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GOVERNO
PLANO DE

2 0 2 1  -  2 0 2 4

C O L I G A Ç Ã O :

P O R  A M O R  À  P E T R O L Â N D I A
P S B / S O L I D A R I E D A D E / P R T B / D C

P R E F E I T A :

JANE V I C E  P R E F E I T O :
ANSELMO DA FARMÁCIA



U M  P O U C O  D A  N O S S A  T R A J E T Ó R I A

     Este plano apresenta as principais propostas da candidata à prefeita Jane Souza e do
candidato a vice-prefeito Anselmo da farmácia da “Coligação Por Amor à Petrolândia”,
composta pelos partidos PSB, Solidariedade, PRTB e DC para a administração municipal
no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a
partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida, como estudante,
enfermeira, secretária de saúde, vice-prefeita, prefeita, mulher e mãe. O Plano ora
apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a população
petrolandense. Vem daí o slogan “Construindo o futuro com você”. 
     Antes de adentrar nas propostas para o futuro, consideramos imprescindível
contextualizar a gestão que se finda em 31 de dezembro próximo. A Prefeita Jane Souza
é a primeira mulher a assumir o cargo de Prefeita em Petrolândia. Tendo sido eleita vice-

prefeita no pleito de 2016 e assumido após a renúncia do então prefeito no segundo
semestre de 2017. Assumiu a gestão de maneira inesperada e sem oportunidade de
fazer uma transição programada.
         Teve o primeiro ano de sua gestão muito prejudicado e ainda tendo que enfrentar a
maior crise financeira da história de Petrolândia. Além de sofrer vários ataques
preconceituosos por ser mulher, como se não bastasse, teve que enfrentar também a
pandemia do coronavírus neste ano de 2020. Por administrar sem aceitar o uso de
práticas da velha política, teve a sua base aliada no Poder Legislativo reduzida. Com
certeza, nenhum gestor nos 32 anos de criação da nova cidade teve que enfrentar
tantas dificuldades.
  Mesmo assim seguiu firme e conseguiu avançar em várias áreas, inclusive resolvendo
gargalos históricos, com destaque para a implantação do abastecimento de água
potável do Bairro Nova Esperança e Comunidade Serrota; construção de quase 500
casas populares em área urbana e rural; início da obra de ampliação, recuperação e
modernização do sistema de esgotamento e tratamento sanitário de toda a área urbana;

articulação junto ao Governo de Pernambuco para que a COMPESA dê dignidade
também ao homem do campo, com água de qualidade, bem como o reforço do projeto
piloto de tratamento de água para consumo humano da agrovila 06 do Limão Bravo
com recursos próprios. Esses são passos importantes para resolver esse problema
antigo.
   Em sua gestão também tivemos a construção da Creche Municipal Vice-prefeito
Raimundo Nunes da Costa, reforma de 14 escolas; construção de 03 quadras
poliesportivas cobertas; construção de 02 Unidades Básicas de Saúde, Inauguração do
Centro para enfrentamento à Covid-19 e aquisição do ônibus rodoviário para
Tratamento Fora Domicílio (TFD).
     Também foram reformados o abatedouro, o açougue do bode e a peixaria do
Mercado Público Municipal; mais de 25 mil metros quadrados de pavimentação foram
feitos, deixando as agrovilas dos Mandantes 100% calçadas; a luz no campo e na cidade
foi garantida com a estruturação de veículo e equipe de profissionais; e o programa
Moradia Legal para legalização de imóveis urbanos foi garantido.
         No Desenvolvimento Econômico, o turismo saiu do papel gerando de fato trabalho
e renda. A maior feira de empreendedorismo e negócios da região, a ExpoSertão, foi
criada e nesse sentido, Jane foi premiada a nível estadual e nacional como prefeita
empreendedora pelo SEBRAE e prêmio ODS Brasil 2018 com boas práticas
reconhecidas pela ONU.



