
Zaqueu Naum Lins 

 
 

GARANHUNS PARA TODOS 
 

ZAQUEU - CANDIDATO A PREFEITO 

AUDÁLIO - CANDIDATO A VICE-PREFEITO 

 

 

 

 

 

PROPOSTAS DEFENDIDAS PELO CANDIDATO A 

PREFEITO ZAQUEU NAUM LINS 

 

 

 

PLANO DE GOVERNO para a gestão municipal. Defendidas pelo 

candidato a prefeito ZAQUEU NAUM LINS, da Coligação Garanhuns 

Para Todos (PP/MDB/PSL), para o período de 2021 a 2024. 

 

 

 

 

 

SETEMBRO DE 2020 

 



Zaqueu Naum Lins 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Minha trajetória na vida pública foi pautada na busca por proporcionar uma 

vida mais digna para os garanhuenses. A experiência adquirida em todos esses 

anos como vereador, me capacitam à candidatura como Prefeito, pois a 

experiência cotidiana junto à população me qualifica a dar esse passo. 

Um Plano de Governo é um conjunto de estratégias para os próximos quatro 

anos da Administração Pública Municipal, responsável por pensar o futuro de 

forma inteligente, estruturada e sustentável. Planejar, permite ao Município 

estabelecer patamares de melhoria a serem alcançados, o que ele precisa fazer 

hoje para atingir o ponto de transformação desejado no futuro. Para que as 

mudanças ocorram é preciso um planejamento integrado de Governo com 

relevante acréscimo de eficiência e eficácia na gestão pública municipal. 

Para elaboração desse Plano de Governo fizemos a escuta de variados 

segmentos sociais e econômicos do nosso município de Garanhuns, sempre 

fazendo a construção da proposta/ideia/sugestão, a partir do problema 

apresentado, gerando debates saudáveis e propositivos que nos enriqueceram 

e possibilitaram esse instrumento de um futuro planejamento. 

Nosso Plano de Governo não apresenta propostas prontas e acabadas, é um 

ponto de partida de uma construção coletiva de um futuro para nossa 

Garanhuns. A campanha eleitoral trará muitas propostas, ideias e inovações, 

seja da população, dos candidatos, das necessidades percebidas. 

Assim, no contexto deste Plano de Governo apresentaremos estratégias nas 

áreas básicas de atuação governamental, como uma trilha orientadora das 

prioridades para o desenvolvimento do Município de Garanhuns. Nossa 

intenção é a partir da orientação e do planejamento, focalizar em ações que 

culminem na viabilização efetiva de dias melhores para Garanhuns. 

Nosso Plano de Governo foi dividido em segmentos para uma melhor visão e 

entendimento, dentro do todo que engloba a Administração Pública Municipal. 
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DIRETRIZES PARA O PLANO DE GOVERNO 

 

 

• Segmento SAÚDE 

• Segmento EDUCAÇÃO 

• Segmento DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

• Segmento DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 

• Segmento INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E QUALIDADE DE VIDA 

• Segmento CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

• Segmento ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 

• Segmento TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

• Segmento TURISMO 

• Segmento ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNANÇA 

• Segmento SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 
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• Segmento SAÚDE 

- Implantação do Hospital Municipal de Garanhuns; 

- Implantação de Centro de Imagens – Exames de alta e média complexidade; 

- Realização de exames de ultrassom e eletrocardiograma nas Unidades Básicas 

de Saúde nos distritos de São Pedro, Miracica e Iratama; 

- Informatização e ligação de todas as Unidades Básicas de Saúde, para agilizar 

a marcação de exames e consultas; 

- Planejamento estratégico para ofertar na rede médica de Garanhuns, de 

exames e consultas atualmente designados para Recife e outras cidades, 

diminuindo o custo emocional, físico e econômico do TFD; 

- Qualificação dos servidores da saúde para maior humanização no 

atendimento aos usuários do SUS no município; 

- Desenvolver o Programa de Controle Informatizado da Farmácia Central, 

melhorando a distribuição dos medicamentos;  

- Implantar o Ambulatório Especializado em Saúde do Idoso; 

- Ampliar a assistência odontológica com a implantação de equipes de Saúde 

Bucal em todas as Unidades Básicas de Saúde; 

- Manter e ampliar o acesso das mulheres aos Programas de Prevenção do 

Câncer de Colo do Útero e do Câncer da Mama; 

- Implantar programas de conscientização e prevenção de doenças; 

- Ampliar o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas 

diferentes modalidades: CAPS II, CAPS i (crianças e adolescentes), CAPS ad 

Álcool e Drogas, CAPS III (até 10 vagas de acolhimento noturno e observação); 

CAPS ad III Álcool e Drogas;  

- Criação de políticas com foco na prevenção e conscientização acerca do 

suicídio, depressão, ansiedade e outros transtornos mentais; 

- Garantir o acesso de pacientes/acompanhantes, a repouso digno e 

alimentação, em Recife, para atendimentos médico-cirúrgicos e exames. 

