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PROGRAMA DE GOVERNO  

Gestão Municipal de Petrolina  

Prefeito MIGUEL COELHO 2021 / 2024 

 
Esse documento é mais que um programa de governo. É um compromisso com o 
povo de Petrolina. Aqui, apresentamos ideias que foram construídas ouvindo a 
população, setores produtivos e especialistas em diversas áreas. Todas com um só 
propósito: pensar Petrolina para os próximos anos, no ritmo de desenvolvimento que 
nossa cidade exige. 

 

Nos últimos três anos e meio, os petrolinenses puderam experimentar um novo tempo, 
com mais qualidade de vida, oportunidades; obras transformadoras; saúde para todos 
(quando mais precisamos); segurança e paz nos bairros e no campo; educação 
pública de excelência e sem taxas; proteção social a quem mais precisa; e um 
conjunto de ações de governo que foram capazes de fazer Petrolina voltar a ser 
referência no Nordeste e motivo de orgulho para sua gente.  

 

Grande parte desse trabalho foi idealizado em 2016, quando elaboramos nosso 
primeiro programa de governo, o qual temos orgulho de haver cumprido muito além 
do que foi proposto, mesmo com todas as dificuldades que municípios vêm 
enfrentando, e superando a maior crise de saúde desse último século.  

 

Agora, tornamos público este novo compromisso, construído a muitas mãos e 
corações. Sabemos que avançamos muito. Mas ainda há muito mais a ser feito.  

Apresentamos, portanto, novas propostas, ousadas, arrojadas, transformadoras, mas, 
acima de tudo, viáveis e exequíveis, sobretudo para uma gestão que conseguiu 
resgatar a força da nossa cidade e a autoestima do nosso povo. Agora, é seguir em 
frente, para continuar avançando e fazer Petrolina cada vez mais forte. 
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PETROLINA CUIDA MAIS 
 
 
Investir em saúde foi prioridade em nosso Governo. O atendimento médico ficou mais 
próximo das pessoas, estruturado e humanizado. O prefeito Miguel Coelho fez os 
investimentos necessários para a melhoria da saúde, criando e ampliando os serviços 
para a população, tornando referência no Nordeste o atendimento básico de Petrolina.   

 

A plataforma Petrolina Cuida garantiu muitas conquistas ao povo petrolinense com a 
reestruturação da rede básica e expansão das unidades de saúde. Com isso, Petrolina 
ficou em 1º Lugar em Pernambuco e 8º Lugar no Brasil no acesso e qualidade em 
Saúde Básica.  

 

Foram diversas conquistas para o nosso povo. Abrimos 15 postos de saúde, 
construímos 4 Unidades Básicas de Saúde (UBS). O sonho da Casa de Parto se 
tornou realidade, com o acréscimo de um Centro de Referência da Mulher. Foram 
adquiridas 13 ambulâncias sociais, 1 van médica para as áreas urbana e rural e 2 
ambulâncias básicas do SAMU. A cidade conquistou ainda 1 Centro de Atenção 
Psicossocial II, implantação de 21 (vinte e um) novos consultórios odontológicos, novo 
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Tipo III na Vila Mocó e reabertura do 
CEO Tipo II da Avenida Fernando Góes; implantação de 12 novas equipes de saúde 
bucal, novo prédio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD III) e 2 Unidades de 
Acolhimento de adulto e infanto-juvenil. 

No Programa Zero Fila, mais de 75 mil procedimentos realizados para zerar as filas 
acumuladas nos anos anteriores a 2017. Foram 17 edições do mutirão Novo Tempo 
na Saúde, com mais de 16 mil atendimentos em diversos bairros, 15 mutirões de 
exames laboratoriais com realização de 51 mil exames; mais de 9.000 mil cirurgias 
eletivas, mais de 5 mil cirurgias oftalmológicas para correção de cataratas e outros 
tratamentos, além de um total de 10 mil consultas oftalmológicas. 

 

Isso é apenas parte de um conjunto enorme de ações. Iniciativas que foram colocadas 
em um grande teste em 2020. O mundo viveu uma pandemia e nessa crise histórica 
Petrolina conseguiu salvar muitas vidas. A prefeitura promoveu um grande trabalho 
de enfrentamento e prevenção, que fez Petrolina ter a menor mortalidade por Covid-
19 entre todas as grandes e médias cidades do Nordeste. Para isso, não houve limite 
de esforços. Fomos pioneiros na testagem em massa com a compra de mais de 34 
mil kits para diagnóstico rápido.  Abrimos com rapidez um hospital de campanha 
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exclusivo para pacientes com covid-19 com 100 leitos; e garantimos a ampliação de 
leitos de UTI na rede de saúde do Município pública e privada. 

 
Muito mais será feito. Nesse programa, oferecemos um pacote de novas medidas para 
manter Petrolina como referência em toda a região na proteção da vida de milhares 
de sertanejos, com humanização e qualificação técnica. 
 
 
 

Mais Projetos e Ações na Saúde e Vigilância Sanitária 
 

Saúde 
 

● Construção do Centro de Referência da Criança, fortalecendo a assistência infantil. 

● Construção de 01 (um) Centro de Reabilitação (CER III), composto por três 
modalidades: Reabilitação Intelectual, Auditiva e Física com centro de tratamento 
da dor. 

● Ampliação do número de Unidades Básicas de Saúde com descentralização de 
mais 04 (quatro) unidades de saúde que precisam está dentro de sua área de 
abrangência e ampliação da cobertura da estratégia de Saúde da Família no 
Município, com aumento de mais 16 (dezesseis) equipes, ampliando a cobertura 
para 100% (De acordo com o censo de 2010). 

● Renovação dos equipamentos e processos no armazenamento, distribuição e uso 
dos imunobiológicos (vacinas). 

● Aquisição de 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas para atendimento na Zona 
Rural, áreas de difícil acesso, escolas e para atendimento em áreas descobertas 
da zona urbana. 

● Ampliação da cobertura de saúde bucal de 51% hoje, para 80%, com a 
implantação de mais 25 (vinte e cinco) equipes. 

● Ampliação da oferta de serviços de saúde e atendimentos especializados no 
município, com novas especialidades de Dermatologista, Otorrinolaringologista, 
Ortopedista Pediátrico entre outros. 

● Ampliação do programa de distribuição de aparelhos auditivos: de 30 para 100 
(cem) unidades mensais. 

● Aquisição de 01 (um) Mamógrafo, potencializando a Rede de Atenção à Saúde 
Municipal com a oferta de exames "Padrão Ouro" na detecção do câncer de mama. 

● Abertura de 02 (duas) Farmácias Centrais em polos distintos da cidade, vinculadas 
aos Centros de Diagnósticos, otimizando o acesso da população aos serviços da 
assistência farmacêutica. 

● Projetos para Ampliação da Atenção Especializada em Saúde. Construção da 
Sede Própria do CAPS Infantil, ofertando serviços com infraestrutura adequada, 
atendimento humanizado, fortalecendo a rede municipal de saúde mental. 
Construção da sede própria do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO III).  
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● Implantação de 01 (um) Centro de Diagnóstico com as especialidades médicas: 
Clínico Geral, Ginecologista e Pediatra, com oferta dos procedimentos: 
Eletrocardiograma, Ultrassonografia, Eletroneuromiografia, Baciloscopia de linfa, 
Biópsia, dentre outros. 

