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Introdução 

                    Os compromissos aqui apresentados pela “Coligação Unidos por Amor a Salgueiro”, 

traz um conjunto de intenções que deverão desdobra-se em programas, projetos e ações 

enriquecidos pela ampla escuta popular, organizada em seminários por categorias / campos de 

ação, além da utilização de meios interativos, onde a comunidade possa propor ações que serão 

a partir de sua viabilização técnica e orçamentária incorporadas ao Plano Municipal de Governo – 

Gestão 2021-2024. 

                      Este documento está organizado a partir de campos integrantes das políticas 

públicas no âmbito municipal somando quarenta compromissos que deverão ser priorizados no 

governo, trazendo em seu bojo uma preocupação com o cuidado com as pessoas  em suas 

diversas dimensões o autocuidado, o altercuidado e o ecocuidado, com centralidade na pessoa e 

na promoção de sua dignidade. Contemplando desde os direitos básicos até a geração de trabalho 

e renda, numa visão de reafirmação do compromisso com Salgueiro como local melhor para se 

viver elevando a autoestima e trazendo de volta o orgulho de nascer, viver e visitar Salgueiro. 

                      Destacando ainda que cada ação colocada deverá ser trabalhado no contexto de 

um período de pandemia e/ou pós pandemia, em que cujo “novo normal”, implica num repensar a 

organização e/ou reorganização de serviços e ações. 

                       Com o olhar fixo no futuro, mas sem tirar o pé do presente que o nosso hoje de cada 

dia, nos lançamos ao desafio de, com a anuência dos e das salgueirenses, buscar atender aos 

anseios populares com ética e responsabilidade, promovendo um tempo diferente do que está 

hoje instaurando na administração pública municipal. 

                       Avante a este novo tempo!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRETRIZES QUE DEVERÃO SUBSIDIAR A CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO  

 GESTÃO 2020/2024 

1 -  Cuidar das pessoas: Direito a vida, a educação, saúde e promoção social 

 Resgatar o cuidado e a atenção à saúde das pessoas proporcionando a reorganização 

dos processos de trabalho das equipes de saúde, com adoção do acolhimento como 

diretriz de organização, e qualificação das ações e dos serviços, assegurando o 

funcionamento pleno da atenção básica, garantia de farmácia abastecida, agendamentos 

de consultas e exames com a interligação de todos os serviços de forma a garantir 

eficiência e rapidez nos atendimentos e procedimentos de saúde. 

 Ampliação do atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade, em creches e centros de 

educação infantil, a partir da busca ativa por crianças nessa faixa etária e de consulta 

pública sobre a demanda das famílias com a conclusão das 03 creches e construção nas 

áreas que apresentem demanda;  

 Implantação Gradativa da Educação em horário Integral no Ensino Fundamental  com a 

garantia de tempo e espaço adequado para estimular a curiosidade e pesquisa científica, 

bem como a utilização dos meios digitais para pesquisa e produção tecnológica 

assegurando acesso instrumental a 100%  dos estudantes e docentes da rede municipal; 

 Reativação /Implantação de programas sociais em jornada complementar ao horário 

escolar com atividades culturais, esportivas, artísticas e educacionais com a meta de 

assegurar nenhuma criança na rua, crescendo com educação e cidadania; Bem como 

programas que atendam os demais ciclos geracionais com foco na terceira idade com 

esporte, saúde, lazer e cidadania; 

2 – Cuidar do trabalho: Empreendedorismo, desenvolvimento econômico, geração de renda  

 Apoiar e fomentar o empreendedorismo e a economia solidária para gerar oportunidades 

que dinamizem a economia municipal e gerem desenvolvimento com inclusão social, 

qualidade de vida e sustentabilidade.  

