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Esse documento-base ‘SALGUEIRO SEGUE VENCENDO’ é o resultado de diálogos 
realizados nas reuniões, e nos seminários, com a população e vários segmentos sociais de 
Salgueiro. 

 

Neste documento está posto não apenas ações imediatas tão necessárias, mas sobretudo 
aqui está expressa uma visão de uma cidade que é estratégica. Para isso, é preciso pensar 
formas de avançar no presente preparando bem o futuro.   

 

SALGUEIRO SEGUE VENCENDO é um projeto construído por várias mãos, para 
atender de verdade as necessidades das pessoas moradoras desse município. 

 

Para isso, nossa cidade foi pensada a partir de 05 eixos estratégicos: 

 

1. Infraestrutura 
2. Saúde 
3. Educação 
4. Desenvolvimento Econômico e de Pessoas 
5. Servidor Municipal 

 

A cidade que estamos construindo, priorizando as pessoas, não pode jamais estar distante 
do cidadão, das suas necessidades e dos seus sonhos de continuar se desenvolvendo rumo 
ao futuro sustentável. São esses elementos que fortalecem o nosso povo vencedor! 

 

 

CLEBEL CORDEIRO                                          PAIZINHA PATRIOTA                  

Prefeito                          Vice-prefeita 
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PLANO DE GOVERNO 

 

EIXO 1 - INFRAESTRUTURA  

 

• Continuidade do maior programa de pavimentação na área central da cidade, nos 
novos bairros e na zona rural de Salgueiro; 
• Continuidade do Programa de Iluminação Pública nas ruas e avenidas de 
Salgueiro, como também nas vilas e distritos da zona rural, priorizando a utilização de 
luminárias em LED; 
• Ampliação da Iluminação Pública nas BR’s; 
• Buscar recursos federais para implantação de 02 rotatórias (BR 232/ AV. MAJOR 
ANTÔNIO RUFINO E BR 116/RUA POETA LEVINO NETO); 
• Continuidade do programa de regularização fundiária urbana em todos os bairros 
do município e na zona rural; 
• Construção da ponte próxima ao Parque das crianças; 
• Implementação de ações para melhorar o serviço de abastecimento e esgotamento 
sanitário na zona rural; 
• Reestruturação do mercado público municipal; 
• Continuar a Urbanização do Açude Velho com instalação de áreas de lazer para a 
comunidade; 
• Construir o centro administrativo, eliminando o custo com aluguéis; 
• Implantar energia solar no centro administrativo para reduzir custos; 
• Elaborar o projeto viário de avenidas marginais nas BR’s que cortam o município 
para garantir mais fluidez ao tráfego local e prevenir de acidentes e atropelamentos; 
• Criar guarda municipal; 
• Criar a Patrulha da Mulher através da guarda municipal que atuará na prevenção 
e no combate à violência contra a mulher;  
• Criar Autarquia Municipal de Trânsito; 
• Projeto Salgueiro Acessível – adaptando as vias de grande fluxo, sobretudo nas 
áreas centrais, visando facilitar o deslocamento de cadeirantes e acessibilidade para 
pessoa com deficiência; 
• Criar terminal de transporte alternativo; 
• Implementar ações de melhorias do serviço de abastecimento e esgotamento 
sanitário; 
• Dar continuidade e aperfeiçoar o programa de Limpeza Urbana nos bairros e 
organização de força tarefa de combate ao lixo no centro da cidade e terrenos baldios; 
• Dar continuidade ao programa de melhorias, ao programa de sinalização de ruas 
e avenidas da cidade, bem como das estradas rurais; 
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• Implantação da Central de Comando e instalação de equipamentos de 
monitoramento urbano das vias públicas no município, visando gerar segurança aos 
munícipes, sobretudo aos comerciantes da cidade, através de câmeras de monitoramento 
em pontos estratégicos; 
• Dar continuidade ao Programa de melhorias, modernização e arborização de 
praças públicas e criação de praças digitais onde serão colocados pontos de acessos 
gratuitos de internet; 
• Ampliar o programa de campanha educativa para garantir segurança no sistema 
de mototáxi; 
• Implantar um Distrito Industrial nas margens da BR 232; 
• Construir o Centro de Convenções; 
• Revitalizar as Praças da Bandeira e da Granja no município de Salgueiro/PE; 
• Pavimentar a via que interliga as ruas da Igreja do Santuário e o Centro de 
Comercialização de produtos associados ao turismo no município de Salgueiro/PE; 
• Reformar e revitalizar o Museu Memorial do Couro; 
• Pavimentar a via de acesso ao centro de comercialização de produtos associados 
ao turismo no município de Salgueiro/PE; 
• Construir e revitalizar as praças no município de Salgueiro/PE; 
• Pavimentar a via de acesso ao Mirante do Cruzeiro no Município de Salgueiro/PE; 
• Pavimentar com asfalto a via de acesso ao bairro Santa Margarida – trecho entre 
o Estádio Cornélio de Barros e Asa Branca; 
• Reformar o centro de comercialização de produtos associados ao turismo do 
município de Salgueiro/PE; 
• Revitalização e reforma da infraestrutura para adequação de espaço de interesse 
turístico no Mirante do Cruzeiro; 
• Revitalizar o acesso ao parque de exposições e ao Mirante do Cruzeiro no 
Município de Salgueiro-PE; 
• Atualizar a política urbana de Salgueiro de forma que possamos orientar o 
crescimento econômico, urbanístico, viário e ambiental de Salgueiro; 
• Implantar o Parque Municipal no distrito de Umãs equipado com campo de 
futebol, quadra poliesportiva, pista de cooper e arborização.  
 
