
PLANO DE GOVERNO 2021 a 2024 

Prefeita: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR 

Vice-Prefeito: MACIEL BARBOSA DE SALES 

Meus amigos e minhas amigas de Casinhas, quero através deste plano de 

governo, construído ouvindo a população, que se efetivará de 2021 a 2024. 

Demonstramos aqui nosso interesse e compromisso com todos os casinhenses. 

 

Educação 

 Valorização profissional de todos os Professores garantindo: 

 Pagamento do Piso Salarial; 

 Encaminhar a câmara Municipal um Projeto de lei assegurando 

as 180 h/a aos professores; 

 Ofertar a Formação Continuada mensal; 

 Implantar o Sistema de Avaliação interna para averiguar os Índices 

Educacionais internos do Município. 

 Reformar a Escola São Luís;  

 Reformar a Escola Antônio Francisco de Paula na comunidade de 

Bengalas 

 Reformar a Escola Luiz Ventura na comunidade Lagoa de Pedra; 

 Reformar a Escola Manoel Basílio na comunidade de areia de chatinha; 

 Reestruturas as demais Escolas do Município; 

 Implantar a CRECHE MUNICIPAL INTEGRAL; 

 Implantar o CAEEC- Centro Educacional Especializado de Casinhas; 

 Garantir a entrega no início do ano letivo dos kits escolares; 

 Ofertar uma merenda de qualidade a todos os alunos da rede Municipal; 

 Disponibilizar uma nutricionista para acompanhar a merenda do 

município; 

 Garantir que os 30% da merenda municipal seja da agricultura familiar; 

 Implantar o departamento de Compras e prestação de contas nas 

Escolas Municipais; 

 Disponibilizar profissionais clínicos coimo psicólogos na secretaria de 

Educação atendendo as demandas das Escolas Municipais; 

 Implantar laboratórios temáticos nas escolas; 



 Disponibilizar transporte Universitário a Nazaré da Mata, Caruaru, Vitória 

de Santo Antão e Campina Grande; 

 Ampliar as rotas transporte escolar através do georreferenciamento; 

 Construção de uma quadra na comunidade do Catolé de Napoleão e na 

comunidade de Chatinha de Baixo; 

 Reformar e cobrir as quadras das comunidades de Bengalas e Montado. 

SAÚDE 

 

 Valorização profissional de todos os servidores da saúde Municipal; 

 Reforma geral da Unidade Mista Cecília Leal de Miranda; 

 Garantir Medico plantonista 24h na Unidade Mista Cecília Leal de 

Miranda; 

 Reformar toda a estrutura dos postos de saúde das abrangências de 

Lagoa de Pedra e Catolé de Mitonho; Oratório. 

 Disponibilizar remédios na farmácia Municipal, bem como nas unidades 

de saúde da Família; 

 Implantar abrangências dos postos de saúde da família nas 

comunidades de Lagoa Estreita, gruta funda, Areia de Chatinha, Serra 

verde; chã do laço; 

  Implantar o centro de Especialidades Médicas (ginecologista, 

ginecologista obstetra, psiquiatra, cardiologista, psicólogo, 

fonoaudiólogo) 

 Criar a clínica de fisioterapia Municipal com abrangência nos postos de 

Saúde da Família; 

 Ofertar exames de imagem e laboratoriais; 

 Transporte humanizado para TFD, hemodiálise e tratamentos de 

quimioterapia e radioterapia; 

 Implantar o Centro Odontológico com atendimento Noturno; 

 Ofertar material de qualidade nos gabinetes odontológicos dos postos de 

saúde da família; 

 Implantar os gabinetes odontológicos nas abrangências dos PSFs; 

 Adquirir cinco ambulâncias para as comunidades de: vila Nova, serra 

verde, Catolé de Napoleão, Montado e Junco.  

 Ofertar nas comunidades transporte para emergências de saúde; 

 Construção de três academias da saúde, sendo elas em: Vila 

Nova/Bengalas, Catolé de Mitonho e Serra Verde; 



 Ampliar o número de agentes comunitários de saúde no município. 