 Programa “Visite Salgueiro” – Infraestrutura do Turismo a partir dos potenciais existentes 

com mapeamento cultural, atrativos naturais, históricos e arqueológico, reorganização e 

revitalização dos eventos culturais firmando o município como centro de lazer cultural, 

religioso, ecológico; 

 Programa “Salgueiro Empreendedora”, objetivando apoiar a legalização dos 

empreendimentos, fomentar a formação, disponibilizar microcrédito orientado e ampliar a 

participação dos microempreendedores (as), micro e pequenas empresas nas compras 

de serviços e produtos realizadas pela prefeitura, bem como pelos consumidores em 

geral.  

 Programa “Economia Solidária” visando apoiar e fomentar a organização solidária da 

produção, da comercialização da agricultura familiar ao artesanato e/ou beneficiamento 

alimentício de forma artesanal com a garantia de assessoria técnica envolvendo todas as 



etapas desde o planejamento de produção a comercialização e apoio na abertura de 

mercados consumidores; 

3 – Cuidar do Lazer e da convivência saudável –  Cultura, Esporte e Lazer    

 Reativação dos equipamentos culturais: Museus, Casa da Cultura, Centro de Cultura e 

Lazer, Teatro da Praça CEU, com dinamização das Bibliotecas fortalecendo a cultura e o 

lazer na sede e nos distritos;  

 Programa de fomento e incentivo financeiro aos grupos culturais e artistas para 

desenvolvimento de oficinas, cursos, produção e apresentação cultural através de editais; 

 Implantação de novos espaços de lazer e práticas esportivas e revitalização dos já 

existentes Praça Ceu, Parque da Criança, Academia das Cidades, Ginásio Poliesportivo; 

 Programa “Esporte é Saúde” com organização de um calendário esportivo em diversas 

modalidades no campo e na cidade (caminhadas, ciclismo, corridas, jogos, etc) que 

dinamizem a vida das pessoas promova saúde, lazer; 

4 – Cuidar do Ambiente - organização urbana, mobilidade, acessibilidade e meio ambiente  

 Programa: ¨Salgueiro mais Verde” Implantação de áreas verdes na cidade e 

fortalecimento da arborização urbana, tornando crime a derrubada de árvores sem prévia 

justificativa; 

 Programa de pavimentação e recapeamento asfáltico nas vias urbanas, com 

planejamento viário que otimize o tráfego urbano;  

 Programa “Andar livre” desobstrução e alinhamento das calçadas viabilizando a 

acessibilidade de todos especialmente de pessoas com mobilidade reduzida; 

 Programa de desenvolvimento com planejamento estratégico projetando ações para o 

município de curto, médio e longo prazo no aspecto do planejamento urbano, ocupação e 

infraestrutura de habitação,  iluminação, Saneamento ambiental; 

5 - Cuidar da Gestão Pública – Eficiência, Participação e Transparência 

 Instalar a “Prefeitura Digital” agilizando serviços bem como proporcionando o 

monitoramento das políticas públicas nos bairros e comunidades rurais, transparência das 

ações, prestação de contas e interligação de todos os serviços; 

 Programa de planejamento estratégico, monitoramento e avaliação da gestão com a 

ampla participação popular, reativando e valorizando canais de participação como 

ouvidoria, conselhos paritários, conferências e audiências públicas; 

 Redução dos gastos de manutenção com a implementação de painéis solares em prédios 

públicos, sistema de reutilização da água e monitoramento das compras e implantação de 

alternativas de redução e reutilização contribuindo com a redução da produção de 

resíduos sólidos; 

 Valorização do servidor públicos através de uma relação dialógica que resgatem e 

assegurem a credibilidade e confiança nos serviços públicos; 

 

 



6 – Cuidar da segurança com respeito a diversidade e inclusão social 

 Programa de enfrentamento a violência contra a mulher com ações de promoção da 

saúde, educação e inclusão produtiva feminina; 