● Implantação de 04 (quatro) Centros Diagnósticos Locais de baixa complexidade, 
no José e Maria, Jardim Amazonas, Cohab Massangano e João de Deus, com as 
especialidades médicas: Clínico Geral, Ginecologista e Pediatra, com oferta dos 
procedimentos de Eletrocardiograma e Ultrassonografia. 

● Criação de 02 (dois) Distritos Sanitários: 01(um) na Zona Rural e outro na Zona 
Urbana. 

● Aquisição do Castramóvel unidade móvel de esterilização veterinária, equipada 
com todos os materiais necessários para o procedimento cirúrgico médico 
veterinário de castração, através de mutirões para o controle reprodutivo de cães 
e gatos. 

● Atualização da legislação Municipal e implantação do novo Código Sanitário.  
 

PETROLINA ABRAÇA MAIS 
 

Trabalhamos forte para trazer mais benefícios para melhorar a qualidade de vida das 
nossas famílias e continuará sendo o nosso compromisso cuidar da população com 
sensibilidade e zelo. Pensando nisso, entendemos que é necessário continuar 
realizando diversas ações e criar novas iniciativas para tornar Petrolina um lugar cada 
dia melhor para se viver. 

 

Nesses últimos anos, reformamos e reabrimos o Restaurante Popular; implantamos a 
nova sede do Casa Bolsa; lançamos o programa Vovô Amigo, iniciativa pioneira no 
Brasil para integrar idosos vulneráveis com crianças das escolas públicas através de 
contação de histórias. Uma ação pioneira foi a implantação do programa de 
voluntariado Transforma Petrolina.  A iniciativa promoveu mais de 240 mil horas de 
trabalho voluntário realizadas por 100 ONG's e projetos sociais cadastrados para mais 
de 40.000 (quarenta  mil) pessoas atendidas. 

 

Outras iniciativas relevantes foram a reforma e reestruturação de 3 centros de 
convivência de idosos; implantação da primeira Casa da Cidadania; reestruturação do 
Centro de Atenção à Mulher; implantação da Patrulha da Mulher; Implantação de 
projetos sociais voltados para Mulher, LGBT, Negros, Idosos, Crianças e Jovens; 
concessão do Passe Livre para pessoas com deficiência, beneficiando mais de 1.600 
pessoas; 900 famílias atendidas pelo programa Criança Feliz. 

 

O ID CRAS de nossa cidade deu um salto, subindo de 2,29 para 3,63 em uma escala 
até 5,0; esse indicador mede as políticas sociais dos municípios, garantindo a 
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Petrolina o 6° lugar no Nordeste. Também houve crescimento de 14% no Serviço de 
Proteção Integral à Família (PAIF), com mais de 50 mil pessoas acompanhadas.  

 

A cidade ganhou uma Escola Social de Qualificação Profissional. Mais de 9 mil 
pessoas foram capacitadas no programa Qualifica Petrolina; e promovemos a 
Caravana da Cidadania em 22 comunidades atendendo mais de 27 mil pessoas.  

 

 

Muito foi realizado no social, é preciso ainda consolidar essas conquistas e avançar 
mais. Nosso compromisso é com o desenvolvimento da cidadania, proteção social e 
direitos humanos, valorizando as crianças, a juventude, as mulheres, os idosos, os 
negros, a diversidade e as famílias, especialmente as que mais precisam. Por isso, 
apresentamos nossas propostas para melhorar a vida das pessoas menos favorecidas 
e vulneráveis socialmente.  

 
 

Mais Projetos e Ações de Cidadania e Proteção Social 
 

● Ampliação da Proteção Social. Implantação de 02 (dois) novos CRAS um na 
área rural do km 25 e outro na área de abrangência dos Residenciais Vivendas e 
Monsenhor Bernardino. Implantação do Abrigo Municipal para a população em 
situação de vulnerabilidade social na rua, com ações integradas ao Centro Pop. 
Implantação de mais 1 (um) CREAS com equipes de referência da Assistência 
Social especializada na região central da cidade. Ampliação do número de vagas 
em abrigos institucionais com entidades parceiras, bem como, o fortalecimento das 
parcerias com entidades não governamentais: Igrejas, ONGS, Organizações 
Sociais, Universidades, para ampliar a rede de Assistência Social.  

● Realizar convênios com a rede referenciada em saúde mental, para acolhimento 
de pessoas em situação de rua que sejam diagnosticadas com problemas mentais. 

● Implantação do Programa Meninos de Todos Nós criando oportunidades para os 
jovens em situação vulnerabilidade social de ter contato com rotinas de trabalho, 
na prefeitura, demais órgãos públicos e empresas privadas. 

● Implantação de Programa de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos, para ampliar 
os serviços especializados para pessoas em situação de vulnerabilidade social e 
risco, garantir discussões permanentes sobre Direitos Humanos, LGBTQIA+, 
Igualdade Racial, Combate ao Racismo, Discriminação e Tráfico de Pessoas, além 
de outras Temáticas Transversais e Ampliação das políticas de Preservação de 
Grupos Tradicionais e Específicos das comunidades Indígenas, Famílias de 
Terreiros, Ciganos e outros. 
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● Implantação do projeto Ônibus Social. Unidade móvel com serviços públicos 
itinerantes, tanto da prefeitura como da rede de parceiros, para atendimento 
regular das comunidades que estejam fora do território das unidades dos CRAS, 
em especial as comunidades mais vulneráveis dos Assentamentos, 
Acampamentos, Comunidades Ribeirinhas e Sequeiro. O Ônibus Social também 
proporcionará atendimentos psicológico, social e jurídico às mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar. 

● Implantação do primeiro CCI RURAL - Centro de Convivência de Idosos da Zona 
Rural no Distrito de Rajada. 

● Realizar campanhas para fortalecer o combate ao trabalho infantil, abuso e 
exploração sexual. 

● Construção de 1 (um) Restaurante Popular na zona leste da cidade, para atender 
ao José e Maria, Dom Avelar e comunidades vizinhas. 

● Concessão de Licença Maternidade Ampliada de 180 (cento e oitenta) dias para 
todas as servidoras municipais. 

● Implantação do Projeto Cine Comunidade, projeções de sessões de filmes nas 
Zonas Urbana e Rural. 

● Ampliação das Garantia e Direitos Sociais. Direito à retificação do nome e o 
gênero no Registro Civil para pessoas transexuais e transgêneros com legislação 
para isenção da taxa. Garantia e ampliação das ações de combate ao Racismo e 
LGBTQIA+ Fobia, fortalecendo e promoção de políticas públicas antirracistas e de 
preservação da cultura negra, com ampla divulgação do Estatuto da Igualdade 
Racial, do combate ao Racismo Institucional, bem como, a realização de 
Campanhas, Cursos, Fóruns e eventos de valorização da população negra. 

