
PLANO DE GOVERNO 

 

1.   SAÚDE  

 

1 – Lutar pela implantação da GERES – Regional de Saúde da Microrregião de Itaparica; 

2 – Dotar Petrolândia de uma UTI com 12 Leitos; 

3 – Implantar serviço de Hemodiálise para atender os pacientes renais crônicos; 

4 – Implementar serviço de análises clínicas (Laboratório 24 horas); 

5 – Disponibilizar à população serviços de: Ultrassonografias gerais e específicas, Raio-

X Geral e Contrastado, Endoscopia Diagnóstica e Terapêutica; Colonoscopia 

Diagnóstica e Terapêutica; Eletroencefalograma; Eco- Cardiograma; Tomografias 

Computadorizadas; Ressonância Magnética e outros, todos realizados dentro do 

município;   

6 – Atuar de forma efetiva na atenção básica, com imunizações e prevenções; ativar e 

criar novos PSFs, distribuídos conforme a demanda e a necessidade de cada localidade. 

Ativar o CEO, criar parcerias com organizações sociais nacionais e internacionais; criar 

parcerias com os governos: Estadual e Federal; criar núcleos de capacitação 

(concepção e acompanhamento de projetos e emendas parlamentares); 

7 – Contratar profissionais médicos e paramédicos capacitados em diversas 

especializações, priorizando os profissionais da terra ou residentes na cidade, para 

dispor: Cirurgia Geral, Ginecológica e Obstétrica, Ortopédica, Oftalmológica, Vascular, 

Urológica; bem como outras clínicas; 

8 – Organizar a marcação de exames e procedimentos, evitando as filas longas de 

espera; 

9 – Renovar as frotas e adquirir meios de transporte novos e equipados para TFD e 

remoções em caráter de urgência e eletivas. Disponibilizando uma casa de apoio em 

Recife com boas instalações, infraestrutura e serviço de acompanhamento eficaz no 

direcionamento das demandas dos pacientes e seus acompanhantes; 

10 – Instituir as Caravanas da saúde, levando os profissionais e procedimentos 

médicos ao encontro das regiões mais desassistidas e carentes;  

11 – Implantar cursos de aperfeiçoamento dos profissionais da saúde, bem como 

pagar a insalubridade e remunerações adequadas, promovendo concurso público para 

maior segurança e qualificação do corpo técnico.   

   



 

2. EDUCAÇÃO 

1 - Instituir concurso público para os profissionais de educação, qualificando a pasta 

através de cursos, congressos, e outros afins, melhorando a qualificação profissional e 

ampliando o quadro de servidores; 

2 – Criar programas atrativos para aumentar os quantitativos de alunos em sala de 

aula, chegando ao cumprimento da tão ambiciosa meta de 100%. Dispondo de Kit 

escolar, fardamento, campeonato dos chamados esportes eletrônicos (ou eSports), 

gamers têm assumido postura de atleta e levado o universo cibernético cada vez mais 

próximo das modalidades esportivas de ponta. A plataforma de multijogadores 

ultrapassa a barreira do lazer e de torneios amistosos para muitos dos aficionados. 

Franquias de jogos — como League of Legends (LoL) e Counter Strike (CS:GO) — 

tomaram proporção de esporte ao surgirem clubes com jogadores pagos para disputar 

torneios, ligas nacionais e internacionais com altas premiações e, claro, um público 

torcedor. É ele que alimenta cada vez mais o crescimento do interesse de meios de 

comunicação e empresas patrocinadoras pelas partidas disputadas em rede. 

Cibernéticos; 

3 – Instituir escolas integrais, com profissionais qualificados, ensino e atividades 

adequadas, acompanhamento médico, odontológico, psicológico e nutricional por 

meio da merenda escolar de qualidade; 

4 - Criar e buscar parcerias na implantação de cursos técnicos, universidades, dando 

condições de acesso a todos.  Observando as vocações dos jovens, bem como os 

recursos naturais existentes no município Ex: cursos técnicos de agricultura, pecuária, 

pesca, mecânica, marcenaria, eletrônica, comércio, saúde etc. Faculdade com cursos 

de Engenharia de Pesca, Agronomia, Enfermagem,  Administração,  Pedagogia , etc. 

 

3. SEGURANÇA 

1 – Criação do estatuto da GCM com ouvidoria e corregedoria;  

2 – Executar plano de cargo e carreira para a GCM/vigilante; 

3 – Aplicar os 30% de periculosidade;  

4 – Instalações de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade;  

5 – Disque denúncia. 

 

4. ASSISTENCIA SOCIAL 

1 – Ampliação de projetos para construção de casas populares com recursos 

municipais, estaduais, federais e, organismos sociais nacionais e internacionais; 

2 – Desenvolver programa de cesta básica, durante 06 meses, para famílias com renda 

zero; 

3 – Implantar projeto de uma casa de recuperação para viciados e apoio aos 

moradores de rua; 



4 – Cadastrar toda população de Petrolândia conforme seu nível econômico, social e 

familiar, bem como a regularidade dos seus filhos no cadastro escolar para 

implementação de políticas públicas voltadas para estes, promovendo a diminuição 

das desigualdades; 

5 – Fortalecer e incentivar a implementação e participação dos conselhos municipais 

de Políticas Públicas. 

