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1. INTRODUÇÃO 

Santa Filomena é um Município do interior de Pernambuco, localizado no Sertão do Araripe, com 
população estimada em 14.477 habitantes em uma área territorial de pouco mais de 1.005 km². 

Nos últimos 20 anos, Santa Filomena cresceu, em média, cerca de 120 habitantes por ano, ficando 
evidente que possuímos um grande índice de migração da população para outras cidades, principalmente 
a área irrigada no vale do São Francisco. 

O Município possui o pior PIB per Capita do Sertão do Araripe e o 6º pior de Pernambuco. Tem 
ainda, o 13º pior Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, do Estado. 

De acordo com o último levantamento do IBGE1, 46 % (quarenta e seis por cento) da população 
acima de 10 anos vive com renda de até ¼ do salário-mínimo. Por sua vez, o pessoal ocupado de Santa 
Filomena em 2018 era inferior a 800 pessoas ou 5,5 % da população. 

 De forma geral, a principal fonte de renda dos munícipes é o Programa Bolsa Família do Governo 
Federal, o qual atende 2.441 famílias ou 7.840 pessoas diretamente. 

Por outro lado, a gestão pública em Santa Filomena enfrenta diversos problemas, inclusive com 
endividamento da máquina pública, incapacidade de fazer investimentos e, portanto, não consegue gerar 
empregos. 

Diante disso, após escuta informal dos munícipes, o Progressistas desenvolveu um plano de governo 
que tem o objetivo de reconstruir Santa Filomena, tendo como base o desenvolvimento econômico 

sustentável do Município a partir da reformulação da gestão pública local. 

O plano Santa Filomena Pode + é uma agenda de ações a serem desenvolvidas em parceria 

com a sociedade civil, organizações sem fins lucrativos, servidores públicos e iniciativa privada 

com o intuito de alavancar a economia e a qualidade de vida da população residente no Município, 
possibilitando inclusive, o retorno dos milhares que migraram nos últimos vinte anos.  

2. PLANO DE RECONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO 

O Plano de Governo Santa Filomena Pode + tem como foco pensar o Município para os 

próximos quatro anos, com metas claras e objetivas a serem realizadas a cada ano, sendo o primeiro ano 
(2021) dedicado para o diagnóstico da realidade local.  

Isso porque é no primeiro ano da nova gestão (2021-2024) que é aprovado o Plano Plurianual 
para valer no quadriênio 2022-2025. Nesse documento é que são estabelecidas as diretrizes para destino 
dos recursos públicos nos próximos quatro anos. 

Nesse cenário, é necessário que a futura gestão adote de forma imediata o “orçamento 

participativo”, possibilitando que a sociedade em geral escolha de forma responsável os destinos do 

Município. 

Obviamente que se estabelecendo metas claras e escalonadas ano a ano, torna-se possível que o 
povo possa acompanhar e fiscalizar o seu cumprimento. É preciso saber aonde quer chegar, para saber 
como realizar. Exemplo de metas a serem traçadas: 

✔ Dobrar o número de pessoas ocupadas em quatro anos; 

✔ Aumentar em R$ 500,00 (quinhentos reais) anuais a renda per capita da população; 

✔ Subir 30 posições no ranking de esgotamento sanitário do Município (atualmente é o 5º 

pior do Estado); 

                                                           
1 Censo 2010. 



                                       
✔ Elevar para 50% o número de crianças de 0 a 3 anos que freqüentam a escola/creche; 

Para isso, foram estabelecidos onze pilares, incluindo temas que jamais foram abordados pela 

gestão pública local, a partir dos quais se propõem a consecução de metas objetivas para recomeçar Santa 
Filomena.  

3. OS ONZE PILARES DA RECONSTRUÇÃO DE SANTA FILOMENA  

(PROPOSTAS DE GOVERNO) 

Santa Filomena possui o mesmo modelo de gestão pública há pelo menos 20 anos. É urgente a 
necessidade de reformulação do gasto público, priorizando a aplicação de recursos em investimentos, o que 
trará uma maior distribuição de renda para a população. 

Assim, mesmo que não se obtenha a princípio, novas fontes de recursos, possibilita-se a aplicação de 
verbas em obras e serviços a partir do corte ou realocação de gastos considerados desnecessários. 

