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APRESENTAÇÃO
A cidade de Salgueiro se apresenta para todos nós como um grande
centro urbano, onde importantes aventas se estabelecem e que, para serem
tratados em sua perfeição, fundamentalmente precisam abranger todos os
atores sociais, que vão do poder público à sociedade, das mais distintas
composições públicas até o cidadão mais comum, todos procuram espaço e
voz nas determinações das direções que essa cidade vai tomar.
Temos confiança que toda essa interação é permeada por um
sentimento comum: o de descobrirmos respostas de longo prazo às mais
diversas demandas que se atribuem na busca de um futuro de qualidade para
as próximas gerações.
Assim sendo, o que nos norteia majoritariamente é discutir questões
que abranjam, entre outras, projetos e investimentos em infraestrutura,
desenvolvimento econômico com ênfase na origem de trabalhos e renda,
crescimento sustentável incorporado à preservação ambiental, mobilidade
urbano como desenvolvimento da qualidade de vida, saúde comunitária de
qualidade, educação formadora – seja acadêmica, técnica ou
profissionalizante, segurança pública como abonação de bem estar e
assistência social integradora.
Todos esses aspectos são marcantes e produzem um novo ritmo para a
nossa cidade, e sob esse difícil cenário de mutação cênica e social é que
buscamos nos debruçar para proporcionar, de forma coordenada e brilhante, o
resultado de uma vivência democrática, preparado com a essencial e inédita
participação das comunidades, por meio de vivências onde foram alcançadas
sugestões em uma série de encontros regionais, que cobriram toda as
comunidades de todos os territórios do município.
Por tudo isso, é com grande alegria que trazemos a público o nosso
Plano de Governo para Salgueiro, que almejamos implantar no mandato de
2021 a 2024. Sendo este um documento que será registrado em cartório,
firmando nosso compromisso com os habitantes de todas as partes da cidade,
sempre procurando ações que permitam melhorar a qualidade de vida de
todos, podemos, com confiança e consideração, assumir o compromisso de dar
cumprimento às metas e ações que constam deste Plano de Governo.

Salgueiro, Setembro de 2020
Márcio Nemédio Nogueira Alves
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1. INTRODUÇÃO
Este plano exibe as principais propostas do candidato Márcio Nemédio
para a administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo
programático das propostas foi desenvolvido a partir do conhecimento
alcançado ao longo dos 8 anos de mandato do candidato como vereador da
cidade de Salgueiro através de suas visitas constantes tanto na zona urbana
como na zona rural.
Neste período o candidato implementou uma grande melhoria na
administração municipal, propondo projetos estruturantes em serviços críticos
para a população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de
atuação do Governo.
O Modelo de Gestão implantado, com foco em instrumentos de
planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado
sobre uma forte disciplina de execução e meritocracia, também possibilitou a
coleta e análise de informações preciosas para a concepção de novas soluções
para a cidade a médio e longo prazos, soluções que levarão a cidade a atingir
um posicionamento compatível com a sua importância no nosso estado e no
nosso país.
O Plano de Governo aqui delineado representa a continuidade deste
modelo de gestão de alto desempenho e reflete simultaneamente o
pragmatismo e o idealismo do candidato, além de agora poder contar com a
execução das suas propostas. As propostas contemplam objetivos e projetos
ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma
administração extremamente destinada e competente, muito próxima e
conhecedora das necessidades dos salgueirenses.
Márcio Nemédio se orgulha do trabalho realizado no seu período como
vereador, marcada pela presença constante da população, e se compromete a
liderar, com ainda mais motivação e empenho, a próxima etapa do
desenvolvimento de Salgueiro.
2. SUMÁRIO DAS PROPOSTAS DE GOVERNO
2.1 POLÍTICA DE GESTÃO






