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PETROLINA MELHOR PARA TODOS 

 

Estamos iniciando uma longa caminhada e este DOCUMENTO-BASE será o 

guia do que almejamos para uma cidade que, banhada pelo Rio São 

Francisco, no coração do sertão, estava predestinada para ser grande. Hoje, 

temos 350 mil corações e mentes que sonham e pulsam esta cidade nos quatro 

cantos. Este documento, ou o início dele, ao seu final, espelhará os 

sentimentos da cidade, da área ribeirinha, da área irrigada e da área de 

sequeiro.  

Este esboço ou linhas gerais não pode jamais deixar de entender a 

complexidade que é administrar uma das maiores cidades do país e do nosso 

Nordeste.  

Este Plano iniciado como texto-base deverá espelhar a realidade municipal 

com os seus problemas e suas soluções, alternativas e caminhos que deverão 

ser o rumo para guiar a cidade para um futuro cada vez mais próspero. 

A elaboração das políticas públicas, cada vez mais, exige a inclusão no ouvir 

as pessoas e interagir com os diferentes, quem pensa contrário na busca de 

construção de consensos, numa sociedade que não pode permitir polarizações 

enviesadas e desnecessárias. 

É preciso inverter a lógica da execução das políticas públicas atualmente no 

município. Apesar de exportarmos frutas para todo o mundo, ainda temos 

uma cidade extremamente desigual, inclusive no patamar dos investimentos 

entre os vários territórios existentes.  

A cidade não pode ficar refém de uma dicotomia entre vida e economia 

porque as duas devem andar juntas, sincronizadas com ações sociais e de 

acolhimento e compreensão. É preciso termos uma gestão pública humana 

vinculada aos maiores valores que a sociedade universal contemporânea 

construiu que foi a liberdade, igualdade e fraternidade. 

Assim, este texto-base é uma abertura para um amplo diálogo que agora 

vamos intensificar no sentido de construir uma Petrolina que a cada dia seja 

nosso orgulho de viver. 

Sabemos que é um enorme desafio guiar esse destino, conduzir esses sonhos, 

mas, sabemos também que a nossa trajetória de vida nos possibilitou 

conduzir esse percurso e saber que será um grande orgulho cuidar dos sonhos 

das pessoas de Petrolina. 

 

JULIO ÉMILIO LÓSSIO MACEDO FILHO – Prefeito 

DENISE WILLIANE DA SILVA LIMA – Vice - Prefeita 
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PIDT – PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL  

i. Centro  

 Retirar todo o esgoto que é despejado na orla de Petrolina; 

 Ampliar o programa de pavimentação priorizando ruas e avenidas que são corredores 

de tráfego na área central e nos bairros; 

 Ampliar e reformar as áreas de lazer na área central; 

 Consolidar o novo Centro Administrativo de Petrolina – CAP no antigo CEAPE; 

 Melhor a sinalização viária da área central com foco no pedestre; 

ii. Periferia (norte, leste e oeste)  

 Promover o Programa de Regularização Fundiária com a meta de beneficiar mais 10 

mil famílias; 

 Contemplar as comunidades com o programa de pavimentação;  

 Construção de áreas de lazer nessa região; 

 Implantar ações de monitoramento e combate à violência. 

iii. Ribeirinha 

 Contemplar as comunidades com o programa de pavimentação;  

 Implementar um conjunto de ações de incentivo a segurança na área central 

 Levar abastecimento d´água e tratamento de esgoto para todas as comunidades 

ribeirinhas até 2024; 

 Criar as condições para ampliar o turismo e lazer nas comunidades ribeirinhas como 

forma de geração de renda, sobretudo no balneário de Pedrinhas. 

iv.  Irrigada  

 Fazer gestão junto à CODEVASF para que ela entregue as áreas irrigadas para 

administração territorial da Prefeitura de Petrolina; 

 Vamos implementar o Programa de Regularização Fundiária; 

 Implantar sistemas simplificados de tratamento de água e esgoto na área irrigada; 

 Ampliar a quantidade de creches no padrão do Nova semente para a área irrigada. 

v.  Sequeiro  

 Fazer pavimentação e patrolamento de estradas; 

 Ampliar o programa de manutenção de açudes e construir sistemas alternativos de 

abastecimento;  

 Ampliar a construção de poços artesianos; 
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 Fazer parcerias para levar assistência técnica para o homem do campo melhorando 

seus níveis de produtividade; 

 Levar capacitações para as principais comunidades rurais para melhorar as técnicas 

de produção. 

