PROGRAMA DE GOVERNO
LAGOA GRANDE-PE

O presente programa de governo contempla propostas para atender aos anseios e
necessidades da população de Lagoa Grande, que executadas com eficiência, através
de uma gestão planejada, buscando sobre tudo parceria com o governo do estado e
federal, irão corrigir todas as atuais deficiências na saúde, educação, assistência
social, habitação e agricultura, projetando um novo tempo para o município.
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Criar o programa “Bolsa Lagoa Grande” para atender às pessoas em situação de
vulnerabilidade;
Planejar e executar as ações de Assistência Social tende como centro a família e
a comunidade;
Melhorar os serviços ofertados no CRAS com implantação da EQUIPE
VOLANTE para atender as demandas do município nas regiões de maior
vulnerabilidade social;
Implantar programas complementares, como microcréditos, capacitação
profissional, cooperativismos e ações de educação, cultura, esportes e lazer, para
as famílias em situação de vulnerabilidade social;
Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra toda as
formas de violência decorrentes de negligencias, abuso, maus-tratos, exploração
sexual e crueldade em relação à criança e o adolescente;
Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de forma
integrada as políticas e programas locais para pessoas com deficiência,
descentralizando a oferta dos serviços;
Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento as
mulheres com o funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher;
Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas de
financiamento e ações de parcerias com Governo do Estado, Caixa Econômica,
Associações, Cooperativas e Sindicatos;
Regularização Fundiária;
Fortalecimento da Caprinovinocultura;
Programa de Assistência técnica e extensão rural nas áreas irrigada e de
sequeiro, incluindo os assentamentos;
Criação de agência municipal de meio ambiente;
Melhoria da infra estrutura hídrica do município (perfuração, instalação e
recuperação de poços artesianos e amazonas; construções de aguadas; instalação
de sistema de abastecimento d’água;
Programa de mecanização agrícola;
Aquisição de patrulha mecanizada;
Criação de departamento da reforma agrária para apoio e reestruturação dos
assentamentos e associações;
Estruturação meteorológica para os produtores da fruticultura;
Realização de cursos profissionalizantes, voltados para fruticultura irrigada,
agricultura de sequeiro e pecuária;
Programa de hortas orgânicas comunitárias;
Central de abastecimento de hortifrutigranjeiros (compra e venda- CEASA);
Instalação de balança para pesagem de veículos longos;

A educação será de fato e de direito uma das nossas prioridades. Iremos
priorizar e garantir o acesso de todas as nossas crianças à escola, e de preferência
matriculando-as nas proximidades das suas residências.
Vamos buscar e oferecer todos os meios necessários para garantir a
permanência integral das crianças no ambiente escolar, visando uma completa
aprendizagem. Nós iremos garantir transporte e merenda escolar de qualidade, todos
os dias.
Para isso, além de transporte digno, merenda escolar de boa qualidade
todos os dias, nós queremos oferecer às nossas crianças uma sala de aula com um
mínimo de conforto para que elas se sintam estimuladas em ir para a escola, assim
sendo a criança vai à escola por prazer e satisfação e não por obrigação. Aliado ao
transporte, merenda escolar e salas adequadas, precisamos valorizar nossos
professores, buscando não só a qualificação dos mesmos, através da oferta de cursos
de aperfeiçoamento, participação em congressos, etc., mas também por meio da
melhoria das condições de trabalho, abrindo espaço para discussão com o conselho
do FUNDEB E SINTEPE a respeito da melhoria salarial e outros benefícios para a
classe.
• Em resumo vamos oferecer melhores condições de trabalho, para garantir os
melhores resultados, ou seja, precisamos garantir melhor eficiência dos
professores e melhor desempenho das nossas crianças.
• PLANEJAMENTO: O Plano Municipal de Educação será um norte das ações
de governo, para isso a população será chamada para avaliá-lo, discutindo de
forma democrática a praticando-o de acordo com a realidade do Município.
•

EDUCAÇÃO INTEGRAL: Oferecer educação integral no Ensino Fundamental
com ampliação do PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO com recursos próprios;

•

IMPLANTAR O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO: Assim o profissional
saberá exatamente o dia que seu pagamento estará na conta para ele honrar seus
compromissos:

•

RESTRUTUAÇÃO DOS CONSELHOS: Mais uma vez, será marca de
governo o Controle Social, através do funcionamento dos conselhos, com o
orçamento participativo onde a comunidade opina as prioridades de
investimento dos recursos.

