, na qualidade de 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Município de Uiraúna; 

 

- Apoiar as bandas marciais e filarmônicas da cidade, especialmente a 

filarmônica “Ariosvaldo Fernandes” e a Banda Marcial “Constantino Fernandes 

Vieira”; 

 

- Realizar o Encontro Municipal de Bandas Filarmônicas; 

 

- Incentivar grupos de dança, teatro, literatura e demais artes; 

 

- Realizar anualmente a Semana Cultural do Município, integrando as escolas e 

demais atores sociais; 

 

- Apoiar as ações culturais regionais no município, a exemplo das quadrilhas de 

São João, cavalgadas, entre outras; 

 

- Resgatar, através da contação de histórias nas escolas e creches, a cultura do 

município, ensinado suas origens e seus personagens ilustres; 

 

- Valorizar a história, a memória e a arte uiraunense, utilizando o ambiente 

escolar ou extraescolar para fortalecer essa prática; 

 



- Promover o protagonismo cultural da cidade por meio do Canal TV Cidade 

Uiraúna nas redes sociais. 

  

 

Desenvolvimento Econômico e Social 

  

- Criação de uma Unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), com apoio 

municipal, garantindo uma política pública voltada para que as pessoas 

consigam entrar ou retornar ao mercado de trabalho. O órgão vai atuar com  

 

- Oferecer cursos de capacitação por meio do Sine, a fim de estimular a geração 

de empregos e o crescimento da economia do município; 

 

- Criar o site Oportunidades Uiraúna, em parceria com a Cinep, visando 

estruturar as ações de desenvolvimento da cidade; 

 

- Atuar para obter o Selo Unicef; 

 

- Ampliar o programa “Empreender Uiraúna”, com microcrédito orientado e 

capacitação empreendedora; 

 

- Ampliar o Centro de Referência e Assistência Social (Cras) e o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (Creas), com ações 

estruturantes e desenvolvimento de novos projetos; 

 

- Erradicar a pobreza extrema em Uiraúna, buscando projetos dos governos 

federal e estadual para fomentar tais práticas; 

 

- Ampliar o Programa Municipal de Qualificação Profissional, promovendo o 

adequado diagnóstico das potencialidades do município; 

 

- Estruturar as ações de proteção à criança e ao adolescente que se encontre 

em situação de vulnerabilidade e exclusão social, especialmente com o apoio 

do Conselho Tutelar; 



 

- Ampliar as ações de combate à pobreza; 

 

- Efetivar as parcerias com instituições profissionalizantes, visando a oferta de 

cursos diversos; 

 

- Criar o programa Municipal de Apoio e Acolhimento do Idoso e da Mulher e 

acompanhamento biopsicossocial; 

 

- Criação da Semana ao Combate à Homofobia e Transfobia, promovendo 

palestras e oficinas nas escolas do município, trazendo para mais próximo das 

pessoas o respeito pela diversidade; 

 

- Atualizar o mapa geográfico de vulnerabilidade social, avaliando a distribuição 

dos equipamentos e das ações das políticas públicas municipais de 

enfrentamento; 

 

- Descentralizar as ações de capacitação de mão de obra, fortalecendo a rede 

de Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e estruturando oficinas 

e demais ações nesses centros; 

 

- Ampliar a cobertura geográfica dos Centros de Referência de Assistência 

Social (Cras), chegando a lugares que hoje não dispõem de ações; 

 

- Implantar um Restaurante Popular e três Cozinhas Comunitárias, promovendo 

um acompanhamento humanizado das ações de SAN (Seguridade Alimentar 

e Nutricional); 

 

- Implantar o programa de Equipes Volantes de Assistência Social, cofinanciado 

pelo Ministério da Cidadania; para maior acompanhamento das pessoas que 

estão em vulnerabilidade social nas ruas da cidade; 

 

- Melhorar para 95% a verificação da frequência escolar das crianças entre 6 e 

17 anos integrantes do programa Bolsa Família; 



 

- Melhorar para 95% o acompanhamento da área de saúde às crianças de até 

7 anos e às gestantes. 

