
Repensando a nossa Cidade Parte II 
“O trabalho não pode parar” 

 
 
 
À População de nossa amada Boquira: 
 

 

 Estimados amigos, conterrâneos e munícipes de nossa amada cidade, como é de conhecimento de 

todos, estamos nos aproximando de mais um importante momento para o futuro do nosso município, 

momento esse que irá definir os rumos da nossa cidade pelos próximos quatro anos, é também o momento 

em que brindamos a nossa democracia com o exercício de nossa cidadania ao escolher os governantes 

responsáveis para nos conduzir rumo ao desenvolvimento e ao progresso, com a responsabilidade de 

elaborar políticas públicas, modernas eficazes e eficientes, que acima de tudo atenda as necessidades de 

nossa população. 

 Diante do grande avanço alcançado em nosso município pelo empenho e compromisso de nossa 

gestão no período de 2017 a 2020, fui convocado por nossa população a me apresentar novamente dessa 

vez como candidato a reeleição. Como é do conhecimento de todos, sempre busquei exercer minha função 

de gestor com empenho e responsabilidade com a coisa publica, fazendo do nosso município um lugar 

melhor para toda nossa população, hoje carrego comigo o orgulho e da sensação de que cumprimos nosso 

papel, contudo, não posso negar ao município que tanto fez por mim e por minha família a possibilidade de 

fazer algo a mais por ele. Temos uma responsabilidade muito grande com essa terra, mas acima de tudo 

tenho o compromisso de continuar a desenvolver uma administração participativa voltada para o povo e 

que contemple avanços reais em todas as áreas (saúde, educação, emprego e renda, apoio ao homem do 

campo, esporte e lazer além de segurança pública). Para tanto, elaboramos cuidadosamente juntamente 

com profissionais de cada área um projeto (Plano de Governo), buscando detalhar nossas propostas. 

 Acreditamos firmemente no sucesso desse “Projeto”, não só por ele estar pontuando melhorias 

significativas a serem feitas em nossa cidade, mas acima de tudo por ele ter sido um documento que foi 

construído em parceria com a nossa população. Por fim gostaríamos de expressar nossos agradecimentos 

em primeiro lugar a Deus por nos iluminar para tomar a decisão certa na hora certa, a todas as famílias 

Boquirenses e ao povo em geral, que manifestaram infinitas demonstrações de carinho e esperança por 

onde passamos. 

 Esse é o nosso compromisso!  

 

Um abraço carinhoso,  

 

Luciano de Oliveira e Silva 

 

  
  
 



 

Repensando a nossa Cidade 
 

 
 
Proposta de Luciano para Saúde: 
“Luciano vai ampliar de 70%  para 100% a cobertura de PSF de Boquira” 
 

• Aperfeiçoamento da Central de Marcação Municipal informatizando e interligando a todos os 
postos, com ampliação dos procedimentos especializados (exames ultra-sonografia, Raio X, 

exames laboratórios) além de ampliar o número de consulta especializadas em Ginecologia e 
Obstetrícia, Cardiologia, Ortopedia e Pediatria; 

• Melhoramento de toda rede de Assistência Farmacêutica (Farmácia Básica), garantindo o 

abastecimento continuo e ininterrupto aos postos de saúde da rede, ampliando inclusive o 
elenco de medicamentos da Farmácia Básica como contra partida do Fundo Municipal de 

Saúde; 

• Reedição de novos convênios em parceria com o Ministério da Saúde, Município e Estado, 

visando a conclusão e mudança de finalidade do Hospital Municipal de Boquira.  

• Aquisição de novas ambulância zero KM, sendo uma equipada para atendimento de pacientes 

em estado avançado,  para atender a população da sede e zona rural em viagens longas. 

• Implantação de uma política de valorização dos profissionais de saúde (agentes comunitários, 

agentes de endemias, técnicos e auxiliares) contemplando bônus por alcance de metas e 

qualidade do serviço; 
 
 

Proposta de Luciano para Educação: 
 

• Construção de um Centro de Formação Cultural – CFC, com salas de aula, auditório, sala de 

vídeo conferencia, biblioteca e refeitório, destinado a formação e capacitação de professores e 
alunos da rede municipal de ensino; 

• Modernização do Transporte escolar, fiscalizando e exigindo ônibus mais modernos, seguros e 
confortáveis para transporte de alunos e professores; 

• Estabelecer um calendário municipal trimestral para discutir em parceria junto as entidades 
(sindicato dos Professores, associação de pais e alunos, grêmios, conselhos) propostas de 

aperfeiçoamento das atividades; 

• Contratação de Convênio autorizado pela Câmara Municipal, constituindo parceria entre a 
Secretaria Municipal de Educação e a Escola Família Agrícola, com a finalidade de incorporar os 

custos de manutenção, alimentação e de Professores a Rede Municipal, proporcionando uma 
maior disseminação de conhecimento e uma maior tranqüilidade na formação de novos 

técnicos para atuarem no município; 

• Capacitação continuada para todos os professores, sem clientelismo, buscando garantir 

melhores pratica de ensino e conseqüentemente explorar ao Maximo o potencial de cada 

professor. 
 