Desse modo, foram estabelecidos onze pilares a partir dos quais se espera que possa ocorrer um 

avanço da economia do Município em pouco tempo e, por conseqüência, a melhoria da qualidade de vida 
da população: 

1 - Gestão Pública e Controle da Dívida Pública; 

2 – Reforma Administrativa; 

3 – Geração de Emprego e Renda; 

4 – Educação e Capacitação Profissional; 

5 – Desenvolvimento Rural Sustentável; 

6 – Desenvolvimento dos Povoados; 

7 – Valorização da Juventude e do Esporte; 

8 – Promoção da Saúde Coletiva; 

9 – Promoção do Desenvolvimento Social; 

10 – Valorização da Cultura e Promoção do Turismo; 

11 – Transparência e Controle Social.  

PILAR 01 

GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA 

A falta de crescimento do Município de Santa Filomena é, sem dúvida, um reflexo da gestão 
pública sem qualidade ao longo dos seus quase 24 anos de administrações. 

Para se ter uma idéia, desde a sua emancipação política Santa Filomena teve 20 prestações de 
contas apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, das quais quatorze2 tiveram parecer 
prévio pela rejeição, isto é, 70% de todos os anos (até 2016) foram consideradas irregulares,3 o que, por si só, 
demonstra a urgência da mudança de paradigma da gestão em Santa Filomena.  

                                                           
2 Não considerando o julgamento feito pela Câmara Municipal de Santa Filomena/PE. 
3 Os Exercícios 2014 a 2016 ainda aguardam julgamento de recurso, enquanto os Exercícios 2017 a 2019 ainda não 
foram julgados.  



                                       
De acordo com o site do Tesouro Nacional4, Santa Filomena possui R$ 15.928.874,74 (quinze milhões, 

novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) em dívidas, 
sendo cerca de R$ 3 milhões previdenciárias. 

Por outro lado, os contratos administrativos repetem-se os modelos há pelo menos duas décadas, 
sendo o dinheiro público desperdiçado em peças de veículos, combustíveis e prestações de serviços 
ineficientes ou que ferem o princípio da economicidade, como limpeza pública e locação de veículos. 

Além disso, após o término de cada mandato do Executivo, verifica-se a presença de restos a pagar 
e dívidas de verbas devidas a servidores públicos, o que aumenta o endividamento do Município. 

Diante disso, estabelecemos propostas concretas para reformulação da gestão pública local, com 
foco na economicidade e moralidade do gasto do dinheiro público, a saber: 

001 – Criação do Ponto de Abastecimento do Município (compra direta de 

combustível na distribuidora); 

(Santa Filomena gastou cerca de 12 milhões de reais com combustíveis e lubrificantes nos últimos oito anos. 
A criação do Ponto de Abastecimento do Município vai propiciar economia de recursos em larga escala, 
tendo em vista que a despesa citada chega a quase 40% de todo o valor gasto com material de consumo 
no Município.) 

 002 – Renovação da Frota de Veículos do Município;  

(Santa Filomena gastou cerca de 2,6 milhões de reais com peças e consertos de veículos nos últimos três 
anos e meio, o que daria para comprar cerca de setenta carros populares novos. Um rígido controle no uso 
dos veículos, associada à compra de veículos novos, vai fazer sobrar recursos para investimentos em obras e 
outros serviços públicos).  

003 – Reformulação da Contratação do Transporte Escolar (Contratação Direta dos 

Proprietários Microempreendedores Individuais); 
(Nos últimos quatro anos, a Prefeitura de Santa Filomena gastou pelo menos 7 milhões de reais com 
empresas de transporte escolar. A contratação do serviço diretamente por microempreendedores 
individuais (MEI) atende a recomendação do TCE/PE, garante a contratação de um maior número de 
“linhas de alunos”e diminui o valor gasto com impostos, proporcionando mais oportunidades aos munícipes, 
trazendo mais conforto para os estudantes que se deslocarão em rotas menores). 

004 – Reformulação do Contrato de Limpeza Pública; 
(Apenas nos últimos quatro anos foram gastos pelos menos 5 milhões de reais com limpeza pública em 
Santa Filomena, tornando-se um dos mais caros serviços de terceiros do Município. A curto prazo o 
Município precisa adquirir um veículo para coleta de resíduos, associada a implantação da coleta seletiva e 
do projeto Moeda Verde, o qual torna possível a troca de lixo reciclável por alimentos).  

