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APRESENTAÇÃO 

 

Este Plano de Governo apresenta as principais propostas do candidato Luciano 

Rocha, do Pastor Renildo e da coligação: “PELA LIBERDADE DE MUTUÍPE”, 

composta pelos PSL e PSC, para a administração municipal no período de 2021 a 2024. 

As propostas aqui apresentadas são fruto das experiências e estudos na área de 

gestão pública, bem como da identificação de problemas e anseios da população de 

Mutuípe. O Plano elaborado em conjunto com cidadãos munícipes, traz uma política 

pública que visa o desenvolvimento socioeconômico, cultural, assistencial, ambiental, 

deste município. 

 No atual cenário que vivenciamos, se observa que um dos principais eixos da 

Administração Pública é o setor da saúde, sendo também um dos maiores anseios da 

população, especialmente na atenção básica. Assim, pretende-se ampliar os serviços já 

existentes no município e implantar outros, que juntos garantam à comunidade uma 

assistência digna e contínua, através das estratégias constantes do corpo deste Plano. 

 A educação é ferramenta fundamental para emancipação de uma sociedade. 

Educar nosso povo é o primeiro passo para nos definirmos como uma comunidade forte, 

saudável, independente e capaz de tomar decisões que levarão nossa cidade a um lugar 

de destaque, seja no comércio, na indústria, na agricultura, nas artes ou em qualquer outra 

atividade humana. 

 Assim, a educação também foi prioridade para construção desse Plano, trazendo 

propostas para qualificar o ensino municipal, com valorização dos profissionais da 

educação e do aluno, (res)estruturação do ambiente escolar e fortalecimento da escola 

com a comunidade. 

Compreendendo, ainda, a importância do esporte e do lazer para a saúde física, 

mental e entretenimento dos munícipes busca-se proporcionar locais e melhoramento dos 

já existentes para a prática esportivas e apresentações culturais. 

 Percebe-se na população de Mutuípe uma grande adesão no ensino superior, 

realidade esta que demanda a adoção de estratégias capazes de garantir aos alunos não só 

qualidade no ensino, mas também ter acesso a postos de trabalho. 

 Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego para jovens, a 

exemplo do estímulo à implantação de empreendimentos industriais no município, a 

implantação de programas de capacitação e formação empreendedora, com objetivo de 

criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades, também passam a ser prioridades. 



 
 

 Pensando na economia local, que é predominantemente agrícola, não se pode 

fortalecer o desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura, tampouco pensar na 

geração de empregos sem que haja o aproveitamento desse potencial agrícola.  

Nesse sentido, pretende-se buscar incentivos e parcerias públicas e privadas para 

implantação de novos investimentos na região, com a construção de fábricas, abertura de 

novos comércios, de pequenas empresas (individuais, associações e/ou cooperativas), 

especialmente, para aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola local. Para 

tanto, a administração, ainda, centrará esforços na manutenção das estradas vicinais para 

melhor tráfego de pessoas e escoamento da produção. 

 Trazemos, ainda, iniciativas que tem como objetivo inibir e combater a 

criminalidade na sua origem, além de ações em conjunto com os órgãos de segurança 

pública. 

 A realização dos objetivos aqui traçados estará atrelada, durante toda a gestão, a 

valores como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência e, acima 

de tudo, planejamento. Esses são os princípios que deverão caracterizar uma 

administração forte e verdadeiramente comprometida com os anseios da população. 

 Cabe ressaltar que este Programa constitui apenas as principais ações a serem 

empreendidas, estando aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da 

campanha eleitoral e no decorrer da gestão, cuja administração será aberta a participação 

da comunidade. 

 O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto 

desempenho com participação cidadã e reflete simultaneamente pragmatismo e idealismo 

do candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, mas com 

dedicação, competência e planejamento, alcançáveis. 
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ADMINISTRAÇÃO, EXPANSÃO ECONÔMICA, ESPORTE E FINANÇAS. 