 

 

 

AGRICULTURA 

 Apoio ao fortalecimento da agricultura familiar; 

 Ampliar o apoio aos agricultores a partir de corte de terra, em tempo 

hábil para arar a terra; 

 Garantir a Distribuição de sementes;  

 Limpeza da barragem da Pacaré no Catolé de Napoleão; 

 Construção e limpeza de açudes; 

 Melhoria e Manutenção de estradas garantindo o roço e piçarramento de 

todas as estradas vicinais; 

 Garantir a compra de produtos da agricultura familiar para merenda 

escolar; 

 Disponibilizar a patrulha mecanizada aos agricultores; 

 Expandir o seguro SAFRA aos agricultores; 

 Buscar parcerias para incentivo ao plantio e conservação da cultura do 

caju; 

 Perfuração de poços artesianos em diversas comunidades rurais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       ADMINISTRAÇÃO 

 Capacitação e valorização dos funcionários públicos; 

 Encaminhar a câmara de vereadores um Projeto de lei que garanta a 

todo funcionário Público o direito a Licença Prêmio; 

 Implantar o calendário anual de pagamento; 

 Construir prédios próprios para secretarias e órgãos Municipais; 

 Legalizar através de escrituras públicas os terrenos e prédios 

municipais; 

 Garantir a disponibilização de dados no portal da transparência; 

 Implantar a informatização dos serviços públicos; 

 Criar a guarda municipal para apoiar a organização de ventos, trânsito 

entre outros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA 

 

 Restaurar e requalificar a feira livre da cidade de Casinhas, inclusive 

apoiando o transporte para os feirantes e consumidores; 

 Construção do Mercado e açougue Público Municipal; 

 Pavimentação asfáltica no trecho de Lagoa de Pedra ao Diogo; 

 Pavimentação em paralelepípedo em diversas comunidades da zona 

rural de Casinhas; 

 Pavimentação e conservação das vias públicas; 

 Iluminação de LED na zona Urbana e manutenção da rede elétrica da 

zona rural; 

 Ampliação do sistema de coleta de lixo diariamente na cidade e nas vias 

principais dos distritos e comunidades; 

 Construção do pórtico da cidade; 

 Construção de diversas passagens molhadas nas localidades rurais; 

 Construção de praças na cidade, na comunidade do junco e em Lagoa 

de Pedra; 

 Reforma da Praça de Oratório; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Distribuição de peixe na semana santa; 

 Apoio a gestante com distribuição de enxovais; 

 Ampliação do grupo da 3ª Idade nas diversas comunidades; 

 Ampliar as ofertas de cursos profissionalizantes; 

 Criar uma escola Técnico-municipal profissionalizante com cursos de 

corte e costura, modelagem dentre outros; 

 Programa de melhorias habitacionais; 

 Criar a Feira de Artesanato do Município; 

 Apoiar as mulheres em situação de vulnerabilidade social; 

 Disponibilizar assessoria jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 Buscar meios para Construção do Estádio Municipal Milton Neto; 

 Criação de Escolinhas de Futebol mirin e juvenil; 

 Ofertar cursos para formação de árbitros e treinadores de futebol; 

 Organizar o regulamento do campeonato municipal da primeira e 

segunda divisão; 

 Apoiar o campeonato municipal com distribuição de padrões, bolas, 

premiação etc; 

 Criar o Circuito Municipal de Vaquejada; 

 Criar o circuito do frio em Oratório; 

 Implantar o balé clássico; 

 Garantir a participação dos artistas da terra em todos os eventos 

culturais realizados pelo município;  

 Apoiar as festas de padroeiros das comunidades. Como também a festa 

de Nossa Senhora das Dores e São Sebastião; 

 Promover shows católicos no encerramento da festa da padroeira; 

 Criar a semana da cultura com eventos alusivos a pátria na cidade e na 

zona rural; 

 Promover o encontro de bandas e fanfarras; 

 Criar o concurso de quadrilhas juninas; 

 Criar a Sociedade Musical de Casinhas; 

 Vivenciar os festejos juninos na cidade e na zona rural. 

 

 

 

 

 