•

INFRA-ESTRUTURA: Construção de novas escolas, reforma, ampliação e
adequação das existentes no município, dotando-as de estrutura para recreação e
acessibilidade para deficientes físicos;

•

EDUCAÇÃO INFANTIL: Conclusão e funcionamento das creches e Escolas
infantis projetadas a partir do Plano de Ações Articuladas de 2008 e PAC II
universalizando o acesso a Educação infantil no Município;
INCLUSÃO DIGITAL: Universalização do acesso das tecnologias da
informação nas escolas, com o uso efetivo e manutenção dos LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA com gerenciamento por profissionais qualificados;

•

•

PESQUISA: Reimplantar o Museu de Ciência como espaço de pesquisa e
conhecimento para população;

•

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Alimentação escolar de qualidade, com
aplicação correta dos Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação
Escolar) e ampliação Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) valorizando a
agricultura familiar.

•

TRANSPORTE ESCOLAR: O transporte escolar não pode ser empecilho para
o menino ir para escolar. O transporte deve ser eficiente, eficaz e seguro, tanto
para os alunos da rede municipal como para os universitários que estudam em
Petrolina;

•

ENSINO SUPERIOR: Construção de um centro de referencia para o
funcionamento dos Pólos Universitários de Graduação e Especialização,
estabelecendo parcerias com UNIVASF e outras instituições;

•

CULTURA: Valorização da Cultura Regional e Local como um todo, através
da promoção de eventos voltados aos valores culturais tais como: As
manifestações Artísticas e Culturais, por meio da realização de concursos, feiras,
oficinas de artes, teatro, música e literatura em conformidade com o Calendário
Municipal;

•

ESPORTE E LAZER: Criação de novos espaços e atividades de esporte e
lazer, com a conclusão do nosso ESTÁDIO de FUTEBOL. Fortaleceremos as
atividades esportivas de lazer e cultural com a promoção de eventos municipais
e intermunicipais de forma diversificada garantindo ainda a participação em
competições regionais das equipes esportivas do município (Ex: Copa TV
Grande Rio), atendendo ainda crianças, jovens, adultos e idosos.

•

PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO: Implantação do PROGRAMA
PRIMEIRO EMPREGO para dar oportunidade de trabalho aos nossos jovens
estudantes e incentivá-lo a dar continuidade aos seus estudos;

•

PROGRAMA EMPREENDEDORISMO JOVEM: Implantação na rede municipal do
componente curricular EMPREENDEDORISMO JOVEM, estabelecendo parceria com
SEBRAE para o cumprimento do mesmo;

•

Conclusão da Avenida Miguel Arraes – Sede;

•

Implantação de aterro sanitário coletivo em parceria com outros municípios,
através de consórcio;

•

Construção asfáltica da rodovia denominada de Estrada do Tomate;

•

Construção da Orla e Balneário turístico em Vermelhos;

•

Construção de Pátio de Feira na sede e Distrito de Vermelhos;

•

Pavimentação das ruas dos bairros da Sede do município, distritos de Vermelhos
e Jutai;

•

Execução de programa para universalizar o Saneamento Básico, contemplando
esgotamento sanitário, sistema de abastecimento d’água e drenagem da Sede,
Vermelhos e Jutai;

•

Construção de praças na Sede, Vermelhos, Jutaí e Açude Saco, com arborização
e área de lazer e recreação;

•

Reaparelhamento do hospital e capacitação de pessoal para atendimento
humanizado dos pacientes, com aquisição de equipamentos e remédios
essenciais, e a oferta de alimentação de qualidade. Ativar o laboratório para os
diversos tipos de exames, descentralizando o serviço de coleta, inclusive realizar
exames de ultrassonografia. Valorizar nossos profissionais, buscando não só a
qualificação dos mesmos, através da oferta de cursos de aperfeiçoamento,
participação em congressos, etc., mas também por meio da melhoria das
condições de trabalho e salários dignos da classe, em parceria com o Conselho
de Saúde;

•

Construção de postos de saúde na Sede, Vermelhos;

•

Ampliação do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, para cobrir 100%
da população. É atenção básica de saúde sendo levada a sério e dando
tranqüilidade a todos;

•

Ampliação do PROGRAMA SAÚDE BUCAL, para atender 100% do
município;

•

Implantação de um teleférico ligando a ENOTECA à Ilha do Pontal para
fortalecimento do Enoturismo;

•

Conclusão da ENOTECA com urbanização, equipamentos e acervos para o
devido funcionamento e visitação turística;

•

Ampliação do roteiro turístico;

•

Apoiar e fortalecer o conselho municipal de turismo;

•

Universalização da internet gratuita com qualidade.