005 – Cobrar dos ex-gestores os juros provenientes de atrasos de dívidas não pagas; 

(Somente nos últimos quatro anos mais de 2,6 milhões de reais retirados do povo de Santa Filomena para 
pagar dívidas criadas por gestões anteriores. É preciso cobrar judicialmente os juros ocasionados de tais 
dívidas, inclusive alcançando os bens de laranjas). 

006 – Montar uma força-tarefa para identificar bens de laranjas com a finalidade 

de cobrar todos os débitos imputados aos ex-gestores pelos Tribunais de Contas e Poder 

Judiciário; 

(Sete em cada dez contas de ex-prefeitos de 1997 até 2016 foram julgadas irregulares, o que quase sempre 
foi acompanhada da imputação de débitos a ex-gestores públicos. É preciso que o povo de Santa Filomena 
seja ressarcido em cada centavo que lhes foi desviado. Para isso, o Município vai contratar uma assessoria e 

                                                           
4 SADIPEM – Tesouro Nacional, atualizado em 08/06/2020. 



                                       
montar uma força-tarefa com órgãos de controle estaduais e federais para recuperar os valores desviados, 
inclusive de convênios. 

007 – Compra Transparente de Medicamentos no Mercado Local; 

008 – Criação de um Conselho Popular de monitoramento de regularidade das contas e 

cumprimento do orçamento do Município; 

009 – Realização Semestral de Audiência Pública para discutir o cumprimento do orçamento 

do Município; 

010 – Criar um Conselho Consultivo com a representação da Sociedade Civil organizada para 

tomar decisões políticas mais complexas e que tenham reflexos em administrações futuras; 

011 – Adquirir um veículo oficial para o Gabinete do Prefeito, acabando com as locações de 

veículos de luxo;  

012 – Criar o Parque de Energia Solar do Município para atender os prédios públicos e o serviço 

de iluminação pública.  
PILAR 02 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

 Estabelecidas medidas e propostas concretas para imediata economia dos recursos públicos nos 
principais contratos administrativos, passa-se a apresentar propostas que tornem a prestação do serviço 
público mais eficiente. 

 A reorganização de um modelo de gestão que se encontra repetido há mais de 20 anos, inclusive 
com a melhoria da remuneração dos servidores públicos, certamente trará uma administração mais 
econômica e mais ágil. 

 Propostas para melhora da prestação dos serviços públicos: 

013 - Criação da Subprefeitura do Socorro; 

014 – Criação de um Laboratório de Projetos para aumentar a captação de recursos de 

convênios estaduais e federais; 

015 – Extinção da Secretaria Municipal de Governo; 

016 – Criação da Ouvidoria do Município; 

017 – Implantação de Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos, com foco na 

produtividade e na capacitação profissional; 

018 – Realização de Concurso Público; 

019 – Implantação da “Prefeitura Eletrônica”, facilitando a tramitação de procedimentos em 

modo virtual entre órgãos públicos e sociedade; 

020 – Criação da Escola Municipal de Gestão, com a finalidade de capacitar permanente os 

servidores públicos municipais efetivos e comissionados; 

021 - Realização imediata de Cálculo Atuarial do Fundo de Previdência para reavaliar o 

percentual de desconto dos servidores públicos e seguir a tabela progressiva prevista para servidores 
Federais.  

PILAR 03 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 



                                       
De 2007 a 2016, Santa Filomena teve uma média de geração de cerca de oito empregos por ano. 

No geral, somos o segundo pior Município do Araripe em geração de empregos. 

O Município nunca possuiu um programa de geração de empregos. Isso na verdade nunca foi meta 
das gestões municipais, que se preocupam apenas em manter alguns poucos serviços públicos. 

