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Plano de governo para a administração 2021 – 2024 

SANTA FILOMENA – PERNAMBUCO 



O objetivo deste documento é levar ao conhecimento do 
povo de Santa Filomena, das zonas urbana e rural, o 
projeto de governo do Partido Social Democrático - PSD 
para o exercício 2021 – 2024 em nosso município.  

 

Em linhas gerais traçaremos metas a serem atingidas em 
todas as esferas de atuação do município, sobretudo 
saúde, educação, assistência social, agricultura, esporte, 
cultura, meio ambiente, infraestrutura urbana e rural, etc.  

 

 O presente projeto foi elaborado tendo como subsídio 
pesquisa de opinião pública através das redes sociais e 
contato corpo a corpo. Nele, iremos apresentar qual os 
maiores anseios do nosso povo. Além disso, o olho atento 
dos membros do nosso partido também foi de grande ajuda 
na elaboração do plano de governo. 
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1 - PLANO DE GOVERNO PARA A SAÚDE 

Saúde e Trabalho serão as prioridades do governo do Partido 
Social Democrático. A saúde é o direito mais importante que todo 
cidadão possui. Por conta disso não mediremos esforços para a 
que população de Santa Filomena tenha a disposição o melhor 
serviço de saúde pública da história do município. 

 

Na saúde, nossos planos são: 

 

- Assegurar a estrutura operacional do Hospital Municipal Gilza de Macedo 
Coelho Melo, desde pessoal habilitado (médicos, enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem, pessoal de apoio, etc), como também estrutura 
material, como equipamentos, assegurando a prestação dos serviços básicos à 
população em ambulatório, internamento, exames e medicação. 

- Implantação de laboratório de análises clínicas no Hospital Municipal Gilza de 
Macedo Coelho Melo; 

- Implantação de centro de especialidades médicas;  

- Adequação e aquisição de recursos pessoais e materiais que permitam  
realização de pequenas cirurgias e partos seguros; 

- Intensificar a qualificação dos profissionais da saúde para um atendimento 
cada vez mais humanizado; 

- Adequação e aquisição de recursos pessoais e materiais que permitam  
realização de pequenas cirurgias e partos seguros; 

- Aquisição de ambulâncias NOVAS para os distritos. Mantendo sempre uma 
frota a mais moderna possível; 

- Ampliar as ações de saúde na área rural do município; 

- Diminuir o tempo de espera para consultas médicas em Santa Filomena, 
contratando mais profissionais de saúde; 

- Reforma total da estrutura e equipamentos de saúde (postos e UBS) que já 
existem atualmente em Santa Filomena; 

- Implementar um sistema de atendimento remoto por meio de aplicativo; 

- Assegurar o atendimento seguro e humanizado, de todos os profissionais, 
com cursos de aprimoramento para todos os profissionais (recepcionistas, 
agentes de saúde, agentes de limpeza, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
médicos e o setor administrativo do hospital); 



- Assegurar o transporte para tratamento fora do domicílio, com segurança, 
conforto e prevenção de novas comorbidades, em especial os pacientes 
portadores de Câncer e de doenças renais crônicas com a necessidade de 
hemodiálise; 

- Manutenção e aprimoramento das casas de apoio nos principais municípios 
de referência; 

- Implantação de uma assistência multiprofissional tanto preventiva quanto 
curativa (fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e psicólogos); 

- Garantir as gestantes acesso a todos os exames indicados pelo ministério da 
saúde gratuitamente, além de assistência desde o período pré-natal ao pós 
natal; 

- Garantir acessibilidade aos portadores de deficiência física e psicológicas em 
todo o município; 

- Implantar um serviço de atendimento pré-hospitalar.  