 

2. PLANO DE AÇÕES SETORIAIS 

 1. CIDADANIA 

1.1 Saúde  

 Criaremos o Programa Aniversário Saudável que proporcionará, no dia do 

aniversário de cada petrolinense, ele ser convidado a realizar exames de saúde; 

 Implantaremos o Pré-Natal Integral para as gestantes; 

 Ampliação do Projeto da AME com atenção especial nas áreas irrigadas; 

 No nosso governo teremos a vacinal universal; 

 Construir novas AME 24h em cada região administrativa, desafogando hospital de 

traumas e UPAE; 

 Teremos o Credenciamento Universal para desconto do ISS para instituições 

filantrópicas e privadas para realização de cirurgias eletivas; 

 Implantaremos um programa de transparência nos serviços de saúde para acabar 

com o fura-fila no atendimento; 

 Implantar a AME-REABILITAÇÃO para vítimas de acidentes de trabalho, acidentes 

de moto e para pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais; 

 Criar a AME – ESPECIALIDADES na área norte da cidade para ampliar o 

atendimento de médicos especialistas dentro da rede municipal de saúde; 

 Criar a AME ANIMAL para possibilitar atendimento aos animais para famílias 

carentes; 

 Teremos uma forte parceria com o IMIP e Hospital Universitário para combate à 

cárie infantil 

 Aumentar a execução das cirurgias eletivas para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas; 

 Discutir com o Ministério da Saúde a implantação do Prontuário Eletrônico e a 

efetivação do Cartão SUS;  

 Implementar um grande programa de recuperação às vítimas do álcool e das drogas; 
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1.2 Educação  

 Retomar o PROGRAMA NOVA SEMENTE nos moldes originais procurando 

avaliar as melhorias pedagógicas e mantendo ele totalmente gratuito para as famílias;  

 Ampliar a quantidade de salas de aula nas escolas existentes para ganharmos em 

custeio operacional e melhoria pedagógica; 

 Recriar o Prêmio Eficiência na rede municipal de ensino 

 O município deve promover a realização de cursinhos pré-vestibulares para os alunos 

carentes; 

 Implantar bibliotecas em todas as escolas municipais e implantar bibliotecas 

regionalizadas no município;  

 Distribuir Tablets para todos os alunos da rede municipal de ensino como 

instrumento de melhoria no aprendizado e inclusão digital; 

 Ampliar o Programa PROUNI MUNICIPAL que possibilita a concessão de bolsas 

nas instituições de ensino superior; 

 Ampliar o programa Banco de Estágio da Prefeitura gerando novas oportunidades 

aos alunos do segundo e terceiro graus;  

 

1.3 Segurança  

 Criar o Sistema Integrado de Segurança Pública Municipal com sala de comando de 

operações com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, AMMPLA, PRF, 

com monitoramento das principais avenidas e dos principais acessos da cidade e 

pontos críticos de violência;  

 Criar um Programa de Iluminação Pública que atenda as áreas mais carentes em 

termos de infraestrutura de iluminação e segurança; 

 Implantar o Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais da Guarda Municipal com 

treinamento especializado em fiscalização ambiental; 

 

1.4 Cultura, Esporte e Lazer 

 Publicar, anualmente, edital para o patrocínio de projetos culturais nas áreas de 

música, teatro, dança, artesanato, artes visuais, audiovisual, literatura, patrimônio, 

cultura popular, gastronomia e moda através do Fundo de Incentivo à Cultura; 

 Realização de Programas Culturais com ações continuadas nos diversos 

segmentos de cultura; 

 Implantar Centros de Juventude nos bairros como instrumento para desenvolver a 

cultura e o esporte nos bairros; 
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 Criar a Usina de Projetos Culturais com o objetivo de dar apoio e suporte aos artistas 

na gestão e captação de projetos culturais; 

 Retomar o programa de campos de futebol iluminados; 

 Buscaremos construir 02 novos parques municipais na periferia da cidade. 