- Cadastro dos usuários do SUS, nas UBSs, focado no combate as morbidades 

do diabetes e doenças do coração. Prontuário médico digital; 
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• Segmento EDUCAÇÃO 

- Implantação de Escolas Municipais em Tempo Integral, educação associada 

com qualificação profissional, sendo instrumento de combate a violência, ao 

uso de drogas psicoativas; 

- Conferências de Educação para acompanhamento e revisão do Plano 

Municipal de Educação, para melhorar os indicadores educacionais; 

- Instituir Programas de Inclusão Digital, disponibilizando cursos de Informática 

e Tecnologia na rede municipal de ensino; 

- Prover condições adequadas de infraestrutura física e operacional em toda a 

Rede de Ensino Municipal, incluindo a melhoria da acessibilidade nas escolas e 

a modernização dos instrumentos tecnológicos; 

- Estimular a implantação de Novos Cursos na Autarquia do Ensino Superior de 

Garanhuns- AESGA, inclusive cursos tecnológicos; 

- Valorizar os professores dando ênfase à formação superior, à formação 

continuada e à melhoria das condições de trabalho; bem como garantir o 

cumprimento da Lei n° 11.738/2008 - piso salarial para os profissionais do 

magistério público da educação básica; e outros benefícios previstos em Lei; 

- Aprimorar os programas de formação e letramento de jovens fora da idade 

escolar e de adultos; 

- Ampliar e qualificar a oferta de Educação Infantil com prioridade às famílias 

em situação de maior vulnerabilidade social. 

- Implantação de creches municipais em bairros com maior vulnerabilidade 

social; conclusão da escola infantil e creches inacabadas, existentes nas 

comunidades D. Helder Câmara (Lula 1 e 2), Manoel Chéu, Massaranduba, Vale 

do Mundaú e Francisco Figueira; fortalecer a meta da “Criança na Escola”, com 

aumento de vagas de creches/educação infantil; 

- Conclusão da construção do Colégio Municipal Pe. Agobar Valença, 

atualmente inacabado; 

- Apoio às escolas situadas na zona rural, dando-lhes o mesmo aporte das 

escolas localizadas na zona urbana; garantir transporte escolar seguro; 
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- Rede Municipal de ensino: Internet; Robótica Educacional; aulas de 

Informática e de empreendedorismo; 

- Gestão escolar com plataforma de gestão; Bibliotecas Digitais;  

- Criação de Aplicativo (APP) para conectar a Secretaria de Educação com a 

família do aluno, que acompanhará em tempo real a vida escolar. 

 

 

• Segmento DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

- Fortalecer o Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente de 

Garanhuns, ampliando a política de proteção e cuidados; 

- Apoiar os Conselhos Municipais voltados para o desenvolvimento social, 

pessoas com deficiência, criança e adolescente, e todos que atuem na aéa dos 

direitos humanos e da cidadania; 

- Combater o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes; 

- Apoiar os dependentes químicos por meio de programas de prevenção, 

cuidado e ressocialização, em integração com os CAPS i: para crianças e 

adolescentes, CAPS ad Álcool e Drogas, CAPS ad III Álcool e Drogas; 

- Desenvolver e implantar políticas públicas para as mulheres a fim de superar 

desigualdades, preconceito e discriminação; 

- Desenvolver e implementar programas de prevenção e combate à violência 

contra a mulher; inclusive a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal; 

- Desenvolver programas de fortalecimento da mulher empreendedora e de 

inserção qualificada da mulher no mercado de trabalho; 

- Garantir os direitos fundamentais da pessoa com deficiência; 

-  Promover o acesso e a manutenção das pessoas com deficiências na rede 

municipal de ensino; 
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 - Garantir formação dos servidores municipais no atendimento à pessoa com 

deficiência; obedecer a Lei nº 12.764/2012 -Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista (Lei Berenice Piana); 

- Assegurar à pessoa idosa seus direitos sociais com autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade; 

- Criar condições para promover a longevidade com qualidade de vida da pessoa 

idosa; implantando Centro de Convivência para Idosos; 