• Reestruturar a Secretaria de Administração e Finanças, (tornando-a uma só), 

desburocratizando procedimentos e criando condições para atender melhor o 

cidadão, viabilizando de modo progressivo e sustentável o aumento da 

arrecadação municipal; 

• Reestruturar administrativamente todas as secretarias do município de acordo com 

as leis, de modo a propor um melhor atendimento a um menor custo dentro dos 

padrões esperados pela gestão pública; 

• Criar e aprimorar mecanismo para transparência Pública Municipal – melhorar o 

site Oficial do Município, para torná-lo de fácil acesso a população; 

• Propor plano de Valorização do Servidor Público, com oferta de treinamentos, 

capacitações e cursos para melhor atendimento a nossa população, garantindo 

remuneração segundo piso salarial de cada classe e plano de cargos e salários para 

todos os servidores municipais; 

• Criar Coordenadoria de Comunicação e Transparência, subordinada à Secretaria 

de Administração e Finanças e com participação direta dos munícipes para 

fiscalização das obras e serviços do município; 

• Desenvolver e implementar o Programa de Orçamento Participativo, incentivando 

o engajamento popular na gestão pública para a definição de obras de 

infraestrutura prioritárias ao município; 

• Ampliação, construção e melhoramento nos jardins em parques infantis nos 

bairros de Santo Antônio, Alto da cajazeira, Rua do banheiro, Praça do Ginásio e 

Rua Nova; 

• Melhoramento da coleta e incentivo a coleta seletiva de lixo, criando unidades de 

separação de material reciclável para venda e beneficiamento, reduzindo o envio 

de resíduos ao aterro com recursos redistribuído aos trabalhadores em forma de 

cooperativa social, gerando renda para a comunidade envolvida; 

• Implementar plano de gestão de resíduos, para criar mecanismos para o 

aproveitamento do lixo e resíduos orgânicos provenientes das unidades de 

tratamento de efluentes e compostos sólidos (que através de compostagem possa 

ser utilizado como adubo para hortas escolares); 

• Construir calçadas padronizadas e ecológicas em prédios públicos; 



 
 

• Realizar ações de arborização urbana com árvores nativas e ampliação da área 

verde dentro da cidade, valorizando as praças e a orla; 

• Criar projeto para redução do número de cargos comissionados através de 

secretarias mais enxutas com equipes engajadas e bem treinadas; 

• Construção de novo cemitério municipal, para desafogar o cemitério local, que já 

não comporta a demanda, e requalificar o existente; 

• Reformar e adequar o espaço para funcionamento de feira semanal do agricultor 

e artesão para valorização de produtos da região; 

• Pavimentar ruas, vilas, vilarejos e comunidades rurais do município e levando 

saneamento básico as comunidades que ainda não dispõe dessa condição; 

• Firmar convênios para ampliar e melhorar as redes de energia elétrica na zona 

rural com instalação de novos postes e linhas de transmissão; 

• Ampliar o abastecimento de água tratada com a construção de novas caixas de 

captação e distribuição de água em localidades estratégicas; 

• Ordenar e requalificar o trânsito urbano; 

• Proporcionar incentivo à pesquisa, com a criação de convênios e parcerias com 

pesquisadores e universidades interessadas em estudar a história, arqueologia, 

geografia, sismologia e aspectos socioculturais do município; 

• Construir muros de arrimo e desenvolver obras de ancoramento das encostas em 

áreas de risco, no centro e nas periferias do município; 

• Ampliar o número de vias calçadas e pavimentadas; 

• Construir rampas de acesso no centro da cidade para proporcionar maior 

acessibilidade de pessoas deficientes e com dificuldade de locomoção; 

• Regulamentar o passe gratuito para transporte de pessoas residentes na zona rural, 

aos sábados; 

• Solicitar a ampliação do efetivo policial no município; 

• Criar a Guarda Municipal Oficial, com o intuito de guardar e preservar os prédios 

e o patrimônio público; 

• Ampliar e fortalecer no município o programa PROERD - Programa Educacional 

de Resistência às Drogas e à Violência, com o apoio da polícia militar; 

• Incentivar o programa para revelar talentos no esporte, como participação e 

parceria de clubes profissionais do estado, agremiações e iniciativa privada; 



 
 

• Reestruturar, reformar o campo de futebol e a pista de atletismo, 

restaurando/construindo a área de arquibancada coberta, alambrado, reforma de 

banheiros e vestiários no local melhorando a iluminação para realização de 

eventos no período da noite; 

• Promover projetos de inclusão esportiva com a construção de quadra poliesportiva 

nas comunidades urbanas, rurais e a promoção e incentivo de jogos interescolares; 

• Reformar o ginásio de esportes, melhorando e ampliando sua estrutura; 

• Definir e ampliar calendário anual de eventos esportivos em todas as modalidades; 

• Incentivar e apoiar as escolinhas nas diversas modalidades esportivas, construindo 

e cedendo local para que possam realizar seus treinamentos. 