 

1.5 Assistência Social 

 Criar um grande programa de apoio aos idosos a partir dos centros convivência; 

 Universalizar o atendimento dos Centros de Referência em Assistência Social – 

CRAS, em todo o município, principalmente, para ter uma maior proximidade de 

atuação nas áreas irrigadas e de sequeiro;  

 Fazer um melhor gerenciamento dos indicadores do Conselho Tutelar para ajudar no 

combate à violência infanto-juvenil; 

 Promover campanhas de combate à violência infantil; 

 Construir todas as sedes próprias dos Centros de Referência em Assistência Social –

CREAS; 

 Descentralizar as ações do Programa Bolsa-Família e ampliar sua infraestrutura de 

forma que possamos melhorar ainda mais os resultados do programa; 

 

 2. INFRAESTRUTURA  

2.1 Habitação  

 Implementar um conjunto de ações que possam permitir a construção de residenciais 

para famílias de diversas faixas de renda; 

 Levar programa de habitação popular para as áreas irrigadas e de sequeiro; 

 Incentivar as comunidades a realizar a construção de suas residências em regime de 

mutirão; 

 Criar um escritório de apoio para suporte técnico para famílias de baixa renda que 

desejam construir suas casas e/ou fazer pequenas reformas 

2.2 Calçada e pavimento  

 Garantir que a cidade possa seguir as normas padrão de acessibilidade nas ruas e 

calçadas; 

 Garantir que todos os projetos que sejam aprovados na prefeitura tenham a norma 

de acessibilidade como padrão, de acordo com o Plano Diretor Municipal; 

2.3 Saneamento  

 Que a Prefeitura de Petrolina implante no prazo de 12 meses condições de retirada 

integral do esgoto do rio São Francisco com a implantação de sistemas simplificados 

e lagoas de estabilização de esgoto; 
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 Que possamos levar para as áreas irrigadas e sequeiro condições técnicas adequadas 

de abastecimento de água e tratamento de esgoto usando diversas tecnologias 

simplificadas existentes; 

 Que o município realize uma regulação efetiva do serviço de água e esgoto da cidade 

através da ARMUP; 

 Iremos criar uma empresa municipal de saneamento ambiental que terá a função de 

gerenciar todo o sistema de saneamento básico do município como já ocorre na 

vizinha cidade de Juazeiro; 

2.4 Mobilidade urbana e tecnológica  

 Implantaremos terminais de integração de transporte, estrategicamente posicionados 

no espaço urbano, como instrumento de facilitar a fluidez de tráfego e possibilitar a 

integração de passageiros de forma segura e tranquila; 

 A integração no sistema de transporte permanecerá também por meio de bilhetagem 

eletrônica, porém, os terminais oferecerão mais oportunidades; 

 Buscaremos parcerias com o Governo Federal e Governo do Estado para construção 

da Avenida Beira Rio que ligará a Orla 03 à Estrada da Tapera (passando por trás do 

Distrito Industrial), possibilitando desafogar o tráfego na Avenida Clementino 

Coelho e no Distrito Industrial; 

 Será discutido com a concessionária de transporte público um acordo para melhorar 

o serviço de interligação de bairros através de novas rotas (otimização) e horários; 

 Em casos de pandemia deveremos abrir um diálogo com a sociedade acerca de apoio 

financeiro àqueles que fazem o serviço de táxi, moto-táxi e Uber no município; 

  A Agência Municipal do Empreendedor – AGE deverá ter uma linha de crédito 

especial para os mototaxistas que desejarem renovar seu instrumento de trabalho;  

 

3.  MEIO AMBIENTE E RIO SÃO FRANCISCO  

 

 Implantaremos um grande programa de revitalização da vegetação ciliar do Rio São 

Francisco; 

 Implantaremos um programa de retirada do esgoto do Rio São Francisco a partir de 

cada realidade encontrada e, para isso, usaremos várias alternativas como: 

implantação de estações simplificadas de tratamento, lagoas facultativas de esgoto, 

canalização do esgoto para a lagoa do Jatobá e fossa sumidouro aprovada 

tecnicamente, quando for o caso, sobretudo nas áreas de sequeiro; 