 

5. GERAÇÃO RENDA 

1 – Implementar o Sistema Nacional de Emprego – SINE para selecionar currículos e 

facilitar a contratação e vínculo entre empregador e empregado; 

2 – Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais nos 

mercados de trabalho público e privado; 

3 – Atrair empresas no segmento de piscicultura, frutas irrigadas, sobretudo coco e 

seus substratos, dando estímulos na isenção fiscal e infraestrutura logística; 

4 – Tornar Petrolândia referência como polo de saúde de Itaparica para, assim, 

aumentar a demanda das farmácias, hotéis, restaurantes e outros que irão se 

beneficiar com o fluxo constante dos pacientes de outros municípios; 

5 – Fortalecimento e incentivo ao artesanato e suas formas de comercialização 

(participação em feiras e espaços de comercialização da economia solidária). 

 

6. AGRICULTURA 

1 – Instituir o Fundo Municipal de Agricultura, bem como reequipar e adquirir 

maquinários (tratores, perfuratriz, retroescavadeira, etc.) para dar assistência ao 

homem do campo; 

2 – Construir o cinturão verde que liga toda a zona agricultável de Petrolândia, 

melhorando o escoamento e os custos com a logística.  

3 – Instituir a assistência jurídica e contábil às associações e cooperativas, criando 

parcerias com o SEBRAE, IPA, SDA e outras Instituições competentes; 

4 – Organizar as associações/cooperativas para habilitação no PAA (Programa de 

Aquisição de Alimentos), PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) e 

programas afins; 

5 – Apoiar os piscicultores do município.    

6 – Construir a CEASA e reformar o mercado público; 

7 – Instituir o programa municipal de banco de sementes e incentivar as pequenas 

agroindústrias. 

8 – Articular, junto aos Governos Estadual e Federal, para garantir projetos de acesso à 

água, com Implementação de Tecnologias Sociais. 

 

7. INFRAEESTRUTURA 



1- Saneamento, abastecimento de água e calçamento dos bairros Nova Esperança e 

Novo Horizonte; 

2- Construção da área verde que margeia a BR 316 em torno da cidade, criando um 

cartão de visita para todos que passem pela pista e tornando o local ativo como 

área de lazer; 

3- Reforma e reorganização do mercado público para dar maior qualidade de 

trabalho aos feirantes e melhor atendimento aos clientes; 

4- Revitalização do parque de vaquejada para valorizar o esporte tradicional local. 

 

8. CULTURA / LAZER 

1- Incentivar a leitura e reativar nossa biblioteca Barão de Mauá e fomentar novos 

espaços de leitura nas escolas, tais como as salas de leitura, bibliotecas circulantes 

e pontos de leitura; 

2- Reativar o centro cultural Hildebrando Menezes para atividades culturais, mostras 

de teatro, cinemateca, artes em geral, valorizando, apoiando e dando espaço a 

cultura; 

3- Estimular a criação de editais públicos de baixo orçamento para projetos culturais 

locais que não contam com receita própria e que não conseguem captar recursos 

por meio da lei rouanet e outras leis de incentivo; 

4- Reativar, apoiar, incentivar e investir nas festas locais, como a festa do padroeiro, 

vaquejadas, corridas de argola, petrofest, forrofolia, feiras de cultura, etc. 

5- Renovação de praças e espaços verdes voltados ao lazer e bem estar social. 

 

9. TURISMO 

1 – Criar a rota de turismo, preparando estruturas de suporte nos locais definidos; 

2 – Incentivar as parcerias entre a Prefeitura e o setor privado na produção dos 

passeios e serviços da rota turística, ou os que desejem investir nesse segmento; 

3 – Capacitar os profissionais de mergulho e guias turísticos, preparando nossos 

jovens, de forma técnica e eficiente para atuar neste segmento, atraindo e 

patrocinando ainda Centros de Formações Profissionais. 

4 – Criar Eventos aquáticos com inserção de todos os segmentos, com participação de 

todas as classes nas competições.  

5 – Revitalizar e Construir PEER – Ancoradouro na orla, e em outros locais apropriados, 

bem como a criação do Museu de Petrolândia, trabalhando a história da cidade e 

região.  

 

10.  ESPORTE  

1 – Criar um calendário esportivo para os campeonatos municipais; 

2 – Apoiar os clubes do município (padrão, bola e equipamentos adjacentes); 



3 - Implantar um Centro de Treinamento Municipal para a formação e 

profissionalização dos talentos; 

4 – Curso de Arbitragem, Treinador e afins; qualificando os responsáveis pelo centro 

de treinamento e interessados na qualificação; 

5 – Fortalecimento e incentivo ao ciclismo na cidade. 