 
 
EIXO 2 – SAÚDE 
 
 
• Implantar 04 academias da saúde; 
• Ampliar instrumentos de incentivo aos profissionais de saúde que possuem 
melhores resultados na rede municipal de saúde, como: a melhoria da qualidade do 
atendimento; 
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• Ampliar a cobertura de Unidade Básica de Saúde do município em mais 04 
unidades (Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Cohab e Asa Branca); 
• Ampliar política municipal para combater o uso de álcool e drogas, e criar 
instrumentos mais eficazes de apoio ao tratamento de dependentes químicos; 
• Construir um Centro de Zoonose para termos uma política de cuidados aos 
animais de rua do município, resultando também numa diminuição no quantitativo; 
• Estimular a criação de uma associação de proteção aos animais para ajudar o poder 
público em ações de proteção animal e realização de campanhas educativas de adoção; 
• Implantar Unidade Básica de Saúde – UBS, com atendimento noturno; 
• Implantar Centro de Reabilitação (Fisioterapia e Terapia ocupacional) para 
pessoas com necessidades especiais; 
• Persistir na luta pela implantação do IML em Salgueiro, junto ao governo do 
Estado; 
• Implantar sistema de agendamento e acompanhamento de consultas e exames; 
• Promover estratégias, programas, ações e projetos voltados à saúde da mulher. 
 
 

 

EIXO 3 – EDUCAÇÃO 

 

• Implantar ações que possam reduzir a evasão escolar e corrigir o fluxo escolar 
para fortalecer o Busca Ativa e o Projeto de Alfabetização e Aceleração da Aprendizagem 
- AFA; 
• Implantar programa/sistema para estruturar os processos pedagógicos de 
alfabetização das crianças na idade certa através de Avaliação Interna Periódica, 
Premiação e Valorização dos Profissionais e Incentivo à Leitura; 
• Fortalecer o Projeto Escola Leitora; 
• Implementar modelo de Projeto Escola Sustentável; 
• Ampliar as estruturas das salas de aulas nas escolas municipais; 
• Implantar laboratórios móveis de informática nas escolas da rede municipal; 
• Garantir a continuidade da entrega do kit completo de fardamento, mochila, 
material escolar ao aluno da rede municipal; 
• Ampliar parceria entre Prefeitura e Instituições de ensino para complementar o 
programa de estágio; 
• Ampliar 470 vagas para crianças de 0 a 3 anos através da conclusão das creches 
de Conceição das Crioulas e Planalto, e construção de uma creche no Bairro Nossa 
Senhora Aparecida; 
• Construir 05 escolas municipais (Residencial Santo Antônio, Nossa Senhora 
Aparecida, Divino Espírito Santo, Montevidéu e Nossa Senhora Perpétuo Socorro); 
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• Investir em materiais pedagógicos e jogos educativos nas creches e escolas da 
educação infantil; 
• Investir em equipamentos para implantação de laboratórios de Ciências nas 
escolas do Ensino Fundamental anos finais; 
• Investir nos acervos das bibliotecas escolares do município; 
• Construir 06 quadras cobertas nas escolas municipais; 
• Ampliação e fortalecimento da Bienal do Livro; 
• Criar instrumento de incentivo de estágio para implantação do programa de 
estágio para rede privada. 