Diante disso, propomos como forma imediata de geração de empregos e renda: 

022 – Criação da Agência Municipal de Empreendedorismo; 

023 – Criação do Escritório de Apoio Contábil ao pequeno e microempreendedor; 

024 - Criação do Programa de Apoio ao Empreendedor: concessão de crédito para 20 

empreendedores por mês, ao valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), possibilitando a implantação de 
960 novos negócios em quatro anos; 

025 - Retomada das obras inacabadas com a contratação de mão de obra local; 

026 – Criação da Moeda Social e um Banco Comunitário com a finalidade de fortalecer o 

comércio local, aumentando a circulação de dinheiro no Município; 

027 – Implantação de operação tapa buracos emergencial no período chuvoso, bem como 

programa permanente de roço de estradas; 

028 – Criação de Banco de Talentos para intermediação da contratação de pessoas prestadores 

de serviços na iniciativa privada; 

029 – Criação do Centro de Apoio ao Trabalhador: Oferecer os serviços de intermediação de 

mão-de-obra, habilitação ao Seguro Desemprego, orientação para qualificação profissional, emissão de 
carteira de trabalho e orientação ao mercado de trabalho. 

030 – Criação do Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência com a finalidade de 

sensibilizar as empresas com relação à importância da contratação, bem como preparar, selecionar e 
encaminhar pessoas com deficiência às oportunidades de trabalho; 

031 – Criação do Programa de Estágio Remunerado em órgãos municipais para atender jovens 

da rede pública de ensino; 

032 – Criação do Programa de Apoio ao Artesanato, com a conseqüente criação de um centro 

de exposição, bem como articular a formação de uma rede de comercialização; 

033 – Criação do Programa de Apoio à Mineração, concedendo assessoria ao pequeno produtor 

rural e apoio a instalação de empresas no Município, sobretudo em áreas já com autorização de lavra, 
como no Sítio Caeiras e Pajeú; 

034 – Implantação de Matadouro Público Municipal; 

035 - Licenciamento de pedreiras e areeiras em nome dos proprietários rurais locais;  

PILAR 04 

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 A educação básica é a principal forma de se modificar a realidade de um país. É por meio dela que 
é possível o acesso à universidade, bem como a qualificação para o mercado de trabalho, dentre outras 
inúmeras vantagens. 

 Atualmente existem algumas disparidades nos índices de desenvolvimento da educação básica 
entre algumas localidades de Santa Filomena, havendo, portanto, a necessidade imediata de contornar as 
dificuldades encontradas em algumas regiões, sobretudo no Distrito do Socorro e Serra do Inácio.  



                                       
Por sua vez, o ensino técnico e superior não recebe incentivo direto do poder público e as condições 

de acesso às universidades e ao ensino profissionalizante são muito limitadas em nosso Município. 

Defendemos um maior controle dos gastos da pasta da educação, a fim de evitar desvios para 
outras secretarias, bem como um maior aporte de recursos próprios do Município para aumentar o 
investimento na educação básica. 

036 – Implantação do Programa Jovem de Futuro – Concessão de bolsa mensal de R$ 200,00 

(duzentos reais) para jovens participarem de cursos técnicos e profissionalizantes fornecidos em parceria 
com o Terceiro Setor; 

037 – Implantação de Creches nos Povoados e Serra do Inácio com profissionais capacitados 

para trabalhar exclusivamente com crianças; 

038 – Contratação de Intérprete de Libras para escolas municipais; 

039 – Implantar Educação em período Integral com pelo menos 25% dos alunos até 2024. 

040 – Oferecer atendimento psicológico para alunos da rede municipal; 

041 – Criar Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos com foco na Educação Profissional, 

a fim de cumprir até 2024 a taxa de 93,5% de alfabetizados entre a população com 15 anos ou mais de 
idade e de integrar pelo menos 25% dessas matrículas a educação profissional; 

042 – Criar o Programa de Apoio aos Jovens matriculados no Ensino Técnico, fornecendo auxílio 

financeiro mensal e transporte para sua formação nas cidades vizinhas, quando for o caso; 

043 – Conceder bolsa de estudos para professores da Rede Municipal que ainda não concluíram 

o Ensino Superior; 

044 - Oferecer Programa de Pós-Graduação para Professores da Rede Municipal de ensino; 

045 - Implantar o Plano de Cargos e Carreira dos servidores da educação; 

046 - Implantar a Gestão Democrática nas escolas municipais, mediante seleção de professores 

efetivos; 

047 – Aumentar os recursos próprios aplicados em Educação a base de 2,5% ao ano até atingir 

35 % até 2024; 

048 - Implantação de Rádio FM Educativa para atender às escolas, o poder público e à 

população em geral. 