- Garantir equipamentos de suporte avançado de vida no hospital municipal; 

- Implantações de saúde preventivas para diminuição da morbimortalidade por 
acidentes automobilísticos, aos quais tem uma alta taxa no município; 

- Ampliar o programa de saúde bucal; 

- Melhorar o atendimento domiciliar de doentes crônicos; 

- Garantir melhorias no hospital municipal, como a aquisição de equipamentos 
e a manutenção do espaço físico e local; 

- Assegurar, às famílias, acesso a todos os programas de prevenção, 
assistência e acompanhamento à saúde;  

- Assegurar atendimento pleno e fornecimento gratuito de medicação à 
população. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – ECONOMIA  

A economia é o que faz girar os recursos municipais. Traz estabilidade 
financeira a população, cria empregos, mantém o cidadão em nosso município, 
fortalece o comércio e promove o crescimento em todos os sentidos. Com o 
pensamento empreendedor, temos um projeto a longo prazo para aumentar a 
quantidade de empregos, diminuindo como consequência a desigualdade 
social. 

 - Criar estratégias para que o dinheiro oriundo da prefeitura municipal circule 
dentro do município; 

 - Articulação junto aos bancos, especialmente o Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal para implantação de serviços completos de agência, e não 
somente posto avançado;  

 - Manter as estradas municipais, e manter atuação permanente junto ao 
estado para que conserve suas estradas, para um melhor escoamento de 
produtos; 

 - Fortalecer, sobremaneira, o setor agrícola e caprino-ovinocultura (vocações 
naturais da cultura do campo em Santa Filomena); 

 - Fortalecimento das festas culturais de Santa Filomena, implementando o 
turismo, gerando oportunidade social e aquecendo a economia; 

 - Promover a implantação de novas empresas dentro de Santa Filomena, bem 
como a capacitação das empresas existentes dentro do município para que 
elas prosperem e gerem mais empregos. 

 - Oferecer palestras, cursos e seminários aos empresários capacitando em 
várias áreas do empreendedorismo. Bem como finanças, gestão, recursos 
humanos e etc. 

 - Proporcionar crescimento e expansão econômica sem gerar impactos 
ambientais, priorizando a proteção, a preservação e o equilíbrio ambiental;  

- Incentivar a criação de novas vagas de emprego em Santa Filomena através 
de parcerias entre a iniciativa privada e o poder público; 

- Incentivar a capacitação de jovens; 

- Cursos permanentes para a capacitação do trabalhador; 

- Buscar apoio junto ao governo estadual para criar uma política de incentivos 
fiscais para melhorar a infraestrutura econômica de Santa Filomena; 

- Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os projetos para o 
Microcrédito; 

- Implantação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Gestão e Projetos. 

 



3 – AGRICULTURA  

O Município de Santa Filomena tem vasta extensão territorial disponível para a 
agricultura. Contudo, as incertezas climáticas são fatores impeditivos de uma 
produção anual regular na Agricultura Familiar ou atividades de subsistência.  

Se não bastasse o desalento das secas, em muitos casos, o período de 
inverno também chega de forma avassaladora para o campo, podendo ocorrer 
destruição de acessos, quebra de paredes e danificação de parte do patrimônio 
construído para assegurar reserva hídrica. 

- Estudo gratuito de solo para os agricultores; 

- Subsidiar e incentivar a criação de hortas comunitárias; 

- Apoio as associações e cooperativas voltadas para Agricultura Familiar;  

- Disponibilizar assistência técnica aos agricultores familiares, visando uma 
maior produção agrícola e pecuária; 

 - Fortalecer a feira anual de caprinos e ovinos como forma de incrementar a 
produção no município; - Manter organizada a feira semanal de animais no 
curral municipal do distrito do Socorro; 

- Firmar parceria com instituições, para manter a disposição do pequeno 
agricultor, previamente cadastrado, tratores para a preparação da terra; 

- Fortalecer parcerias para o programa de distribuição de sementes 
selecionadas para época de plantio;  

- Assegurar programa permanente de construção de barragens, açudes e 
cacimbas; 

 - Assegurar programa de perfuração de poços; 

 -Assegurar política permanente de manutenção de poços artesianos;  

- Fortalecer parcerias para o abastecimento de água nas comunidades, 
levando água potável para as famílias; bem como para o consumo animal; 

- Incentivar os pequenos agricultores para a criação e produção de aves de 
corte e postura; 

