
PLANO DE GOVERNO – PETROLINA PARA TODOS

GABRIEL MENEZES E MESSIAS RODRIGUES

INTRODUÇÃO

Nós,  Gabriel  Menezes  e  Messias  Rodrigues,  candidatos  a  prefeito  e
vice-prefeito de Petrolina, respectivamente, para o mandato 2021- 2024, pela
Chapa "Petrolina para todos" do Partido Social Liberal - PSL, temos a honra de
apresentar  os  principais  compromissos  que  firmamos  com  a  nossa  gente,
nesse momento em que é preciso tratar as reais necessidades com urgência e
prioridade.

Foi ouvindo a população, seus anseios e desenganos, conhecendo seus
sonhos,  que  nos  preparamos  para  enfrentar  esse  grande  desafio.  Nossas
experiências  como  pessoas  de  origem  simples,  moradores  das  áreas
periféricas da cidade,  ex-alunos de escolas públicas,  assim como da nossa
vivência como cristãos, pais de família, comunicador/vereador e comerciante,
nos embasaram ainda mais para apresentar cada uma das propostas a seguir,
alicerçadas na grande possibilidade de construirmos juntos uma cidade justa,
transparente e de todos.

Nossas ideias, inovadoras e completamente exequíveis, baseiam-se na
vida  própria  e  independente  que Petrolina  pode ter  a  partir  do  seu vultoso
orçamento,  fruto  do  digno  suor  do  nosso  povo.  Promoveremos um grande
enxugamento  da  máquina  pública  e  gastos  desnecessários,  assim,  os
investimentos  serão  realizados  com  responsabilidade  e  o  dinheiro  público
tratado com zelo.

As propostas, ora apresentadas, têm o formato da reestruturação dos
órgãos  da  administração  direta  do  município,  exatamente  como  nos
compromissamos a implantar, através de reforma administrativa, reduzindo o
número  de  secretarias,  fundindo  outras  e  enxugando  os  custos,
consequentemente. 

A  fé  em Deus  nos  motiva  e  renova  a  esperança  para  lutarmos  por
desenvolvimento social, respeito às liberdades individuais, e por um governo
confiável,  que seja transparente, sério e compromissado com as pessoas e
com o futuro de Petrolina. Esses serão nossos pilares. 



COMPROMISSOS DE GOVERNO

EDUCAÇÃO 

 Valorização  dos  PROFESSORES  por  meio  do  plano  de  cargos  e
carreiras e incentivos à formação continuada,  em nível  Stricto  Sensu
(Mestrado e Doutorado);

 Convocação dos aprovados em concurso público e realização de novos
certames;

 Respeito aos períodos contratuais dos processos seletivos; 
 Criação  do  Programa MERENDA  LEGAL,  onde  os  pais  e/ou

responsáveis  pelos  alunos  tenham  acesso  livre  para  fiscalização  da
qualidade da alimentação escolar; 

 Melhoria  e  manutenção  permanentes  da  estrutura  física  e  dos
equipamentos das escolas, creches e CMEI´s;

 Reabertura das unidades recentemente fechadas do NOVA SEMENTE,
a  começar  pelas  que  mais  prejudicaram  as  crianças  e  impactaram
negativamente na renda familiar;



 Ampliação do número de vagas para educação infantil; 
 Ampliação do número de escolas em tempo integral;
 Implantação  de  pelo  menos  04(quatro)  novas  escolas,  dentre  elas

01(uma) Escola Cívico-militar, democratizando nossa educação, sempre
com base em levantamentos da SEDUC para identificação das regiões
da cidade que tenham maior demanda;

 Transporte  escolar  de  qualidade,  sem  monopólio  das  linhas  e  com
implantação  de  01(um)  monitor/cuidador  em cada  ônibus,  garantindo
mais segurança aos alunos; 

 Internet de qualidade em todas as escolas da rede municipal; 
 Implantação  do  curso  preparatório  para  o  ENEM  –  PETROLINA