• Construir mini ramp e pista de skate e patins; 

SAÚDE 

• Implantar serviço de atenção multiprofissional especializada a saúde da mulher; 

• Criar programa HIPERDIA (Hipertensos e Diabéticos) para controle de DCNT- 

doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus e 

neoplasias; 

• Criar Mutirão de Especialidades nos PSF para reduzir tempo de espera para 

realização de exames, cirurgias e consultas; 

• Garantir a execução integral e efetivo do PSE (Programa Saúde na Escola); 

• Melhorar a estrutura física dos CAPS, incentivando o fortalecimento de ações 

educativas voltadas a comunidade para recuperação de viciados em substâncias 

psicoativas e jovens infratores, com campanhas de valorização a vida;  

• Inserir unidades CAPS AD (Álcool e Drogas), dentro das comunidades e em áreas 

de vulnerabilidade; 

• Inserção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), visando apoio às USF’s 

e visita domiciliar a pacientes acamados; 

• Ampliar oferta de especialidades médicas na policlínica Municipal de Saúde; 

• Ampliar oferta de tratamento odontológico; 

• Firmar parcerias com órgão de qualificação profissional (FIOCRUZ, UNASUS, 

AVASUS, etc), visando um SUS mais completo e efetivo em âmbito municipal; 

• Criar projeto “Cuidando do cuidador”, com o objetivo promoção/prevenção de 

saúde do cuidador, fornecendo atendimentos necessários, inclusive psicológico; 



 
 

• Criar centro de reabilitação para dependentes químicos; 

• Implementar o PAI - Programa de Entrega de Medicamento para Idoso em casa, 

acima de 60 (sessenta) anos;  

• Implantar rede de esgoto adequada a realidade de cada localidade nas 

dependências do município, com a construção gratuita de fossas sépticas 

comunitárias e a construção de novas unidades de banheiros nas comunidades de 

baixa renda a fim de reduzir a disseminação de doenças; 

• Criar centro de atenção aos animais através de políticas públicas voltadas ao 

atendimento de enfermidades e controle de reprodução. 

  

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 

• Ter disponibilidade de creches funcionando durante os 12 meses do ano, para 

receber os filhos de trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda; 

• Construção de escola modelo na zona rural para funcionar em tempo integral; 

• Criar nas escolas municipais centros de treinamento técnico em parceria com 

instituições privadas, oferecendo cursos profissionalizantes em diversas áreas, 

com apoio dos governos estadual e federal e/ou SEBRAE, SENAC ou outros; 

• Firmar parceria com a Casa de Cultura de Mutuípe para promover oficinas de 

Teatro, Dança e Artesanato para a comunidade carente; 

• Melhorar o transporte escolar; 

• Melhorar com o suporte nutricional adequado o fornecimento da merenda escolar 

em qualidade, quantidade, agilidade e pontualidade, assegurando os aspectos 

nutricionais, inclusivos e educativos no programa; 

• Fornecer, de forma gratuito, o fardamento escolar aos alunos da rede municipal 

de baixa renda; 

• Garantir efetivação do Plano Municipal de Educação; 

• Buscar para Mutuípe, com suporte da Polícia Militar, uma escola com sistema de 

ensino dos Colégios da Polícia Militar; 

• Valorização dos profissionais da educação, assegurando o pleno diálogo e a 

efetiva construção de entendimentos para o cumprimento da data base de reajustes 

anuais do piso salarial de professores da educação básica de acordo com a classe; 



 
 

• Firmar parcerias com universidades e institutos federais visando proporcionar 

formação continuada para os docentes em atividade no Sistema Municipal de 

Ensino; 

• Instituir programadas que incentivem o desenvolvimento de habilidades como 

dança, teatro, música, poesia, produção de vídeos, leituras, judô, capoeira e outros; 