 

- Criação do “Programa de Acesso ao Emprego”, visando promover a inclusão 

produtiva de jovens oriundos do CADÚnico, articulando o Pronatec, Brasil sem 

Miséria e as vagas de empresas da capital; 

 

- Implantar o Programa Pão e Leite, por meio das Vacas Mecânicas, e 

envolvendo outras ações articuladas de SAN e do Pronatec. 

 

 

 

Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 

  

- Buscar novos convênios que promovam a atração de obras estruturantes para 

o município; 

 

- Criar o Programa Novas Praças Públicas, promovendo a reforma e adequação 

das praças existentes e a construção de novas, especialmente nos bairros; 

 

- Atualizar e Modernizar o plano de Mobilidade Urbana; 

 

- Asfaltar as ruas e avenidas principais de Uiraúna; 

 

- Atuar para que seja ampliada a cobertura da rede coletora de esgoto, com 

drenagem e pavimentação de ruas; 

 

- Pavimentar as ruas e avenidas que ainda não receberam esse tipo de 

investimento; 

 

- Modernizar a rede de iluminação pública, implantando ou substituindo para o 

padrão LED; 

 



- Modernizar a coleta de lixo, incentivando a Coleta Seletiva, implantando 

coletores específicos nos bairros e repartições públicas e estruturando o 

Programa Uiraúna Sustentável; 

 

- Implantar uma Usina de Reciclagem e incentivar a geração de emprego e 

renda com a venda da matéria prima gerada; 

 

- Executar ações de zeladoria nos bairros, com limpeza urbana, varrição, pintura 

de meio-fio e pequenos reparos, e ainda ação contínua de tapa buracos; 

 

- Executar o calçamento de ruas nos bairros, reduzindo o déficit de urbanização; 

 

- Realizar concurso público para guardas de trânsito; 

 

- Implantar o plano municipal de Habitações Sociais, objetivando a construção 

e reforma de habitações populares para famílias sem teto e de baixa renda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade 

  

- Incentivar o Desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura no município, 

fomentando atividades relacionadas à conservação, criação e manejo racional 

de abelhas e seus enxames, assim como a produção, beneficiamento, 

processamento, envasamento, armazenamento, transporte, distribuição, 

comercialização e exportação de produtos oriundos da apicultura e da 

meliponicultura. 

 

- Implantação de Sistema de Energia Solar nos prédios onde funcionam as 

repartições públicas; 

 

- Apoiar a agricultura familiar com assistência técnica especializada, por meio 

de parcerias com Empaer, Defesa Agropecuária e Secretaria de 

Desenvolvimento da Agropecuária e Pesca do Estado e a Secretaria de 

Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido do Estado; 

 

- Estruturar o funcionamento do Matadouro Regional, com apoio às ações; 

 

- Estruturar o Programa de Apoio à Agricultura Municipal, com máquinas para o 

corte de terras e distribuição de sementes; 

 

- Promover cursos de capacitação para o pequeno agricultor, estruturando a 

gestão de sua plantação e com assistência técnica; 

 

- Ampliar os serviços de manutenção, reforma e construção de barreiros, 

cisternas, açudes e barragens subterrâneas de pequeno porte; 

 

- Atuar para a construção de sistemas de abastecimento de água, com apoio do 

Governo do Estado e do Governo Federal; 

 

- Apoiar as ações de vacinação contra a aftosa de rebanhos bovinos; 

 

- Criar o Parque de Exposição de Negócios Rurais; 



 

- Fomentar a cultura da palma e conservação de pastagem, e a reserva de 

silagem; 

 

- Promover a arborização nas ruas e avenidas, com distribuição de mudas; 

 

- Ampliar o Horto Municipal, com a distribuição de mudas no município, 

buscando arborizar a cidade; 

 

- Promover a adequada poda de árvores, preservando árvores nas vias, órgãos, 

praças, e demais ambientes públicos; 