PREPARA; 
 Ampliação do número de vagas para educação infantil; 
 Trabalhar incansavelmente para recuperação da avaliação da qualidade

da educação municipal, elevando os indicadores do IDEPE e IDEB;
 Implantação  do  PROGRAMA  LETRAS  LIBERTAM,  reforçando  as

políticas de alfabetização de jovens e adultos; 
 Reforma  e  reabertura  de  escolas  rurais  fechadas,  visando  deixar  os

alunos mais próximos de casa e a valorização das comunidades; 



SAÚDE

 Implantação  dos  Programas  AGORA TEM MÉDICO e  AGORA TEM
DENTISTA,  ampliando  o  número  de  profissionais  com  novas
contratações,  principalmente  nas  especialidades  mais  deficitárias,
ampliando  o  número  de  atendimentos  em  cada  unidade,  sem
interferência política e com o cumprimento da carga horária;

 Fornecimento  gratuito  de  protetor  solar  nas  unidades  de  saúde  das
áreas irrigadas e de sequeiro; 

 Ampliação da frota do SAMU e implantação da nova sede, com melhor
localização,  de  modo  a  atender  aos chamados com maior  rapidez  e
consequentemente  salvar  mais  vidas.  Nossa  proposta  é  implantar  o
equipamento em parte do terreno do antigo Colégio Motiva, área pública
situada no bairro Caminho do Sol (a outra parte do referido terreno será
destinada aos anseios da própria comunidade);

 Implantação do CENTRO DE SAÚDE MENTAL;
 Construção de CENTRO CIRÚRGICO no CENTRO DE PARTO MARIA

DAS  DORES  DE  SOUZA, de  modo  a  atender  de  imediato  as
parturientes  que  não puderem ter  parto  normal,  com implantação  de
leitos de UTI adulto e neonatal. 

 Convênios com a rede particular de clínicas, laboratórios e hospitais sem
a interferência de questões políticas; 

 Ampliar  as  políticas  e  campanhas  de  saúde  preventiva,  doenças
sexualmente transmissíveis,  câncer,  saúde da mulher,  do homem, da
criança e do idoso;

 Implantação de Centros  de Recuperação para dependentes  químicos
(álcool e drogas);

 Valorização  e  capacitação  contínua  dos  Agentes  de  Saúde  e  de
Endemias, além do fornecimento anual de fardamento e EPI, além da
realização dos exames médicos periódicos das categorias; 

 Distribuição  regular  dos  medicamentos  para  pressão  alta,  diabetes,
colesterol e outros; 

 Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (Postos, AMES),
oferecendo mais conforto e dignidade aos servidores e à população; 

 Promoção de campanhas itinerantes, em todas as regiões do município,
voltadas  à  realização  de  consultas,  exames  e  outros  procedimentos
oftalmológicos,  ginecológicos,  urológicos,  odontológicos  e  para
diabéticos;

 Fortalecimento  dos  programas  de  atendimento  aos  pacientes  em
domicílio;

 Reestruturação do TDF (Tratamento Fora de Domicílio) e da casa de
apoio em Recife, com sedes de fácil acesso e estrutura digna; 

 Realização  de  mutirões  de  cirurgias  em  diversas  especialidades,  a
começar pelas maiores demandas;



 SAÚDE ANIMAL: Construção do NOVO CENTRO DE ZOONOSES com
moderno centro cirúrgico e implantação do  SAMU ANIMAL,  além de
apoio total às campanhas de adoção de animais.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

 Reestruturação dos CRAS e CREAS do município;
 Fortalecimento de todas as políticas sociais com respeito às liberdades

individuais  e  combate  às  mais  diversas  formas  de  preconceito  e
violência;

 Descentralização dos serviços da CASA BOLSA, levando-os para mais
perto dos que deles precisam;

 Implantação de 3 (três) novos CRAS;
 Fortalecimento do aluguel social;
 Implantação de 3 (três) casas de acolhimento para pessoas em situação

de rua;
 Combate efetivo ao trabalho infantil;
 Vez,  voz  e  parceria  aos  Conselhos  Municipais,  sem  subserviência,

ingerência ou perseguição; 
 Ampliação dos trabalhos do Restaurante Popular Central e implantação

de 02 (duas) novas unidades (João de Deus e Santa Luzia)


CULTURA:

 Criação do Programa de Incentivo à Cultura, que utilizará o fundo de
cultura  para  fomentação  cultural  na  cidade  por  meio  de  Editais  e
Prêmios para o máximo de segmentos do setor; 