- Garantir a prioridade da pessoa idosa no acesso à rede de serviços de saúde e 

de assistência social; 

- Promover formação continuada em direitos humanos para profissionais das 

áreas de saúde, educação e guarda municipal, para melhor atender o cidadão e 

combaterem à discriminação racial, de gênero, sexual e religiosa; 

- Implantar o segundo Conselho Tutelar, possibilitar a formação continuada dos 

Conselheiros Tutelares e de Direitos; 

- Qualificar a política para a população de rua; criar Albergue Municipal, e apoiar 

entidades sem fins lucrativos que exerçam atividades congêneres; 

- Desenvolver programa de inclusão socioprodutiva das famílias pobres e 

extremamente pobres, dando ênfase à Economia Solidária e ao micro 

empreendedorismo; 

- Ampliação e fortalecimento dos CRAS – Centros de Referência de Assistência 

Social;  

- Capacitação dos servidores da assistência social com intuito de assegurar a 

melhoria do atendimento e acolhimento da população em geral; 

- Implantação efetiva dos Benefícios Eventuais; 

- Implantação de Centro de Equoterapia com abordagem interdisciplinar nas 

áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento 

biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais. 

- Ampliar ações integradas com o Núcleo de Prática Jurídica (Direito/AESGA); 

fortalecimento da cidadania e resolução rápida de pequenos conflitos; 
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• Segmento DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 

-  Integração com a UFAPE – Universidade Federal do Agreste, no âmbito do 

meio ambiente e das atividades voltadas à agricultura familiar e pecuária, bem 

como das cadeias produtivas do feijão, mandioca, floricultura e cafeicultura; 

- Criação da ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural Municipal, com 

programa de estágio e residência para alunos da UFAPE (Agronomia, 

Veterinária e Zootecnia) e Fundação Bradesco. Alicerce para termos Agentes de 

Desenvolvimento Rural; 

- Fomentar empresa rural para comercialização; apoio logístico para fortalecer 

via CONAB; ver as ações estruturais: estradas, limpeza de barreiros. 

Implementar programas de aquisição da agricultura familiar nas compras 

públicas, especialmente o Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE e o 

Programa de Aquisição de Alimentos-PAA;  

- Através da AMSTT/Guarda Municipal, implantar a Patrulha Rural para maior 

segurança das comunidades rurais e sedes dos Distritos; 

- Fortalecimento das associações rurais e do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS; subprefeituras terem maior ação 

junto à agricultura familiar; 

- Implantar com o apoio do SEBRAE o melhoramento genético do rebanho 

voltado para a pecuária leiteira; Feira mensal de Gado Leiteiro. 

- Implementar estudos para estudar a viabilização da Floricultura, a volta da 

Cafeicultura, com organização e planejamento da cadeia produtiva; 

- Envidar esforços junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), para Matadouro municipal obter o selo do Serviço de 

Inspeção Federal-SIF, agregando valor a carne processada; 

- Incentivar o Turismo Rural, como forma de gerar emprego e renda; 
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- Fazer um amplo levantamento da situação das estradas rurais, passagens 

molhadas, visando uma melhor estruturação do trabalho de manutenção; 

Patrulha Rural Mecanizada, efetiva e permanente; 

- Melhoria do sistema de aração de terras e podas; levando em conta a 

sazonalidade de cada região rural de Garanhuns, em articulação com o CMDRS 

e associações rurais; locação de mais tratores para dinamizar; 

- Implantação de um banco de sementes municipal, em parceria com o IPA e 

UFAPE; ênfase na agroecologia. Incentivo as feiras de produtos orgânicos e da 

agroecologia; 

- Utilização de georreferenciamento na questão do uso da patrulha mecanizada 

rural; 

- Incentivo ao cooperativismo na comercialização da produção agrícola; 

otimizar o acesso do agricultor ao PRONAF; conveniar ações do Sescoop 

(Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) e do Conselho 

Municipal de Cooperativismo; 

- Cooperativismo como tema transversal na base curricular municipal; 

- Implantação de cursos com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar 

para a Educação Profissional e Assistência Técnica para o setor rural; 

- Segurança hídrica: levantamento dos pontos de água, limpeza de barreiros, 

perfuração de poços, incentivar barragens subterrâneas, efetivar o 

abastecimento de água em Miracica e Iratama; 

- Reativação da Sementeira Municipal com árvores frutíferas e espécies 

nativas para reflorestamento. Plano de arborização da cidade;  

