
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O principal fundamento deste plano de governo é proporcionar ao município de 

Sapé desenvolvimento social e econômico. Exatamente isto! Sem fórmulas mágicas ou 

propostas mirabolantes e inexequíveis. Nossa maior pretensão é cumprir o papel e fins 

institucionais de um Governo Municipal, proporcionando ao município de Sapé, de forma 

consistente e sólida, o desenvolvimento local e, consequentemente, o bem-estar do 

cidadão sapeense. Para obter sucesso neste objetivo, sabemos exatamente os passos 

necessários: observar os princípios constitucionais da administração pública, implantar uma 

gestão pública moderna, planejar de forma racional a elaboração e implementação dos 

serviços e políticas públicas; estabelecer estruturas de transparência, controle, fiscalização 

e participação social; combate à corrupção, valorização e constante capacitação do quadro 

de servidores. E podemos relacionar ainda como passo necessário e fundamental a 

atuação política e administrativa empática, com respeito e foco no cidadão sapeense. 

Nossa gestão buscará mudar paradigmas, extirpando velhas práticas que tornam a 

gestão pública municipal ineficiente, onerosa e inócua para a sociedade sapeense. Não 

serão mais aceitas práticas patrimonialistas, abusos e desvios de finalidades, mau uso dos 

recursos públicos, procrastinação e má qualidade dos serviços públicos e não será mais 

permitida o uso político obscuro das estruturas e funcionalismo público municipal. Nossa 

base será a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A 

indisponibilidade do interesse público, o interesse coletivo,  a empatia, o olhar humano e 

planejamento governamental será nosso norte para uma gestão pública efetiva, de 

mudanças e transformações na realidade do município de Sapé. 

Nossa visão de futuro, enquanto gestores municipais, vislumbra um município 

desenvolvido, que cuida não só das pessoas, da criança ao idoso, mas também de suas 

riquezas naturais; dinâmico economicamente, empregos, industria, comércio e agricultura 

ativos. Assim, pretendemos, prioritariamente, ser um governo que presta, dentro de suas 

competências, serviços e políticas públicas de excelência e qualidade. Um Governo 

Municipal humanizado, que cuida dos deus cidadãos e cidadãs sapeenses. Este é o nosso 

maior objetivo político e administrativo!  



 

 
 

NOSSAS PROPOSTAS 
 
 

Nossas propostas e ações de governo estão divididas em Propostas de Gestão, 

Propostas Socias e Propostas Econômicas. As Propostas de Gestão objetivam a 

implantação de um gestão pública moderna, eficiente no uso dos recursos públicos, focada 

em resultados efetivos, sólidos, consistentes e que impactem positivamente o 

desenvolvimento local. As Propostas Sociais buscam efetivar direitos sociais no âmbito das 

possibilidades e responsabilidades do Governo Municipal e, ainda, proporcionar qualidade 

de vida e bem-estar ao munícipes.  As Propostas Ecônomicas apresentam ações que 

buscam desenvolver questões ligadas a emprego, renda, comércio e empreendedorismo 

no município de Sapé. 

  



 

 
 

PROPOSTAS DE GESTÃO 
 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 Estruturar e formalizar o plano de organização administrativa municipal; 

 Implantar uma cultura de planejamento racional em toda a Administração Pública 

municipal, dando atenção e ênfase em todas as fases do processo administrativo: 

planejamento, organização, direção, controle e avaliação; 

 Implantar sistema de informação integrado que auxilie e colabore na tomada de 

decisão e otimização de procedimentos administrativos. 

 Implementar o Plano Diretor do município de Sapé, bem como os planos de 

zoneamento ambiental, parcelamento e uso do solo, programas e projetos setoriais 

e planos de desenvolvimento econômico e social; 

 Utilizar equipamentos e recursos tecnológicos para a melhoria e eficiência dos 

serviços públicos prestados pelo município. 

 Valorizar e dar condições de trabalho para os conselhos gestores de políticas 

públicas municipais. 

