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INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano de Governo foi elaborado a partir de diversas reuniões com famílias das 

áreas urbana e rural, que, a partir desse embasamento das demandas desse município, 

puderam ser absolvidas e contempladas neste projeto como plano de governo para o 

município de Petrolândia (PE), gestão 2021-2024, tendo como prefeito o Sr. Fabiano Oliveira 

e vice-prefeita a Srª Cleusa.  

 

As prioridades de governo e as características de gestão estão em consonância com o 

momento político e econômico que atravessa esse país, onde a necessidade de expandir a 

oferta de serviços públicos encontra severas limitações orçamentárias e financeiras, ante 

período pandêmico e pós-pandêmico.  

 

Assim, a capacidade de maximizar recursos escassos e atender as crescentes demandas da 

sociedade, passa a ser uma tarefa para um gestor equilibrado, munido de habilidades em 

compatibilizar a farta burocracia com a celeridade na promoção e atendimento das 

necessidades prementes.  

 

Neste bordão, é tratada no Plano de Governo, uma diversidade de temas, sendo o 

pragmatismo empregado de forma contundente por este candidato, que o município carece e 

deseja uma participação de forma democrática expondo suas propostas em contexto justo. 

 

As propostas contempladas não são herméticas, mas permeáveis ao clamor e ajustes 

compatíveis as reais necessidades e expectativas da população. A partir da conjuntura 

nacional e local, onde de lado tem-se a constrição fiscal e de outro, a exposição popular dos 

desejos, mazelas e soluções, pôde-se vislumbrar um diagnóstico preliminar das carências da 

cidade, e da convergência de analistas técnicos com as aspirações da população surge um 

olhar tridimensional dessa cidade.  

 

A experiência em mais de 15 anos como gestor na área jurídico-previdenciária e cível, além 

de assessor jurídico desse município, está amparada em farto arcabouço de realizações dessa 

função além do que, esse relacionamento possui um condão social de intervenção direta nas 

famílias em todos os seus aspectos. 

 

A característica marcante, que se pretende imprimir, tem o seu DNA, que se inspira na busca 

incessante da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, e através do comando da 

administração municipal, o atendimento das necessidades básicas, respeito à dignidade das 

pessoas e segurança jurídica aos agentes econômicos.  

 



O estímulo ao crescimento da economia em favor da geração de emprego, renda e 

oportunidades é fator fundamental ao desenvolvimento social e qualidade de vida, haja 

possuirmos uma região banhada de das águas do Rio São Francisco.  

 

Ser protagonista e indutor no processo será uma das marcas da administração. Porém, há de se 

equilibrar a preservação e sustentabilidade do meio ambiente, com o avanço de 

empreendimentos motrizes. O equilíbrio, a moderação, a mediação, para a resolução e 

soluções críveis estarão presentes como diretrizes da gestão municipal.  

 

A redução das diferenças locais, por meio de projetos integrados, capazes de equalizar a 

oferta de serviços públicos e priorizar o atendimento de qualidade nos bairros é outra diretriz, 

que irá colocar a gestão municipal mais próxima de quem mais precisa, principalmente a área 

rural, que possui suas dificuldades de acesso ao serviço público de natureza social.  

 

PRIORIDADES DA GESTÃO 

 

As prioridades da administração municipal se caracterizam, no horizonte de quatro anos, em 

ações de Curto, Médio e Longo Prazo. As ações de Curto Prazo estarão voltadas a 

manutenção dos serviços básicos, a níveis adequados, a fim que não haja impacto de 

descontinuidade ou redução da oferta de serviços públicos municipais.  

 

A população terá garantida a execução dos serviços de rotina. Em paralelo a equipe de gestão, 

que será formada por técnicos e profissionais multidisciplinares, estarão realizando o 

diagnóstico mais acurado da saúde financeira do município, bem como avaliando os 

programas, ações e convênios mantidos com outros entes e entidades públicas e privadas.  

 

Ainda neste primeiro período, após o diagnóstico, se dará o ajuste da “máquina pública” 

adequando o tamanho da prefeitura às reais necessidades da população, diminuindo o custeio, 

buscando novas fontes de financiamento e implementando uma gestão por resultados, 

exigindo a eficiência, eficácia e efetividade das ações em todas as áreas de governo. No 

Médio Prazo, a implementação de novos programas de governo, a ampliação e renovação 

daqueles que efetivamente contribuíram com o desenvolvimento da cidade.  