- Apoiar ações do CODEMA – Conselho do Meio Ambiente. Criar Políticas 

públicas de proteção ao meio-ambiente e desenvolvimento sustentável; 

- Exigir áreas verdes em loteamentos que forem implantados no Município;  
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- Proteção ambiental e reflorestamento dos entornos das Barragens do 

Cajueiro, Mundaú e Inhumas;  

- Criar parques ecológicos, e viabilizar as áreas de preservação permanente 

(APPs) nos biomas remanescentes da Mata de altitude, Capoeira; 

 Parque Ruber van der Linden: requalificação, gestão direta da administração 

pública;  

- Concretizar o Parque das Nascentes do Mundaú; proteger as nascentes do 

Mundaú e do Canhoto e as fontes de água mineral. Elaborar Mapa Hidrológico 

Ambiental Municipal, parceria com a UFAPE, AESGA e UPE;  

- Reativar e participar dos Comitês das Bacias dos rios Mundaú e Canhoto. 

Integração com os outros municípios das bacias. 

- Incentivo à coleta seletiva de lixo e apoio às associações de catadores; 

fiscalização e controle do Aterro Sanitário; estar sempre apto ao ICMS 

Socioambiental, (lei estadual nº 11.899/00); 

- Transformar a fonte da Vila Maria em um parque ecológico, requalificar a 

Lavanderia Pública.  

- Incentivo à adoção das práticas de Manejo Sustentável do Solo, proteção dos 

recursos hídricos, uso racional da irrigação, incentivo ao sistema agro florestal 

e minimização do uso de agrotóxicos; 

- Em parceria com o Governo do Estado reativar o Parque de Exposições Paulo 

Guerra, com atividades variadas para a agricultura e pecuária. 

- Incentivo ao uso da matriz energética verdadeiramente limpa e renovável nos 

prédios e equipamentos públicos, visando colaborar para zerar as emissões de 

gases de efeito estufa e economia nas despesas; 

-  
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• Segmento INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E QUALIDADE 

DE VIDA 

- Revisão urgente e atualização do Plano Diretor; Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

e Código de Postura Municipal; 

-Implantação de acessibilidade nas principais vias públicas e pontos turísticos; 

- Articular e fazer gestões junto ao Governo Federal e prefeituras vizinhas, para 

efetivar-se a duplicação da BR-423 (Garanhuns-São Caetano), com a ligação 

com a BR-424; 

- Ampliar e manter os espaços públicos, como praças, vias e parques em 

condições de uso, promovendo a qualidade de vida e o direito de ir e vir; 

- Planejar, ampliar e modernizar as ações voltadas para o saneamento básico, 

conjunto de serviços: distribuição de água potável, coleta e tratamento de 

esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. 

- Apoiar a modernização do setor de saneamento básico no município 

aprimorando o planejamento e a gestão, bem como a redefinição de novas 

parcerias e investimentos públicos no setor; 

- Manter e aprimorar o acesso aos serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, 

Coleta Seletiva e Reciclagem nas áreas urbana e rural de Garanhuns; 

- Ampliar a oferta e a qualidade do Transporte Público Municipal, melhorando 

a capacidade de deslocamento de pessoas e bens, tanto na zona rural como na 

sede do Município; 

- Estimular e promover a mobilidade não motorizada no município de 

Garanhuns; através da implantação de Ciclofaixas e Ciclovias. Implantar, em 

parceria com instituições privadas, Bicicletários, em locais estratégicos; 

- Desenvolver ações para reduzir o déficit habitacional de Garanhuns e a 

melhoria da habitabilidade dos bairros com soluções seguras, dignas, 

sustentáveis e adequadas, tanto na zona rural quanto na sede municipal; 
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- Promover a urbanização e o provimento de infraestrutura nos núcleos rurais 

e na sede do município, com serviços de pavimentação, drenagem, iluminação 

e criação de espaços públicos de convivência;  

- Evitar a dificuldade de acessibilidade e mobilidade em condomínios fechados, 

garantindo a existência de corredores de tráfego entre eles; 

- Apoiar as atividades do Conselho Municipal de Políticas Urbanas – COMPUR; 

- Uso da inteligência artificial para melhorar o tráfego nos principais corredores 

de trânsito na cidade de Garanhuns; 

- Participação popular, através do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, 

para uma política de tarifa justa e equilibrada. Definição de rotas e linhas pela 

AMSTT em favor das demandas da população; 

- Requalificação da Av. Santo Antônio, pela sua importância histórica, comercial 

e ser o “coração” de Garanhuns. Requalificação da Av. Duque de Caxias, polo 

comercial ascendente do município, assim como do seu entorno; 

- Ampliar a oferta e a qualidade do Transporte Público, para melhor capacidade 

de deslocamento de pessoas e bens, na zona rural e na sede do município. 

