


 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A população do município de Macaíba terá a oportunidade de escolher e eleger 

seus próximos governantes no próximo dia 02 de outubro. Os representantes 

da Coligação União e Trabalho apresentam este Programa de Governo, que 

traz em seu bojo os anseios da população macaibense. Trata-se de um 

governo que se propõe democrático, participante e comprometido com o 

crescimento e o desenvolvimento sustentável da cidade. 

 

O trabalho é baseado nas ações ora executadas e dá continuidade a uma 

gestão que tem a aprovação dos seus munícipes. Sabemos que nem tudo é 

possível de se realizar em quatro anos, mas o que está proposto é possível de 

ser realizado. 

 

Trata-se de um programa que, enquanto projeto, reflete as reivindicações da 

população, assim como dos movimentos sociais e dos partidos da coligação, 

para trazer mais melhorias para a população de Macaíba. As ações propostas 

partem de um diagnóstico amplo das necessidades do município, constituindo-

se em propostas concretas e que são viáveis, de acordo com as áreas 

estratégicas aqui apresentadas.  

 

 

 

 

 

Fernando Cunha Lima Bezerra 
Prefeito 

 Auri Alaécio Simplício 
Vice-Prefeito 

 
 
 
 
 



 

 

PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2017-2020 

MUNICÍPIO DE MACAÍBA 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 Capacitação de servidores para proporcionar um serviço público de 

qualidade; 

 Reajuste de salários de servidores; 

 Modernização da estrutura de Tecnologia da Informação; 

 Realização e implementação de concurso público. 

 

PLANEJAMENTO 

 Integração das ações governamentais. 

 

FINANÇAS 

 Implantação do calendário de pagamento para todos os servidores e 

prestadores de serviços ao Município. 

 

TRIBUTAÇÃO 

 Programa de incentivos e educação tributária; 

 Programa de modernização tributária. 

 

AGRICULTURA 

 Organizar e estimular as cadeias produtivas da agricultura familiar; 

 Implantar locais para exposição e comercialização dos produtos da 

agricultura familiar, produtos agroecológicos e do artesanato; 

 Apoiar e estimular iniciativas voltadas para o beneficiamento, 

industrialização e comercialização da produção rural; 

 Cadastrar as diversas cadeias produtivas da agropecuária 

potencializando-as; 

 Apoiar os criadores nos programas oficias de vacinação; 

 Apoiar e estimular os pequenos irrigantes; 

 Elaborar projetos nas principais comunidades rurais com sistemas de 

abastecimento e/ou armazenamento d'água; 

 Incentivar os pequenos produtores com corte de terra e distribuição de 

sementes e/ou mudas. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 Implantação da infraestrutura do Distrito Industrial de Macaíba - DIM; 

 



 

 

 Implantação de programas de geração de emprego e renda 

aproveitando as potencialidades locais; 

 

ESPORTE E LAZER 

 Dar continuidade aos investimentos na vila olímpica; 

 Construir e/ou recuperar ginásios e quadras de esportes; 

 Promover atividades esportivas nas zonas urbana e rural. 

 Promover e/ou incentivar programas de esporte como, por exemplo, 

"segundo turno" para os alunos da rede municipal de ensino; 

 Incentivar a prática desportiva diversificada. 

 

CULTURA E TURISMO 

 Aumento e incentivo ao "Projeto Xadrez na Escola"; 

 Aumento e incentivo ao "Projeto Escola de Música Municipal"; 

 Incentivo ao "Projeto de Teatro na Escola" 

 Recuperação do "Projeto Ponto de Cultura"; 

 Incentivo aos Projetos: "Auto do Solar e Festival de Quadrilhas Juninas"; 

 Resgate e/ou incentivo a Banda de Música do Município; 

 Ações culturais do "Projeto Cinema na Praça" nas localidades e no Pax 

Club; 

 Divulgação dos pontos turísticos de Macaíba; 

 Capacitação de pessoal para desenvolver o turismo municipal; 

 Projetos de inclusão da Cidade como um dos destinos de visitação 

turística; 

 Implementação das ações do plano municipal de cultura. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Aumento da rede básica de assistência social com o aumento das 

unidades; 

 Melhoria das unidades de assistência social existentes; 

 Apoio e ampliação do programa de construção de unidades 

habitacionais para população carente; 

 Apoio e ampliação do atendimento aos idosos do município; 

 Ampliação e manutenção dos programas sociais em parceria com os 

governos federal e estadual; 

 Apoio a entidades de proteção à criança e adolescentes; 

 Apoio a entidades de proteção à mulher. 