 Implantar e estruturar a Ouvidoria Pública Municipal, dispondo para os cidadãos 

diversos canais de interação e comunicação com a gestão municipal; 

 Reduzir custos com licenças de softwares adotando-se o uso de softwares livres, 

bem como eliminar o uso de softwares  piratas na administração pública municipal; 

 Otimizar o Portal de Transparência do município, priorizando e promovendo a 

transparência ativa, abertura de dados e dispondo de forma simples e legível 

informações relacionadas à gestão, orçamento e contabilidade municipal. 

FUNCIONALISMO PÚBLICO 

 Implantação da Escola Municipal de Governo, onde será promovida a constante 

capacitação e formação dos servidores públicos. 

 Revisão e melhoria dos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração vigentes no 

município. 

 Regulamentação das contratações temporárias por excepcional interesse público. 

 Realização de concurso público para a Guarda Civil Municipal; 

 Implantar modelo de adhocracia, aproveitando servidores conforme suas 

competências e habilidades em projetos e ações governamentais; 

 Promover atividades recreativas e esportivas para os servidores públicos municipais,  



 

 
 

PROPOSTAS SOCIAIS 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Implantação de Restaurante Popular, com refeições a dois (dois) reais, para atender 

a população carente, atendendo diariamente 200 pessoas do nosso município 

 Fomentar o programa de políticas de segurança alimentar e nutricional.  

 Implantar o Banco de Alimentos;  

 Implementar programas de atendimento a população de rua; 

 Implantar a Casa de Passagem para adultos em situação de rua;  

 Criação de cursos profissionalizantes de jovens e adultos para inserção no mercado 

de trabalho. 

 Apoiar e articular as entidades civis de Sapé que atuam na área social; 

 Desenvolver ações de apoio e incentivo ao trabalho social voluntário.  

 Planejar melhorias para o atendimento as vítimas de abuso, violência doméstica e 

sexual;  

 Elaborar campanhas educativas e de sensibilização para prevenção ao uso de 

drogas e dependência química;  

 Planejar ações voltadas ao enfrentamento de trabalho infantil;  

 Criar e equipar o Observatório da Municipal de Direitos Humanos. 

Criança e Adolescente  

 Implementar o atendimento da criança e do adolescente em situação de abandono 

social, por meio do Programa de Convivência Familiar e Comunitária;  

 Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento do ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescente);  

 Implantar o Programa de Atenção à Saúde da Juventude;  

 Priorizar ações de prevenção às drogas e atenção a família com promoção integrada 

nas áreas de assistência social, cultural, educação, esporte, lazer e saúde;  

 Garantir o atendimento integral humanizado e de qualidade ás famílias em situação 

de vulnerabilidade social;  

 Incentivar e atuar conjuntamente com a sociedade civil organizada em ações de 

proteção a infância e adolescência nos diversos bairros;  

 Implementar, em parceria com o setor privado local, o projeto “Primeiro Emprego”, 

com o objetivo de oferecer emprego a jovens de 16 a 24 anos, desempregados, 

estabelecendo uma renda de até meio salário mínimo;  



 

 
 

 Estabelecer campanhas educativas e informativas sobre sexualidade e drogas nos 

diversos bairros do município;  

 Planejar ações de  prevenção a gravidez na adolescência;  

 Disseminar o programa de enfrentamento á violência sexual infantojuvenil; 

Mulheres e Igualdade 

  Criação do Centro de referência para as Mulheres em situação de violência “ Casa 

Rosa Mulher”;  

  Ampliar, consolidar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres vítimas de 

violência física, sexual e psicológicas; 

  Apoiar e desenvolver ações para estabelecer as atividades do Ciclo de Mães do nos 

bairros dos municípios;  

 Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os respectivos 

serviços de atendimento às vítimas;  

 Dar suporte as vítimas para garantir o entendimento referente a medidas previstas 

na Lei Maria da Penha;  

 Preparar e capacitar permanente servidores nas questões relacionadas ao direito a 

diversidade, visando eliminar qualquer tipo de discriminação nos serviços ao 

cidadão.  