- Ampliar o fluxo entre bairros e entre os espaços urbanos através de 

intervenções viárias multimodais, favorecendo a mobilidade. 

- Promover o novo zoneamento do município, para um melhor ordenamento e 

disciplinamento da expansão imobiliária; 

- Implantar Terminal para o transporte complementar/alternativo de todo 

Agreste; melhorar o atendimento a esse público consumidor e proporcionar 

melhor mobilidade no centro comercial; 

- Através do Governo do Estado/DER, viabilizar a pavimentação da Rota da Fé – 

acesso aos santuários da Mãe Rainha e Frexeiras; pavimentação do acesso ao 

Cemitério Parque das Rosas; e pavimentação da estrada vicinal Garanhuns – 

Miracica - Saloá. 
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• Segmento CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

- Restauração do Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti e do Teatro Luis 

Souto Dourado; realização de festivais e mostras teatrais 

- Reativação do Conselho de Cultura, efetivar a lei de tombamento do 

patrimônio histórico material; e o Fundo Municipal de Cultura; 

- Festival de Inverno de Garanhuns – produto nosso, consolidar parceria com o 

Governo do Estado/Fundarpe, mais protagonismo do Município a organização 

e realização;  

- Oficinas de formação teatral nos bairros e escolas da rede municipal; 

- Inclusão efetiva da História de Garanhuns na base curricular municipal; 

confecção de material didático e de apoio em parceria com o Instituto Histórico 

e Geográfico de Garanhuns – IHGCG; 

- Criação de um Memorial do Artista de Garanhuns, com ênfase no Mestre 

Dominguinhos; 

- Restauração do Marco Zero de Garanhuns no Largo do Colunata; 

- Digitalizar o acervo documental referente a Garanhuns, no IHAGPE e Arquivo 

Estadual; apoiar a pesquisa histórico-documental; 

- Incentivos fiscais para preservação do patrimônio histórico e paisagístico; 

- Parceria/convênio com o Instituto Histórico e Geográfico de Garanhuns – 

IHGCG; para preservação do patrimônio material e imaterial de Garanhuns, 

manutenção do acervo histórico-documental; realização de oficinas e 

simpósios para professores, alunos e público em geral; 

- Fortalecer a comemoração do Dia de Garanhuns - 10 de março; integração 

com a sociedade civil e atividades educacionais e culturais para o evento; 

- Incentivar o estudo e visitas às Comunidades Quilombolas; inclusive como 

polo turístico-cultural; 
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- Divulgar Garanhuns como Capital Pernambucana do Reisado; realização de 

evento específico. Apoiar o Espaço Cultural Gonzaga de Garanhuns; 

- Implementar estudos para criação de um Centro de Artes de Garanhuns, em 

parceria com o Governo do Estado/Fundarpe; 

- Atualização permanente do banco de dados dos agentes culturais, entidades 

do setor e espaços culturais públicos e privados; 

- Atendimento pessoal e participativo nos editais e seletivas para eventos 

culturais no Município; dentro das normas vigentes ampliar a participação dos 

artistas locais e regionais nos eventos culturais; 

- Realização de pequenos eventos musicais, levar a música para periferia e 

mostrar a música que é produzida por nossos artistas; 

- Extensão das atividades do setor para os bairros da periferia e distritos de São 

Pedro, Miracica, Iratama, comunidades quilombolas; 

- Reativação e apoio aos grupos culturais de quadrilhas juninas tradicionais e 

estilizadas, promoção de eventos no ciclo junino; especialmente durante a 

Trezena de Santo Antônio – Padroeiro de Garanhuns; 

- Apoio as festas tradicionais nas diversas comunidades, paróquias, 

comunidades quilombolas e outras congêneres; 

- Apoio aos Mestres Artesãos de Garanhuns, e ao artesanato de maneira geral, 

com espaços de divulgação e apoio a eventos externos como a Fenearte e 

outros. 