    A produção de camarão de água doce como alternativa de aproveitamento dos
recursos naturais para geração de oportunidades também foi iniciada durante sua
gestão; uma maior estrutura à Guarda Municipal através da aquisição de 2 viaturas
também foi ofertada; e, através de emendas parlamentares e outros repasses, os
recursos para construção de canteiros da Av. Auspicio Valgueiro Barros, CEASA,
CENTRO DE LOGÍSTICA e canteiros da Orla Fluvial foram garantidos.
       E isso é só uma parte do que foi feito. Além disso, o que já existia foi mantido e
Petrolândia conseguiu ser um dos poucos municípios que a honrar suas obrigações
sociais, como o pagamento dos servidores públicos e previdência, que até o momento
permanecem em dia. Tudo isso é fruto de muito planejamento, esforço e dedicação das
equipes que compõem a gestão. Mesmo diante de tantas dificuldades, o governo
avançou em áreas cruciais e estratégicas para o povo de Petrolândia. Por isso, Jane se
apresenta como candidata a ter mais 4 anos de governo e poder concluir o que foi
projetado.

U M  O L H A R  P A R A  O  F U T U R O
    O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de planejamento e
rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte
disciplina de execução, também possibilitará a coleta e análise de informações
preciosas para a concepção de novas soluções para a cidade no médio e longo prazos,
soluções que levarão a cidade a atingir um posicionamento compatível com a sua
importância para a região. 
   O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto
desempenho com participação cidadã. As propostas contemplam objetivos e projetos
ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma administração
extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades
dos petrolandenses.

Todo o detalhamento dessas propostas pode ser conferido a seguir:

A G R I C U L T U R A  E  M E I O
A M B I E N T E

Criar mais uma patrulha mecanizada com destinação de máquinas (1 retroescadeira,
2 caçambas, 1 motoniveladora e 1 rolo compactador) que vão atender com
exclusividade a manutenção das estradas vicinais do cinturão verde, Icó Mandantes,
Apolônio Sales, Projeto Barreiras e áreas produtivas particulares;

Fazer a doação de 1 trator agrícola com implementos para cada 100 produtores
rurais organizados em associações, cooperativas ou distritos de irrigação;      

Manter a promoção da Exposertão – Feira de negócios e empreendedorismo de
Petrolândia;  

Ampliar as ações de preservação ambiental;     
Fortalecer o Programa da Porteira Pra Dentro com ações voltadas para o incentivo e
apoio aos produtores rurais no âmbito de suas propriedades;

Apoiar a cadeia produtiva da ovino caprinocultura;     



D E S E N V O L V I M E N T O
E C O N Ô M I C O  E  T U R I S M O

Intensificar a articulação com instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento
(Embrapa, IPA, UPE, IF Sertão, SENAI, CODEVASF, Secretarias Estaduais e
Ministérios, etc.) para assistência técnica e capacitação de produtores das áreas do
perímetro irrigado, sequeiro e ribeirinhas;

Fortalecimento das pequenas propriedades e famílias do sequeiro, ampliando o
apoio à diversificação e comercialização da produção agrícola, pecuária de
pequeno porte, agroindústria e produção artesanal;
Apoio à comercialização dos pequenos produtores, incluindo a compra dos
produtos para a merenda escolar e programas de segurança alimentar;
Ampliar e/ou tornar todos os assentamentos da reforma agrária produtivos;

Ampliar o P rograma de Desenvolvimento Rural e agentes de Desenvolvimento Rural

Dotar de infraestrutura adequada o Distrito Agroindustrial de Petrolândia;

Ampliar as ações da Sala do Empreendedor de Petrolândia;

Criar a Agência de Desenvolvimento Econômico de Petrolândia;

Ampliar o Programa Municipal de Desenvolvimento do Turismo;

Buscar parcerias com o Governo Estadual, Governo Federal e outras instituições
para criação dos ASSENTAMENTOS AQUICOLAS NO LAGO DE ITAPARICA, visando
à instalação de 20 unidades coletivas para produção de peixes em tanques-rede;

Ampliar as atividades de ESTIMULO AO EMPREENDEDORISMO no Município;

Estabelecer parcerias com o SEBRAE, SENAC, SENAI, SENAR, Universidades e
demais órgãos que promovam o desenvolvimento empresarial e o espírito
empreendedor de Petrolândia;

Apoiar e desenvolver o associativismo como uma das ferramentas de
desenvolvimento econômico sustentável no município;    

Trazer Escola Técnica e Instituições de Ensino Superior para o município;