Criar um programa de transparência das ações realizadas pelo prefeito e
garantir acesso de forma facilitada por todos os cidadãos na internet;
Criar um cronograma para pagamento dos vencimentos dos funcionários
municipais;
Discutir com os secretários as prioridades para investimento público em
cada área, dando prioridade as áreas deficientes;
Humanizar o atendimento do serviço público;
Promover a melhoria da qualidade de trabalho e valorização dos
servidores públicos;
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Contratar novos servidores públicos;
Oferecer cursos de reciclagem e capacitação dos servidores públicos;
Realizar o planejamento de médio e longo prazo para metas com
participação efetiva da sociedade;
Implantação do projeto “gabinete de portas abertas”, onde o prefeito terá
a satisfação de atender a toda a população;
Implantação de um plano de cargos, carreiras e salários;
Implementar políticas de integração com a comunidade religiosa;
Criação do projeto “regional do bairro”, onde cada bairro do município de
Salgueiro terá um profissional que trabalhará 40 horas semanais, sendo
eleito por votações nas associações dos bairros, e sendo responsável por
absorver e coletar as informações de saúde, educação, segurança,
saneamento e infraestrutura, entre outros, e que repassem as
informações para as secretarias correspondentes de cada ação para que
a equipe de secretários possa desenvolver o trabalho de melhora nas
áreas descritas, aperfeiçoando a qualidade de vida da população.
Doação de terrenos públicos para empresas;
Criação de um projeto para cessão de materiais e equipamentos de posse
da prefeitura para as comunidades, com uma fiscalização apropriada;
Criação e implementação do CCS - Centro de Comercialização de
Salgueiro, acolhendo todos os vendedores autônomos do município em
duas esferas: comerciantes autônomos de artigos em geral (feirantes) e
comerciantes do gênero alimentício, garantindo a todos um local de fácil
acesso e de baixo custo e melhorando o trânsito do município com a
modificação desse comércio das ruas para o centro comercial;
Criação do centro de apoio aos animais de ruas;
Criação de área de turismo e lazer na Serra do Cruzeiro;
Construção de uma estátua do Cristo de grande porte na Serra do
Cruzeiro, com base de apoio, recuperação dos degraus e implantação de
corrimão e iluminação, para que o turismo adentre a noite e que a
infraestrutura e pavimentação chegue até o início da escadaria;
Criação de estrutura para interligação dos bairros Santa Margarida ao
Prado pela antiga ponte ferroviária;
Criação do Bolsa Emergência Municipal em duas datas específicas (junho
e dezembro) destinadas às pessoas do programa de baixa renda.

















2.2 EDUCAÇÃO






Ampliar e diversificar as ações na área educacional, visando diminuir o
índice de analfabetismo no município;
Aperfeiçoar a rede de ensino fundamental do município;
Promover o conhecimento científico, humanístico, artístico, tecnológico e
o desenvolvimento de valores éticos;
Democratização e autonomia das escolas instituindo eleição para
escolha dos diretores e diretores adjuntos;
Implementar a informática como fator de desenvolvimento nas escolas e
aperfeiçoar as já existentes;
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Construir novas escolas e reformar as escolas com estruturas
inapropriadas;
Aquisição de ônibus para o transporte escolar;
Potencializar o papel das escolas nas campanhas educativas sobre
temáticas de segurança, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e
outras;
Garantir a inclusão social de crianças com deficiências, garantindo a
acessibilidade, equipamentos e capacitações para os professores;
Oferecer, através de parcerias, cursos profissionalizantes;
Curso de capacitação e reciclagem para o corpo docente da rede
municipal;
Contratação de novos professores, através de seleção pública, por
período de 1 ano e prorrogação por período de mais 1 ano, de acordo
com a avaliação dos alunos;
Definir em lei municipal a quantidade de alunos por sala de aula/série;
Promover programas de acompanhamento de saúde, odontológicos e
oftalmológicos, diretamente das escolas;
Garantir a incluso digital via serviço de conexão de internet nas escolas
da sede, vilas e povoados;
Oferecer um material didático e pedagógico em quantidade e qualidade
adequadas, visando à melhoria do ensino;
Garantir merenda nas escolas em quantidade e com qualidade; e
Buscar o ingresso de faculdades e universidades no nosso município;
Implantação de cursos preparatórios na rede municipal de educação do nosso
município.

2.3 SAÚDE















Criação e implantação do projeto “remédio em nossa casa”;
Garantir a distribuição de medicamentos da farmácia básica de uso
contínuo;
Garantir o funcionamento adequado das Estratégias de Saúde no
município;
Construção e reforma estrutural das Estratégias de Saúde no município;
Incentivo a produção de pesquisas;
Humanização no atendimento dos serviços de saúde, através de
treinamento e capacitação dos profissionais;
Aquisição de novas ambulâncias para agilizar o atendimento da
população;
Garantir o atendimento odontológico de qualidade nas Estratégias de
Saúde no município e realizar a implantação e o funcionamento do CEO
– Centro de Especialidades Odontológicas;
Implantar serviços de saúde adequados às pessoas idosas;
Implantar o programa “Melhor em casa”;
Ampliar o acesso ao pré-natal de gestantes da zona-rural;
Criação do grupo mutirão para o combate ao mosquito da dengue;
Criação e implantação da entrega de repelentes para as gestantes para
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prevenção de doenças transmissíveis por mosquitos;
Criação do conselho municipal de segurança alimentar e nutricional,
realizando mensalmente uma conferencia municipal de segurança
alimentar;
Curso de reciclagem, treinamento, capacitação e formação para os
profissionais de saúde;
Contratação de novos profissionais através de seleção pública, por
período de 1 ano e prorrogação por período de mais 1 ano, de acordo
com a avaliação da população;
Reestruturar a vigilância sanitária, através da contratação de novos
profissionais;
Cuidar de forma ampla da mulher no ciclo gravídico e puerperal e de
seus filhos, através da implantação do projeto “mãe coruja”;
Criar o Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA, para prevenção
de Doenças Sexualmente transmissíveis;
Criar um serviço de assistência especializada em HIV/AIDS;
Construção de um centro de reabilitação, desenvolvendo atividades
terapêuticas nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e
terapia ocupacional;

