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PROGRAMA DE GOVERNO FRENTE POPULAR DE SURUBIM

O programa de governo da candidatura à reeleição de Ana Célia Cabral de Farias
(prefeita),  em parceria com Edigar Barbosa Leal (vice-prefeito), visa à orientação de
ações para a gestão municipal no período de 2021 a 2024, garantindo aos cidadãos de
Surubim a  garantia  de  direitos  básicos,  tais  como:  Educação;  Infraestrutura;  Saúde;
Turismo,  Cultura  e  Esporte;  Assistência  Social;  Mobilidade,  Reforma  Urbana  e
Segurança;  Desenvolvimento  Econômico;  Gestão  Pública;  e  Sustentabilidade
Ambiental.

Esse programa parte das premissas norteadoras das gestões do Partido Socialista
Brasileiro (PSB), considerando-se, dessa maneira, que:  

Os governos socialistas mostraram-se comprometidos com um
modelo de gestão pautado no planejamento, monitoramento, na
articulação  de  políticas  integradas  e  setorializadas.  A
preocupação  com  a  racionalização  dos  recursos  públicos  foi
evidenciada como uma prática estruturante. A atenção ao estado
de direito, com ênfase nas políticas de erradicação da pobreza e
ampliação  das  oportunidades,  alicerçadas  na  busca  pela
igualdade social. (COUTINHO, 2020, P.06)

Nesse sentido,  é importante  salientar  que o programa que será apresentado a
seguir é a junção de um planejamento estratégico pensado com o intuito de realizar a
manutenção  dos  avanços  nos  cuidados  à  população,  conforme  compromisso
estabelecido pela Prefeita Ana Célia, iniciados na gestão 2017/2020, e que se pretende
ampliar  por  mais  um mandato,  acrescido  da  necessidade  de  se  apresentar  soluções
possíveis  para  mitigar  os  impactos  resultantes  da  pandemia  da  Covid-19.  Outro
elemento  norteador  é  a  necessidade  de preparar  a  cidade para o seu centenário  que
ocorrerá em 2028, sendo preciso que tal marco comece a ser vislumbrado a partir de
agora para consolidar a liderança regional de nosso município. 

A inovação  para  essa  nova  gestão  almejada  é  a  proposição  de  dois  grandes
pilares intersetoriais, que são frutos de metodologia coordenada nas ações que foram
desenvolvidas durante o combate aos efeitos imediatos da pandemia. O primeiro eixo,
“Fé no Futuro”,  tem por função preparar  o município para o centenário,  oferecendo
equilíbrio  ambiental;  infraestrutura  e  bem-estar  social.  O segundo,  por  sua vez,  ‘‘O
Cuidado  Não  Pode  Parar’’,  prevê  a  ampliação  das  conquistas  e  a  manutenção  do
cuidado estabelecido durante a primeira gestão.

Todo o  programa está  pensado para  ser  executado  com vistas  a  atender  aos
anseios  da  população  e  fortalecer  os  vínculos  de  parceria  com o  Governo  Federal,
Estadual e as Associações Civis, tendo como base um município forte, desenvolvido e
que possa oferecer aos seus cidadãos uma melhor qualidade de vida.
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1. O CUIDADO NÃO PODE PARAR

 Aumentar o número de especialidades médicas em atendimento ambulatorial.

 Criar o Núcleo de Saúde do Trabalhador com vistas a reduzir e/ ou tratar doenças
ocupacionais e acidentes de trabalho e proporcionar melhor qualidade de vida aos
trabalhadores.

 Qualificar o  atendimento à saúde bucal do município, através da implantação do
CEO (Centro de Especialidade Odontológica) e a descentralização através da UOM
(Unidade Odontológica Móvel), bem como aumentar o número de atendimentos do
LRPD (Laboratório Regional de Prótese Dentária).

 Instituir  o  Programa Saúde na Hora em Unidades  Básicas  de  Saúde (UBS) ,
estendendo o horário de atendimentos nestes serviços.

 Implantar  Academias  da  Saúde nos  bairros  de  Bela  Vista,  São  José,  Chéus  e
Mimoso.

 Implantar uma UBS Móvel com o intuito de assegurar o atendimento primário de
saúde às populações de área descoberta e de difícil acesso.

 Instituir o  SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) através da implantação do
Programa Melhor em Casa.