● Ampliação dos Programas de Formação e Qualificação Profissional em 
Parceria com Igrejas e Organizações Sociais. Ampliação das atividades de 
qualificação profissional à Juventude Negra, fomentando o empreendedorismo e 
incluindo a disponibilização de linhas de créditos (Parceria com a Agência 
Municipal do Empreendedor - AGE). Ampliação do Programa Municipal de Ensino 
e Qualificação Profissional, priorizando os alunos do ensino fundamental, jovens e 
adultos. Disponibilização de vagas em cursinhos de matérias isoladas para jovens 
em vulnerabilidade social, oriundos de escolas públicas. 

● Criação do Programa Mulheres Embaixadoras para a defesa e promoção dos 
direitos das mulheres. 

● Disponibilização de atendimento Médico Ginecológico no Centro de Referência da 
Mulher, para mulheres vítimas de violência doméstica e familiares. 

● Criação do Comitê de Acompanhamento das Mulheres com medidas protetivas de 
urgência. 

● Implantação de 1 (uma) nova sede da Casa dos Conselhos. 
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● Fortalecimento e Reestruturação dos Conselhos Sociais, estimulando a 
participação social na construção e execução das políticas públicas. 

● Criação do Selo de Acessibilidade - Empresa Acessível uma premiação para as 
empresas que investem em acessibilidade, incentivando as empresas 
promoverem as adaptações necessárias para o acesso das pessoas com 
deficiência no comércio, indústria e equipamentos privados. 

● Instalação do Voluntariômetro na Orla, Instrumento que contabiliza diariamente o 
número de horas de trabalho voluntário desenvolvidas na cidade. 

● Criação da Lei de Estímulo ao Voluntariado, regulamentando e estimulando o 
serviço voluntário na cidade. 

● Implantar 8 Ruas Brincantes – Programa de resgate de espaços recreativos para 
crianças em bairros da periferia. 

● Implantar o Projeto Muda Junto Comunidade. Projeto de Impacto social 
relacionado ao meio ambiente, inclusão, vulnerabilidade social e arte. 

● Realizar o II Festival de Solidariedade no mês alusivo ao voluntariado (agosto), 
evento para dar visibilidade a todas os projetos sociais e causas. 

● Incluir a Sede do Transforma Petrolina no Roteiro de Turismo Social da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico. 

● Implantação de Programa de Incubação e Aceleração de Projetos Sociais através 
de editais com Parcerias Público Privada e incentivos financeiros. 

 

 

PETROLINA EDUCA MAIS  
 
A Educação de qualidade para Miguel, é o principal fator para desenvolver os 
potenciais humanos indispensáveis para o crescimento sustentável do Município. 
Fizemos muito por uma educação de qualidade e transformadora. Por isso, vamos 
continuar investindo fortemente na educação para contribuir na construção de um 
futuro cada vez mais promissor para nossas crianças e nossos jovens.  

A Plataforma Petrolina Educa, voltada para elevar os indicadores educacionais e 
modernizar a rede de ensino municipal gerou grandes resultados. Petrolina ficou em 
1º Lugar no IDEB e SAEPE de Pernambuco entre as cidades com mais de 100 mil 
moradores; aumentou 5.934 novas vagas na educação infantil e 3.463 novas vagas 
no ensino fundamental, com mais de 54.000 estudantes matriculados; construiu e 
entregou as creches da Vila Marcela e Padre Cícero, a escola da COAB 6 e, ainda em 
2020 entregará as creches da Vila Eulália e Antonio Cassimiro e a escola do KM 25 
(Maria Tereza) e inicia a construção de mais 12 unidades de ensino, sendo 06 creches 
e 06 escolas; construiu 55 novas salas de aula; realizou manutenção e requalificação 
em 76% das unidades de ensino; climatizou 379 salas de aulas; construiu e entregou 
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15 quadras esportivas;  adquiriu e implantou 71 laboratórios, sendo 30 de matemática, 
30 de Ciências e 11 de Robótica;  implantou escolas em tempo integral. Também 
implantou o Programa de Alfabetização para garantir que todas as crianças aprendam 
a ler e escrever na idade certa; adquiriu e distribuiu 384.000  (682   Títulos) garantindo 
o cumprimento da Lei 12.244/2010, incentivando a leitura e a formação de leitores. Na 
Educação Infantil implantou o Cantinho da Leitura em 100% das Unidades de Nova 
Semente e CMEIs, com 133.480 livros (138 títulos). O programa Nova Semente se 
tornou gratuito, reestruturado e com professores qualificados em todas as turmas de 
creches. Realizou o maior concurso de professores com 405 (quatrocentos e cinco) 
novos professores concursados, nomeados em maio de 2019. Primeiro concurso para 
professor de LIBRAS e BRAILE, com nomeação de 36 professores. Na Educação 
Especial, mais 1.000 (mil) crianças e adolescentes autistas ou com outra deficiência 
avaliada com necessidade de acompanhamento dispõem de auxiliar em sala de aula.  
Primeira sala bilíngue implantada na Escola Nossa Senhora Rainha dos Anjos (CAIC). 
Formação continuada dos professores de libras e braile, através do NAPNNE; 
implantação do Programa de Saúde Vocal com a aquisição de 1.071 amplificadores 
de voz para os professores; conquista do selo nacional de eficiência na educação 
básica através de avaliação da Universidade de Brasília, que só classificou 18 
municípios de Pernambuco nesse status; 1º Lugar no prêmio Conviva de educação, 
destaque nacional na Olimpíada de matemática, aluno da rede municipal tricampeão. 
Implantação de complexo esportivo no bairro Terras do Sul. Implantação do Programa 
de Ensino Remoto (Aprendendo em Casa), com distribuição de kit alimentar, vale 
alimentação e kits pedagógicos para todos os estudantes matriculados da rede 
municipal de ensino. 

Na educação, doravante, nossa prioridade é melhorar ainda mais a qualidade do 
ensino, com a implantação de mais escolas em tempo integral e mais creches.  

Investir em cultura é importante não somente para a população criar uma identidade 
local, mas também para atrair visitantes para Petrolina, sendo um bom incentivo para 
o turismo, inclusão social também se faz com incentivo ao esporte e ao lazer. 

O São João de Petrolina com mais estrutura se tornou evento de projeção nacional; 
foi resgatado e fortalecido o São João dos Bairros. O Carnaval, com criação de novos 
polos e valorização dos artistas locais, foi extraordinariamente aprovado pela 
população. Reinauguração do Museu do Sertão; revitalização dos monumentos: da 
Integração, Cruzeiro da Praça do Galo, Brasil 500 anos, São João Apocalipse, Busto 
Dom Avelar, do Centenário, Barranqueiro e da Bíblia Sagrada; implantação do 
monumento #EuAmoPetrolina. Resgate do Baile Municipal, concertos Populares e 
Itinerantes; reforma da Biblioteca Pública Cid Carvalho; reforma da Oficina do Artesão; 
entrega da primeira etapa da reforma da Bodódromo; requalificação da Praça de 
Alimentação Eraldo Gueiros; revitalização da Orla I; Revitalização das Rotas 
Turísticas e requalificação do Complexo Pedrinhas são exemplos do apoio aos 
marcos da cultura petrolinense. 