 Implementar em parceria com o JECRIM, cursos para os agressores que estão 

respondendo ações judiciais por crimes contra mulher.  

Terceira Idade  

 Potencializar políticas voltadas para o idoso, por meio de multiplicação de grupos de 

convivência e ações de inclusão e participação do idoso na sociedade e em suas 

atividades;  

  Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando a inclusão 

dos idosos nas atividades socioeducativas, culturais e esportivas;  

  Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo para a população 

idosa;  

 Estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas idosas;  

 Propiciar ao idoso a sua valorização e conscientização familiar quanto às suas 

necessidades e direitos;  

 Desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores de pessoas 

idosas;  



 

 
 

 Pessoas com deficiência  

 Implementar o Programa de Reabilitação e Convivência para a pessoa com 

deficiência;  

 Garantir o cumprimento da legislação voltada as pessoas com deficiência, pelo 

próprio poder público e pela iniciativa privada;  

 Desenvolver parcerias e convênios com o poder público, entidades privadas e com 

o terceiro setor para potencializar trabalhos voltados as pessoas com deficiência;  

 Desenvolver programa de estímulo ao trabalho voluntário de assistência às pessoas 

com deficiência;  

 Garantir a prática esportiva para pessoas com deficiência nas diversas modalidades, 

em programa de inclusão nas escolas municipais;  

 Potencializar ações e campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência;  

 Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência, promovendo a adaptação 

gradativa de calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte especial e 

promover a capacitação de familiares para a reabilitação das pessoas com 

deficiência;  

 Desenvolver projeto para construção de um Centro de Tratamento, Recuperação e 

Reabilitação para deficientes auditivos, visuais, físicos, entre outros, no município;  

 Assegurar o uso de transporte municipal para portadores de necessidades 

especiais. 

SAÚDE 

 Centro Integrado De Reabilitação E Imagem – ofertar a população sapeense 
serviços terapêuticos como fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, 
pediatria, e exames de imagem importantes para um diagnóstico preciso; 
 

 Central de ambulância – aquisição de novas ambulâncias equipadas, e assegurar 
o atendimento e deslocamento dos pacientes para hospitais de referência; 

 

 Laboratório Municipal De Analíses Clínicas – devolver aos sapeenses o 
laboratório para exames de rotina, além de tornar o laboratório existente no hospital 
totalmente exclusivo; 
 

 Projeto Saúde Itinerante – visa a realização de ações em saúde nos bairros e áreas 
rurais, as quais são carentes de serviços de saúde; 
 

 Reativação do bloco cirúrgico – realizar cirurgias eletivas, pequenas cirurgias e 
partos, devolvendo o direito ao cidadão de nascer na sua terra; 
 



 

 
 

 2 Leitos De Uti – dá suporte ao bloco cirúrgico, bem como atender pacientes 

potencialmente graves, os quais necessitem de tratamento intensivo; 
 

 Curso de capacitação e humanização contínuo para profissinais do setor – 
preparar os profissionais para atendimento ao público, estando devidamente 
capacitados para desempenhar suas funções; 
 

 Valorização dos profissionais de saúde – reconhecimento, incentivo, boas 
condições de trabalho, salário digno; 
  

 Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços no 

hospital Dr Sá de Andrade – testa ação tem o objetivo de garantir assistência a 

saúde da população com a devida qualidade e eficiência.  

 

EDUCAÇÃO 

 Equidade Salarial para os Professores - Buscar a equidade salarial é uma forma 

de valorizar o Profissional da Educação para que se possa estimular o empenho 

desse profissional no ambiente Escolar. É necessário considerar o Piso Nacional da 

Educação disponível pelo MEC que é exatamente o valor mínimo que Estados e 

Municípios devem pagar aos professores, atualmente o Piso Salarial dos 

profissionais da rede pública da educação básica em início de carreira; 

 Priorizar o fornecimento da Merenda por Produtores Rurais; 

 Estabelecer um novo Modelo Educacional através da TGE; 