Revitalização da orla fluvial e implementação de PPP para a construção de novos
empreendimentos de gastronomia;

Consolidar o cultivo de peixes e camarões em viveiros escavados como alternativa
de geração de emprego e renda;

Implantação de assentamentos aquícolas aproveitando o potencial do Lago de
Itaparica; 

Criar o AGROCENTRO – CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO DA
REGIÃO DE ITAPARICA;

Sinalização turística inclusiva através de QR Code;

Calçamento das vias de acesso dos atrativos turísticos e/ou manutenção das
estradas de vias de acesso aos atrativos turísticos;

Requalificação dos canteiros centrais da Av. Auspicio Valgueiro Barros (na altura do
colégio Delmiro Gouveia);

Construção das Praças das Quadras 4, 5 e 8;

Requalificação dos canteiros centrais das Av.  Manoel Borba; Av. Três Poderes e
Marquês de Olinda (substituir o passeio comentado por piso de blocos
intertravados);



A estrutura física do Agrocentro será constituída de 18 setores assim classificados:



I N F R A E S T R U T U R A

Programa Mais Pavimentação com a conclusão da pavimentação das agrovilas do
Limão Bravo, pavimentação do Brejinho da Serra, Acesso ao Mirante da Serrota e
Bairro Nova Esperança;     

Construir o píer da orla de Petrolândia;  

Construir a pista de Cooper e quadra coberta do Apolônio Sales;     

Urbanizar o núcleo urbano do Apolônio Sales;    

Aplicação de asfalto nas principais avenidas e ruas da cidade.

S E R V I Ç O S  U R B A N O S

Implantar sistema de lagoas de tratamento de esgoto no Icó Mandantes;

Ampliar o serviço de coleta seletiva de lixo;    

Ampliar a reciclagem de resíduos sólidos;   

Continuar a modernização do parque de iluminação pública com a implantação de
iluminação LED e/ou solar em 80% dos espaços públicos; 

Ampliar a estrutura física e operacional dos serviços urbanos;    

Replicar o projeto piloto de abastecimento de água potável da agrovila 6 do Limão
Bravo e/ou sistemas da compesa para 22 comunidades;   

Ampliar o Programa Moradia Legal para legalização de lotes e imóveis urbanos e
instituição do Programa Terra Legal para a legalização de propriedades rurais;     

Criação do Programa Mais Arvores com o plantio de 2.000 mudas nos espaços
públicos; 

Conclusão da reforma, ampliação e modernização do sistema de esgotamento e
tratamento sanitário;

Iluminação das margens da BR-316 (do Centro de Informações Turísticas ao final do
Bairro Nova Esperança;

Ampliação da capacidade do Aterro Sanitário;

G O V E R N O

Atualizar o plano diretor; 
Fazer uma Gestão Participativa, não apenas um governo de Orçamento Participativo;     

Ampliação do Banco de Projetos;      

Instalar usinas de geração de energiafotovoltaica (solar) para abastecimento dos
prédios públicos.



S A Ú D E

Implantar 03 novas Unidades Básicas de Saúde da Família, aumentando a cobertura
para 100%, sendo uma no projeto Icó Mandantes, 01 Bairro Novo Horizonte e 01 no
Centro da cidade;      

Ampliar a cobertura de agentes comunitários de saúde contratando 22 novos
agentes através de processo seletivo público;    

Construção de posto médico no Logradouro;      

Reforma do posto médico do Mundo Novo;     

Reforma do posto de saúde do Piancó;   

Reforma do posto de saúde da Serrinha;    

Disponibilização de ambulância para localidades da zona rural para transporte de
pacientes em situação de urgência;    

Implementar o programa de hipertensão e diabetes com fornecimento de
glicosímetro e fitas através de complementação com recurso municipal;     
Ampliar o quadro de médicos especialistas no município (psiquiatra, cardiologista,
ortopedista e otorrinolaringologista);

Ampliar o quadro de médicos especialistas no município psiquiatra cardiologista
ortopedista otorrinolaringologista;  

Ampliar escala de plantonistas obstetra e anestesista garantindo realização de
partos no município;

Reativar serviço de triagem com classificação de risco do pronto-socorro do Hospital
Municipal Francisco Simões; 