• Oferecer café da manhã em escolas da rede municipal de ensino; 

• Ampliar as ações de inclusão digital, implantando salas de informática com acesso 

à internet e com aulas ministradas por profissional capacitado, se possível, no 

contraturno, buscando viabilidade para escolas do campo; 

• Promover apresentações de artistas locais e regionais em espaços públicos como 

o ESPAÇO CULTURAL DE MUTUÍPE; 

• Incentivar gincanas e eventos culturais interescolares à fim de desenvolver a 

interação entre as comunidades através da competição e colaboração dos alunos; 

• Valorizar o calendário de eventos e datas comemorativas do município, incluindo 

as comemorações religiosas; 

•  Manutenção, revitalização e implantação de novas áreas de lazer e 

entretenimento, a fim de atender aos cidadãos mutuipenses; 

• Promover o turismo, organizando com o apoio de patrocinadores durante os 

festejos tradicionais Juninos, Micareta e Festejos Religiosos grandes atrações para 

que possamos fortalecer o comércio local e a divulgação de nossa cidade; 

 

SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  

• Criar iniciativas que visem o aumento da produção agrícola, tendo como base os 

princípios da Agroecologia e orientação aos agricultores através da Assistência 

Técnica sobre os conhecimentos e práticas relativas às ações de manejo e 

conservação do solo; 

• Criar Associação de Piscicultores com o objetivo de incrementar a criação de 

peixe em nosso município; 

• Criar a Feira Anual do Produtor Rural para exposição de produção rural, 

tecnologias e viveres; 



 
 

• Apoiar o pequeno agricultor de baixa renda, com o suporte necessário para 

viabilizar seu terreno através do uso de máquinas e insumos que possam viabilizar 

a sua produção familiar e de subsistência; 

• Oferecer cursos técnicos e profissionalizantes em diversas áreas do segmento do 

agronegócio com apoio dos governos estadual e federal e/ou SEBRAE, SENAR 

e FASE; 

• Identificar, sistematizar e disseminar as experiências de produção, beneficiamento 

e comercialização que garantam a sustentabilidade da Agricultura Familiar do 

município; 

• Incentivar a infraestrutura para o ecoturismo na região, fortalecendo a economia 

da cidade e gerando empregos; 

• Promover a recuperação e manutenção de sistema hidrográfico da região, 

nascentes, matas ciliares através da introdução de sistemas agros florestais 

sustentáveis, conforme legislação vigente, realizando, ainda, à revitalização do 

trecho do rio Jiquiriçá dentro do perímetro urbano; 

• Controle e fiscalização da comercialização, uso e descarte de agrotóxicos no 

município. 

  

ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA 

• Reforçar à política de atenção específica à prevenção e repressão da violência 

doméstica contra a mulher, criança e idoso; 

• Reestruturar e ampliar os programas de abastecimento de segurança alimentar e 

nutricional, tendo como foco erradicar a falta de alimentos por parte da população 

carente; 

• Fortalecimento do Conselho Tutelar, dotando-o de melhor estrutura física e 

logística e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

• Revisão do cadastro único, buscando ativamente inserir pessoas atualmente 

afastadas dos programas sociais pela falta de acesso à informação; 

• Combate mais efetivo para a erradicação do trabalho infantil e exploração sexual 

e fortalecimento no acolhimento de crianças vítima de exploração sexual 

viabilizando uma casa de apoio às vítimas; 



 
 

• Firmar parcerias com entidades e associações como a AMPACE - Associação de 

Pais e Amigos de Crianças Especiais e demais associações voltadas ao benefício 

da comunidade; 

• Adesão ao programa de habitação do Governo Federal; 

• Criação do voluntariado municipal para dá suporte a pessoas em situação de 

vulnerabilidade; 

• Criar campanha de combate ao preconceito à diversidade sexual, deficiências, 

igualdade racial, juventude, direitos da mulher e xenofobia; 

• A prefeitura lançará em parceria com a iniciativa privada o projeto “Incubadora 

de Sonhos” que tem por objetivo fornecer incentivo ao empreendedorismo, 

apoiando o microempreendedor individual  a montar o seu primeiro negócio, 

fornecendo a quem não tem condição um espaço temporário de forma gratuita, 

onde o mesmo possa testar seu modelo de negócio além de oferecer cursos e 

palestras sobre empreendedorismo; 

• Captação de estudantes de ensino superior e tecnólogos para realização de 

estágios acadêmicos obrigatórios e assistidos no município e suas dependências, 

a fim de suprir a carência desses profissionais nos órgãos municipais de apoio à 

população, reduzir custos para a execução de serviços fundamentais, aumentar a 

disponibilidade, além de promover a participação de acadêmicos do município, 

incentivando a retenção desses futuros profissionais e o desenvolvimento de um 

banco de talentos.  