 Requalificação  de  serviços:  nova  sede  para  a  base  do  SAMU  (Serviço  de
Atendimento Móvel de Urgência)  e ampliação da frota para o TFD (Tratamento
Fora do Domicílio).

 Implementar a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos de modo a
desenvolver Farmácias Vivas em Unidades Básicas de Saúde.

 Criar  o  Programa  Território  de  Paz,  com  objetivo  de  prevenir  riscos  sociais
através da construção da cultura paz e não violência, a mediação de conflitos e o
enfrentamento  ao  uso  conflituoso  de  drogas  por  meio  de  ações  de  prevenção,
atendimento e encaminhamento à rede.

 Promover a realização do  Domingo na Rua  quinzenalmente,  visando ao uso do
espaço público de forma segura em diferentes localidades de Surubim, inclusive na
zona rural.

 Realizar a eficientização energética através do Programa Ilumina Surubim, com
a  troca  da  iluminação  pública  por  LED,  reduzindo  a  conta  final  de  energia  do
município, além de contribuir com a segurança das vias municipais.
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 Instalar  iluminação apropriada no trecho da rodovia PE-90, entre o Bairro Santo
Antônio e a interseção com a Rodovia PE-106 (trevo – Vertente do Lério).

 Implantar  Central de Monitoramento 24h com câmeras de vídeo nos principais
corredores  urbanos  (locais  estratégicos),  proporcionando  maior  segurança  aos
cidadãos, famílias e comércio de forma geral, estabelecendo convênio de parceria e
integração  permanente  entre  Secretaria  de  Defesa  Social  Municipal  (SDS),
Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e CDL.

 Promover a descentralização das reuniões do Conselho Municipal de Segurança
nos bairros periféricos e zona rural de Surubim, fomentando a participação popular
na construção das políticas públicas de segurança do município.

 Surubim Brincante: instalar parques infantis nas principais áreas de convivência
do município (periferias e escolas), priorizando-se a garantia de espaços voltados à
primeira infância.

 Valorizar  os espaços públicos através  da revitalização  de praças,  instalação de
pórtico de entrada, estimulando o processo de arborização e reflorestamento no
município com plantação de árvores nativas.

 Efetivar a ação  Wi-fi da Gente nos espaços públicos de lazer,  e no entorno das
escolas municipais.

 Realizar ações voltadas para os praticantes de esportes radicais a fim de usarem
os espaços públicos criados para este fim, e implementar um Festival de Esportes
Radicais.

 Garantir a alfabetização das crianças de até sete anos, através de material didático
diferenciado,  metodologias  ativas  e  formação  continuada  para  os  profissionais
envolvidos.

 Promover a busca ativa escolar de forma intersetorial com a finalidade de prevenir
e reduzir a evasão escolar de crianças e adolescentes.

 Garantir  manutenção regular da  frota de transporte escolar com adequação das
rotas, e assegurando acessibilidade.

 Qualificar o  atendimento educacional inclusivo, ampliando o apoio profissional
especializado a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e superdotação, bem como implantar e equipar as salas de recursos multifuncionais
para melhorar o atendimento educacional e médico especializado.
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 Implantar a Educação do Campo através de parcerias institucionais que promovam
a qualificação docente para práticas inovadoras e sustentáveis na convivência com o
semiárido, e transformar uma escola rural em escola agrícola.

 Criar programa de transferência de renda municipal para atender às famílias em
situação de insegurança alimentar e nutricional no município.

 Construir 01 (um) novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no
bairro da Bela Vista, além de implantar o CRAS Itinerante, ampliando a oferta de
proteção social às comunidades rurais, bem como comunidades com dificuldade de
acesso aos CRAS já existentes.

 Fortalecer e ampliar a cobertura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos com a  implementação  dos  Espaços  ConVIVER,  levando  o  serviço  às
periferias e comunidades rurais, com utilização de prédios de escolas desativadas.
Tal ação deverá ser estendida às Pessoas com Deficiência, com a implementação do
Espaço  ConVIVER  Inclusão,  ofertando  serviços  intersetoriais  que  promovam
inclusão e proteção social, e sediando o Projeto Cuidar de Quem Cuida, cujo foco
são os cuidadores das pessoas com deficiência.

 Fortalecer o  Banco Municipal de Alimentos por meio do incentivo à redução do
desperdício e estimulando as doações através de incentivos fiscais. 