- Dar apoio ao reflorestamento as áreas rurais pouco produtivas; 

- Incentivar a diversificação de culturas nas áreas rurais através de pesquisas 
de viabilidade; 

- Melhorar a genética do rebanho do município através de programa de 
inseminação artificial;   

- Programa para conscientização sobre o uso de agrotóxicos, incentivando 
práticas agroecológicas; 



-Firmar parcerias com instituições públicas e privadas para realização de 
cursos, palestras, encontros e visitas técnicas para o agricultor familiar; 

- Reestabelecer as parcerias com Governo Federal e Estadual para manter o 
Programa Garantia Safra; 

- Incentivar a produção agrícola, pecuária, piscicultura e apicultura; 

- Contribuir para O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES do conselho municipal e 
desenvolvimento  rural sustentável (CMDRS); 

- Criar um programa de apoio a produção da cana de açúcar no município; 
- Criar o Projeto Árvore nas Escolas: plantio de arvores em todas as escolas na 
rede municipal de ensino de SANTA FILOMENA. 

 

4 – Educação  

A educação será tratada no governo do PSD como merece: com seriedade e 
compromisso, pois um povo que não tenha a disposição um sistema 
estruturado de educação tem o seu futuro comprometido. 

- Valorização do professor. Dar todas as condições para que o professor realize 
o seu trabalho da melhor forma possível, com remuneração adequada, 
compatível com a dignidade da sua profissão, espaço físico adequado, etc; 

- Manter sempre reformadas e em perfeito estado as escolas municipais;  

- Assegurar espaços adequados em todas as dependências escolares para 
prática de esportes como também de lazer para as crianças;  

- Estruturar as escolas da zona rural do município, inclusive inserindo espaços 
lúdicos para crianças como também espaço para práticas de esportes; 

 - Disponibilizar um transporte escolar eficiente a quem necessite, com 
permanente manutenção da frota; capacitação e orientação aos condutores;  

- Realização dos jogos escolares municipais;  

- Garantir distribuição de merenda escolar farta e com cardápio de produtos 
nutritivos e regionalizado;  

- Envolver a família no processo de ensino; 

- Criar e desenvolver políticas para alunos portadoras de necessidades 
especiais;  

- Criação de vagas para a educação infantil, através de creches; 

- Ampliar os recursos financeiros para serem investidos na educação; 

- Implementar uma política para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. 
Tendo como meta uma alfabetização próximo a 100%. 



- Não as drogas – Criar um projeto para prevenção educacional em relação ao 
uso de drogas; 

- Apoio para moradores de Santa Filomena que realizam curso superior ou 
técnico fora do município; 

 

5- Assistência Social 

As dificuldades inerentes aos municípios da região semiárida do Nordeste 
impõem seguramente, a necessidade de políticas de assistência direta à 
pessoa como forma de assegurar acesso às condições mínimas de acesso à 
água, alimentação e apoio social de maneira geral.  

O município de Santa Filomena não é diferente. Tendo a base da economia 
sustentada na produção rural, as dificuldades da população se tornam 
eminente em favor das irregularidades climáticas, em especial a falta de 
chuvas regulares. 

- Assegurar a instalação e manutenção de programas de apoio à pessoa;  

 - Assegurar a política municipal de apoio à criança e ao adolescente;  

 - Assegurar a manutenção e ampliação dos cursos de capacitação dos 
profissionais;  

 - Assegurar a boa e correta administração de todos os programas federais e 
estaduais existentes no município;  

 - Apoio nas parcerias que visem trazer novos programas de assistência social 
de iniciativa públicas e privadas;  

 - Ampliar as ofertas de cursos e oficinas desenvolvidos pelo CRAS; 

- Aprimorar o centro de inclusão produtiva em gesso; 

- Efetivar programas de combate à fome e à vulnerabilidade social; 

- Revisão do cadastro único, para busca ativa e inclusão de pessoas em 
situação de vulnerabilidade e que se encontram afastadas dos programas 
sociais; 

- Descentralização do cadastro único e programa bolsa família  para o Distrito 
do socorro;  

 - Centro de convivência do idoso – Um local para idosos manterem os seus 
corpos ativos, além de lazer e convivência; 

- Ampliar as ações nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.  