 

Nesta fase, os projetos e preparativos, junto aos órgãos de fomento, controle e fiscalização, já 

deverão estar conclusos para o início e aplicação de recursos. No Longo Prazo, a expectativa 

que seja constatada, junto aos principais índices de mensuração, uma melhora significativa 

entre a relação recursos aplicada e resultados alcançados.  

 

Paralelamente, a promoção e discussão das diretrizes para o crescimento da cidade, sem 

comprometimento da qualidade de vida, olhando o futuro de forma planejada e em sintonia 

com as crescentes demandas da população.  

 

Neste norte, elegemos as seguintes prioridades de atuação em nossa gestão: 

 

1 – Apresentação de requerimento popular junto ao Ministério da Agricultura, com vistas a 

obter recursos para o asfaltamento da estrada do Cinturão Verde, o que irá proporcionar o 

desenvolvimento econômico do município pelo crescimento da agricultura familiar, do 

agronegócio e do turismo.  

 



2 - Melhoria na área da educação, com planejamento e reorganização de vagas, horários de 

atendimento e qualificação de professores, construção de novos prédios escolares para atender 

toda a demanda.   

 

3 - A saúde receberá um choque de gestão administrativa e recursos necessários para que o 

cidadão possa ser atendido rapidamente e de forma digna, diagnosticado e tratado com 

objetividade no uso do sistema público de saúde, gerando assim menos gastos, no mais curto 

espaço de tempo. 

 

4 – Buscar junto a instituições de ensino superior a implantação de faculdades na cidade de 

Petrolândia. 

 

5 – Implantar uma Subprefeitura no Distrito Icó-Mandantes, com suporte de atendimento na 

saúde, segurança pública (posto policial ou da guarda municipal), serviços diversos, como 

tirar identidade e CPF, casa lotérica, IPA, posto do Banco do Nordeste, caixas eletrônicos, 

apoio para serviços de internet, etc.  

 

6 – Buscar junto ao setor produtivo a implantação de fábricas e indústrias no município de 

Petrolândia, para a geração de empregos;  

 

7 – Buscar junto à Superintendência da Caixa Econômica Federal a implantação de uma 

agência na sede do município e de uma casa lotérica na Subprefeitura que funcionará no 

Distrito Icó-Mandantes; 

 

8 – Realizar políticas sociais de inclusão, amparo e proteção ao idoso, jovens e pessoas em 

vulnerabilidade social; 

 

9 – Promover uma reorganização administrativa municipal, realizando profundas mudanças a 

fim de emplacar uma estrutura enxuta, profissional e de resultados de excelência, com ótimo 

atendimento à população. 

 

10 - Incentivar o desenvolvimento econômico em equilíbrio com a preservação ambiental; 

 

PROPOSTAS DE GOVERNO 

 

As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste Plano de 

Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e os projetos 

que a compõem. 

 

• Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios a serem 

enfrentados nos próximos anos para a área em tela. 

• Diretrizes: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo para a 

área em questão. 

• Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área alinhados com 

as diretrizes. 

• Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas. 

 

EDUCAÇÃO 

 



Educação é muito mais além do que uma exposição de conteúdo. Vai além de uma sala de 

aula. Não se limita a um momento de leitura ou de uma simples tarefa escolar. Educar é um 

divisor de fronteiras é o buscar algo inovador, capaz de impulsionar a vida de uma população 

e penetrar nos sonhos individuais e coletivos para que a realização seja concreta e completa. 

 

A educação é sem dúvida o pilar de uma sociedade e a garantia de um futuro melhor. A oferta 

pública de vagas nas escolas e creches é a certeza do acolhimento e formação de nossas 

crianças e jovens. O aprendizado com qualidade e perenidade será um dos objetivos mais 

arrojados da gestão municipal. 

 

O Plano Municipal de Educação, é uma exigência prevista na Lei Federal nº10.172,de 9 de 

janeiro de 2001 e pelo Plano Nacional de Educação – PNE, lei nº13.005, 26 de junho de 2014, 

começou a ser gestado a partir de junho de 2013. 

 

Mais que uma conquista, educação de qualidade é um direito de todos. Entendemos que o 

futuro da cidade e o aumento da qualidade de vida estão entrelaçados, desde a mais tenra 

idade. Visando contribuir para o conhecimento e a reflexão, bem como para a identificação 

das demandas e necessidades que nela se manifestam. Considerando que a Educação é uma 

prioridade estratégica para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, superando a 

desigualdade social, maior comprometimento da sociedade com a educação para todos, 

atendendo as políticas educativas em seus diferentes níveis e modalidades. 