 

- Promover campanhas do uso racional da água, energia elétrica e 

conscientização da coleta seletiva de lixo; 

 

- Instituir a Política Municipal de Meio Ambiente com ações educativas nas 

escolas; 

 

- Atuar para ampliar para todos os bairros a coleta seletiva de resíduos sólidos, 

com a construção do Centro Municipal de Reciclagem, promovendo o apoio e 

o fomento às cooperativas de catadores e reciclagem; 

 

- Atualizar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 

 

- Revitalizar as nascentes dos rios, demonstrando o zelo pelos recursos 

naturais; 

 

- Fomentar a implantação de uma Cooperativa Papa Óleo para evitar o despejo 

no solo e gerar renda com a fabricação de tortas para gado e sabão; 

 

- Implantar o padrão de sustentabilidade para órgãos públicos; 

 

- Implantar a completa digitalização dos processos no âmbito do município, 

promovendo a adequada redução da utilização de papel na esfera municipal. 



 

Servidores Públicos 

  

- Manter a regularidade do pagamento dos servidores públicos, fixando o dia 30 

de cada mês como data de pagamento; 

 

- Realizar concurso público para áreas essenciais: engenheiros civis, arquitetos, 

engenheiros florestais, cargos administrativos, médicos, fiscais de tributos, 

agente de trânsito, guardas municipais, profissionais da saúde, entre outros; 

 

- Implantar o “Programa Capacitar” – Plano Municipal de Capacitação dos 

Servidores Municipais; 

 

- Rever os Programas de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCRs) das 

categorias dos profissionais municipais, a exemplo de médicos, engenheiros, 

agentes de saúde, educação, trânsito, procuradores municipais; 

 

- Priorizar as condições de trabalho para os servidores municipais; 

 

- Criar a Semana Municipal do Servidor, visando instituir a cultura de integração 

e capacitação rápida, com palestras, atenção à saúde e motivação da equipe; 

 

- Implantar o programa de Ginástica Laboral nas secretarias e órgãos 

municipais; 

 

- Humanizar o atendimento no âmbito das secretarias e órgãos municipais; 

 

- Implantar a isonomia de padrão de remuneração (salário e vantagens) por tipo 

de função nas diversas secretarias e órgãos municipais, por meio de um PCCR 

Municipal, para efetivos e contratados. 

 

 

 

 



Gestão e Finanças Públicas 

  

- Otimizar a estrutura pública, reduzindo o número de secretarias e aumentando 

sua eficiência; 

 

- Criar o Sistema Municipal de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, com o 

estabelecimento de metas estratégicas e operacionais, planejando o futuro e 

atuando para que os servidores municipais sejam capacitados; 

 

- Trabalhar uma gestão orientada para o Planejamento Estratégico Anual; 

 

- Implantar o Programa Municipal de Qualidade dos Serviços Públicos, voltado 

para eficiência no atendimento ao cidadão e gestão orientada para resultados; 

 

- Buscar Modernização Administrativa e Fiscal do Município; 

 

- Implantar o Mutirão da Arrecadação, visando renegociar débitos com a 

redução de juros e multas; 

 

- Implantar a Central de Projetos, visando promover um esforço de planejamento 

e arrecadação de verbas federais para modernizar o município; 

 

- Destravar o setor de emissão de alvarás, acabando com a fila de alvarás de 

obras e empreendimentos; 

 

- Criar o programa Reforma Legal, visando de maneira articulada com o CREA, 

CAU e outros, regularizar as reformas dentro do município; 

 

- Terceirizar apenas serviços comprovadamente mais baratos; 

 

- Ampliar o Calendário de Pagamento do Funcionalismo Público Municipal, 

respeitando o pagamento de parte do 13º Salário em junho e a Data Base para 

aumento para todas as categorias; 

 



- Honrar todos os compromissos legais com os fornecedores da prefeitura e 

assegurar prazo para pagamento. 

 