 Formação Continuada para todos os Profissionais da Educação; 

 Realizar parceria com as Escolas Estaduais afim de mapear os Estudantes que 

estarão cursando o Ensino Médio, irão realizar o Enem e assim dar suporte nesse 

Processo aos Jovens e Adultos do Município; 

 Garantia da Corresponsabilidade dos Pais e da Comunidade Escolar no Processo 

de Ensino Aprendizagem; 

 Educação de Qualidade e Referência para atuar em campos sociais e combater 

determinados problemas como por exemplo: o trabalho infantil; 

 Assegurar uma Educação Inclusiva e de Qualidade atendendo todas as demandas 

necessárias; 

 Comunicação direta com Instituições Públicas e Privadas de Ensino para que Sapé 

seja Polo e Referência no Ensino Superior e Técnico; 

 Desenvolvimento de ações empreendedoras no Município com o objetivo de 

aproximar o Mundo do Trabalho (Zona Rural e Urbana); 



 

 
 

 Monitoramento do Analfabetismo no Município e garantia de ações que possam 

erradicar tais números; 

 Desenvolvimento de Ações Culturais no ambiente Escolar, para gerar aproximação 

com a Cultura, com o trabalho e Esporte com base nos valores cidadãs, éticos e 

moral; 

 Inserir na Educação do Campo ações que despertem o empreendedorismo; 

 Estabelecer na Educação de Jovens e Adultos a Formação Profissional e garantia 

de oportunidades; 

 Implantação/Adaptação de Programas de cunho social em combate à Violência e 

formação de cultura de Paz que garanta maior frequência do Estudante na Escola; 

 Viabilizar uma estrutura pedagógica através de laboratórios de informática; 

 Distribuição de Fardamento e Kits escolares anual para todos os alunos em 

quantidade suficiente; 

 Garantia da participação na gestão escolar, em associações coletivas, grêmios 

estudantis e conselhos escolares; 

 Implantação de Projeto “Referências do Ano” e Boas Práticas, para incentivo as 

Escolas e Profissionais da Educação; 

 Reconhecimento de ações empreendedoras, incentivando a qualidade de produtos, 

inovação tecnológica, ações socioambientais, qualidade no atendimento e soluções 

a demandas do setor público e privado; 

 Garantir transporte Escolar para os Estudantes Técnicos e Universitários para os 

cursos não ofertados no Município, fazendo com que haja ouvidoria e participação 

por parte dos Estudantes; 

 Implantação do Programa EJA para o Mundo e para a Vida; 

 Implantação da Língua Espanhola no Ensino Fundamental; 

 Ampliação do Programa Saúde na Escola; 

 Inserção do Acompanhamento de Psicólogos e Psicopedagogos nas Escolas; 

 Implantação de Escola Integral. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ESPORTE E LAZER 

 Planejar ações voltadas para públicos diferenciados (conforme faixa etária, gênero, 

raça, etnia, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros) nos núcleos 

de lazer e esporte recreativo; 

 Implementar metodologia participativa e democrática para o desenvolvimento de 

políticas públicas de lazer e esporte recreativo; 

 Promover a adequação e criar novos espaços e equipamentos públicos de lazer e 

esporte recreativo; 

 universalizar o acesso ao lazer e esporte recreativo, priorizando as comunidades 

menos  favorecidas; 

 Semana  Augusto dos  Anjos, uma semana que antecede o aniversário do nosso 

ilustre Augusto dos Anjos com uma programação voltada para vários eventos 

esportivos e culturais culminando na corrida Augusto dos Anjos; 

 Apoio e assistência aos atletas sapeenses que se destacarem em suas modalidades 

esportivas. 

 Planejar e executar competições esportivas em diversas modalidades e categorias, 

dispondo calendário esportivo municipal, infraestrutura e premiações adequadas. 