O esporte e o lazer estarão garantidos como política de saúde, educação e 
desenvolvimento humano na próxima gestão. Agora, os avanços foram inúmeros. 
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Requalificação do Ginásio Osvaldo de Carvalho; lançamento do Programa Esporte e 
Lazer da Cidade (PELC) com atendimento a 4.000 (quatro mil) crianças e jovens; o 
programa Segundo Tempo beneficiou nova turma com 100 alunos; movimenta 
Petrolina levando esportes e dança para mais de 700 pessoas nos bairros João de 
Deus, José e Maria e Rio Corrente. Construção e requalificação de 22 quadras 
poliesportivas entregues à comunidade, resgate da Copa do Interior. Mais de 6 mil 
estudantes participando das 49ª Olimpíadas Estudantis; 1.200 atletas amadores 
participaram da Copa 7 Society; e, o Festival de Esportes e Lazer no Parque Josepha 
Coelho atendeu mais de 1.200 pessoas. 

 
Mais Projetos e Ações na Educação, Cultura e Esporte  

 
● Construção de 6 novas escolas: Nova Petrolina, Jardim Guararapes, Nova Vida, 

Quati II, NM 06 e NM 08. 

● Construção de 6 novos Centros de Educação Infantil: Terras do Sul, Nova 
Petrolina, Fernando Idalino, Jardim Petrópolis, Jardim Imperial e  Dom Avelar. 

● Fortalecimento da política de Expansão da Educação Infantil com qualidade social, 
priorizando o atendimento em tempo integral para os estudantes de famílias em 
situação de maior vulnerabilidade social. 

● Ampliação do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PROALFA) iniciado em 
2019, que tem como objetivo a alfabetização dos estudantes até os 7 anos de 
idade. 

● Implantação do monitoramento e avaliação do Currículo na Educação Infantil 
(creche e pré-escola). 

● Manutenção da política de valorização dos professores e demais profissionais do 
magistério através da atualização do Plano de Carreira com foco na melhoria do 
desempenho acadêmico dos estudantes. 

● Implantação da Casa do Saber como espaço para formação continuada dos 
professores e demais servidores da educação e produção de materiais e 
conteúdos pedagógicos estruturados para todas as etapas e modalidades de 
ensino. 

● Requalificação do NAPPNE para funcionar como Centro de Referência em 
Educação Especial: I – promovendo formação continuada dos professores e 
demais profissionais que atuam na educação especial/inclusiva, II - implantação 
do currículo e desenvolvimento de materiais pedagógicos estruturados e práticas 
formativa para atender as especificidades das diversas deficiências, autismo 
intelectual, visual, auditiva e múltiplas, III - ampliação da educação bilíngue, com a 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), IV - diagnóstico e atendimento diferenciado 
para estudantes com altas habilidades ou superdotação e V - monitoramento e 
avaliação do currículo para educação especial e do desenvolvimento dos 
estudantes. 
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● Implementação da Lei 3.267 de 20 de dezembro de 2019, que estabelece 
remuneração por resultados. 

● Implantação do Programa de Monitoramento de Estudantes em situação de 
vulnerabilidade social, com baixo desempenho, para combater a reprovação e 
evasão escolar. 

● Ampliação do atendimento da Educação de Jovens e Adultos, autorizando o 
atendimento de turmas nas empresas, Igrejas e Associações, levando a escola ao 
local de trabalho do jovem e o adulto trabalhador. 

● Ampliação do Programa de Informatização da Gestão Escolar - PROIG, iniciado 
em 2018. 

● Implantação da política de inclusão digital, com aquisição de tecnologias da 
informação e comunicação (computadores e tabletes, para as escolas, professores 
e estudantes e acesso à internet móvel), visando disponibilizar novas soluções 
educacionais para adequar o processo de ensino e aprendizagem à nova realidade 
decorrente da pandemia COVID 19. 

● Ampliação das ações de manutenção da rede física, reforma e construção de 
novas unidades de ensino com acessibilidade e visando eliminação de 13 anexos 
na sede e 10 no interior. 

● Ampliação das instalações de ar condicionado, visando garantir 50% das salas de 
aulas dos CMEIs e 80% das salas de aulas das escolas climatizadas.  

● Implantação de Bibliotecas Públicas nos Bairros João de Deus e José e Maria e 
no interior, Rajada e Izacolândia, com o objetivo de incentivar a leitura e formar 
leitores e aquisição de acervos. 

● Continuidade e ampliação da realização do FLISERTÃO, com a manutenção do 
Bônus para Professor. 

● Realização de aquisição dos livros de Literatura e Paradidáticos para as unidades 
de ensino, visando garantir a atualização/reposição dos acervos das bibliotecas 
escolares e dos cantinhos de leitura, implantados a partir de 2019. 

● Ampliação para 15 Escolas em Tempo Integral. 

● Inclusão das diversas modalidades esportivas nas Unidades de Ensino, em 
parceria com as Associações Esportivas. 

● Fomentar o empreendedorismo no currículo dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental. 

● Realização do Projeto História e Patrimônio. Projeto pedagógico, com ações de 
educação patrimonial e de capacitação que visam fomentar a construção do 
conhecimento e a participação social, para o aperfeiçoamento da gestão, proteção, 
salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural e imaterial de Petrolina. 

● Implantação do Arquivo Público Municipal. 

● Fortalecimento da Philarmônica 21 de Setembro. 
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● Ampliação e modernização do Museu do Sertão. 

● Integrar o Sistema de Incentivo à Cultura Municipal (SIC) ao Sistema Nacional de 
Cultura (SNC), com a escolha de um novo Conselho Municipal de Cultura, criação 
do Fundo Municipal de Cultura e a realização de editais para captação de projetos 
culturais. 

● Implantação do Mapa Cultural de Petrolina, instituindo a plataforma digital com os 
dados dos agentes e espaços culturais de Petrolina. 

● Realização de capacitações para a comunidade artística, com temas relacionados 
ao desenvolvimento da cadeia produtiva da cultura. 

● Realização do Projeto Petrolina Canta Mais. Amostra das manifestações musicais 
de Petrolina. 

● Fortalecimento dos Eventos Esportivos. Olimpíadas Estudantis de Petrolina. Copa 
de Futebol do Interior de Petrolina. 

● Realização dos Eventos Esportivos. Campeonato de Futebol Amador de Petrolina. 
Corrida dos Namorados e Pedalada Junina, dentro das festividades do São João 
de Petrolina. Olimpíadas da Cidade executada no conjunto de quadras 
poliesportivas do Município em comemoração ao aniversário de Petrolina. 

● Ampliação do programa Movimenta Petrolina. Implantando no Parque Municipal 
Josepha Coelho e na Orla com atividades de Pilates, Yoga, Meditação, Dança, 
Lutas e Ginástica. 