Ampliar a oferta de exames laboratoriais e exames de imagem pelo governo; 

Implantar serviço de psicologia no ambulatório do Hospital;
Climatizar enfermarias dos blocos e f e observação do Hospital Municipal Francisco; 

Implantação do centro de especialidade odontológica com laboratório de prótese
dentária; 

Implementação do Sistema de Informação para gestão da Saúde, viabilizando
melhoria nas marcações de consultas;  

Implementação do sistema de informação para gestão da Saúde viabilizando
melhoria nas marcações de consultas;
Ampliar a equipe de agentes de endemias para realizar os trabalhos preventivos da
Dengue, Zika, Chikungunya e Chagas em 100% do município;     

Adquirir novas ambulâncias para transporte de urgência dos pacientes do Hospital
Municipal Dr. Francisco Simões de Lima;      

Disponibilizar exames de colinesterase para os produtores rurais de Petrolândia;     

Aumentar a insalubridade dos profissionais de Saúde de forma gradativa
obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal;
Implantar 04 leitos integrais de saúde mental para suporte à crise de uso de álcool e
drogas e transtornos mentais bem como tratamento das comorbidades clínicas
desse público;      

Contratação de assistente social e artesão para atuação no CAPS Nova Mente;     

Capacitar os profissionais do CAPS para atendimento à crise e atendimento de todos
os públicos (adulto e infantil, transtornos mentais e abuso de álcool e drogas);     

Ampliar a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde para melhor comportar os
programas e serviços de Saúde disponíveis;    

Investir em capacitação de todos os profissionais visando o melhor desempenho e
qualidade nos atendimentos à população;     

Implantar CAPS itinerante para zona rural e locais de uso de múltiplas drogas, para
trabalhar redução de danos.



C U L T U R A ,  E S P O R T E
E  L A Z E R

Manter o Calendário Cultural de Festas (Carnaval, São João, Emancipação Política,
Ciclo Cultural (zona Rural), Celebrai);     
Apoiar Fortemente o Artesanato Local (FEIRARPE e Aquisição de Estande na
FENEARTE);  

Fomentar a realização de vaquejadas no Parque João Pernambuco;    

Viabilizar o Petrolândia Radical- (Moto Cross; Ciclismo e Atletismo);     

Manter o Calendário Esportivo – (copinha, Open de Tênis, Interquadras, Handfest,
Olimpíadas Rurais, Jogos Indígenas, apoiar o campeonato da LIDEPE(Liga
Desportiva de Petrolândia);     

Ampliar o projeto Arte na Praça (Valorizando os Artistas da Terra nas praças e
eventos da cidade);      

Realizar Anualmente um Grande Festival de Talentos;    

Criar o Cinema Rural Itinerante;  

Utilizar as quadras e espaços de lazer com profissionais da área (esporte e saúde)

para a prática esportiva e orientações para uma vida saudável;     
Inserir novas modalidades esportivas nas escolas municipais, visando o estímulo da
criança e do adolescente com a vida esportiva;    

Realização de campeonatos de futebol nas agrovilas do projeto Icó Mandantes;

Promover praticas esportivas inclusivas para pessoas com deficiência;

Trazer cursos de arbitragem e estender aos profissionais de diferentes modalidades;

Promover corridas ciclísticas e maratonas diversas em diferentes faixas etárias;

Restauração e construção de quadras nas agrovilas;

Promover campeonatos nas agrovilas de diferentes modalidades;

Promoção e apoio a prática de lutas e xadrez;

Criar o Conselho de esportes com representantes de modalidades coletivas e
individuais,  da cidade e zona rural;
Criar o  PETROLÂNDIA SALTANDO PARA O FUTURO, com o objetivo de inserir no
planejamento pedagógico a iniciação esportiva nas escolas de 06 a 12 anos,
possibilitando a descoberta de talentos e formação de cidadãos;

Construção da PISTA DE ATLETISMO;

Criar escolinha de vaqueiro;

Criação do ESSEC - Espaço Sócio Esportivo Cultural.