 

CULTURA 

 Estabelecer o Centro Cultural no prédio onde funcionou a fábrica da Penalty, onde 

será oferecido aulas, oficinas, palestras, apresentações e exposições culturais; 

 Incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais  no município por meio de 

concursos, lançados por meio de editais,  onde serão estabelecidos regras, 

condições, categorias e premiações; 

 Projeto “Sábado Musical”, evento de apresentações musicais com artistas e bandas 

locais, este projeto também tem o objetivo de movimentar o comércio local nos dias 

de apresentações. 

 Projeto “Cultura na Praça”, visa promover eventos de musica, dança, capoeira, circo 

na praça, sarau ao ar livre, cinema, bonequeiros etc nas praças do município, 

movimentando a cultura e o comércio local. 

 Planejar e implementar um calendário cultural municipal, com a realização de 

eventos e festividades de valorização e promoção de datas, elementos, símbolos, 

características históricas e culturais locais e nacionais. 

 Utilizar o espaço do Pavilhão Central para apresentações e exposições artísticas. 



 

 
 

 

SEGURANÇA 

 Estruturação da Guarda Civil Municipal 

 Implantação de um sistema de videomonitoramento municipal, com a distribuição de 

câmeras em pontos estratégicos localizados na zona urbana e rural do município de 

Sapé. 

 Implantação e estruturação do Central Municipal de Monitoramento e Comunicação. 

 Planejamento e atuação da Guarda Civil e Centro de Monitoramento e Comunicação 

conjuntamente com outras instituições e serviços públicos, como SAMU, Polícia 

Militar, Bombeiros etc. 

 

MEIO AMBIENTE 

 Planejar e incentivar ações de proteção e preservação do meio ambiente visando o 

desenvolvimento social e econômico sustentável; 

 Implantar Agenda Ambiental na Administração Pública Municipal; 

 Apoiar e incentivar o associativismo e cooperativismo de coleta e reciclagem de 

resíduos sólidos; 

 Estruturar o Conselho Municipal de Política Ambiental, responsável por deliberações, 

acompanhamento e fiscalização de políticas de proteção e preservação do meio 

ambiente; 

 Estabelecer áreas municipais de proteção ambiental, objetivando a preservação da 

fauna, flora e diversidade ambiental no município de Sapé. 

PROPOSTAS ECONÔMICAS 

TURISMO 

 Planejar e incentivar ações de melhoria e ampliação dos potenciais turísticos do 

município; 

 Revitalizar e melhorar a infraestrutura e acesso dos equipamentos turísticos; 

 Promover atividades ecológicas e o ecoturismo nas zonas rurais; 

 Promover e ampliar ações de divulgação e publicidade dos Memoriais João Pedro 

Teixeira e Augusto do Anjos; 

 Investir em novos canais de publicidade e propaganda dos potenciais e 

equipamentos turísticos.  



 

 
 

AGRICULTURA 

 Planejamento e apoio à assistência técnica às atividades agrícolas; 

 Apoio à formação profissional e tecnológica; 

 Capacitação e monitoramento dos jovens da zona rural; 

 Planejamento e apoiar  projetos de infraestrutura e serviços nas zonas rurais do 

municípios. 

 Elaborar programas de abastecimento de água para a produção de alimentos; 

 Planejamento e implementação de infrestrutura produtiva para os arranjos 

produtivos rurais. 

 Aquisição de alimentos da agricultura familiar; 

 Aquisições de máquinas e equipamentos para apoio à atividade rural; 

 Apoio e incentivo ao desenvolvimento da agricultura e produtos orgânicos; 

 Fomento à agroindustria e a comércio rural; 

 Implantação de um centro municipal de estudos e pesquisas agrícolas; 

 Implantação de uma biblioteca rural; 

 Planejar e apoiar ações de incentivo às organizações produtivas de trabalhadores 

rurais; 

 Apoiar projetos de melhoria das estruturas e organização das feiras livres; 

 Fiscalizar e melhorar a logística de distribuição dos produtos do Matadouro Público 

do município. 