 

 

EIXO 4 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE PESSOAS 

 
 
• Ampliar as atividades do CREAS – Centro de Referência Especializado em 
Assistência Social e do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social; 
• Ampliar ações de Acesso ao mercado de trabalho; 
• Ampliar ações de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes; 
• Ampliar ações de erradicação do trabalho infantil; 
• Ampliar as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV; 
• Ampliar o Programa Cadastro Único Itinerante; 
• Ampliar parcerias com Organização da Sociedade Civil que sejam cadastradas no 
conselho municipal de Assistência Social, como PROAC, APAE, entre outros;  
• Ampliar parcerias para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade 
social (idosos, crianças, população de rua, etc); 
• Ampliar fortalecimento de controle social através dos conselhos ligados a 
Secretaria de Desenvolvimento Social; 
• Ampliar captação de recurso através da apresentação de projetos; 
• Ampliar em todas as escolas municipais e postos de saúde sistemas de geração de 
energias alternativas a exemplo da energia solar; 
• Criar um programa de coleta de óleo de cozinha reduzindo a poluição causada 
pelo óleo e convertendo em sabão; 
• Ampliar a capacidade do Aterro Sanitário; 
• Implantar nas escolas municipais um programa de horta comunitária; 
• Implantar o viveiro municipal de mudas da caatinga para ajudar na arborização 
urbana e rural; 
• Ampliar o Programa de Arborização Urbana e Reflorestamento; 
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• Ampliar Programa de Unidades de Conservação Ambiental (UCs) e uso 
sustentável da caatinga; 
• Implementar programa de coleta seletiva de lixo e programa de incentivo a criação 
de cooperativas de catadores e materiais recicláveis; 
• Implementar ações para estimular a comercialização dos produtos reciclados; 
• Enviar proposta para o Governo Federal para utilização da água da transposição; 
• Ampliar ações de perfuração de poços na área rural e nos Centros de Referência 
da Assistência Social – CRAS; 
• Promover e incentivar a agricultura sustentável; 
• Realizar um planejamento hídrico integrado para área rural do município, 
adequando as ações à realidade de cada localidade; 
• Aquisição Patrulha Mecânica para cada distrito do município (escavadeira 
hidráulica, patrol, caçamba e pipa); 
• Criar condições para ampliar a oferta de cursos universitários no município, 
transformando Salgueiro em um Polo Universitário; 
• Implantar um centro de artesanato; 
• Implantar uma Praça Gastronômica, na Praça Operação Guararapes, bairro Bomba; 
• Criar a Agência de Desenvolvimento de Salgueiro através de parcerias com 
SECRAEM, SENAC, SENAI, SESI, AD DIPER, CDP Sertão, CDL, Sindlojas, IF e 
Universidades; 
• Ampliar bolsas de estágios na rede municipal de 200 para 300 vagas com remuneração; 
• Criar o selo ‘Amigo do Governo’ para empresas que incentivem a oferta de vagas de 
estágio e primeiro emprego; 
• Reativar o Parque de Vaquejada de Salgueiro; 
• Criar instrumento de incentivo de estágio para implantação de programa de estágio 
para rede privada; 
• Criação da Agência de Desenvolvimento de Salgueiro; 
• Implantar instrumentos de incentivos fiscais (redução de impostos) e Não-fiscais 
(implantação de infraestrutura / doação de terrenos) por força de lei para atrair novas empresas 
para Salgueiro; 
• Montar a Feira do Empreendedor de Salgueiro em parceria com o SEBRAE e outros 
órgãos do setor, partindo da segmentação, capacitação até a apresentação desses negócios; 
• Implantação de um Calendário Anual de Eventos; 
• Implantar a E-Salgueiro - Cidade Inteligente, Conectada e Sustentável; 
• Criar as condições para ampliar a oferta de novos cursos no campus da Universidade 
de Pernambuco –UPE em Salgueiro, UNIVASF E FACHUSC; 
• Criar feira de exposição de animais em parceria com a ADAGRO, SEBRAE E IPA, 
com leilão financiado pelo Banco do Nordeste; 
• Implantar programa de piscicultura dos açudes e barreiros; 
• Implantar programa de kits de irrigação; 
• Implantar programa de patrolamento das estradas vicinais; 
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• Elaborar um calendário anual de Dias de Campo nos vários distritos de acordo com 
sua vocação econômica; 
• Ampliar/Extensão do Programa chamado “Fala Jovem”, tendo como parceria 
profissionais capacitados, incentivando os jovens a continuar na rotina de estudos. 
• Implementar o Programa “Jovem Empreendedor”; 
• Ampliar parcerias com o Sistema S para realização de cursos profissionalizantes para 
os jovens do nosso município; 
• Desenvolver ações empreendedoras para a inserção das mulheres no mercado de 
trabalho; 
• Implantar programa de apoio às atividades culturais para grupos prioritários e/ou em 
situação de vulnerabilidade social (mulheres, LGBTQI+, idosos, crianças e adolescentes); 
• Criar Centro de Especialização de Atenção à Mulher – CEAM; 
• Criar Sede da Coordenadoria da Mulher; 
• Dar continuidade ao fortalecimento das políticas públicas direcionadas à mulher; 
• Dar continuidade a realização de palestras de orientação dos direitos da mulher; 
• Persistir na luta pela implantação da Delegacia da Mulher em Salgueiro, junto ao 
Governo do Estado; 
• Implantar projetos de geração de renda para mulheres através de oficinas de 
qualificação, priorizando segmentos historicamente não ocupados por mulheres. 