 Implementar o Projeto Amar Sem Temer, com o fomento de ações afirmativas e
transversais  que garantam proteção social,  reduzam desigualdades e promovam a
inclusão  para  o  público  LGBTQIA+,  fundamentadas  nos  eixos  de  acolhida  e
cidadania, promoção à saúde e fortalecimento psicossocial.

 Criar o Programa da Ciranda da Cidadania com ações descentralizadas que levem
serviços diversos para atender as populações da zona rural e que não tenham fácil
acesso aos serviços públicos. 

 Surubim  Acessível:  promover  acessibilidade  de  pessoas  com  deficiência  aos
diversos espaços públicos e privados através de ações de estruturação, de formação
e de articulação, a exemplo de construção de rampas, adequação de espaços físicos e
comunicação acessível.

 Apoiar a organizações e  entidades voltadas à proteção animal, estimulando sua
formalização,  bem como,  fomentar  ações  de  cuidado e  adoção responsável  com
animais abandonados.

 Requalificar os cemitérios com a construção de  velatórios e banheiros, a fim de
garantir espaço adequado e humanizado para as famílias enlutadas.
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 Ampliar a valorização do Servidor Municipal implementando Plano de Cargos e
Remunerações, agregando valor extra à remuneração através de Sistema de Gestão
por Metas (Meritocracia), garantindo o pagamento dos pisos salariais por categoria
profissionais,  bem  como  instituindo  programa  de  treinamentos  e  formação
continuada  com foco  na  humanização  do  atendimento  e  a  desburocratização  de
procedimentos. 
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2. FÉ NO FUTURO

 Implementar  o  Projeto  Fé  na  Juventude,  promovendo  autonomia  de  jovens
moradores em áreas de vulnerabilidade social, por meio de atividades integradas de
proteção  social  que  estimulem  seus  projetos  profissionais  e  o  acesso  ao  ensino
superior,  com a provisão de um auxílio  financeiro que garantam manutenção do
jovem nas atividades propostas.

 Estimular o empoderamento feminino através de ações articuladas que promovam
qualificação profissional,  geração de renda,  atenção à saúde feminina,  cidadania,
autonomia e autocuidado, bem como, ampliação das vagas em creches, apoiando o
desenvolvimento profissional das mulheres-mães.

 Instalar novas unidades do Programa Surubim Qualifica, com foco na criação de
oportunidades  para  grupos  historicamente  vulnerabilizados,  bem  como  as
comunidades da zona rural. Os cursos ofertados serão alinhados com a pluralidade
vocacional dos indivíduos, englobando as áreas de: moda e beleza; gastronomia e
culinária; corte e costura; além de tecnologia, que representa um nicho inovador de
mercado.

 Estimular a vocação têxtil do município através de incentivos aos empreendedores e
qualificação de mão de obra, buscando para isso parceria com o Sistema S (Senai,
Sesc, Sesi, Senac, Senar, Sescoop, Sest) e demais entidades do ramo.

 Criar  portfólio  impresso e  digital  (site  de informações  turísticas)  do  patrimônio
turístico de Surubim apresentando as festividades  tradicionais  do calendário  de
eventos,  bem  como  valorizar  o  patrimônio  histórico  (Casa  do  Taépe);  cultural
(Parque dos Mamulengos e Feira), ambiental (reservas de matas nativas e elementos
geológicos) e culinário (bares e restaurantes).

 Criar  o  Marco  Legal  da  Primeira  Infância  no  Município,  contemplando  a
construção  do Plano  Municipal  da  Primeira  Infância,  de  modo  a  garantir  ações
intersetoriais que envolvam as políticas públicas de Saúde, Educação e Assistência
Social, e promovendo a proteção integral das crianças de 0 a 6 anos e suas famílias.

 Fortalecer a Educação na primeira infância com a criação do Centro de Educação
Infantil para acolher crianças de três a seis anos, bem como ampliar a cobertura de
creches com a construção de duas novas unidades e a expansão da oferta de vagas.

 Adequar  as escolas  para que tenham um padrão mínimo de qualidade,  com
laboratórios  de  informática,  de  ciências  e  de  robótica,  sala  maker,  biblioteca,
internet sem fio, salas de aulas climatizadas, quadra de esportes coberta e espaços de
recreação.
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 Promover o fortalecimento das identidades religiosas minoritárias, por meio de
ações  articuladas  às  demais  políticas  setoriais  com  foco  no  enfrentamento  à
intolerância religiosa e na construção do respeito à pluralidade.