049 – Implantar o Programa Bolsa Universitária, concedendo aos estudantes do ensino superior 

que residem em outros Municípios ajuda de custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais; 

050 – Implantar programa de pré-vestibular mediante seleção de professores da rede municipal 
de ensino; 

051 – Implantar Programa de Gratificação de Professores e Servidores da Educação a partir de 

cumprimento de metas estabelecidas anualmente;  

052 – Climatizar 50 % (cinqüenta por cento) das salas de aulas até o ano 2024; 

053 – Manter programa permanente de capacitação e formação de profissionais da educação. 

PILAR 05 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

 No início vimos que Santa Filomena é um dos Municípios mais pobres de Pernambuco, apesar de 
ter um potencial econômico ainda não explorado em diversas áreas, inclusive a mineração. 



                                       
 No momento, é preciso separar um valor da Receita Corrente Líquida do Município para a criação 
de um fundo municipal de desenvolvimento rural sustentável, propiciando a realização de investimentos 
em setores ou atividades que possam melhorar, a curto prazo, a atividade econômica do Município. 

 Para se ter uma idéia, apenas utilizando as barragens existentes, é possível produzir 230 toneladas 
de peixes em apenas dez meses, mediante criação intensiva, o que é capaz de gerar de forma imediata um 
acréscimo ao nosso PIB de pelo menos 2 milhões de reais.  

Para isso, alavancar atividades como a psicultura e a apicultura, por exemplo, o Município precisa 
investir no produtor rural e é por isso que defendemos as seguintes propostas: 

054 – Transformação da Secretaria Municipal de Agricultura na Empresa Pública Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, com Conselho de Administração formado com a participação 
remunerada de dirigentes de associações rurais; 

055 – Criação das Subsecretarias Municipais de Recursos Hídricos, Apicultura, Psicultura, 
Caprinovinocultura e Agricultura Familiar, todas vinculadas a Empresa Pública Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável; 

056 – Criação da Subsecretaria Municipal da Serra do Inácio, como foco na mandiocultura; 

057 – Implantação do Programa Terra Pronta, com a Locação anual de 20 (vinte) tratores de 

pneus para uso dos agricultores; 

058 – Compra direta de derivados de mandioca na Serra do Inácio para revenda em outros 

Estados, livrando-se do atravessador; 

059 – Destinação de 10% da Receita Corrente Líquida do Município para a criação de um fundo 

de desenvolvimento rural sustentável;  

060 – Implantação do Programa Moeda Verde (Coleta Seletiva em troca de alimentos da 

agricultura familiar – troca de 5 kg de lixo reciclável por 1 kg de alimentos); 

061 – Implantação da Central Municipal de venda de Crédito de Carbono e Compensação 

Ambiental o que possibilita a geração de renda de pelo menos R$ 2.000,00 anual por hectare de caatinga 
preservado; 

062 – Restauração da Casa de Farinha na Serra do Inácio; 

063 - Locação de Casas de Farinhas particulares para atender pequenos produtores de 

mandioca até revitalização da Casa de Farinha da Serra do Inácio; 

064 - Criação do “Banco de Manivas” na Serra do Inácio; 

065 - Criação do Banco Municipal de Sementes, em parceria com as associações rurais; 

066 – Implantação do transporte de mel de abelha para beneficiamento na Casa do Mel; 

067 – Implantação de adutoras em comunidades mais povoadas; 

068 – Arrendamento de áreas disponíveis próximas a barragens públicas para seleção de 

produtores rurais interessados em produzir na hortifruticultura; 

069 – Perfuração de Poço Profundo na Serra do Inácio; 

070 - Criação do Programa de Montagem de Poços Artesianos movidos a energia solar; 

071 - Criação do Cartão Vale Água com a distribuição de crédito para compra da água 

diretamente pelo produtor rural; 

072 - Criar o Viveiro Municipal de Mudas Nativas da Caatinga para reflorestamento e 

substituição de árvores exógenas; 



                                       

073 - Criação do Programa Terra Produtiva mediante fornecimento de horas máquinas para 

aração de terras e formação de aguadas; 

074 – Implantação em parceria com o ITERPE do Programa de Regularização Fundiária Rural. 

PILAR 06 

DESENVOLVIMENTO DOS POVOADOS 

Os Povoados de Santa Filomena, um deles chegando a 100 anos de existência, apesar de terem sido 
imprescindíveis para a formação do Município, não são devidamente atendidos pelas gestões municipais. 