2.4 SETOR AGRÁRIO















Dividir a zona rural do município em 4 macrorregiões, implementando
uma ouvidoria e uma associação regional, facilitando a administração e
implementação de recursos;
Desenvolver uma exposição municipal de animais, caprinos, ovinos,
bovinos, suínos e aves do município de salgueiro, melhorando o
comércio e desenvolvimento de novas técnicas de criação dos mesmos,
através de cursos e estratégias de criação;
Adquirir máquinas agrárias para construção de barreiros nas zonas
rurais;
Adquirir perfuratriz para realizar para a perfuração de poços artesianos
na zona rural do município de Salgueiro;
Incentivar a criação de cooperativas que operem com caprinocultura,
bovinocultura e ovinocultura, para facilitar a aquisição de leite e carne
para os cidadãos;
Promover cursos de capacitação e formação continuada para os
agricultores do município de Salgueiro;
Distribuição de sementes para produção da agricultura local;
Estimular a criação da associação de apicultura, incentivando a
produção de mel;
Garantir o controle sanitário dos rebanhos, incentivando a vacinação dos
animais;
Garantir a eletricidade na zona rural nas propriedades que não a
possuem;
Promover ações para garantir o acesso da água em quantidade e
qualidade para a população da zona rural; e
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Potencializar o aproveitamento racional de águas das barragens
públicas para o consumo humano;



Implantação de lotes rurais nas localidades de divisa dos municípios de
Verdejante e Cedro, ricos de águas no subsolo, e assim criando
agrovílas para nossos agricultores.

2.5 AÇÃO SOCIAL





















Implementar um profissional de assistência social nas escolas e nas
Estratégias de Saúde na Família;
Melhorar e ampliar os programas de ação social no município;
Planejar as ações de assistência social, tendo como o centro da família
e a comunidade;
Adequar a rede de Centros de Referencias da Assistência Social –
CRAS, para atender toda a demanda do município nas regiões de maior
vulnerabilidades;
Adequar os centros de Referencia Especializados na Assistência social
– CREAS;
Promover integração nas áreas de assistência social, cultura, educação,
esporte, lazer e saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a
atenção à família;
Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra
todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maustratos, exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao
adolescente;
Implementação de apoio social a tribos indígenas e quilombolas;
Intensificar e implementar atividades socioeducativas em meios públicos
para crianças e adolescentes, com destaque para as ações à
permanência e ao sucesso nas escoas;
Consolidar, ampliar, e qualificar os serviços de atendimento às mulheres
vítimas de violência;
Realizar, em parceira com o movimento das mulheres, o encontro da
mulher e os direitos humanos, entre outras atividades;
Implementar o serviço de proteção social básica no domicilio para
pessoas idosas e com deficiência;
Incentivar a capacitação de programas de cuidados com pessoas
idosas, visto que em toda as famílias existem pessoas idosas e que
necessitam de cuidados;
Promover campanhas informativas sobre sexualidade e drogas;
Criação do Programa de Prevenção de Álcool e Drogas – PPAD;

2.6 INFRA-ESTRUTURA
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Criação e implementação de um estacionamento público no município
de Salgueiro, para acolher todos os automóveis e localizá-los próximo
do CCS;
Pavimentação das ruas das zonas urbana e rural município de
Salgueiro;
Melhorar as estradas que dão acesso à zona rural;
Implementar calçamento nos distritos do município de Salgueiro;
Revitalizar a pista de cooper para realização de atividades físicas diárias
dos cidadãos;
Melhorar a condição de acessibilidade das calçadas e passeios públicos;
Ampliação e melhoria da rede de iluminação pública;
Reforma do matadouro público;
Implantação do matadouro de caprinos, ovinos e suínos;
Realizar iluminação das duas rodovias, BR 116 e BR 232, melhorando a
visão dos condutores e pedestres que trafegam nessas rodovias;
Melhoria na frequência na coleta de lixo doméstico;
Ampliação e restruturação do sistema de esgotos; e
Assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência, promovendo a
adaptação de calçadas e prédios públicos.