 

Quanto aos níveis de ensino e modalidades de educação, o município possui suas respectivas 

áreas de atuação prioritária, previstas nas leis da educação, podendo ser desenvolvidas em 

regime de colaboração: 

 

1. Creche: Com três anos de idade; 

2. Educação infantil: Com quatro anos de idade; 

3. Ensino Fundamental: (menor) do 1º ao 5º ano; 

4. Ensino Fundamental: (maior) do 6º ao 9º ano. 

 

As principais propostas para educação: 

 

➢ Construir e ampliar mais creches na área urbana, haja, existir apenas uma. 

➢ Estruturar todas as escolas do município, inclusive, tentar climatizar todas as salas de 

aulas, por ser a nossa região de clima quente; 

➢ Construir escola do ensino fundamental II, nas proximidades do centro; 

➢ Fiscalizar veementemente a distribuição da merenda escolar e o cardápio se fazer 

cumprir; 

➢ Conservar a rede municipal com vagas suficientes para o atendimento, por localidade; 

➢ Promover as reformas necessárias nos prédios das escolas para que os alunos tenham 

segurança e conforto;   

➢ Aumentar o número de Escolas Integrais, para um melhor aproveitamento e 

comodidade do aluno;  

➢ Viabilizar programas educacionais, de inclusão, profissionalizantes, vocacionais, em 

tempo integral, utilizando-se da arte, para viabilizar a inclusão dos alunos; 

➢ Criar e promover parcerias com as Associações de Pais e Professores, para a utilização 

dos espaços públicos, voltados à integração entre comunidades e difusão do esporte, 

da cultura e lazer;   



➢ Melhorar as condições de trabalho dos professores, viabilizar salários compatíveis, 

estabelecer agenda positiva com diretores de escolas;   

➢ Criar projetos interdisciplinares, possibilitando o conteúdo pedagógico através dos 

incentivos a leitura, englobando a cultura pernambucana, educação ambiental e 

financeira; 

➢ Tornar o transporte dos alunos das áreas rurais mais seguro e eficiente; 

➢ Viabilizar, construção de quadras esportivas em cada agrovila ou colégio para uso da 

comunidade em geral, visto que, o laser é muito escasso na região, tornando assim o 

ócio muito perigoso principalmente para os jovens; 

➢ Ver a possibilidade de um Polo de faculdade na área rural, mesmo que seja na 

modalidade semi - presencial, ou transporte adequado para os alunos se deslocarem até 

Petrolândia;    

➢ Promover a formação continuada de professores em torno da educação integral, 

englobando as dimensões pedagógica e administrativa;   

➢ Consolidar as diretrizes pedagógicas e as matrizes curriculares municipais para o 

desenvolvimento da educação integral e ampliação da jornada escolar, de forma 

facultativa;   

➢ Angariar recursos juntamente ao Ministério da Educação para prover o custeio total 

dos transportes para os alunos que cursam faculdades na cidade de Paulo Afonso-BA; 

➢ Implantar programa de assistência psicológica nas Escolas Municipais, mesmo que 

seja com os serviços de Psicólogos do serviço social para atender as necessidades e 

prioridades pelas políticas de educação por meio de equipes multidisciplinares. 

 

SAÚDE 

 

A população brasileira notoriamente está mais idosa, a pirâmide etária do último censo de 

2010 do IBGE, apresenta esta transformação, que remete a necessidade de ampliação 

constante de acesso aos serviços de saúde pública. O desafio impele as administrações 

públicas uma renovação do modelo de financiamento e utilização dos recursos, seja 

financeira, de infraestrutura ou humanos.  

 

Nesta senda, a prefeitura envidará todos os esforços para que a conjunção dos fatores resulte 

numa dinâmica moderna, concisa e de resultados a garantir o acesso a consultas, exames e 

tratamento dignos.  

 

Algumas propostas na área da saúde, sem prejuízo de outras que se façam necessárias: 

    

➢ Contratar médicos e enfermeiros especializados 

➢ Aquisição de uma UTI Móvel 

➢ Climatização das enfermarias 

➢ Implantar setor para Hemodiálise  

➢ Pagar gratificações de incentivo para os profissionais que buscarem se capacitar, a fim 

de melhorar a remuneração do profissional e o atendimento à população. 