Não existe um programa permanente de atenção aos povoados, se não o mero funcionamento de 
alguns poucos serviços como escolas e UBS's, ainda que muitas vezes de forma precária. 

Após realização de pesquisa de opinião pública foi possível identificar os principais entraves que 
dificultam o crescimento dos povoados, o que nos possibilitou propor o seguinte: 

075 – Compra de Terrenos ao redor dos povoados para loteamento entre a população carente 

que deseje construir residências; 

076 - Construção de quadra poliesportiva no Poço Comprido; 

077 – Reforma e cobertura da quadra poliesportiva do Livramento; 

078 - Implantação do saneamento básico do Povoado do Socorro; 

079 - Calçamento e Asfaltamento de ruas dos povoados – Aquisição de comboio usina de 

asfalto para o Município; 

080 - Criação do Circuito dos Engenhos no Livramento; 

081 - Implantação de sistema de monitoramento por câmeras em parceria com as Polícias Civil e 

Militar nos Povoados e principais entradas do Município; 

082 - Implantação de Parque Infantil em todos os Povoados por meio do Programa Praça 

Amiga da Criança; 

083 - Sinalização de Estradas e Rodagens; 

084 - Implantação de iluminação pública em residências na zona rural; 

085 - Reforma do Curral Municipal do Socorro, criando ponto de apoio para os participantes da 

feira, implantando iluminação e construindo quiosques; 

086 - Criação do Festival Anual da Mandioca na Serra do Inácio; 

087 - Criação da Exposição de Animais do Povoado Socorro – ExpoSocorro; 

088 - Ligação e/ou implantação de Adutoras nos Povoados Vila Queimada Nova, Vila dos 

Alves, Cangaraú, Amaro, Cantinho, Alagadiço, Saco da Serra, Jibóia, Lagoa Grande, Santa Fé, dentre 
outras; 

PILAR 07 

VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 

 Nos últimos anos tem se verificado a ausência de políticas públicas voltadas para a juventude 
filomenense. É uma necessidade imediata a alocação de recursos para atender as demandas dos jovens, 
sobretudo em razão da migração em massa que ocorre atualmente. 



                                       
 A utilização dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para a consecução de 
projetos voltados ao setor é também uma possibilidade imediata de realizar políticas públicas para parte 
dos jovens residentes no Município. 

  O esporte, por sua vez, beneficia as pessoas e a sociedade como um todo, pois deminui a 
probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica além de 
desenvolver vínculos de amizades e afeto. 

 A seguir, algumas das principais propostas para valorização do jovem filomenense: 

089 - Criação da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes; 

090 - Implantação de campos rurais iluminados; 

091 - Implantação de gramado no campo municipal de futebol; 

092 – Implantação de campos gramados sintéticos nos Povoados e na Serra do Inácio; 

093 - Patrocinar os campeonatos locais de futebol de campo; 

094 - Criação da Casa da Juventude;  

095 – Viabilizar a aplicação da Lei de Incentivo ao Esporte por parte de empresas do Município; 

096 – Promover os jogos escolares municipais, incluindo alunos de escolas rurais; 

097 – Restaurar a academia das cidades da Sede e do Povoado Socorro; 

098 – Implantar academias das cidades nos povoados e na Serra do Inácio; 

099 – Patrocinar o ciclismo e outros esportes existentes no Município; 

100 – Distribuir permanentemente bolas e demais materiais destinados à prática esportiva. 

PILAR 08 

PROMOÇÃO DA SAÚDE COLETIVA 

Atualmente uma das maiores necessidades da população de Santa Filomena é a realização de 
exames e cirurgias. 

O que se viu nos últimos oito anos em nosso Município foi o uso da máquina pública na área de 
saúde para benefício de alguns políticos. 

Não é comum que um cidadão para se conseguir um tratamento de saúde tenha que pedir a um 
político, o famoso "quem é seu vereador?" 

Por outro lado, não é possível que recursos da saúde se acumulem em contas bancárias, como 
ocorre atualmente, e ao mesmo tempo a população carente sofra necessitando de atendimento médico, 
sem dispor de um ventilador num leito de um hospital ou numa casa de apoio. 