2.7 SEGURANÇA









Promover juntamente com a policia militar e civil, programas e atividades
reforçando o papel dos mesmos para a proteção dos cidadãos;
Criação e implantação de guarda municipal;
Atuar de forma integral com os conselhos tutelares;
Capacitar e especializar guardas municipais para atendimento em
escolas e locais públicos;
Inserir o bombeiro civil nos estabelecimentos públicos, identificando
perigos e riscos existentes e inspecionando periodicamente os
equipamentos de combate a incêndios;
Reestruturação da guarda patrimonial;
Articular ações de combate ao tráfico de drogas;

2.8 HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE




Criar alternativa de moradias para a população abrigadas em condições
sub-humanas;
Reduzir o déficit habitacional, buscando ampliar as linhas de financiamento;
Agenciar a regularização fundiária das áreas em ocupação;
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Elaborar o plano municipal de habitação, meio ambiente e desenvolvimento
urbano;
Criação do conselho municipal de meio ambiente;
Criação da secretaria municipal do meio ambiente;
Incentivar a regularização de estabelecimentos, visando festa em
ambientes fechados e seguros;
Implantar o projeto de estimulação a recuperação do meio ambiente, sendo
realizado descontos no IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, com a
plantação de novas árvores;
Estimular a organização e criação de cooperativas habitacionais com o
objetivo de realizar o sonho da casa própria;
Manter e ampliar a parceria do programa minha casa minha vida para
habitação rural;
Manter e ampliar os programas de benefícios habitacionais;
Arborização das escolas públicas; e
Criação do Centro de Reciclagem de Salgueiro – CRS;

2.9 TRANSPORTE







Implementar uma lei municipal que regulamenta o exercício das
atividades dos profissionais em transportes de passageiros (mototaxistas e taxistas);
Implantação de ciclovias;
Implantar um programa de educação no trânsito;
Criar e implantar um programa de segurança para os pedestres;
Implantação de sinalização de trânsito nas vias urbanas;

2.10 CULTURA E LAZER









Criar o Programa Semanal da Cultura de Salgueiro, onde serão expostos
feiras de artesanatos de artesões locais, shows com artistas municipais e
peças teatrais, estimulando a cultua local;
Recuperar o parque de exposição do município, para revitalização da
cultura do sertanejo (vaquejada e pegas-de-boi), resgatando a tradição
histórica;
Exposição nas escolas de obras literárias de artistas locais, com palestras
e atividades;
Criação do “projeto celeiro musical”;
Investir na produção cultural e de lazer para as pessoas idosas;
Incentivar a participação da comunidade na escolha das atrações das
festas locais;
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Criar e implementar o projeto “cinema em nosso bairro”, onde será
realizado a apresentação de filmes de temas fundamentais em cada bairro,
atraindo o público de todas as idades;
Garantir a incluso digital via serviço de conexão de internet nas praças
publicas da sede, vilas e povoados;
Fomentar e incentivar grupos culturais;
Realizar festival da diversidade musical com adolescentes e jovens;
Criar e implementar a casa da juventude, tirando jovens das ruas para
realizarem aulas de dança, canto e teatro;
Criação da coordenadoria dos LGBT’s, garantindo a inclusão social;
Recuperação e revitalização da orla do açude velho e sua pista de cooper, dando
complemento de 360 graus, fazendo a iluminação, implantando ciclovia, área de
pedestre e veículos, como também a implantação de uma praça calistenia para
realização de exercícios aeróbicos pelos moradores.

2.11 ESPORTE







Criação do campeonato de futebol da primeira e segunda divisão do
município de Salgueiro;
Interiorização do esporte nas 4 macrorregiões do município, levando o
esporte até a zona rural;
Construção de quadras poliesportivas nas escolas;
Garantir o esporte nas escolas e investir nos atletas, para que possam ser
reconhecidos a nível nacional;
Incentivar a realização de esportes de todas as modalidades através da
doação de materiais;
Estimular a promoção de artes marciais no município;

Salgueiro-PE 22 de setembro de 2020

Márcio Nemédio Nogueira Alves
RG: 5072073
CPF: 902.159744-68