● Fortalecimento de programas de incentivos às práticas de esportes e realizações 
de eventos esportivos: passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições 
entre escolas municipais. 

 
 

PETROLINA CRESCE MAIS 
 
Petrolina vive um momento de inovação e superação. Tempo de reconhecer que muito 
foi feito, mas que ainda existem grandes desafios pela frente. É tempo de manter o 
que está dando certo e realizar as mudanças que precisam ser feitas. 
 
Ações e obras de infraestrutura, urbanismo e mobilidade urbana proporcionam 
melhores condições de vida para a população, além de atraírem investimentos para o 
Município, fortalecendo a economia.  
 
Segurança proporciona mais tranquilidade aos moradores de Petrolina é nosso 
compromisso. Por isso, vamos realizar mais ações que vão contribuir, com as 
iniciativas e parcerias com os Governos Estadual e Federal, na promoção da 
segurança, da cidadania e da paz no Município. Contribuir com as ações dos 
Governos para garantir uma segurança pública mais próxima das pessoas, com mais 
viaturas, ampliação da Guarda Municipal e o fortalecimento da Secretaria de 
Segurança do Município, além de realizar um forte trabalho no combate às drogas. 
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Lançamento da plataforma Petrolina Cresce. Promoção de grandes obras e 
desenvolver a infraestrutura da cidade: Pavimentação de 947 (novecentos e quarenta 
e sete) ruas em 75 (setenta e cinco) localidades de Petrolina, programa de 
recapeamentos das principais avenidas, construção de 15 (quinze) quadras 
poliesportivas entregues à comunidade, Duplicação de vias, Avenida Marechal 
Hermes da Fonseca (Estrada da Banana), Avenida 7 de Setembro e Avenida 
Clementino Coelho, Mais de 13 km de ciclovias construídas, Ciclovia 5º BPM/ 
FACAPE - 990 m, Ciclovia - 72ºbimtz - 1.010 Km, Ciclovia FACAPE/ PALACE - 2km, 
Ciclovia na Estrada do Jatobá - 2.040km, Ciclovia no Henrique Leite - 1.644km, 
Ciclovia na Av. Marechal Hermes da Fonseca (Estrada da Banana) - 3km, Av. 
Clementino Coelho - 2.475km, construção de Ponte de Acesso Vale Grande Rio para 
o Ouro Preto, programa Cidade mais limpa, mais de 370.000 mil toneladas de lixo 
recolhido, operação tapa buraco, mais de 39.000 mil correções realizadas, programa 
mais Luz, Investimentos de Cerca de R$ 32 milhões, Instalação de lâmpada LED  –  
1.752 lâmpadas LED instaladas, saneamento da Bacia do Dom Avelar, construção do 
Pátio Ana das Carrancas, implantação de PPPs, iluminação Pública, Energia Solar, 
Água e Esgoto e Abatedouro), construção de 4 Clubes do Bairro entregues, Dom 
Avelar, Gercino Coelho, São Gonçalo e Rio Corrente. 
 
Mobilidade Urbana, construção e requalificação de 9 (nove) rotatórias em pontos 
estratégicos, 5º BPM, Posto Orla, Posto L3, Campus Universitário, Darci Ribeiro, 
Posto Cata vento, Sementeira, Maria Maga, Pedra Linda, River Shopping,  
Monumento da Bíblia,  Cacheado, Integração e Monsenhor Ângelo Sampaio com 
Integração, implantação de uma terceira faixa de rolamento para alargar o acesso à 
Ponte Presidente Dutra, implantação de 41 novos abrigos de ônibus na cidade, 
implantação do Sistema Integrado de Mobilidade Urbana (SIM)  novo sistema de 
transporte coletivos com 84 (oitenta e quatro) ônibus zero Km, novo Plano Diretor para 
projetar e organizar a cidade pelos próximos 10 anos, lançamento da plataforma 
Petrolina Legal, programa para regularização fundiária que já entregou quase 4 mil 
títulos de posse aos moradores do Nova Petrolina, Cosme e Damião, Nova Vida, entre 
outros bairros, Construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida urbano 
(Novo tempo 5 e 6, Residencial Pomares) ao todo serão quase 1 mil habitações,  
 
Segurança. Plano de Segurança Municipal com investimento superior a R$ 15 
milhões, nova frota da Guarda Municipal com ampliação de 7 motos e carros para 35 
veículos, compra de equipamentos de segurança e fardamento para a Guarda, 
implantação da Patrulha da Mulher, criada, criação da Ronda Ostensiva Municipal 
(ROMU), concurso da Guarda Municipal para reforçar o efetivo, programa Vidas 
Coletivas, 675 (seiscentos e setenta e cinco) pessoas capacitadas no programa de 
ressocialização e qualificação profissional.  
 
Meio Ambiente. Programa Orla Nossa, maior investimento da história de Petrolina na 
revitalização do Rio São Francisco, retirada de mais de 4 mil toneladas de baronesas 
do Rio São Francisco, revitalização das margens do rio por meio do programa de 
recuperação de áreas degradadas (PRAD), fechamento de 72% dos esgotos na orla 
I e II, Melhoria da oxigenação do rio, possibilitando o ressurgimento de espécies 
vegetais e animais, plantio de 5.887 árvores na cidade, programa Nossa Praça: 25 
áreas de convivência revitalizadas, implantação de 12  (doze) corredores verdes Av. 
das Nações, Av. da Integração, Av. Ulisses Guimarães, Av. Darci Ribeiro, Av. Cardoso 
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de Sá, bairros Dom Avelar, São Gonçalo, Caminho do Sol e Quati e nas localidades 
de Izacolândia, Nova Vida e no Parque Josefa Coelho). 
 
Agricultura. Programa Água Boa já atendeu mais de 1.000 famílias com carros-pipas, 
pavimentação de mais 250 (duzentos e cinquenta) rua pavimentadas no interior área 
irrigada, ribeirinha e sequeiro, mais de 250 poços perfurados e instalados, mais de 
3.200 km de estradas patroladas no interior, Adutora do Mudubim concluída, 
requalificação da Adutora da Tapera, novos encanamentos e instalação de 
motobomba, 6 postos de saúde abertos na zona rural, mais de 3 mil toneladas de 
milho distribuídas, R$ 1,5 milhão investido na compra de máquinas para manutenção 
de estradas, PAA do Bode 7,5 toneladas de carne distribuídas em 6 comunidades. 
 
Desenvolver ações e obras que garantam um ambiente mais agradável para viver, 
com saneamento básico eficiente e mais água para a população. Proteger o nosso rio 
contra a poluição cuidando bem do nosso Meio Ambiente e organizar o nosso trânsito 
e o transporte público da nossa cidade. Desse modo, consideramos muito importante 
continuar os investimentos nesse importante eixo. 
  
 
Mais Projetos e Ações para o Desenvolvimento Urbano, Habitação, 
Mobilidade Urbana, Infraestrutura, Segurança, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Agrícola 
 
● Programa de Revitalização e Requalificação das Praças e Áreas de Convivências 

de Petrolina. 