A seguir, apresentamos propostas que, a curto prazo, devem melhorar o bem estar da população e 
acabam com o costumeiro uso da máquina para beneficiamento de pessoas por opção política: 

101 - Construção de UBS no Baixio dos Rodrigues; 

102 - Construção de UBS no Baixio do Elizeu; 

103 - Criação da Fila Pública de Exames e Consultas, mantendo-se o sigilo do paciente; 

104 - Implantação do Laboratório Municipal de Análises Clínicas; 

105 - Aquisição de aparelho de Raio-x e Ultrassonografia para o Hospital Municipal; 



                                       

106 - Aquisição de aparelho Raio-x para a UBS do Povoado do Socorro; 

107 - Aquisição de aparelhos de eletrocardiograma para as UBS de todos os Povoados; 

108 - Implantação do Plano de Cargos e Carreiras para os profissionais de Saúde; 

109 - Implantação do 14º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde; 

110 - Criação de programa de distribuição domiciliar de medicamentos de uso contínuo; 

111 - Criação de programa de entrega domiciliar de exames; 

112 - Criação da Central de realização de exames médicos para atender exclusivamente 

agricultores que requerem benefícios previdenciários e dependem de tomografias e ressonâncias; 

113 - Manutenção de Médicos e Enfermeiros nos Povoados e Serra do Inácio, mediante concessão 

de gratificação de difícil acesso ou provimento; 

114 - Disponibilizar veículos para atender as pessoas em alta hospitalar; 

115 – Aprovar o Perfil Profissiográfico Profissional para possibilitar a aposentadoria especial dos 

profissionais da saúde, sobretudo os Agentes Comunitários de Saúde; 

116 – Adquirir um leito de UTI para o hospital municipal de Santa Filomena; 

117 – Manter veículos disponíveis para atendimento de urgência em saúde para comunidades 

que fiquem acima de 6 km da UBS e, portanto, tenham dificuldades em fazer o deslocamento; 

118 – Efetivar o Programa Saúde na Escola; 

119 – Adquirir Unidade Móvel Odontológica para atendimento na zona rural do Município. 

PILAR 09 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Como vimos no início, Santa Filomena é um dos municípios mais pobres de Pernambuco. Associado 
a isso surgem diversos problemas sociais que ocasionam variadas formas de violência, principalmente 
contra crianças, adolescentes, idosos, mulheres e portadoras de deficiência. 

O desenvolvimento social pressupõe a implantação de medidas emergenciais de atendimento à 
população vulnerável, em um primeiro momento e, de emancipação social, em um segundo momento. 

Para isso, propomos medidas simples e econômicas para atender os principais grupos que sofrem 
diversos tipos de privações e violências, desde a falta de alimentação até a existência de ataques físicos, 
bem como ações e equipamentos públicos que possam melhorar a qualidade de vida da população: 

120 - Implantação do Centro de Atividades Econômicas na sede do Município; 

121 - Implantação de CRAS Volante do Município; 

122 - Implantação da Praça de Alimentação e Ponto de Embarque de Passageiros atrás da 

Prefeitura; 

123 - Criação do Programa Renda Mínima para atender pelo menos 700 famílias que se 

encontram em extrema pobreza e vulnerabilidade social; 

124 – Criação do Programa Prefeitura Perto do Povo com atendimento mensal em cada 

Povoado; 

125 – Criação do Escritório de Apoio da Prefeitura de Santa Filomena no Município de Petrolina 

para atender a população filomenense residente na área irrigada. 



                                       

126 - Criação do Escritório de Apoio ao Segurado Especial do INSS (Trabalhador Rural), para 

encaminhar e acompanhar o requerimento de benefícios previdenciários; 

127 - Implantação de Programa de Apoio a Projetos Sociais desenvolvido por igrejas, mediante 

uso de recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal do Idoso; 

128 - Criação de grupos de recreação e acompanhamento psicossocial da população idosa nos 

povoados; 

129 - Criação do Centro de Convivência e Atenção ao Idoso; 

130 - Proposição, por meio do CISAPE, da implantação da Casa de Apoio da mulher vítima de 

violência doméstica, garantindo apoio jurídico, psicossocial e segurança as mulheres em medidas protetivas 
de urgência; 

131 - Criação do Programa Família Acolhedora para o recebimento urgente e até a colocação 

em família substituta de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual;  

PILAR 10 
VALORIZAÇÃO DA CULTURA E PROMOÇÃO DO TURISMO 

Apesar do elevado potencial turístico e da riqueza de manifestações culturais existente em nosso 
território, não há um programa permanente de promoção do setor. 