➢ Aumentar o salário base dos enfermeiros 

➢ Aumentar o adicional de insalubridade para 40% 

➢ Implantar uma UTI com 05 leitos no Hospital Municipal 

➢ Promover a distribuição de medicamentos e coleta de materiais para exames em 

diversos pontos do município, incluindo a zona rural 

➢ Adquirir novas ambulâncias com quantitativo disponível para a zona rural. 



➢ Regulamentar e igualar as diárias dos motoristas das ambulâncias com as diárias dos 

funcionários; 

➢  Manter estoques suficientes de medicamentos e logística de distribuição;  

➢  Melhorar o controle e rapidez para o atendimento, consultas, exames, bem como o 

acesso aos profissionais especialistas;   

➢  Modernizar equipamentos clínicos e hospitalares; 

➢  Fortalecimento da gestão e da prestação do Sistema Municipal de Vigilância em 

Saúde, no que se refere à vigilância alimentar e nutricional, epidemiológica, sanitária, 

ambiental, saúde do trabalhador e do laboratório municipal de saúde;   

➢ Qualificar a gestão do sistema de saúde e da Secretaria de Saúde, com ênfase no 

financiamento, na administração e capacitação de recursos humanos, na tecnologia da 

informação e da comunicação e no diálogo com servidores e comunidade;   

➢  Promover e programar as ações de bem-estar animal, difundindo o tratamento ético e 

respeitoso aos animais;   

➢  Buscar parcerias com a Secretaria de Estado da Saúde para melhorar o funcionamento 

do hospital público de Petrolândia, haja este, atender toda região, com ênfase no 

atendimento nas urgências e emergências;  

➢  Implantar programa de atenção domiciliar, promovendo a saúde, prevenindo e 

tratando de doenças em domicilio, integrando as unidades de atenção à saúde, através 

da estratégia de saúde da família;   

➢  Construir e equipar novos postos de saúde em unidades com áreas deficientes, que 

apresentam necessidades, em parceria com o Ministério da Saúde; 

 

INFRAESTRUTURA 

 

Realização de obras de pavimentação e espaços de esporte e lazer no Bairro Nova Esperança e 

no Bairro Novo Horizonte 

 

➢ Construção de calçamento nas principais ruas dos povoados; 

➢ Construção de um centro de abastecimento que garanta higiene e qualidade nos 

produtos oferecidos aos consumidores, bem como condições de armazenamento e 

comercialização para os agricultores familiares; 

➢ Implantação ou readaptação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com 

direcionamento correto do lixo; 

➢ Reforma e ampliação do cemitério; 

➢ Iluminação de ruas e das vias de acesso entre os povoados e sede municipal; 

➢ Construção de casas populares em regime de mutirão; 

➢ Manutenção periódica das estradas vicinais do município, bem como a busca de 

recursos para a pavimentação asfáltica do Cinturão Verde; 

➢ Asfaltamento de ruas na sede do município; 

➢ Reforma e modernização das praças públicas transformando-as em espaços de 

convivência e lazer o que implica em implantar equipamentos esportivos e recreativos, 

bem como na arborização e embelezamento; 

➢ Reestruturação e direcionamento correto da frota municipal. 

 

AGRICULTURA 

 

➢ Fortalecer PROJETOS  que melhorem a vida homem e mulheres do CAMPO 

➢ Fornecer água para povo produzir, através de poços artesianos 

➢ Construir adultoras do Rio São Francisco 



➢ Iluminação pública em toda a zona rural 

➢ Manutenção periódica de estradas de acesso  

➢ Assistência técnica periódica para o homem do campo, realização de cursos e 

capacitações para todos os agricultores e agricultoras. 

➢ Potencializar projetos para jovens da zona rural, através da agroindústria 

➢ Promover ações de incentivo à agricultura familiar e ao setor produtivo do 

agronegócio.  