Reformar a escola 7 de setembro e construir quadra poliesportiva coberta;

Cobrir a quadra da escola Municipal João Rodrigues de Almeida;

Construir uma creche no Residencial Dr Francisco Simões de Lima;

E D U C A Ç Ã O

Construir Creche ao lado da Escola 6 de Março;    

Reformar e ampliar 04 escolas do espaço rural do município de Petrolândia;  

Disponibilizar fardamento escolar para os alunos da rede pública municipal;    
Garantir material didático para os alunos da rede pública municipal;    
Ampliar a frota de ônibus do transporte escolar;     
Disponibilizar atendimento com profissional psicopedagogo para os alunos da rede
pública municipal;   
Implantar câmeras de segurança nas escolas da rede pública municipal;  
Adequar o plano de carreira e remuneração do município de Petrolândia em
conformidade com as orientações do MEC/ FNDE;   

Investir na formação continuada dos profissionais de educação; 

Implantar parquinhos nas escolas de educação infantil;
Adquirir cadeiras escolares para alunos da rede pública municipal;
Aquisição de computadores para sala de professores e bibliotecas escolares; 

Promover treinamento para condutores de transporte escolar;
Reforma da Secretaria Municipal de Educação;

Construção de um auditório na escola municipal primeiro de julho; 

Adequar o Plano de Carreira e Remuneração da Educação foi no município de
Petrolândia em conformidade com as orientações do MEC/FNDE;

Adquirir acervos literários para as bibliotecas escolares da rede municipal de ensino;

Criação dos Polos Culturais;

Criação do Conselho Municipal de Cultura;

Criação de Editais de Fomento à Cultura;

Criação da escola de música João Pernambuco;

Criação Centro de Artesanato e gastronomia;

Criação do Museu ou memorial de Petrolândia, do Vaqueiro e dos Povos
Tradicionais;

Criação do Centro Cultural ou Pátio Cultural no Icó-mandantes.



S E G U R A N Ç A  C I D A D Ã

Promover rondas ostensivas com órgãos de segurança no projeto Icó Mandantes;   

Realizar Ronda Rural em parceria com outros órgãos de Segurança Cidadã;

Municipalizar o trânsito;   

Ativar o vídeomonitoramento, acompanhando prédios e vias públicas;    

Elaborar o estatuto da Guarda Civil Municipal;     
Ativar telefone para contato direto com a GCM, a exemplo do 153;     

Realizar Curso de alinhamento estratégico e operacional com a GCM e os vigilantes
municipais;

Estruturar a base fixa da GCM, adequando-a as atividades operacionais;   

Adquirir armamento letal e não letal para grupamentos específicos, como a ROMU
(Ronda Ostensiva  Municipal);
Criar Ronda Escolar e GTAM (Grupo Tático de Ações Motociclistas);

Ativar o Projeto "Proteção Amiga", com a presença preventiva da GCM no comércio
local;  

D E S E N V O L V I M E N T O
S O C I A L

Implantar Núcleo dos Programas Sociais na área rural;   
Implantar o CRAS itinerante;     

Ampliar as equipes de referência;   

Implementação do Centro de Referência do Idoso com ações voltadas para área
rural;     
Ampliação da Casa da Criança Nutrida no Bairro Nova Esperança;     

Implantação de programas profissionalizantes para os beneficiários do programa
Bolsa Família, através do Bolsa Transforma;    

Implantação de um núcleo de criança e juventude no Bairro Nova Esperança, com
ações voltadas para o desenvolvimento artístico, cultural;   
Ampliação da Coordenadoria da mulher e criação de um núcleo de Atendimento à
população LGBT;    

Ampliar oferta do serviço de atendimento e acompanhamento social com as famílias
com crianças com deficiência de 0 a 6 anos.

Aumentar a insalubridade dos profissionais de segurança (GCM e Vigilantes) de
forma gradativa, obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal;
Criar  o Plano Municipal de Segurança com o objetivo de ampliar as políticas de
segurança municipal que deverão ter a Guarda Civil Municipal atuando sempre com
uma proposta preventiva e comunitária, promovendo assim a cultura da paz em toda
a cidade;

Valorizar e capacitar a Guarda Civil Municipal para atendimentos em casos de
violência doméstica, de gênero, geração, crimes sociais e atuação na mediação de
conflitos e gerenciamento de crises, a fim de torná-la um agente social essencial à
prevenção da violência.