 Criar o  Laboratório Cultural para estudo e difusão das manifestações artísticas
locais,  com ênfase na tradição cultural  do Boi Surubim, bem como nas áreas de
dança, música, artesanato, gastronomia, artes plásticas, audiovisual, literatura, entre
outras.

 Realizar concurso público para complementação da defasagem do quadro funcional
da Prefeitura Municipal.

 Implantação do Programa Cultura da Gente, promovendo as expressões artístico-
culturais  em escolas  e  comunidades,  estimulando  a  criação  de  bandas  marciais,
grupos de dança e outras manifestações que representem a cultura local.

 Requalificar  a  Biblioteca  Municipal,  com  ampliação  de  acervo  impresso,  bem
como garantir acesso de qualidade à internet e sala multimídia, espaços para estudos
individuais e em grupo.

 Implantar  a  Educação  Integral  no  município para  os  Anos  Finais  do  Ensino
Fundamental.

 Fortalecer o acesso ao ensino superior, ampliando e qualificando a oferta do curso
pré-vestibular municipal, e garantindo a gratuidade do transporte universitário, além
de criar  Central  de Estágios,  com objetivo  de organizar  oferta  e  demanda dessa
atividade no município.

 Fomentar  a  instalação  de instituições  de  ensino  superior (IES),  com  cursos
presenciais, no território municipal.

 Realizar a pavimentação asfáltica nos distritos de Chéus e Mimoso, bem como a
ampliação de pavimentação dos bairros periféricos. 

 Implantar  a  Ação  Cidade  Jardim,  promovendo  a  arborização  da  cidade  e  o
reflorestamento do campo com espécies nativas, como forma de combater os efeitos
do aquecimento global.

 Revigorar  o  programa de coleta de resíduos sólidos,  com ampliação da coleta
seletiva para outros bairros, estabelecendo parceria com as escolas e movimentos
sociais  para  implantação  de  medidas  de  educação  ambiental,  e  instalação  de
coletores em pontos estratégicos do município.
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 Criar  espaço de triagem com melhores condições/estrutura nas quais os catadores
possam  ter  um  ambiente  adequado  para  a  separação  dos  materiais,  incubar
associação dos recicladores.

 Implementar  o  projeto de compostagem para produzir  adubo orgânico para ser
utilizado nos espaços públicos; quintais produtivos e para a agricultura familiar.

 Transformar  a Feira  de  Surubim  em patrimônio  cultural,  requalificando  sua
estrutura e  equipamentos  (açougue,  mercado  público), mantendo  o  seu  local  de
ocorrência  e  buscando  constantemente  o  ordenamento  setorial  dos  produtos
comercializados e a padronização dos bancos e das práticas de armazenamento dos
produtos e cobertas com maior organização das atividades.  

 Criar  Plano de Mobilidade Municipal,  contemplando a pavimentação de novas
vias,  o  reordenamento  do  trânsito,  a  criação  de  um  terminal  de  embarque  e
desembarque para os passageiros dos transportes coletivos (toyoteiros) e ações
de educação para o trânsito nas escolas.

 Estabelecer parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) para a
requalificação do trânsito na PE-90 entre o Loteamento Maracajá e a PE-106 com a
implementação de rotatórias nos principais cruzamentos e entradas para bairros.

 Combater o déficit hídrico no município, buscando universalizar o acesso à água,
através da ampliação da rede de distribuição em parceria com a Compesa, além de
ações de limpeza e ampliação de reservatórios de água já existentes, bem como a
construção de pequenos barreiros, açudes e tanques.

 Intensificar parceria para assistência técnica a fim de estimular agricultura de base
agroecológica através  de  ações  como:   formação  de  bancos  de  sementes  nas
comunidades rurais; fortalecimento comunitário, estimulando a criação de galinha
caipira;  a  estruturação  do  associativismo  no  município,  viabilizando  uma maior
produção e o acesso a mercados institucionais. 

 Implementar  Projeto  de  Agricultura  Urbana,  utilizando-se  do  reuso  de  águas
(bioágua) e instrumentalização técnica para a implementação de quintais produtivos
(hortas) principalmente nos bairros periféricos.
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