 

INFRAESTRUTURA 

 Construção do Centro Administrativo Municipal; 



 

 

 Reivindicar recursos junto aos Governo Federal e/ou Estadual para a 

construção de uma Nova Ponte sobre o rio Jundiaí; 

 Construção/Recuperação de calçamento e asfaltamento de ruas na zona 

urbana e zona rural; 

 Construção/Recuperação de estradas vicinais; 

 Construção/Recuperação de prédios públicos; 

 Ampliação/Manutenção da iluminação pública na zona urbana e zona 

rural; 

 Melhoria da iluminação pública urbana com lâmpadas LED 

 Urbanização de vias públicas; 

 Manter as vias vicinais e das passagens molhadas; 

 Ampliação do sistema e abastecimento d'água com escavação de poços 

e adutoras; 

 Construção e/ou ligação de ruas para acesso sul do novo aeroporto de 

São Gonçalo de Amarante; 

 Reivindicar recursos junto ao Governo Federal e/ou Estadual para 

implantação da iluminação da BR-304; 

 Reivindicar recursos junto ao Governo Federal e/ou Estadual para a 

construção do acesso da ZPE de Macaíba; 

 Reivindicar recursos junto ao Governo Federal e/ou Estadual para a 

duplicação da BR-226, com facilitação dos cruzamentos e implantação 

da iluminação e calçadas; 

 Proporcionar mais acessibilidade nos logradouros e prédios públicos. 

 

EDUCAÇÃO  

 Ampliar a rede básica de educação com a construção de novas escolas; 

 Recuperar e manter as unidades existentes; 

 Ampliar e/ou melhorar o "Programa Merenda Escolar"; 

 Adquirir e distribuir fardamento para a rede Municipal de Ensino; 

 Dotar as unidades de equipamentos para proporcionar uma boa prática 

de ensino; 

 Implantar atividades esportivas e culturais para complementar o tempo 

integral do aluno; 

 Ampliar e/ou melhorar o "Programa de Transporte Escolar do Município"; 

 Manter as vagas existentes nas escolas e conforme a demanda ampliar 

a oferta; 

 Valorizar o Magistério para alcançar um ensino público de qualidade; 

 Capacitar os servidores da rede municipal de ensino; 

 Ampliar o acesso à internet nas escolas; 

 Ampliar o número de bibliotecas nas escolas. 



 

 

SAÚDE 

 Aumentar a rede básica com a construção de novas unidades de saúde; 

 Implementar a Estratégia Saúde da Família, priorizando os bairros de 

maior vulnerabilidade; 

 Estruturar as unidades básicas para um atendimento de qualidade aos 

munícipes; 

 Criar e/ou resgatar projetos municipais para atendimentos das ações da 

atenção básica; 

 Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos da farmácia básica 

à população na rede básica de saúde; 

 Implementar e/ou ampliar os programas do Ministério da Saúde. 

 Manter e melhorar o funcionamento da UPA 24 horas; 

 Reestruturar a Vigilância Sanitária; 

 Propiciar a capacitação de profissionais nas áreas de saúde; 

 Capacitar os servidores para o atendimento humanizado, garantindo 

assim a melhoria do acolhimento na rede de saúde pública; 

 Ampliar em parcerias com o governo do estado, cirurgias eletivas; 

 Ampliação da coleta de leite humano e criação do banco de leite 

humano do município. 

 

MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

 Programas de incentivo a educação ambiental; 

 Aumento da arborização urbana no município; 

 Projetos para construção de praças; 

 Reestruturar a Secretaria de meio ambiente e urbanismo para agilizar a 

tramitação dos processos ambientais e urbanísticos; 

 Apoio a instituições que cuidam e acolhem animais. 

 Reivindicar recursos junto ao Governo Federal e/ou Estadual para 

implantação do projeto de regularização fundiária no município; 

 

SANEAMENTO BÁSICO 

 Reivindicar recursos junto ao Governo Federal e/ou Estadual para 

implantação gradual da coleta seletiva de resíduos sólidos; 

 Ampliação do sistema de abastecimento de água no município, em 

parceria com o Governo Estadual e Federal; 

 Ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município, em 

parceria com o Governo Estadual e Federal; 

 Ampliação da rede de drenagem urbana municipal, em parceria com o 

Governo Estadual e Federal. 

 

 



 

 

SEGURANÇA 

 Ampliação da cobertura do vídeo monitoramento; 

 Ampliar a parceria mediante convênio com a Secretaria de Estado da 

Segurança Pública. 

 Realizar capacitação para a defesa civil municipal. 

 Realizar estudos visando a implantação da Guarda Municipal. 

 

TRÂNSITO 

 Reivindicar recursos junto ao Governo Federal e/ou Estadual para a 

implantação de novas ciclovias na cidade; 

 Viabilizar projeto e/ou parceria com o Governo Federal e Estadual de 

criação de linhas de transporte de massa, integrando a região 

metropolitana; 

 Implementar as ações do plano municipal de mobilidade, como exemplo 

o transporte interbairros. 


