PROGRAMA DE GOVERNO MARCO AURÉLIO MEU AMIGO
Vice: Cel. Zé Alves

“VAMOS ENDIREITAR RECIFE”

APRESENTAÇÃO

As propostas de Governo da chapa majoritária, então postulante à Prefeitura da
Cidade do Recife, composta por Marco Aurélio Meu Amigo e Cel. José Alves, são
norteadas pelos princípios: da transparência, da modernização, do compromisso, do
trabalhismo participativo, das oportunidades geradas pelo capital/trabalho e do
protagonismo do cidadão, cujas especificações, inerentes a cada princípio, encontramse listadas abaixo:

TRANSPARÊNCIA
Visa o aperfeiçoamento institucional transparente permanente, tanto na
formulação de políticas como na relação da prefeitura com a sociedade, de modo a
ampliar e melhorar os instrumentos de controle, avaliação, desempenho e fiscalização
já disponíveis.

MODERNIZAÇÃO
Coloca a tecnologia e o urbanismo a serviço da requalificação do território e do
dinamismo econômico, presentes na busca constante por soluções inovadoras para os
problemas da sociedade, notadamente o uso de tecnologias que permitam um melhor
atendimento às necessidades da população, ganhos de agilidade e produtividade a
custos menores.

COMPROMISSO
Um grande pacto entre partes, a partir do qual o poder público se compromete
com resultados, ao passo que a população e o setor privado, comprometem-se com a
colaboração permanente e com parcerias que viabilizem projetos para o
desenvolvimento da cidade, respectivamente.

TRABALHISMO PARTICIPATIVO
Promove o desenvolvimento da cidade, ofertando uma substancial melhoria na
condição de vida em geral, onde a saúde, educação, habitação e segurança passam a ser
bens materiais compartilháveis com maior equidade.
O trabalho gera riquezas, que por sua vez, bem geridos, transformam-se em
bem-estar social. Quando todos tiverem acesso a usufruir das oportunidades criadas,
seja como empregados ou empregadores, poderemos mais rápido desenvolver a cidade.

OPORTUNIDADES GERADAS PELO CAPITAL E TRABALHO
Objetiva a convivência harmoniosa entre capital X trabalho, que são molasmestras para a construção do progresso e desenvolvimento coletivo e pessoal.

PROTAGONISMO CIDADÃO
Garantia e aprimoramento, por meio da prefeitura, das formas de uma
participação ativa e constante, onde as propostas de atuação serão baseadas numa
lógica de trabalho integrado entre poder público, sociedade civil, entidades e iniciativa
privada.

Uma vez tendo sido abordados os princípios regimentais do então plano de
governo, há de tratar-se especificamente dentro da estrutura político-administrativa
proposta, de todas as diretrizes de projeção, abordando todas as peculiaridades
inerentes a cada uma delas.
DIRETRIZES
Educação, Saúde, Segurança Pública, Mobilidade Urbana, Infraestrutura, Habitação,
Cultura Turismo Esporte e Lazer, Assistência Social, Trabalho, Meio Ambiente e
Sustentabilidade e Gestão.

EDUCAÇÃO
- Adesão imediata ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, através de
parceria com o Ministério da Defesa/Ministério da Educação;
- Diagnóstico, implantação e aprimoramento de creches já existentes;

- Diagnóstico e implantação do benefício “vouchers educacionais”, através de parceria
entre a Secretaria de Educação, Conselho de Educação, e representantes populares;
- Realizar uma ampla melhoria na infraestrutura dos equipamentos escolares, através
de indicadores e diagnósticos já existentes, bem como a melhoria nas condições de
trabalho para os profissionais e alunos da educação, ofertando-lhes condições dignas.

SAÚDE
- Distribuição de remédios de uso contínuo com o devido acompanhamento e controle,
garantindo a prestação de um serviço perene àqueles que necessitam;
- Funcionamento dos postos de saúde com equipe médica multiprofissional,
devidamente qualificada, inclusive, contando com a especialidade em atendimento aos
pacientes portadores de necessidades especiais;
- Entrega de 01 Unidade de Pronto Atendimento em Especialidades (UPA’E), no prazo
máximo de 1(um) ano, bem como a realização do devido melhoramento das UPA’S já
existentes na cidade;
- Profissionais de saúde com a garantia de remuneração de seus salários em dia, além
de uma gestão operacional que permita à população não mais ser submetida ao
constrangimento e ao desrespeito quando da falta de medicamentos e/ou profissionais
de saúde para a prestação de um serviço essencial.

SEGURANÇA PÚBLICA
- Guarda Municipal armada;
- Capacitação e qualificação da Guarda a cada 06(seis) meses;
- Eleição na categoria da Guarda Municipal para escolha de seu Comandante;
- Tolerância zero a todo e qualquer tipo de violência, com a elaboração e execução de
um forte sistema ostensivo desenvolvido em parceria com as polícias militar/civil e
bombeiros;
- Elaboração de projetos modernos de segurança, baseados em evidências,
desenvolvidos através de convênios firmados entre o governo estadual/federal e
município;
- Elaboração de projeto de segurança desenvolvido por profissionais tecnicamente
qualificados, fazendo uso, inclusive, de instrumentos tecnológicos, com o objetivo de
mitigar a violência assombrosa pela qual a cidade do Recife está vergonhosamente
conhecida a nível nacional;