- Restauração do Espaço Cultural Luiz Jardim (painel de Armando Rocha) no 

contexto da requalificação da Av. Santo Antônio; 

- Banda e Orquestra Municipal Manoel Rabelo: apoiar, qualificar e dar apoio 

técnico e logístico; 
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• Segmento ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER 

- Elaboração e implantação do “Plano Municipal de Esporte e Lazer”; executar a 

Política Municipal do Esporte, na área urbana e rural; 

- Realizar o planejamento e divulgação do calendário esportivo e de lazer do 

Município, promovendo, apoiando e monitorando sua efetiva realização; 

- Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais das atividades da 

Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer; administrar centros desportivos, 

quadras e demais espaços congêneres do município; 

- Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 

especialmente Secretarias de Saúde e de Educação; 

- Apoiar, de acordo com a legislação administrativa e orçamentária, o Sete de 

Setembro Esporte Clube; patrimônio esportivo do município; 

- Revitalizar a prática esportiva em todo o Município, abrangendo as mais 

diversas modalidades em todos os segmentos sociais; 

- Promover, incentivar e realizar congressos, simpósios, oficinas, campeonatos, 

torneios, workshops, palestras e eventos similares, visando elevar e enriquecer 

o padrão esportivo e de lazer das comunidades; 

- Viabilizar o uso de praças e demais espaços públicos para a prática do esporte 

e recreação; 

- Promover atividades na área de esportes e de lazer nos espaços públicos 

municipais. Requalificar o Parque Euclides Dourado, em seus diversos espaços; 

conclusão do campo de futebol (recurso FEM/Gov. do Estado); revitalizar e 

ampliar as Academias ao ar livre;  

- Incentivar a implantação de programas esportivos e de lazer voltados para 

Idosos e Pessoas com Deficiência; 

- Desenvolver programas desportivos nas escolas públicas municipais; apoiar 

as ações de Educação Física nas diversas áreas de atuação; 
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- Desenvolver Política de recuperação e manutenção de espaços esportivos e 

de lazer com programação de atividades;  

- Ampliar, qualificar e valorizar a participação dos jovens na elaboração das 

políticas públicas municipais de juventude; 

- Apoiar as organizações juvenis do município; 

- Apoiar os jovens dependentes químicos por meio de programas de prevenção, 

cuidado e ressocialização; 

- Desenvolver programas de prevenção e combate à violência sofrida e gerada 

pelos jovens; 

 - Desenvolver programas de qualificação profissional para os jovens, inclusive 

para os egressos do Sistema Socioeducativo; 

- Estimular programas de fomento e apoio ao jovem empreendedor; ativar a Lei 

do Primeiro Emprego Municipal; 

- Desenvolver programas de prevenção e atenção para gravidez na 

adolescência, DST/AIDS; 

- Desenvolver ações preventivas e educativas para os jovens das comunidades 

rurais. Criar a Copa Rural de GARANHUNS; 

- Estabelecer convênios e parcerias com órgãos públicos, outras entidades 

nacionais e internacionais, para projetos esportivos e de lazer; 

- Elaborar projetos desportivos e para esportivos, no âmbito do Sistema da Lei 

de Incentivo ao Esporte (SLIE), através de instituições sem fins lucrativos, 

estabelecidas nos desportos educacionais; 

- Promover a apoiar a representatividade do Município nos eventos e 

competições esportivas e para esportivas, regionais, estaduais, nacionais e 

internacionais; 
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Segmento TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

 

- Colocar em prática a legislação existente – Lei de Inovação e 

Empreendedorismo (Lei 4.634/2019); ativar o Fundo Municipal de Inovação para 

incentivar projetos, promover eventos;  

- Plano Municipal de Inovação: toda Secretaria deve desenvolver projetos 

inovadores em sua área/objeto de atuação. Planejamento estratégico de TI; 

- Cidade inteligente: levar tecnologia à população/cidadãos. Conceito envolve 

várias políticas públicas. Prover o cidadão, de forma inteligente, com uso de 

tecnologia; 

- Redução de alíquotas do ISS para startups e setor tecnológico e de inovação; 

visar a gestão de rede estruturada, com fundo de apoio ao empreendedorismo; 

- Envolver a economia do Agreste Meridional, com vistas as cadeias produtivas; 

articulação com o Governo do Estado (SDEC/AD-DIPER); 

- Implantação do Projeto Garanhuns Conectada e Inteligente; 

- Parcerias com a UFAPE, IFPE, CIELA, CDL, SIndLoja, AESGA, UPE; 

- Modernização tecnológica da Administração Pública municipal: rede física / 

softwares / intranet; 

- Focar no tríplice hélice: setor produtivo/setor público/universidade;  

- Ser um Município inovador. Inovação e Empreendedorismo como política 

pública; 