 Criaremos um núcleo da guarda ambiental como um grupamento da Guarda 

Municipal 

 Uma maior integração entre as ações da Agência de Vigilância Sanitária Municipal e 

Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA; 

 Reimplantar as Unidades de Conservação da Caatinga – UCCA’s como instrumento 

de proteção ambiental do bioma caatinga; 

 Implementar as Unidades de Conservação da Serra da Santa e do Capim. 
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4.  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

          Oportunidades e Ambiente Competitivo 

 

 Implementar em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco o Porto da 

Criatividade – na Ilha do Fogo, com um ambiente de inovação e apoio a startups, 

com aplicação de tecnologia à fruticultura irrigada; 

 Discutir com o Governo do Estado de Pernambuco, Ministério do Desenvolvimento 

Regional e da Economia a implantação do aeroporto-indústria em Petrolina; 

 Criar o núcleo Integrado de Emprego, Trabalho e Renda dentro da AGE; 

 Buscar trabalhar o potencial do complexo agroindustrial que nossa região possui para 

industrializar aqui toda a nossa produção de frutas; 

 Visualizar novas oportunidades para as frutas do Vale do São Francisco como, por 

exemplo, o Mercado Chinês; 

 Redefinir o local do Pátio de Eventos no K2 em virtude dos enormes impactos 

ambientais que provoca na vizinhança e pelo fato de estar muito central na cidade; 

 Reconstruir um calendário de Eventos do município como forma de garantir a 

realização do Carnaval, Jecana, São João do Vale, Vaquejada, Olimpíada Náutica, 

Encontros religiosos (católico, evangélico, espírita etc.), evento Enoturístico, etc.; 

 Para que o turismo regional possa estar sincronizado com toda a cadeia produtiva, 

vamos incentivar a criação do Convention Bureau para planejar conjuntamente as ações 

e potencializar nossas vantagens competitivas nesse setor; 

 Precisamos promover uma redefinição do papel da FENAGRI para que ela possa 

voltar a ser um grande instrumento de troca de experiências, comercialização e ajudar 

na modernização da agricultura irrigada, orgânica e familiar; 

 

5. Governança e Modelo de Gestão  

 

 Redução de Secretarias e de setores ineficientes da gestão com foco na redução de 

gastos e custeio; 

 Ampliar e melhorar os meios e instrumentos de Planejamento municipal por meio 

do programa de participação da comunidade nas decisões da Prefeitura; 

 Retomar a Usina de Projetos composta por uma equipe técnica de engenheiros, 

arquitetos, advogado, topógrafo e técnico em edificações com o objetivo de 
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elaborar os projetos e como instrumento de integrar as ações das secretarias e 

programas que apresentam resultados positivos;  

 Respeitar os direitos e garantias dos servidores municipais em todos os pontos que 

estão descritos nas leis municipais e no Plano de Carreira da Educação; 

 Redefinir a qualidade do Portal da Transparência pública de forma que possamos 

voltar a estar entre os 10 melhores do Estado no 01 ano e entre os 05 melhores no 

segundo ano de governo e finalizando como a prefeitura mais transparente de 

Pernambuco; 

 Gestão e Controle de Processos 

 Implementar um amplo controle dos processos administrativos com protocolo 

centralizado e comunicação intranet para dar celeridade aos processos entre as 

secretarias e controle de tempo de tramitação dando mais celeridade e apurando o 

grau de resolutividade da administração; 

 Implementar uma remodelagem no setor de Licitações e Contratos com foco na 

transparência e eficiência nas compras governamentais;  

 Priorizar as compras por pregão eletrônico que é mais transparente e eficaz; 

  Promover uma ampla e completa digitalização dos processos administrativos 

dando agilidade e eficiência nas ações e reduzir a burocracia; 

 Será criado o Conselho Interno de Administração Municipal CIAM, com caráter 

consultivo, composta por representantes do Poder Executivo, funcionários 

municipais de carreira, sindicato da categoria e representante da sociedade civil;  

 Faremos o geoprocessamento territorial da área urbana do município usando as 

ferramentas mais avançadas para facilitar a tomada de decisão sobre a 

implementação de ações.  

 