MOBILIDADE
- Suspenção imediata de todas lombadas e pardais eletrônicos em horário de pico (rush),
por período aproximado de 30(trinta) dias, quando após da análise e realização de
estudos técnicos, voltarão a funcionar àqueles instrumentos de aferição de velocidade
que comprovadamente se fizerem necessários para a segurança do trânsito da cidade;
- Monitoramento pessoal/presencial do agente de trânsito;
- Desenvolver um amplo e exequível estudo de navegabilidade do Rio Capibaribe;
- Retorno da gestão do transporte público municipal para a Prefeitura, hoje gerenciado
pelo Consórcio Grande Recife;

INFRAESTRUTURA
- Buscar uma solução eficiente e definitiva através de estudos modernos/tecnológicos
para o fim do caos nos morros da cidade do Recife, que sofrem cotidianamente com
desastres ambientais, estruturais e a constante falta de água;
- Revitalização e manutenção de parques, praças e áreas de uso comum;
- Realização de um amplo estudo com a participação de profissionais tecnicamente
qualificados e da sociedade civil, na busca dos principais gargalos da infraestrutura da
cidade como todo, fomentando o crescimento e desenvolvimento sustentável para o
município;
- Realocação da população que vive hoje em situação de risco em palafitas, prédios
abandonados, viadutos e etc, em um ambiente digno, devidamente acompanhado por
uma equipe técnica que oferte toda orientação de uso destes espaços.

HABITAÇÃO
- Financiamento para que servidores municipais tenham acesso a uma linha de crédito
especial em redes bancárias, para a devida readequação de sua moradia, deixando-os
mais próximos ao seu ambiente de trabalho e especificidades de sua função, exemplo:
dos servidores da guarda municipal;
- Estudo para a efetiva superação do déficit habitacional e requalificação de possíveis
moradias nos prédios abandonados no município em especial na área central do recife;

CULTURA TURISMO E ESPORTE

- Facilitar o uso do espaço público e promover a infraestrutura necessária para atrair
investimentos, atividades esportivas, de cultura e lazer, valorizando e incentivando os
projetos já existentes, bem como a criação de novos;
- Fomentar a cultura com artistas locais, resgatando as tradições, provendo
manifestações culturais (eventos de festivais, seresta, maracatus e etc), sempre de
forma descentralizada e contínua;
- Reconhecer, valorizar e potencializar os movimentos culturais e criar melhores
condições para a ampliação e divulgação do turismo e da cultura da cidade;
- Revitalizar todas as quadras esportivas existentes na cidade, efetuando uma entrega à
população, que além de contar com os equipamentos públicos devidamente
requalificados, dispõe dos devidos profissionais de esporte que prestarão todo o
suporte e acompanhamento à população;
- Realizar, em parceria com a secretaria estadual de saúde, consultas e exames nos
participantes das academias da cidade, quadras e parques públicos, com o devido
acompanhamento dos profissionais de saúde;

ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Ofertar amparo às pessoas que não possuem acesso a cidadania, provendo
planejamento, implementação, coordenação e avaliação de políticas e projetos sociais
que ajudem o município a mitigar o sofrimento do cidadão;
- Ampliar os estudos voltados para a identificação e posterior assistência aos
desabrigados em situação de miséria e abandono;
- Prover uma busca constante dos seus familiares afim de identificar possíveis soluções
para conflitos familiares e reaproximar esses indivíduos de sua família e amigos,
devolvendo dignidade ao cidadão;
- Criação por RPA do “ Bandejão” do Trabalhador;

TRABALHO
- Buscar parcerias junto à iniciativa privada ofertando cursos de capacitação inovadores
para recolocação no mercado de trabalho atual;
- Ofertar capacitações inovadoras específicas de acordo com a necessidade do mercado;

MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE E GESTÃO
- Mapear a arborização da cidade, e intensificar o replantio em áreas com cobertura
vegetal incipientes;

- Implementar áreas verdes verticais em pilares de pontes contribuindo para melhoria
da temperatura e da qualidade do ar;
- Ofertar mudas em troca de lixo reciclável;
- Ofertar cursos para as crianças da rede municipal que expliquem a importância da
conservação da natureza, bem como que os ensinem a plantar, manusear e cuidar de
pomares “entre outros”;
- Substituir gradativamente a frota de ônibus por modelo de baixa emissão de enxofre
e gás carbônico, como biodiesel;
- Instalar placas solares na administração das repartições/prédios da administração
municipal;
- Ampliar o número de lixeiras em toda cidade, em especial nas ruas, avenidas, parques,
praças, etc;
- Rever e melhorar os procedimentos de poda das árvores, garantindo assim uma melhor
preservação destas;
- Concentrar programas de impactos ambientais com fim de levar a coleta seletiva para
novos bairros por meio de parcerias com cooperativas e entidades do terceiro setor;
- Implementação de um núcleo permanente de combate a pichação e vandalismo nos
espaços urbanos, integrando órgãos ambientais, polícias, poder judiciário, ministério
público, guarda municipal e sociedade civil, para coordenar ações de educação,
repressão, penalização e recuperação das áreas;
- Instituição na gestão central de um sistema que realmente oferte transparência e
combata à corrupção, sendo disponibilizados e atualizados os dados reais, através de
novas tecnologias;
- REALIZAR IMEDIATA AUDITORIA EM TODA PREFEITURA E SEUS ÓRGÃOS, COM
PARTICIPAÇÃO EFETIVA E SIMULTÂNEA DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE COMPETENTES,
COMO A EXEMPLO O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE
PERNAMBUCO(MPPE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS(MPCO) E ETC...