- Implantação de programa de incentivo ao desenvolvimento de novos 

negócios, através de plataformas e redes existentes, priorizar a liberdade 

criativa e de mercado; 

- Buscar parcerias com Porto Digital, Sofitex, Armazém do Empreendedorismo;  

- Buscar captação de recursos para inovação e empreendedorismo junto ao 

Banco do Nordeste e Cooperativas de Crédito (SICREDI/SICOOB); 

- Apoiar a Economia Criativa e novos arranjos econômicos; 

- Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável para longo prazo. A partir 

de diagnóstico sócio-econômico; 
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- Realizar a infraestrutura necessária para alavancar a CIELA – Célula 

Empresarial de Logística e Administração; terraplanagem, rede de energia 

elétrica mono e trifásica, rede de distribuição de água, esgotamento sanitário, 

pavimentação e segurança; 

- Articulação com a FIEPE para ter escritório local da entidade e implantação de 

unidade do Serviço Social da Indústria (SESI); 

- Incentivo amplo aos Microempreendedores Individuais -MEIs, micro e 

pequenos empresários; desburocratização nos processos de implantação de 

empresas; 

- Incentivar a criação de negócios voltados para a nova economia no pós 

pandemia, e-commerce, economia criativa, plataformas colaborativas (COLAB) 

e outros arranjos econômicos. 

- Política fiscal, objetivando a atração de novos empreendimentos para a CIELA, 

ou outras áreas do município, com isenção ou redução do ISS, agilização das 

licenças ambientais necessárias, retorno de parte do IPTU para melhorar a 

infraestrutura das áreas de implantação industrial, ou de outras empresas. 

- Ambiente de negócios para os empreendedores: atração de empresas de 

logística para facilitar o escoamento da produção local. Desenvolver parcerias 

com o Sistema S (SENAI, SENAC, SEBRAE) e outras entidades formativas como a 

AESGA e universidades, para capacitação e qualificação da mão de obra 

local/regional; 

- Divulgação nacional dos produtos e potencialidades de Garanhuns; 

- Atender o público diário que vem da região, cerca de dez mil pessoas/dia no 

comércio, serviços e polos médico e educacional; 
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• Segmento TURISMO 

- Elaboração de um Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo; 

- Desenvolvimento de um marketing específico para os eventos turísticos e 

participação em eventos do setor e de divulgação; 

- Folheteria permanente dos eventos e atrações de Garanhuns; 

- Apoio ao Setor de Artesanato integrando-o aos eventos municipais;  

- Incentivo ao Turismo Rural; Turismo de Aventura; Turismo Religioso; e ao 

Turismo da Terceira Idade; 

- Consolidação da Festa do Natal de Garanhuns, otimizando suas 

potencialidades; 

- Conclusão da construção do Pórtico de entrada na Av. Sátiro Ivo, atualmente 

inacabado; 

- Trabalhar os estados de Alagoas e Sergipe e Paraíba como públicos-alvo dos 

eventos de Garanhuns; 

- Implantação e melhoria da infraestrutura dos pontos turísticos; 

- Ativação do Conselho Municipal de Turismo, para Garanhuns não ficar fora do 

mapa do turismo do Ministério do Turismo; 

- Solicitar à EMPETUR a classificação hoteleira de Garanhuns; 

- Formar parcerias com SENAC, AESGA e outras entidades para cursos 

permanentes de capacitação de mão de obra para o trade turístico: rede 

hoteleira, restaurantes, lanchonetes, taxistas, guias turísticos/receptivos; 

- Criar áreas de estacionamento durante eventos que tragam grande público 

para Garanhuns, em parceria com a AMSTT; 

- Incentivo à criação de souvenirs identificados com os pontos turísticos e 

eventos realizados em Garanhuns; 

- Incentivos à Festivais de Gastronomia; 

- Implantação do Expresso Circular para ser receptivo no Natal de Garanhuns;  

- Melhorar a segurança dos principais pontos turísticos do município; 

videomonitoramento; patrulhas da Guarda Municipal, iluminação; 

- Elaboração de calendário turístico, envolvendo os diversos tipos de turismo. 