 

EIXO 5 – SERVIDOR MUNICIPAL 

 

• Ampliar instrumentos de valorização dos servidores que obtenham bons 
resultados. Instrumento de incentivo a melhoria da qualidade do atendimento, gerando 
economia, otimização de tempo, etc; 
• Fortalecer e estruturar o Programa de formação para profissionais da rede 
municipal; 
• Buscar parceria para oferta de curso de especialização na área de gestão escolar 
para gestores, adjuntos e secretários escolares; 
• Ampliar o sistema do Portal da Transparência para que possamos ser um 
instrumento de fiscalização da sociedade e dos gastos públicos municipais; 
• Ampliar/Implementar os canais de atendimento ao público, através da Ouvidoria 
Geral do Município e um telefone 0800; 
• Ampliar o sistema de protocolo, dando mais celeridade aos processos 
administrativos; 
• Ampliar a Central de Compras do Município; 
• Implementar o programa ‘Prefeitura Sem Papel’ que dará uma completa 
celeridade nas digitalizações dos processos administrativos, dando mais agilidade, 
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eficiência nas ações, reduzindo a burocracia, tempo de espera e até mesmo os gastos 
supérfluos de papel ofício na gestão pública municipal; 
• Implantar a semana do servidor municipal com atividades culturais, esportivas de 
formação e capacitação profissional; 
• Implementar o sistema de ponto eletrônico e câmeras de segurança no setor de 
trabalho, para mantermos o compromisso e bem-estar, diariamente, com os servidores e 
público em geral; 
• Ampliar as parcerias educacionais com as instituições de ensino superior: UPE, 
IF-SERTÃO, FACHUSC, UNINASSAU, dentre outras, para viabilizar cursos de 
qualificação temporária, graduações e pós-graduações no nosso município; 
• Ampliação e manutenção na estrutura predial do órgão municipal, trazendo 
melhorias em acessibilidade, assistência ao servidor e ao público em geral; 
• Transformação do FUNPRESSAL (Fundo de Previdência dos Servidores de 
Salgueiro) em uma Autarquia Previdenciária, dando total liberdade da Gestão aos 
Servidores; 
• Doação da sede ao FUNPRESSAL; 
• Manutenção da diversificação dos recursos financeiros, otimizando os ganhos 
com os investimentos do FUNPRESSAL; 
• Obtenção do Pró-Gestão, modernizando a Gestão do FUNPRESSAL. 