● Execução do Projeto Urbanístico de Requalificação da Porta do Rio (2ª Etapa). 
Implantação de ciclofaixa, revitalização dos passeios, áreas de convivências, 
quadra, mirantes, revitalização da prainha, construção de banheiros feminino e 
masculino acessíveis, anfiteatro, pontos de Wi-Fi, criação do terraço público, 
quiosques, Instalação de píer, quadra de areia e instalação de tendas com lona 
tensionada. 

● Implantação do Projeto Parque Food no estacionamento do Parque Josepha 
Coelho. Instalação de piso intertravado, instalação de banheiros feminino e 
masculino acessíveis, iluminação em LED, Área de convivência  com cobertura em 
lona tensionada e paisagismo o Parque Food terá capacidade de instalação de 14 
caminhões grandes, espaço destinado  para os veículos que transporta e vende 
comida que se assemelham a restaurantes e lanchonetes sobre rodas, 
transformando-se em um espaço turístico e gastronômico. 

● Fortalecimento do programa Calçada Livre disponibilizando uma cartilha, para 
disciplinar os novos padrões estabelecidos pelas legislações urbanísticas, com o 
Mapeamento das centralidades que devem receber intervenções que privilegie o 
pedestre, Iniciativa pelo poder público de obra de padronização das calçadas. Com 
destaque para a fiscalização e licenciamento em placas de publicidade em 
passeios públicos.  
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Habitação 

● Fortalecimento do programa Petrolina Legal com a Implantação da plataforma 
integrada de fiscalização, licenciamento urbano, ambiental e sanitário, com 
emissão de mais 15.000 (quinze mil) títulos de posse.  

● Ampliação dos Programas Habitacionais. Construção de unidades 
habitacionais a serem edificadas na área urbana do município. Requalificação de 
unidades habitacionais localizadas na área urbana de Petrolina, visando 
melhorias nos imóveis, com a concessão de subversões econômicas com 
recursos orçamentários da União. Construção de unidades habitacionais através 
da ampliação do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) para famílias 
residentes em localidades rurais. 

 

Mobilidade Urbana 

● Construção e Implantação de Terminais. Construção do Novo Terminal 
Rodoviário Interestadual a ser implantado nas proximidades do Bairro Pedra 
Linda. Implantação do Terminal de Integração Municipal no Centro (Antiga 
Rodoviária) e construção do Terminal de Passageiros Hidroviário de Petrolina 
(Terminal das Barquinhas) em parceria com o Departamento de Infraestrutura 
Terrestre (DNIT). 

● Fortalecimento do programa de implantação e requalificação de Ciclofaixas 
e Ciclovias. Implantação de Ciclofaixas no Distrito Industrial, Avenida da 
Integração interligando com Avenida Clementino Coelho, Interligação da Avenida 
Cardoso de Sá com Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, Avenida Darcy Ribeiro 
com Avenida da Integração. Requalificação das Ciclovias da Avenida Monsenhor 
Ângelo Sampaio e Avenida da Integração. Implantação de CICLO-ROTAS de 
lazer e cultura aos domingos, interligando os principais pontos de cultura e lazer 
da cidade e Implantação de novas Ciclovias, criando o Anel Ciclo Viário do 
Município: BR 428, BR 407, Acesso ao Aeroporto, Av. das Nações, Av. 07 de 
Setembro, Av. Mário Rodrigues, Av. Luiz de Souza, Av. José de Santana, Av. 
Transnordestina e Av. da Redenção. 

● Instalação e Requalificação do Novo Mobiliário Urbano. Instalação de abrigos 
nos pontos de embarque e desembarque de Ônibus, Táxi, Mototáxi e Transporte 
Complementar. Instalação de placas de sinalização. Instalação de Bicicletários 
nos Terminais de Integração e Rodoviária, Centro da cidade, Orla e Parque 
Josepha Coelho. 

● Implantação de semáforos inteligentes com sistema sonoro para pessoas com 
deficiência visual. 

● Implantação do Projeto Tráfego Calmo. Conjunto de medidas para moderação do 
tráfego motorizado, uma alternativa para que as ruas sirvam a todos, pois cria 
espaços de circulação de convivência harmônica entre pedestres e veículos, a 
ser implantado na Avenida Souza Filho e Rua Dom Vital. 

● Projeto para implantação de Parklet (Mini Praças). Instalar pequenas áreas de 
descanso e convivência urbana, no centro da cidade, dispondo de mobiliário 
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completo, bancos, lixeira, bicicletário, mesa e área de sombra com 
intuito de oferecer mais conforto a população.  

 

Infraestrutura  

● Programa Mais Esporte. Recuperação e Implantação de mais 26 Quadras 
Poliesportivas. Levar para o esporte. 

● Elaboração do Plano Municipal de Macrodrenagem: Realização de Estudos, 
Desenvolvimento de Planejamento e Execução do Plano de Obras de Drenagem. 

● Conclusão da Parceria Público Privada (PPP) de Iluminação Pública com LED 
em todo Município. 

● Modernização energética dos prédios públicos. 

● Projeto de Construção do Parque do Povo. Mais um espaço verde para lazer e 
convívio social. 

● Programa de Pavimentação de 600 novas ruas em diversos bairros das zonas 
Urbana e Rural, incluindo a pavimentação da Marginal da Avenida 07 de 
Setembro (Vila Eulália) - Galpões Comerciais, Estrada de Ponta da Serra e 
Serrote do Urubu ao PSNC N-10. 

● Programa de Duplicação e Requalificação das Principais Avenidas da 
Cidade. Duplicação: BR 428 (da Rotatória do Monumento do Centenário até o 
Vivendas), sentido Recife (Parceria DNIT). Avenida Mario Rodrigues, Avenida 
Transnordestina, Avenida Cardoso de Sá. Avenida Pedrinhas até a Avenida 
Transnordestina, Avenida da Redenção, Avenida dos Minérios até a Avenida 
Transnordestina, Avenida João Campos (Bairro Caminho do Sol), Continuação 
da Estrada da Banana (Trecho Pedra Linda até o N9), BR 407 (Trecho do Posto 
Asa Branca até o Monumento do Burrinho), Avenida Rio Doce até Avenida 
Beberibe (Bairro José e Maria), Acesso ao João de Deus (Rua 14 e Avenida 
Donizete Lopes Santos), Avenida Honorato Viana, Avenida do Jazz e Avenida 
Santo Inácio. Requalificação: Avenida Honorato Viana, BR-235 até a Divisa com 
Estado da Bahia (Parceria DNIT), Avenida Luiz de Souza (Distrito Industrial), 
Avenida José de Santana (Distrito Industrial), Avenida Nova Petrolina, Avenida 
Jatobá, Avenida dos Tropeiros e Pista Marginal da Avenida Ulisses Guimarães. 

● Recuperação da via de acesso ao Projeto Maria Tereza km 25. Coloca no 92 

● Implantação da Orla 3 até a Avenida Mário Rodrigues. 

● Assinatura do Contrato de Concessão dos Serviços Públicos de Água e 
Tratamento de Esgoto. 