Reinserção do Festival de Literatura; 
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• Segmento ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNANÇA 

- Gestão de Pessoas, pela valorização dos servidores público municipais, 

parceiros e promotores da satisfação dos munícipes. Plano de Cargos, Carreiras 

e Vencimentos (PCCV) atualizado, e efetivação do Estatuto do Servidor Público 

Municipal; 

- Adequação de prédios, mobiliários e equipamentos para garantir o bem estar, 

segurança e saúde dos servidores, nas diversas áreas; 

- Modernização e capacitação da gestão, por meio da Tecnologia da Informação 

– TI, compatíveis com os recursos tecnológicos existentes, com capacitação dos 

servidores de acordo com sua função; 

- Gestão da frota de veículos municipais, visando a eficácia na logística, a 

segurança na utilização e a preservação do patrimônio público, especialmente 

para o TFD (Saúde) e Transporte Escolar (Educação); 

- Compras públicas municipais e Almoxarifado – controle dos itens a serem 

adquiridos ou contratados pelos órgãos da Administração Municipal direta e 

indireta, visando o uso adequado, racional e econômico; 

-  Fortalecer as funções da Controladoria Geral do Município, tendo em vista as 

boas práticas administrativas, especialmente no setor de Licitações e 

Contratos, eficácia no Portal da Transparência e combate a corrupção; 

- Recadastramento dos Bens Móveis e Imóveis do município, atualização dos 

dados, fiscalização e controle desses bens; 

- Acompanhamento das atividades do Instituto de Previdência dos Servidores 

de Garanhuns – IPSG, visando o equilíbrio atuarial, a segurança jurídica para 

aposentados e pensionistas, e a gestão transparente; 

- Priorizar a realização de Concursos Públicos para preenchimento das vagas 

existentes no quadro de servidores, como instrumento democrático e 

constitucional da gestão de pessoas. 
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- IPTU DIGITAL - Emitir a guia de pagamento do IPTU e de outros impostos 

online; Auto Atendimento para os Cidadãos.  

- Criar APP para a população e site contendo todas as informações para 

administração Compartilhada; 

- Governo digital e sustentável: aumento do uso de plataformas digitais 

interconectadas, na Administração Pública Municipal, diminuindo assim o uso 

de papel e outros tipos de descartáveis; 

- Centro de Formação e Capacitação do servidor público Municipal. 

 

 

• Segmento SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

 

 
- Aplicar na sua totalidade o contido na Lei 13.022/2014 – Estatuto das Guardas 

Municipais; 

- Priorizar a atividade dos agentes de trânsito da AMSTT na atividade 

preventiva e educativa; 

- Criar o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – Conselho 

da Paz; 

- Implantar o Disque-Guarda (153), junto ao Ministério das Comunicações; 

- Desenvolver políticas públicas de segurança e defesa social, contidas no 

Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, Lei 13.675/2018, visando a 

integração entre os órgãos contidos no art. 144 da Constituição Federal. 

- Ampliar o contingente da Guarda Municipal de acordo com a Lei 13.022/2014 

– Estatuto das Guardas Municipais. Inclusive com vagas para mulheres, sem 

percentual de quotas. 

- Ativação de patrulhas especiais durante eventos municipais de grande porte; 

- Dotar a Guarda Municipal com equipamentos de proteção individual (EPIs), 

armamentos previstos na legislação em vigor; 



Zaqueu Naum Lins 

 
 

- Criar Núcleo de inteligência no âmbito da AMSTT; 

- Implantar as Patrulhas: Rural, Maria da Penha, Ambiental, Escolar; 

- Criar Bases de Apoio Comunitário de Segurança e Defesa Social, nas sedes dos 

Distritos de São Pedro, Miracica e Iratama, com a presença efetiva da Guarda 

Municipal. 

- Implantar a operação Bairro Seguro, nos bairros que apresentem indicadores 

de violência e criminalidade; 

- Implantação de sistema eletrônico e inteligente nas áreas de zona azul e 

marrom; 

- Criar Grupamento de Operações Especiais da Guarda Municipal, com 

equipamentos de proteção individual (EPIs) apropriados; 

- Ampliação do monitoramento por câmeras para segurança e defesa social, 

para maior controle da violência e criminalidade; sendo vetado o uso dessas 

imagens para notificações de trânsito; 

- Articular junto ao Governo do Estado a implantação do Batalhão Integrado 

Especializado – BIESP da Polícia Militar de Pernambuco; bem como do Instituto 

Médico Legal – IML para mortos e vivos; 

- Otimizar as operações integradas previstas no Sistema Único de Segurança 

Pública – SUSP, Lei 13.675/2018; 

- Criar o Centro Integrado de Operações e Monitoramento, na AMSTT, para 

garantir a plena execução das ações da Guarda Municipal e com os órgãos 

contidos no art. 144 da Constituição Federal. 

- Dotar a Guarda Municipal de transporte de tropa para logística de ações. 