• Incentivar projeto “Empresa amiga dos jovens”, com o incentivo para contratação 

de jovens aprendizes pelas empresas locais, criando condição para o 

desenvolvimento e inclusão desses jovens entre 14 e 24 anos, através da sua 

participação em cursos técnicos e profissionalizantes, ao mercado de trabalho, 

estimulando o primeiro emprego com o aumento da renda “per capita” do 

município, a redução do número de jovens ingressos na criminalidade, dando aos 

mesmos acesso integral ao exercício de sua cidadania, o estímulo a empresas 

locais através de benefícios fiscais; 

• Prospectar empresas do setor industrial especialmente nos setores do agronegócio, 

alimentos processados, manufatura de bens de consumo duráveis, propondo à 

instalação de novas unidades industriais e comerciais no município por meio de 

um ambiente sustentável e favorável, através de incentivos fiscais e apoio à 



 
 

qualificação profissional da população, estimulando o comércio e a abertura de 

novos negócios pelo aumento da renda “per capita”, qualidade de vida da 

população mutuipense; 

• Através da articulação com entidades representativas do setor empresarial, 

desenvolver o diálogo aberto e franco uma comunicação eficiente, que tenha como 

meta principal apoiar e incentivar as iniciativas dos empresários, empreendedores 

locais, cooperativas e associações voltadas ao desenvolvimento econômico, 

trabalho e renda do município; 

• Restaurar e reabilitar o antigo “BARRACÃO”, sob o nome de “ESPAÇO 

CULTURAL DE MUTUÍPE” a fim de abrigar de forma gratuita e organizada 

pequenos comércios exclusivamente destinados a produção local de artesanato, 

comidas típicas entre outros, oriundo exclusivamente das associações urbanas e 

rurais, incentivando e fortalecendo as comunidades, favorecendo desta forma 

também o turismo e o comércio na região, criando no centro do município uma 

espaço vibrante e atrativo, servindo como centro de referência para realização de 

eventos culturais e receptividades para encontro do público jovem e alternativo da 

cidade e de outras regiões; 

• Buscar parceria com o SAC e SINEBAHIA para abertura de uma unidade no 

município de Mutuípe para prestação de serviços de DETRAN (Emissão de 

documentos e Recursos), Policia Cívil (Emissão de RG), SEBRAE (suporte ao 

pequeno empreendedor) e SINEBAHIA (Cadastro e encaminhamento de 

empregos); 

• Criar o “Banco do Povo” uma instituição autônoma de Microcrédito sem fins 

lucrativos, transparente e sustentável, centrada na comunidade local, para 

pequenos empreendedores que tenham sido admitidos no projeto INCUBADORA 

DE SONHOS, com o objetivo de financiar o fornecimento de capital de giro para 

os comerciantes que estão iniciando suas atividades, e também atuará como 

cooperativa de crédito para pequenos comerciantes autônomos, associações e a 

população de baixa renda oferecendo suporte financeiro para projetos de 

habitação e renda familiar; 

• Facilitar abertura de pequenos negócios com pagamento facilitado de impostos 

municipais e agilidade na emissão de alvarás para empreendedores cadastrados no 

MEI. 



 
 

CONCLUSÃO  

 

Por tratar-se de uma Plano de Governo participativo e transparente, as 

propostas aqui apresentadas poderão através da participação popular serem 

somadas à novas demandas, tratando-se este de um documento vivo colaborativo.  

A gestão da coligação “Pela Liberdade de Mutuípe” está determinada a 

trabalhar lado a lado com a população para juntos seguirmos em frente, sempre 

em busca do progresso para nossa cidade. 

 