- Realizar ações de combate ao trabalho infantil; 

- Priorizar ações de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de criança e 
adolescente; 



- Realizar ações que vise reduzir os índices de violência contra as mulheres; 

- Criar uma semana dedicada a orientação e prevenção contra a gravidez na 
adolescência; 

 

6- Esportes, Cultura e lazer  

O esporte é essencial na vida de um município. Gera inclusão social, previne doenças, 
evita que os jovens se entreguem a vícios (álcool, drogas ilícitas), causa uma 
sensação de bem-estar em quem pratica. Já a cultura é a identidade de um povo, é 
personalidade de toda uma comunidade que se encontra no lazer e na manutenção 
dos seus traços da arte e convivência social.  

Dessa forma, destacamos que é fundamental a boa iniciativa do esporte participação e 
esporte competição; incentivo a produção cultural e ao lazer, conforme se segue: 

- Incentivo à criação de escolinhas de futebol na cidade e sede de distritos 
como forma de apoiar a iniciação esportiva; 

 - Realizar anualmente o campeonato oficial do município com clubes da 
primeira e segunda divisão;  

- Construir murada e arquibancada no campo de futebol; 

 - Instalar iluminação do campo municipal de futebol;  

- Implantar e manter o gramado no campo municipal de futebol;  

- Apoiar realização de campeonatos de futebol nas comunidades; 

- Disponibilizar e manter na academia da cidade, aparelhos de educação física, 
para que a população possa praticar, com comodidade;  

- Incentivar diversas modalidades esportistas (ciclismo, atletismo e outros); 

- Incentivar a prática de atividades esportistas para portadores de 
necessidades especiais; 

- Estruturar a seleção municipal de futebol de campo. 

 - Prevenção contínua dos patrimônios históricos de Santa Filomena; 

- Incentivar a produção de artesanato; 

- Implantar um projeto para desenvolver a música, teatro, artesanato, 
gastronomia e outros; 

 

 

 

 



7 – Transportes  

Para que uma cidade se mantenha organizada e acessível, tanto para seus 
moradores como para visitantes, se faz necessário que se tenha estradas e 
espaços urbanos adequados para o trânsito de veículos e pessoas. Dessa 
forma se faz necessário que a política municipal de Transportes contemple o 
seguinte: 

- Reorganizar os espaços urbanos, sinalizando acessos às ruas e avenidas;  

- Implantar placas indicativas de acessos aos órgãos públicos, comunidades 
rurais e sedes de distritos;  

- Apoio na regulamentação, por lei, dos serviços de taxi e mototaxi;  

- Manter todas as estradas municipais em boas condições de transporte, como 
também as estradas estaduais que passam pelas áreas urbanas;  

- Manter a busca incessante para o asfaltamento da rodovia estadual PE 630 
que faz ligação do município de Santa Filomena com Trindade e Petrolina;  

- Priorizar a elaboração do projeto executivo de pavimentação asfáltica da 
principal estrada de acesso à Serra do Inácio, a partir do distrito do Socorro; 

- Priorizar a elaboração do projeto executivo de pavimentação asfáltica do 
acesso ao Hospital Municipal, Campo Municipal e cemitério; 

- Realizar palestras educativas para a conscientização e diminuição de 
acidentes em vias publicas; 

 

8 – Administração publica  

No mundo atual o administrador público deve ser uma pessoa dinâmica, 
antenado, e atualizado diante das inovações que se apresentam. Deve ter 
ciência do papel que desempenha na sociedade - que é de um gestor da coisa 
pública.  

O administrador moderno não pode ficar circunscrito ao município, deve buscar 
melhorias junto ao Estado e ao Governo Federal, aproveitando todos os editais 
de lançamento de obras e programas e se inserindo na relação de pleiteantes 
na obtenção de investimentos. 