➢ Pleitear junto ao Ministério da Agricultura o asfaltamento de toda região verde 

viabilizando assim, o escoamento de toda produção agrícola da nossa região; 

➢ Revitalização do Sistema de irrigação dos irrigantes do projeto Icó Mandante, 

consistindo na manutenção dos equipamentos de capitação e distribuição de água; 

➢ Manutenção das estradas de acesso aos lotes, permitindo assim, o melhor transporte 

para a comercialização da produção dos agricultores, facilitando o escoamento da 

produção agrícola, tais como: cebola, maracujá, melão, abóbora, coco, banana, 

mamão, macaxeira, melancia, limão, pimenta, tomate, pimentão, entre outros; 

➢  A criação de uma associação com centro de comercialização, dos produtos agrícolas 

do perímetro irrigado; 

➢  Manutenção eficiente da balança existente e instalação de mais uma unidade; 

➢  Disponibilidade de técnicos agrícola para os produtores rurais; 

➢ Construção de um espaço adequado para os eventos da área rural. 

 

SEGURANÇA CIDADÃ 

 

Uma das demandas mais citadas pela população, tendo em vista a escalada vertiginosa do 

aumento de crimes. A cidade de Petrolândia, não está distante das ações de bandidos e facções 

criminosas que impelem o medo e a sensação de insegurança além do aumento do aliciamento 

e consumo de drogas de quaisquer naturezas, independente de alguns serem vitimas do 

desemprego, ou da falta de oportunidades, a opção pelo crime não pode ser tolerada pelas 

autoridades.  

 

Nesta vertente, a administração municipal tem de se fazer presente na construção de soluções 

e imposição do rigor de suas competências. Engendrar alternativas com as policias civil e 

militar e empregar de forma eficaz o efetivo da guarda municipal será uma diretriz a ser 

adotada.  

 

Na área de segurança pública as propostas iniciais são: 

 

➢ Aperfeiçoamento das atribuições da Guarda Municipal, em parceria com a Polícia 

Militar, a fim de que possa se fazer mais presente e com competência; 

➢ Criar uma associação para os guardas municipais, a qual promoverá eventos de lazer e 

interação entre as famílias desses profissionais; 

➢ Capacitar periodicamente os guardas municipais, incluindo cursos de tiro e porte de 

arma de fogo; 

➢ Aumentar o adicional de periculosidade dos guardas municipais para 30%; 

➢ Unidades móveis da guarda municipal em pontos de maiores suscetibilidades de 

crimes;  

➢ Criar programas que promovam a segurança no perímetro das escolas e combatam o 

assédio as crianças e jovens; 

➢ Criar Projeto Guarda Mirim, com objetivo de ensinar valores éticos e sociais para 

alunos do ensino fundamental menor.   



➢ Implantação de unidades de vigilância eletrônica e manutenção permanente destas; 

➢ Intensificar a participação da GM (Guarda Municipal) no controle e fiscalização do 

transito;  

➢ Intensificar a participação da GM no auxilio das crianças no entorno das escolas 

públicas em especial na travessia de ruas nos horários de entrada e saída da escola; 

 

MOBILIDADE URBANA 

  

Se faz a necessário    reorganizar as vias públicas no tangente ao trânsito de veículos, haja 

existir um aumento do fluxo na cidade que exige uma educação de trânsito através de cursos e 

sinalização evitando os acidentes nessa área, que são mais freqüentes, principalmente em 

cruzamentos de avenidas e ruas;  

 

Há necessidade de um projeto de revitalização das vias e valorização e implantação de áreas 

verdes e plantação de árvores na cidade para assim possibilitar uma área de sombras, 

necessária ao clima da região; 

 

Ampliar o investimento em calçadas, ruas, e áreas exclusivas para pedestres, adequando à 

acessibilidade.  

 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

As belezas naturais de Petrolândia, em especial suas "prainhas" (locais de banho), motivo 

precípuo de turistas aos finais de semana, sofrem com a agressão do lançamento de esgoto in 

natura.  

 

As ligações clandestinas pretéritas e as construções desordenadas, a ausência de fiscalização 

ostensiva, agravam as condições de balneabilidade, afetam a fauna, a flora e o odor exalado 

da poluição se impregnam. A urgência do emprego de programas e projetos que visem 

corrigir e coibir o lançamento de esgoto diretamente no rio será prioridade de gestão, 

conforme segue:  

 

➢ Fiscalização permanente nos balneários;  

➢ Elaboração projetos de sistemas coletivos alternativos de esgotamento sanitário em 

regiões isoladas, que por razões técnicas não haja viabilidade de integração à rede 

pública de coleta e tratamento ou de utilização de sistema individual;  

➢ Conscientização da população, por meio de campanhas educativas permanentes, sobre 

a necessidade de diminuir a geração dos resíduos sólidos na fonte, a importância da 

separação, acondicionamento e disposição adequada dos rejeitos coletados; 