● Fortalecimento do programa Cidade Mais Limpa. Ações de limpeza pública 
com ampliação de Coleta Seletiva em parceria com Cooperativa dos Catadores 
e criação dos Eco Pontos em áreas públicas destinadas a armazenamento de 
resíduos sólidos para coleta do município nas principais zonas da cidade. 

● Projeto de Requalificação e Ampliação do Centro de Convenções. 

● Programa de Recuperação e Revitalização das principais feiras do Município.  
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● Reestruturação e Concessão do Estacionamento Rotativo. Reestruturação 
da Zona Azul com ampliação de 2.500 (duas mil e quinhentas) vagas e 
Concessão de implantação do Edifício Garagem na Região Central. 

● Projetos para o Crescimento Econômico. Concessão do novo Centro 
Comercial e Abastecimento de alimentos do Município - Novo CEAPE. 
Construção do Novo Complexo Industrial de Petrolina. Construção do Mercado 
Municipal de Animais. 

● Implantação do sistema de abastecimento de água tratada do núcleo de irrigação 
Maria Tereza km 25. 

● Construção do Novo Cemitério Municipal e Concessão dos Cemitérios 
Municipais.  

 
 
Segurança 

● Reestruturação do Sistema de Segurança Pública do Município, organizando o 
Sistema de Ordenamento público, Defesa Civil e otimizando o funcionamento do 
Centro Municipal de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública. 

● Criação da Unidade de Operações com cães da Guarda Civil Municipal. 

● Implantação da Ouvidoria e Corregedoria da Guarda Civil Municipal. 

● Criação do Cadastro Integrado das atividades licenciadas. Comerciantes 
ambulantes, áreas públicas, empresas e engenhos de publicidade. 

● Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil com aquisição de novos 
equipamentos para segurança pública. 

● Criação da Unidade de Operações da Guarda Civil Ambiental. 

 

Meio Ambiente  

● Fortalecimento do programa de recuperação de APP’S e Implantação do Sistema 
de Georeferenciamento Ambiental. 

● Conclusão e realização das etapas de manutenção do Plano de Recuperação de 
Área Degradada (PRAD) Orla 2. 

● Implantação do programa e políticas de incentivo ao reuso de água. 

● Implementação do Pacto Global de Prefeitos Pelo Clima e Energia. Planejamento 
e execução das políticas públicas ambientais em função das mudanças 
climáticas e o desenvolvimento sustentável para o município. 

● Criação da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). Articulando as ações de 
saúde pública, entre a Secretaria Municipal de Saúde e ações de bem-estar e 
proteção animal, realizadas pela Agência Municipal de Meio Ambiente. 

● Implantação do Programa de Registro Animal (PRA). Fortalecendo a guarda 
responsável de animais, visando reduzir o número de cães e gatos abandonados. 
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Desenvolvimento Agrícola 
 
● Apoio a Cadeia Produtiva de caprinos e ovinos com a elaboração, divulgação e 

distribuição do manual de manejo. 

● Programa de Incentivo e Organização da produção de ração para o uso dos 
pequenos e médios produtores. 

● Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na 
agricultura familiar. 

● Projeto Mais Peixe Petrolina. Estimular a piscicultura voltada à recomposição da 
fauna do rio São Francisco, envolvendo a criação em açudes públicos, apoio aos 
pequenos produtores que desenvolvem a piscicultura comercial, além do 
incentivo a projetos de pesquisa voltados a segurança alimentar (Parceria 
CODEVASF). 

● Implantação do Mercado do Peixe na zona urbana.  

● Implantação do Projeto Néctar do Vale. Incentivar a produção apícola no campo 
através da disseminação das boas práticas e do fornecimento de Kit produtivo de 
apicultura (colmeia, equipamentos e EPI), estruturando a atividade por meio de 
unidade de extração e beneficiamento de mel com a implantação da Casa do Mel 
(Parceria CODEVASF). 

● Termo de Cooperação Técnica e transferência de conhecimento com a 
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Instituto Federal do 
Sertão (IF Sertão) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). 
Aplicados na zona rural com aulas de campo, palestras, cursos e minicursos. 

● Implantação do Programa Terra Boa em parceria com as associações, 
disponibilizando Horas/máquinas para arar terras de produção agrícola familiar. 

● Ampliação e fortalecimento do Programa de Distribuição de Sementes milho, 
sorgo e capim buffel. 

● Ampliação do sistema de abastecimento de água através da implantação de 05 
(cinco) adutoras nas comunidades de Baixa Alegre, Pontal, Lajedo, Jatobá e Sítio 
Serra. 

● Fornecimento e instalação de 1.000 (mil) cisternas de polietileno de 16 mil litros, 
através do programa Água Doce do Governo Federal. 

● Criação do 1º Projeto de Irrigação Municipal no Assentamento Água Viva II. 

● Criação do Projeto Medida Certa Capacitação e Treinamento para pequenos 
produtores rurais com utilização do sensor de solo de baixo custo. 

● Fortalecimento do Programa de Perfurações e instalações de 250 (duzentos e 
cinquenta) poços artesianos. 

● Parcerias de Projeto Agrícolas:  Semear Vale do São Francisco. Inserir 
produtores rurais no processo de validação de tecnologias desenvolvidas pela 
Embrapa para sementes de feijão, milho e sorgo (Parceria EMBRAPA). Projeto 
Nutripalma implantar campos de produção de palma forrageira com 
suplementação para evitar o comprometimento da produtividade da cultura 
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(Parceria CODEVASF). Projeto Sisteminha projeto de tecnologia social para 
produção de alimentos gerar renda e empoderar os pequenos produtores do 
Semiárido (Parceria EMBRAPA e UNIVASF). 

● Construção de 10 (dez) passagens molhadas nas localidades de Cristália, Sítio Alto, Sítio 
Serra, Lajedo, Uruás, Cacimba do Bonfim, Bom Jardim, Volta da Carolina, Assentamento 
Rio Pontal e Ponta da Serra. 

● Construção de 2 (duas) grandes barragens nas localidades de Cabaceiras-Rajada e Sítio 
Alto. 

● Fortalecimento do Programa Água Boa. Abastecimento com 10 (dez) carros pipas na 
zona rural, ampliando a oferta conforme a demanda das comunidades. 

 

PETROLINA GERA MAIS 
 

A vida sempre em primeiro lugar, oferecer capacitação e qualificação profissional para 
as pessoas. Facilitar a vinda de novas empresas, indústrias e prestadores de serviço 
para gerar mais desenvolvimento econômico, emprego e renda, criando mais 
oportunidades para todos. 