 Estrutura Organizacional Direcionados pelos objetivos e metas previstos no Plano 

de Desenvolvimento Agrícola (PDA) e apresentados a seguir, como reais 

instrumentos de trabalho e desenvolvimento agrícola representado pelos diversos 

segmentos da agropecuária local, promovendo encontros municipais com a 

presença dos produtores do município onde apresentadas oportunidades do 

agronegócio, as quais visam basicamente a diversificação das propriedades e 

consequentemente da renda dos mesmos. Que constituíam-se implementação de 

atividades agropecuárias de pesquisas e extensão onde incentive o produtor rural 

na criação animal e na manutenção de culturas da fruticultura, hortaliças raízes e 

etc. 

 O Plano de Desenvolvimento Agrícola (PDA) foi criado para produtores e parceiros, 

sempre coordenado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola em 

parceria com entidades governamental e não governamental e Estrategicamente o 



 

 
 

município de Sapé, para maior agilidade dos trabalhos e comunicação com o 

município/comunidades rurais. 

 Inicialmente, o PDA, conforme o próprio objetivo e nomenclatura, pretendia atender 

um segmento econômico do município na geração de empregos e renda, ou seja, a 

agropecuária municipal, especialmente os agricultores familiares. Porém, durante a 

execução do plano, cadastramento de produtores em programas rurais e emissão 

de notas de produtores. Realizações no âmbito rural, no previsto a capacidade de 

investimento por parte da administração municipal, proporcionando significativa 

melhoria na qualidade de vida da população. 

 Disponibilizar de horas maquinas para os agricultores terem o corte de terra gratuito 

oferecido pela prefeitura municipal e semestralmente o melhoramento da malha 

viária de toda zona rural do municio, e a manutenção de açudes represas e rios. 

 Local destinado para a comercialização de animais no município gerando emprego 

e renda para o município e movimentando o mercado financeiro do agronegócio . 

 Modernização da feira da agricultura familiar toda sexta feira de fronte a Igreja Matriz 

de Sapé. 

 Banco de Alimentos: local onde são destinados os produtos oriundos da agricultura 

familiar para o armazenamento e distribuição dos alimentos para a população 

carente da cidade.  

 Reestruturar o abatedouro municipal para dobrar a capacidade de abate bovino 

semanal do mesmo, trazendo para o abatedouro o abate de suíno e caprino e ovino 

no município no qual o abate e feito de forma ilegal.  

 legalização do setor pesqueiro pós 70% dos criadores de peixe do município não 

tem liberações dos órgãos de competência para exercer a criação do pescado, no 

qual a maioria dos pescadores, que são apenas pescadores cadastrado para receber 

o auxilio do governo (seguro defeso). 

 Assistência técnica no controle de pragas, agrotóxicos, herbicidas, inseticida 

Reestruturação da rede de esgoto da horta no centro do município. 

 Local destinado para o armazenamento e destruição de sementes para a agricultura 

familiar do município. 

 Centro de multiplicação de mudas de plantas para reflorestamento de rios nascentes 

mata ciliares, produção de mudas de arvores frutíferas sobreiras, 6 Parcerias com 

entidades parceiras públicas. 

 Esse programa tem missão de trazer as propriedades que existem nascentes e 

mananciais para uma inteira ação de preservação das mesma, com uma política de 



 

 
 

proteção da área evitando um colapso no sistema hídrico natural da cidade assim 

proporcionando a propriedade um titulo de preservação da natureza. 

 

COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO 

 Implantar unidade de apoio ao comércio e empreendedorismo local; 

 Capacitação e apoio aos jovens empreendedores do município; 

 Apoiar projetos e programas de microcréditos para novos empreendedores; 

 Fomento e incentivo a projetos de expansão e modernização do comércio local; 

 Apoio a programas de estudos e pesquisas de mercado e potencialidades comerciais 

do município de Sapé; 

 Simplificar e desburocratizar procedimentos de formalização e tributação de PMEs; 

 Cadastro e acompanhamento de novos empreendimentos no município; 

 Planejar e implementar cronograma de exposições e congressos comerciais de 

produtos locais; 

 Incentivo e apoio a campanhas de valorização e compras locais. 