➢ Realizar a campanha de educação ambiental baseada na lição dos 3R’s – reduzir, 

reaproveitar e reciclar – (reaproveitamento de materiais como matéria-prima para um 

novo produto);  

➢ Promover a cooperação técnico-científica dos setores públicos e privados para o 

desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de 

reciclagem, reutilização e tratamento dos resíduos sólidos ambientalmente adequados; 

➢ Fortalecer o programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis para aumento da 

massa de resíduos recicláveis desviados da coleta convencional;  

➢ Implantar unidade de tratamento de resíduos orgânicos, como compostagem/ verme 

compostagem e/ou digestão anaeróbia/bioenergia;  



➢ Aperfeiçoar a limpeza de ruas, com alteração de freqüência, horários, percursos e 

pessoal envolvido.  

➢ Elaborar plano para realização de limpeza e revitalização local do rio utilizado pelo 

sistema de drenagem e reflorestamento de suas margens;  

 

CULTURA 

  

A preservação e disseminação da cultura pernambucana devem estar contempladas nas ações 

de governo, a fim de manter as características e orgulho de seu povo. Para tanto, o incentivo a 

artistas, artesões, músicos e todos com talentos de criar e interpretar as coisas da cidade é 

fundamental.  

 

Em destaque a alta gastronomia, derivada das receitas da nossa cultura, um atrativo de 

transformação, pois o bom peixe, o que temos em quantidade e qualidade, transforma todos 

em verdadeiros “degustadores” desse paladar. Porém, as raízes guardam muitas outras pérolas 

que podem ser polidas e transformadas com todos que aqui escolheram para viver.  

 

Na área da cultura apresentamos as seguintes propostas:  

 

➢ Promover a capacitação de gestores, produtores e demais agentes culturais visando à 

qualificação da produção artística e cultural na cidade, aliada às novas tecnologias de 

informação e comunicação;  

➢ Adotar a Economia Criativa como uma das estratégias de desenvolvimento para 

Petrolândia, através de cursos promovidos pelos sistemas "S"; 

➢ Fomentar o empreendedorismo e valorizar a moda, o design, as artes urbanas, o grafite 

e a gastronomia, entre outras expressões culturais da atualidade, ligadas a atividades 

criativas, fortalecendo a economia da cultura; 

➢ Estabelecer parcerias e/ou convênios para apoio a projetos de iniciativas não 

governamentais que tenham relevância sociocultural, visando intensificar e qualificar 

a agenda cultural de Petrolândia; 

➢ Estimular e apoiar a produção de publicações sobre a história, a cultura e as artes, em 

qualquer sistema de rede social, bem como a produção de material de formação e 

divulgação, jornais e revistas especiais sobre o universo cultural de que dispõe o 

município; 

➢ Priorizar a Cultura como direito fundamental do cidadão, fazendo com que, junto com 

a Educação, a Saúde e a Ciência e Tecnologia, seja um importante vetor de 

transformação social para a construção de uma cidade melhor para as futuras gerações; 

➢ Fortalecer a transversalidade da cultura nas diversas políticas públicas municipais, 

especialmente nas áreas da Educação, Desenvolvimento Social, Planejamento Urbano, 

Turismo, Saúde e Segurança Pública;  

➢ Fortalecer parcerias e/ou convênios com outras instituições para promoção de 

programas, projetos e ações voltadas à cultura inclusiva, proporcionando que pessoas 

com cegueira, baixa visão, surdez, deficiência mental ou física, autismo, entre outras 

situações, tenham acesso aos bens, produtos e serviços da cultura, dentro dos 

princípios de respeito e igualdade; 

➢ Criação de uma Escola Municipal de Música; 

➢ Promover programas e ações que assegurem o acesso aos bens, serviços e produtos da 

cultura, e a liberdade de expressão de grupos minoritários e comunidades em situações 

de exclusão social ou de vulnerabilidade, ou ainda que envolvam questões de gênero, 

orientação sexual e etnia; 



➢ Organizar o calendário das festas culturais, na área urbana e rural já no mês de 

Janeiro; 

➢ Resgatar e valorizar a história da Petrolândia Velha, incluindo a Barreira. 

 

ESPORTE E LAZER 

 

Os benefícios da prática do esporte são reconhecidos tanto na prevenção de doenças, mas 

também como filosofia de vida ou meio de sustento, como atleta. As estatísticas mostram que 

os projetos sociais vinculados ao esporte reduzem significativamente a evasão escolar e 

aumentam o índice de aprovação colegial entre os estudantes atletas.  