Petrolina se destacou como a cidade pernambucana que mais gera empregos pelo 3 ano 
consecutivo, implantação de 5 linhas de crédito para empreendedores municipais, com 
valores que vão de R$2 mil a R$25 mil, linha de crédito específica destinada aos 
mototaxistas e produtores rurais, mais de R$ 1,4 milhão de créditos a baixos juros 
liberados para incentivar pequenos e médios negócios via Agência do Empreendedor 
(AGE), redução de inadimplência de 86% para 5% nos contratos feitos pela AGE com 
os empreendedores, AGE Itinerante visitou mais de 80 bairros com capacitações e 
liberação de crédito, mais de 2.000 atendimentos na Sala do Empreendedor para 
orientação sobre negócios, Inauguração do 1° Mercado Municipal de Orgânicos do 
Nordeste, 5 edições do programa Feira Nossa 

Gerar mais emprego e renda para a população é um dos nossos compromissos. Por 
isso, não vamos medir esforços para trazer ainda mais benefícios, que vão contribuir 
para o desenvolvimento socioeconômico de Petrolina. Conheça agora nossos 
compromissos para gerar emprego e renda em nosso município.    

 

Mais Projetos e Ações para o Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia 

 
● Programa de Reestruturação da AGE. Ampliação e alteração de nova Natureza 

Jurídica da AGE através de Projeto de Lei, com o objetivo de captar novas fontes 
de recursos, através de repasses de instituições financeiras, fundos regionais, 
nacionais e internacionais e credenciamento junto ao Banco Central para 
atuação plena de Agência de Fomento. 

● Ampliação dos programas: Age Itinerante aquisição de unidade móvel para 
atendimento nos bairros. Empreender na Praça e Casa do Empreendedor, para 
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ampliação dos atendimentos, gerando oportunidades de negócios, 
capacitações, consultorias, formalização através do MEI. 

● Programa de Incentivo à exportação para estimular as micro, pequenas e 
médias empresas interessadas em negociar no mercado internacional, através 
de parcerias com Apex, Banco do Brasil e Sistema S. 

● Reforma e ampliação da Casa da Cambraia, objetivando desenvolver todo 
potencial e transformar-se em um novo atrativo turístico. 

● Ampliação da sinalização turística para fortalecer e incentivar os roteiros do 
turismo. 

● Promoção de campanhas de incentivo ao Turismo da Melhor Idade, explorando 
especialmente o potencial dos atrativos locais da cidade. 

● Fortalecimento do programa de requalificação de monumentos históricos e 
artísticos, com a recuperação de mais 6 (seis) monumentos. 

● Elaboração do Plano Municipal de Turismo, com diretrizes, objetivos e metas 
que nortearão as ações para o desenvolvimento do turismo (Parceria com 
Conselho Municipal de Turismo). 

● Ampliação do Projeto Cidades Inteligentes, promovendo a modernização e 
inovação do município, tornando Petrolina referência no Nordeste com a 
implantação do projeto SMART PLACE (Lugares Inteligentes) no Parque 
Josepha Coelho. Ambiente modelo de inovação para gerir a cidade e fomentar 
o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas. Implantação do Polo 
Tecnológico através Rota de Tecnologia, Inovação e Comunicação (ROTA TIC). 
Polo de tecnologia que se transforma em um ecossistema integrado, colaborativo, gerador 
de negócios e indutor de um novo modelo de desenvolvimento para a região. 

 

 

PETROLINA MAIS MODERNA, EFICIENTE E 

TRANSPARENTE 

 
Com muito mais que o prometido no Programa de Governo 2017/2020, a Gestão de 
Miguel instituiu uma marca de sucesso na administração pública. Concretizou a marca 
da inovação pelo monitoramento das metas do planejamento estratégico e 
estabeleceu uma plataforma de comunicação totalmente digital nas relações internas 
e externas da Prefeitura. Agora, só se usa papel para pouquíssimos documentos que 
exigem o trâmite físico e a população tem acesso a todos os setores da gestão através 
da internet. Na gestão financeira a responsabilidade e a eficiência foram garantidas. 
Por exemplo: os salários foram reajustados por percentual igual ou superior à inflação 
e a grande maioria dos servidores receberam os salários dentro do próprio mês de 
trabalho; os avanços foram atestados pelo Índice de Transparência dos Municípios de 
Pernambuco (ITMPE). Petrolina saiu do nível “crítico” (2015) para o “desejado” já em 
2018. 
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Em se tratando de assinatura de convênios, a gestão de Miguel, encantou Petrolina. 
Foram mais de R$ 400 milhões assinados e garantidos para o desenvolvimento da 
cidade. Isso representa quase o triplo do que foi celebrado pelos oito anos da gestão 
anterior. 

Nos próximos quatro anos Miguel vai continuar qualificando e modernizando a gestão 
e a transparência da prefeitura, garantindo a manutenção da tão desejada eficiência 
pública que toda população espera. 

 
Mais Projetos e Ações na Gestão Pública e Planejamento Estratégico  

 
● Implementação de programa de modernização administrativa de forma a garantir 

o aprimoramento da eficiência na prestação dos serviços públicos, com 
implantação do Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

● Implantação do Centro Atendimento Municipal ao Cidadão para que a oferta dos 
serviços públicos esteja disponibilizada no mesmo ambiente, trazendo maior 
conforto e agilidade. 

● Aprimoração das políticas de arrecadação municipal de forma a evidenciar a 
justiça e a eficiência fiscal tributária. 

● Instituir e garantir política de capacitação e atualização profissional a todos os servidores 
municipais em áreas de conhecimento comum e específico ao seu vínculo de trabalho. 

● Criação de cartilha para definir padrões de excelência no atendimento à população e 
garantir formação constante dos servidores que atuam em contato direto com usuários do 
serviço público. 

● Atualizar a legislação para os servidores municipais harmonizando-a com as leis federais 
e estaduais. 

● Realizar Concurso Público para área administrativa cargos específicos da Prefeitura e 
demais órgãos da administração municipal. 

● Criação do Centro Administrativo Municipal concentrando o maior número de secretarias 
e órgãos do município no Centro de Convenções. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Petrolina é uma cidade que, graças à força do trabalho da sua gente, se tornou 
referência nacional. Mas nossa população sempre deseja mais, merece muito mais. 

Este Programa de Governo apresenta os projetos, programas e propostas para 
governar Petrolina nos próximos quatro anos, mostrando como a cidade vai se 
desenvolver baseada nos eixos estratégicos: Saúde, Proteção Social, Educação, 
Cultura, Esporte, Urbanismo, Mobilidade, Infraestrutura, Segurança, Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Agrícola, Desenvolvimento Econômico e Gestão. 
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Nosso Programa pretende construir uma Petrolina de referência em todos os setores, 
apresentando uma concepção de cidade evoluída e inclusiva, com propostas e 
soluções que debateremos com todos, durante a nossa campanha, com a força de 
todos, de forma democrática no governo. Petrolina precisa de mais resultados, 
avanços e os petrolinenses querem sempre mais. 

A cidade deseja dar continuidade ao trabalho competente que revolucionou a gestão 
municipal. Miguel se revelou a pessoa certa para enfrentar desafios e resolver os 
problemas dos que mais precisam. A capacidade para realizar e a vontade de 
transformar para melhor, credencia Miguel na posição de mais preparado para 
assumir o compromisso de lutar pelas pessoas e dar continuidade aos projetos 
apresentados. 

Todos juntos por uma Petrolina ainda melhor de se viver. É tempo de mais eficiência 
e mais resultados. 

Sou mais Petrolina! 

Miguel Coelho 