 

Proposta de Luciano para Geração de Emprego e Renda: 
“Luciano vai criar novos postos de Trabalho” 

 



• Implantar o Sistema de Incentivo Fiscal, contemplando Pequenos Empresários e outros 

Empregadores com mais de 10 funcionários com redução progressiva do IPTU e ISS. 

• Criar o Programa Municipal Meu Primeiro Emprego – PMMPE, vinculado a Secretária Municipal 

de Assistência Social, com o objetivo de qualificar e inserir os jovens Boquirenses no mercado 
de trabalho; 

• Estimular em parceria com SEBRAE a criação de Cooperativas de Reciclagem e Poupa de Frutas 
visando aproveitar o potencial produtivo de frutas típicas da região (umbu, manga, ceriguela, 

acerola...) para absolver 20 funcionários; 

• Estimular através de isenção fiscal a implantação ou permanência de novas empresas 

(cerâmicas, mineradoras, corte costura...) que tenham capacidade de absolver mão de obra 

municipal; 

• Desprecarisar os vínculos de trabalho dos Agentes de Endemia convocando processo seletivo 

para 20 vagas sendo 14 de Agentes de Endemia Municipal – AEM  e 6 de Agente Comunitário 
de Saúde – ACS;   

 
 

 

 

Proposta de Luciano para o Homem do Campo: 
 

• Trabalhar em parceria com as associações comunitárias disponibilizando equipamentos e 
implementos agrícolas através do Banco do Nordeste e o Governo do estado para aumentar o 

incentivo ao pequeno produtor rural. 

• Apoio Técnico especializado (agrônomo e veterinário), supervisionado pela Secretária Municipal 

de Agricultura para orientar acompanhar e estimular o pequeno produtor rural a melhor 

explorar seus recursos naturais e maximizar sua produção, estabelecendo assim uma cultura 
produtiva familiar em nosso município; 

• Contratação de Técnicos Agrícolas através de convênio (item 4 da Ed.) autorizado pela Câmara 
Municipal, para atuarem vinculada a Secretaria Municipal de Agricultura e sindicato no apoio ao 

pequeno e médio produtor;   

• Absorção da produção de produtos típicos da agricultura familiar para compor 80% dos itens 

consumidos na merenda escolar (ação supervisionada pelas Secretarias Municipal de Educação 

e Agricultura); 

• Construção do Parque Municipal de Exposição, juntamente com o Mercado de Animais com a 

finalidade de expor e comercializar animais de pequeno, médio e grande porte, alem da criação 
da Feira de Exposição – EXPOBOQUIRA, espaço para valorizar o trabalho dos produtores 

municipais, oportunizando aos mesmo a possibilidade de realização de grandes negócios com 
outros produtores da região; 

• Limpeza das lagoas e aguadas do município; 

• Perfuração, de 20 poços artesianos com instalação, construção de Bebedouros e caixas nas 

localidades com maior dificuldade de abastecimento de água.    

 
 

 

Proposta de Luciano para o Esporte e Laser: 
“Luciano vai a liga municipal de futebol” 
 

• Criação das Olimpíadas Escolares, evento realizado pelo município com o propósito de revelar e 
estimular os melhores atletas nas modalidades coletivas e individuais, garantindo inclusive 

premiações; 

• Resgate da Semana Municipal da Cultura, evento destinado promoção dos artistas locais em 

parceria com as escolas do município, seja da sede ou zona rural; 



• Apoio a criação da Liga Municipal de Futebol de Boquira, com fortalecimento do Campeonato 

Municipal de Futebol, incentivando a participação de times da sede e principalmente da zona 
rural.     

• Reforma e adaptação do Estádio Municipal Dr. José Lins da Costa, Pov. do Brejo Grande; 

• Apoio aos movimentos locais nos distritos e localidades do município.  

 
 

 

 

Proposta de Luciano para Segurança Publica: 
“Luciano vai criar a Guarda Municipal” 
 

• Implantação no Município de um Grupamento Especial da Policia Militar (Catinga), com a 

finalidade de reforçar a segurança de Boquira e Região; 

• Criação da Guarda Municipal de Boquira, para trabalhar em parceria com a Policia Militar, com a 

responsabilidade de zelar pelo Patrimônio e Repartições. Todos os guardas municipais serão 

contratados através de concurso publico. 

• Apoio logístico, alimentar e de moradia a CIA da Policia Militar lotada no município, visando 

proporcionar melhores condições de trabalho aos PMs.  
 

 
 

 

 

Proposta de Luciano para Obras e Serviço: 
“Luciano vai recuperar 100% das estradas vicinais” 
 

• Pavimentação asfáltica de 30 ruas e avenidas da sede e distritos do município; 

• Implantar o Programa Banho de Luz, levando iluminação publica a todas as ruas e praças da 
cidade. 

• Recuperação e manutenção das estradas vicinais do Município, criando frentes de serviço 
manuais e mecânicas, recompondo 100% das estradas no período de quatro anos; 

• Construção de um Aterro Sanitário, através de convenio firmado entre o Ministério do Meio 

Ambiente e Município, visando solucionar o problema do lixo em nossa cidade. 
 

 
“Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado,  

cuidando dele, não por força mas de boa vontade  
assim como Deus o faria.” (I Pedro 5) 

 

 

Esse é o nosso compromisso! 