 

A integração das políticas de esporte, lazer e educação se traduzem na construção da 

cidadania plena e na geração de novas oportunidades, refletindo diretamente na melhoria da 

qualidade de vida da população.  

 

PARA A JUVENTUDE 

 

➢ Instituir o Fórum Municipal da Juventude; 

➢ Implantar o projeto Jovem Empreendedor; 

➢ Desenvolver projetos esportivos de inclusão social;  

➢ Desenvolver projetos de formação esportiva;  

➢ Implantar projetos para pessoas com deficiências;  

➢ Incentivar projetos esportivos que usem o meio ambiente como área de prática;  

➢ Ampliar a integração das atividades desportivas comunitárias com as áreas da 

educação, saúde e segurança pública;  

➢ Orientar os atletas de ponta com relação a ações de marketing esportivo;  

➢ Priorizar a realização de competições de modalidades onde haja atletas locais de 

destaque, aumentando o potencial de atração de novos praticantes;  

➢ Viabilizar apoio em treinamento e competição a atletas de ponta;  

➢ Priorizar a criação de espaços de lazer em áreas carentes, com a construção de mesas 

de dominó e xadrez, pistas de skate, quadras de basquete de rua etc.;  

➢ Incentivar a realização de competições nos bairros, como corridas de rua, natação; 

➢ Manter calendário intenso de atividades esportivas; 

➢ Oferecer atividades de esporte e lazer dedicadas à terceira idade nos balneários mais 

movimentados. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

➢ Reestruturar os CRAS e CREAS através de investimento em recursos humanos, de 

melhoramento e ampliação da frota de veículos e obras nos espaços físicos de trabalho 

existentes;  

➢ Potencializar em caráter emergencial o serviço de "Programa de Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos" para atendimento às crianças e adolescentes 

vítimas de violência;  

➢ Estruturar e ampliar a oferta de atendimento ao CREAS Pop (Centro de Referência 

para População em Situação de Rua);  

➢ Construir Centro Dia para Pessoas Idosas, em parceria com a Secretaria de Saúde, para 

que os idosos passem o dia recebendo atendimento psicossocial e da área da saúde;  

➢ Reestruturar e ampliar o Abrigo para Crianças e Adolescentes vítimas de violência e 

em situação de vulnerabilidade; 



 

TURISMO 

 

A atividade turística é responsável por parcela significativa da economia do município. As 

belezas naturais são o grande incentivo a vinda de turistas, que por consequência injetam 

moeda na economia local, o que traz consigo emprego, renda e geração de impostos.  

Os desafios para conciliar os interesses econômicos, com a sustentabilidade ambiental e 

manutenção de serviços básicos, deve ter no governo municipal o principal ator, na resolução 

e planejamento das atividades, a fim de propiciar a todos os agentes as condições ideais de 

fruição dos benefícios, mas contrabalanceando pelo ordenamento e equilíbrio da utilização 

dos bens difusos, para que haja contribuição efetiva ao desenvolvimento da cidade e não a 

exaustão de fatores. 

 

As ações para a área do turismo são as seguintes: 

 

➢ Elaborar e implantar o plano estratégico de turismo para Petrolândia; 

➢ Promover a articulação Inter setorial e interinstitucional, visando garantir a 

infraestrutura adequada ao município e região, de acordo com os princípios do 

planejamento, da sustentabilidade e da participação social;  

➢ Organizar um banco de dados com informações sobre produções artísticas e culturais, 

produtores e serviços correlatos;  

➢ Aperfeiçoar a divulgação do calendário de eventos da cidade;  

➢ Incrementar os desfiles e a divulgação do carnaval;  

➢ Construção de píer para viabilização do turismo fluvial; 

➢ Revitalização da Orla de Petrolândia; 

➢ Pavimentação de novos trechos na estrada do Mirante da Serrota e construção de 

Quiosques para atender a demandar de visitação na localidade; 

➢ Busca de recursos para teleférico no Mirante da Serrota; 

➢ Tombamento das ruínas da Petrolândia Velha e da Barreiras, com preservação desses 

locais para o turismo histórico; 

➢ Acrescentar ao mercado público com ambiente turístico; 

➢ Feira de artesanato permanente; 

➢ Criar um espaço de eventos e reformar o Parque de Vaquejada  

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Os desafios da administração municipal vão além das divisas intermunicipais, onde se integra 

e produz uma conturbação com efeitos sobre os recursos naturais, mananciais de 

abastecimento de água, sistema viário, transporte de passageiros, saneamento ambiental, uso e 

ocupação do solo, acesso ao lazer, à educação e à saúde.  