É preciso investir na área que tem possibilidade de movimentar a economia local dos povoados em 
pouco tempo e gerar oportunidades de emprego e renda para a população. 

Ademais, é possível a captação imediata de recursos públicos e privados para fortalecer a cultura e 
o turismo do Município, como por exemplo os recursos provenientes da Lei Rouanet. 

Por fim, não podemos aceitar que o turismo de Santa Filomena se resuma ao valor de mais de 
meio milhão de reais gastos anualmente com a CAPRINOFILÓ. 

Abaixo, medidas viáveis de valorização da Cultura e promoção do Turismo em nosso Município: 

132 - Criação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 

133- Implantação do Calendário do Turismo Religioso, com a inclusão de data comemorativa e 

feriado Municipal do Dia do Evangélico; 

134 - Criação do Escritório de Apoio para elaboração de projetos para captação de recursos 

para a cultura, a partir da Lei Rouanet, imposto de renda de empresas privadas e valores provenientes de 
transações penais e demais medidas do Poder Judiciário; 

135 - Criação do Programa de Valorização do Turismo Rural, com foco no Caldeirão do Inferno, 

Pedra Preta, Casa de Pedra, Engenhos do Livramento, Casas de Farinha, Roteiro Serra do Inácio, 
Barragens de Pedras e comunidades afrodescendentes; 

136 - Criação do Museu Municipal; 

137 - Implantação do Portal da Cidade; 

138 - Fazer gestão junto à ALEPE para conceder ao Município o título de “Terra do Meteorito”; 

139 - Implantação do Monumento Ana das Carrancas na divisa com o Estado do Piauí, na saída 

para o Poço Comprido (Sede); 

 140 - Manter em parceria com o Município de Dormentes um plano de incentivo à visitação a 

Casa de Pedra, bem como o encontro anual de familiares, com o encerramento festivo no Povoado do 
Campo Santo; 



                                       

141 - Implantar a Rota de Visitação aos Engenhos, promovendo gincanas e uma feira anual de 

derivados de cana-de-açúcar no Povoado do Livramento; 

142 - Criar a feira mensal do Povoado do Poço Comprido; 

143 - Manter a contratação permanente dos artistas locais; 

144 – Criação da Banda Marcial do Município; 

145 – Realização de Concurso para escolher o Hino e Brasão do Município;  

PILAR 11 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

A falta de transparência na gestão pública facilita o desvio de recursos públicos e impede o controle 
por parte da população. 

Santa Filomena tem um histórico de ausência de transparência nos seus gastos, tanto é que tanto o 
atual gestor, quanto o anterior estão processados por improbidade administrativa perante a Justiça 
Federal por suposta falta de alimentação do portal da transparência. 

Por outro lado, os Conselhos Municipais, em sua maioria são formados por pessoas ligadas às 
gestões municipais, o que inviabiliza o seu efetivo funcionamento. 

A seguir, apresentam-se propostas concretas de efetivar a transparência na gestão local, a partir de 
medidas simples e econômicas que incentivam a participação popular: 

146 - Realizar audiências públicas anuais, na sede e nos povoados, para apresentação dos gastos 

públicos à população; 

147 – Estabelecer a remuneração pela participação em Conselhos Municipais; 

148 - Implantar a Subsecretaria de Apoio aos Conselhos para apoiar a atividade dos conselhos, 

garantindo a existência de equipe e de suprimentos para o seu funcionamento; 

149 - Disponibilizar em outdoors os principais gastos realizados pelo Município; 

150 - Criação da Subsecretaria de Transparência e Controle Social; 

151 - Manter servidor disponível exclusivamente para apresentar as despesas e receitas do 

Município a qualquer cidadão ou entidade que se interessar, durante todos os dias de expediente da 
Prefeitura; 

152 - Disponibilizar na internet e no mural da Prefeitura a remuneração de todos os servidores, 

inclusive documentos que justifiquem a concessão de diárias; 

153 - Estabelecer horário de expediente para atendimento ao público e publicar a agenda do 

Prefeito diariamente. 
  