Especialmente na Administração Pública, nosso plano se baseia no seguinte: 

- Aplicativo da prefeitura onde o cidadão poderá reportar os problemas a serem 
resolvidos. Tais como falta de água, energia, buraco na estrada, etc. 

- Reestruturação das secretarias municipais; 

- Descentralizando o poder público, aproximando a prefeitura do cidadão;  

- Dar total publicidade as receitas e gastos públicos;  



- Capacitar e aperfeiçoar continuamente os servidores do município; 

- Analisar tecnicamente as urgências do município. Ex: Quais ruas precisam 
com mais urgência serem calçadas, quais localidades precisam de uma 
ambulância nova;  

- Promover a participação da comunidade nas decisões importantes do 
município; 

- Técnicas para controlar os gastos municipais, fazendo tudo com o maior zelo 
pelo bem publico; 

- Manter contado direto com o Governo Estadual e Federal, sempre buscando 
recursos para o Município; 

- Implantar o PCCR no município. 

 

9 – OBRAS E INFRAESTRUTURA  

Uma administração para ser vitoriosa e reconhecida deve construir grandes 
obras, reformas necessárias e devidas manutenções. Tais medidas aquecem a 
economia local, geram vagas de empregos temporários, embeleza a cidade e 
trazem uma sensação de bem-estar na população.  

Neste setor de obras, está o plano para manter a infraestrutura existente e 
aumentar o apoio em novos investimentos com: 

- Construção de canais de esgotamento sanitário para o saneamento básico 
das ruas do centro da cidade que ainda não contam com este serviço; 

- Investir em arborização e embelezamento da cidade, deixando os bens 
públicos com pinturas novas; 

- Reciclar lixo com parcerias com cooperativas do município; 

 - Construção de calçamento na sedes e distritos que ainda não possuem a 
referida infraestrutura ;  

- Construção de creches, tanto na sede do município como nos distritos;  

- Construção e manutenção de praças para prática de esportes e lazer nas 
comunidades; 

 - Interceder junto ao Governo Estadual, para pavimentação das rodovias que 
ligam a cidade de Santa Filomena;  

- Reformar as escolas municipais, instalando equipamentos de esportes e 
lazer; 

 - Reforma e manutenção das praças, mantendo iluminação e arborização;  



- Reformar os prédios públicos do município; - Articulação junto ao Estado e 
órgãos do Governo Federal para investimentos na construção de obras de 
açudagem; 

- Oferecer apoio técnico para pequenas obras privadas, tais como orientações 
de engenheiros e arquitetos; 

- Construção e reforma de passagem molhada no interior do município; 

- Construção do portal da cidade. 

 

10 – Meio Ambiente 

Atualmente a questão ambiental é um dos maiores problemas dos tempos 
modernos. A manutenção da fauna e da flora se tornou crucial para qualquer 
administração pública. Em Santa Filomena encararemos esse problema de 
frente para deixarmos um mundo melhor para os nossos filhos netos. 

- Criação de um programa de controle de população animal; 

- Promover palestras com agricultores para conscientizar sobre a preservação 
da natureza; 

- Desenvolver um projeto de reflorestamento com espécies nativas; 

- Ampliação dos serviços de atenção aos animais de rua; 

- Firmar parcerias para reciclagem do lixo; 

 

11 – SEGURANÇA  

O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Muita gente ainda pensa 
errado acreditando que cidades do interior estão livres deste mal. Mas estão 
errados e, por conta disso, o nosso plano de governo também vai bater de 
frente com esse problema. 

- Apoio de intensificação junto a Policia Militar e Civil para combater o roubo de 
motos; 

- Instalação de câmeras de segurança nas principais vias de acesso da cidade; 

- Combater o consumo de álcool, drogas e prostituição infantil; 

- Incentivar campanhas e facilitar a denúncias de violência contra a mulher; 

- Apoiar o patrulhamento em escolas e nas suas proximidades; 

- Promover uma maior iluminação pública; 

- Fazer gestão junto ao Governo do Estado para aumento do efetivo da Policia 
Militar de Pernambuco no município. 