 

Neste norte, a expansão e utilização dos recursos de forma sustentável com vistas ao 

incremento constante da qualidade de vida da população têm de ser enfrentado com políticas 

públicas capazes de conciliar a ocupação do solo e preservação ambiental, com as atividades 

econômicas.  

 

A equalização dos fatores concorrentes se torna fundamental na busca de uma matriz 

economicamente viável, onde as oportunidades de geração de negócios não podem sucumbir, 

por falta de ambiente político ou omissão do setor público. Pois, é na cidade que as pessoas 



vivem e trabalham e, a criação de novas vagas de emprego e oportunidades de auferição de 

renda somatizam no combate a violência e inclusão social.  

 

➢ Reformar o Plano Diretor, que contemplará, além da abordagem urbanístico-

ambiental, ações estratégicas com abrangência municipal e integração regional, 

baseado na participação popular, na função social da propriedade, no resgate da 

cidadania e no reconhecimento da cidade real;  

➢ Criar o Conselho da Cidade, órgão democrático responsável pela coordenação do 

planejamento urbano e atualização permanente do Plano Diretor; 

➢ Assegurar a participação direta da população em todas as fases do processo de gestão 

democrática da Política Urbana; 

➢ Estruturar um sistema municipal de informações sociais, culturais, econômicas, 

financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-territoriais, geológicas, ambientais, 

imobiliárias e outras de relevante interesse;  

➢ Atualizar o diagnóstico das condições sócio-econômicas e ambientais no município, 

quantificando e, identificando os problemas nos loteamentos irregulares, 

assentamentos subnormais e áreas de preservação ambiental ocupadas;  

➢ Rever, simplificar e consolidar a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, 

de modo a assegurar a função social da propriedade urbana; 

➢ Implantar política de uso junto à orla assegurando resgate cultural, acessibilidade 

pública e infraestrutura qualificada compatível com seus condicionantes ambientais;  

➢ Revitalizar e dinamizar os espaços públicos; 

➢ Realizar ações de apoio à psicultura; 

➢ Postular cursos técnicos junto ao sistema "S" que possam viabilizar o manejo e o 

cultivo da dos projetos de pesca, criando instrumentalização de assistência para 

aquisição e implementação do material utilizado para esses fins e, de forma eficaz, no 

intuito de não poluir os rios; 

➢ Incentivar a manutenção do “Cinturão Verde” mantendo a fauna e a flora; 

➢ Incentivar a horticultura sem agrotóxicos com a implantação, a implantação de hortas 

escolares e a utilização de produtos orgânicos na merenda escolar;  

➢ Apoiar o desenvolvimento de estudos para viabilização de pecuária de animais 

rústicos de pequeno porte;  

➢ Criar o Programa de Abastecimento Comunitário com produtos do pescado; 

➢ Reestruturar e dinamizar as Feiras Livres e Feiras Orgânicas e Agro-ecológicas; 

➢ Apoiar o produtor artesanal, fornecendo assistência técnica e facilitando o acesso a 

linhas de crédito compatíveis; 

➢ Combater as construções irregulares, realizando e mantendo o embargo das obras, bem 

como executando a demolição daquelas que efetivamente estão agredindo o meio 

ambiente;  

➢ Promover a demarcação física dos limites das Unidades de Conservação do município, 

elaborando o Plano de Manejo, promovendo a regularização fundiária dos imóveis e 

intensificando as ações de educação ambiental nas áreas;  

➢ Atuar permanentemente na área da educação ambiental;  

➢ Realizar um projeto macro de paisagismo para a cidade, objetivando diagnosticar a 

situação das áreas já disponíveis (praças, parques etc.) e projetar novos espaços com 

arborização adequada baseado na boa técnica de paisagismo;  

➢ Criar estratégia de atividades dos diversos organismos públicos e privados que atuam 

direta ou indiretamente no desenvolvimento de inovação em prol da municipalidade;  

➢ Construção de canais e instrumentos qualificados de apoio à inovação para o 

desenvolvimento sustentável e para a transição à Economia Verde; 