 Promover a Inclusão social através de um  conjunto de ações, visando erradicar a 

exclusão dos diferentes grupos étnicos-raciais, culturais, portadores de deficiências 

físicas, idade, gênero, sexualidade, bem como combater qualquer forma de discriminação; 

 Elaboração do Plano Municipal de Prevenção ao uso de drogas e enfrentamento a 

violência; 

 Implantação de um sistema de “acesso rápido” para denúncias de violência 

especialmente, contra crianças, mulheres, idosos e discriminação na sede do município e 

nos Distritos, com serviço de acolhimento, aconselhamento e apoio legal; 

7 – Cuidar do meio rural - água, infraestrutura e desenvolvimento  

 Organização do setor produtivo rural com mapeamento da demanda instalada e das 

potencialidades visando qualificar a produção e comercialização a partir da organização 

dos arranjos produtivos locais e dinamização da Centro de abastecimento de Salgueiro. 

 Articular projetos com as instancias federais e estaduais para captação de recursos, 

assistências técnicas e tecnologias visando a ampliação e qualificação da produção 

agrícola local; 

 Articulação com o “Programa água para todos” assegurando abastecimento de água a 

100% das comunidades rurais; 

 Melhoria da infraestrutura rural com manutenção e requalificação de estradas e garantia 

de acesso aos serviços sociais (educação, saúde, programas sociais) 

8 -  Cuidar das Juventudes   

 Elaboração do Plano Municipal de Juventude para o quadriênio 2021 – 2023 com ampla 

discussão com a Juventude; 

 Fortalecer a cidadania na busca por ampla participação, através das culturas juvenis, 

mantendo o programa com mecanismos e ações de participação e planejamento contendo 

avaliações ao sistema de políticas públicas; 

 Intersetorialidade das políticas públicas – planejamento estratégico e otimização dos 

diferentes segmentos da gestão pública, buscando otimizar e potencializar o trabalho 

conjunto em prol das políticas públicas de juventude. 

 Fortalecer os processos criativos desenvolvidos pelos jovens na sua produção, trabalhar 

com o fomento ao acesso à cultura, esporte, lazer, conscientização nas questões 

ambientais, valorizando o espaço social; 

9 – Cuidar de Salgueiro -  Polo Regional de Desenvolvimento  

 Investir na melhoria da infraestrutura do município destacando elementos atrativos a 

implantação de novos empreendimentos, envidando gestão junto ao governo do Estado 

para construção do novo sistema de abastecimento a partir da Transposição do São 

Francisco e para conclusão do IML; 



 Constituição de Comitê de Desenvolvimento econômico para planejar e executar Plano 

Municipal de Empreendedorismo  

 Fortalecer a discussão regional através do Consorcio Intermunicipal e/ou Fórum de 

Prefeitos buscando fortalecer a região e consorciar serviços; 

 Estabelecer parcerias com as instancias estadual e federal, sistema “S” e setor privado 

para avançar na consolidação de Salgueiro como Centro de Desenvolvimento Regional, 

bem como na conclusão de obras estruturadoras com a conclusão da Ferrovia 

Transnordestina, regulamentação do uso das águas da transposição, melhoria do sistema 

viário e outras intervenções necessárias para  potencializar o município a ofertar melhor 

condição para implantação de negócios. 

10 – Cuidar da ética na administração pública  

 Governar com transparência, responsabilidade fiscal, controle social e compromisso com 

a participação popular na definição de prioridades e na avaliação permanente das ações 

e do controle social; 

 Aprimorar continuamente o Portal da Transparência do Município instalando painéis 

eletrônicos no site da Prefeitura e em outros meios com registros de receitas e despesas;  

 Fortalecer e ampliar a Ouvidoria Municipal. 

 Realizar anualmente audiência/seminários de discussão orçamentária, prestação de 

contas, e decisões em relação a encaminhamentos da gestão. 

 

 

Salgueiro, 13 de setembro de 2020. 

Coligação Unidos por Amor a Salgueiro 