 Valorização  dos  Artistas  locais  com  editais  e  cachês  dignos,
cumprimento  fiel  das  leis  que  versam  sobre  suas  participações  nos
eventos públicos, CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DA CIDADE,
além de outras ações que ajudem a proteger nossas tradições e seus
representantes;

 Cumprimento  do  CALENDÁRIO DE PRESERVAÇÃO DA CULTURA
DO  VAQUEIRO  (Lei  já  aprovada  e  sancionada  –  Autoria:  Gabriel
Menezes),  com  apoio  total  às  vaquejadas,  pegas  de  boi  no  mato,
corridas de argolinha, cavalgadas e missas de vaqueiros; 

 Realização do FESTIVAL DA FÉ; 
 Realização  da  JECANA DO CAPIM no  formato  tradicional  e  com o

compromisso de devolver sua organização a quem de fato e direito: A
família de CARLOS AUGUSTO (in memoriam);

 Implantação do Fundo de Incentivo aos Artistas de Petrolina – FIAPE,
concedendo  linhas  de  crédito  para  o  setor  através  da  Agência  do
Empreendedor  (Lei  já  aprovada  e  sancionada  –  Autoria:  Gabriel
Menezes).

 Retomada da FEIRARTE – Feira de Artes de Petrolina – que voltará a
acontecer todas as quartas-feiras, na Orla e nas comunidades, de forma
itinerante, após 20 anos de esquecimento, possibilitando aos artesãos a



exposição  e  comercialização  de  suas  obras,  além de  apresentações
culturais, etc;  

 Fortalecimento  e  retomada  do  Festival  Geraldo  Azevedo,  além  da
realização de novo editais; 

 Apoio às manifestações tradicionais da cidade, com ênfase em datas
importantes  como:  Aniversário  de  Petrolina,  Carnaval,  São  João,
Festivais de Violeiros e Sanfoneiros, São João dos Bairros e outros;

 Realização  dos  eventos  públicos  sem  o  monopólio  dos  produtos
comercializados,  de  modo  a  aquecer  a  economia  da  cidade  inteira,
possibilitando  o  público  comprar  sua  bebida  fora  do  evento,  porém
garantindo  a  segurança  de  todos  sem  a  permissão  do  acesso  com
garrafas ou copos de vidro, etc;

 Realizar  o  São  João  de  Petrolina  com  a  mesma  grandeza,  porém
custeando as atrações com as receitas do camarote, vendas de espaços
(com preços justos) e patrocínios,  sem que sejam gastos milhões do
dinheiro público; 

 Criação e Implementação da ESCOLA DAS ARTES, oportunizando aos 
alunos da Rede Municipal o acesso a aulas teóricas e práticas de 
música, poesia, teatro, dança, cinema e outros segmentos; 

TURISMO

 Requalificação  da  Ilha  do  Fogo,  com estrutura  digna  para  receber  a
todos,  incluindo  a  construção  de  banheiros,  quiosques,  sedes  para
agentes da segurança pública e atendimento médico; 

 Incentivos  às  empresas  locais  e  de  fora  que  queiram expandir  seus
negócios em nosso Município, investindo no setor de turismo;

 Requalificação do Balneário das Pedrinhas e Ilha do Rodeador;
 Diálogo  aberto  com  o  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  TURISMO   e

entidades do setor;

 ESPORTE

 Construção de 20 quadras poliesportivas cobertas e cobertura das já
existentes,  de  modo  a  oferecer  condição  de  uso  durante  o  período
diurno, diante das altas temperaturas da nossa região;

 Realização  da  COPA  DO  INTERIOR e  resgate  do  CAMPEONATO
AMADOR no  Estádio  Municipal  e  CAMPEONATO  INTERBAIRROS,
ambos com premiações dignas acima de 30 mil reais; 

 Implantação e requalificação da iluminação dos campos de futebol, além
de mini arquibancadas e arborização;

 Apoio total a torneios e campeonatos de todas as modalidades;
 Criação de Escolinha de Futebol pública,
 Apoio ao futebol profissional de Petrolina sem interferências políticas; 
 Fortalecimento dos Jogos Escolares de Petrolina;



DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR

 Implantação do Programa CAMINHOS DE RESPEITO para manutenção
permanente das estradas do nosso interior. O Programa contará com 04
(quatro) bases: Rajada, Caititu, N4 e Izacolândia, cada uma contando
com uma patrulha mecanizada completa;

 Implantação de defensas (proteções metálicas)  nos trechos de maior
fluxo  e  perigo  da  beira  dos  canais  de  irrigação,  oferecendo  maior
segurança a todos;

 Aquisição de 02 (dois) kits completos de perfuratrizes para perfuração
de poços artesianos em todo o interior;

 Construção  de  1000  (mil)  barreiros  ao  longo  dos  quatro  anos,  em
parceria  com  as  associações  de  produtores  e  criadores,  além  da
manutenção dos já existentes;

 Aquisição  de  matrizes  e  reprodutores  de  caprinos  e  ovinos  para
melhoramento genético dos rebanhos; 

 Implantação  de  Unidades  Produtivas  de  palma  forrageira  e  outras
culturas que possam receber irrigação proveniente de poços artesianos
e que garantam o alimento dos animais durante a estiagem;

 Incentivos à criação de galinhas para corte e produção de ovos, peixes
com a criação do BANCO DE ALEVINOS e distribuição, apicultura;

 Retomada do programa das HORTAS COMUNITÁRIAS; 
 Ampliação  da  aquisição  de  alimentos  da  AGRICULTURA FAMILIAR

para a alimentação escolar;
 Construção da FEIRA DO CRIADOR um Centro de Comercialização de

Animais digno, moderno e à altura da nossa gente;
 Fortalecimento  da  cadeia  produtiva  de  caprinos  e  ovinos,  com

treinamento dos criadores para produção de cortes especiais com alto
valor  agregado,  certificação  dos  produtos  e  prospecção  de  mercado
para escoamento; 

 Construção do  CENTRO DE APOIO AO POVO DO INTERIOR,  com
terminal  de transporte,  banheiros  e  espaços para  comercialização de
alimentos;



MEIO AMBIENTE

 Fortalecer o trabalho da Agência Municipal do Meio Ambiente, focando
na preservação do ecossistema urbano e rural, na preservação do Rio
São  Francisco,  visando  um  crescimento  racional,  equilibrado  e
sustentável para o Município.

 Concluir  o  saneamento  básico  da  área  urbana  e  iniciar  nas  áreas
irrigadas e comunidades do sequeiro, fugindo de uma vez por todas das
disputas políticas que tanto prejudicam a população nesse sentido; 

 Municipalizar a exploração dos serviços de água e esgoto, de modo a
garantir que os vultosos recursos do setor incrementem o orçamento
público e sejam investidos na melhoria do próprio sistema;

 Retomar e ampliar o Programa UCCA – Unidades de Conservação da
Caatinga, paralisado pela atual gestão; 

 Retirada de todos os esgotos sem tratamento que caem no RIO SÃO
FRANCISCO;

 Implantar  o  Plano  Municipal  de  Arborização,  com  foco  nas vias,
praças,  parques  e  espaços  públicos  dos  bairros,  zona  central  e
localidades   do   interior   do   Município,   Intensificando  a   doação
de   mudas   nativas   e ornamentais, sobretudo das espécies com risco
de extinção;

 Implementar   ações   junto   às   comunidades   e   nas   escolas
visando   a conscientização ecológica e o equilíbrio entre   homem   e
meio ambiente,   conscientizando principalmente   as   crianças   e   os
jovens   da   necessidade   permanente   da preservação ambiental, do
uso  racional  de  materiais  renováveis,  energias  alternativas  não
poluentes  e  do  desenvolvimento  de  atividades  de  reciclagem,
agricultura orgânica e outras;

 Implantar  pontos  de  entrega  voluntaria  de  resíduos  e  descartes  de
materiais tóxicos;

 Estimular Projetos  que  utilizem  fontes  alternativas  e  renováveis  de
energia   e  materiais   ecologicamente   corretos,  com  prioridade  na
aprovação  e  isenção  de  impostos  como  incentivo  às  práticas
sustentáveis.

 Melhorar   a   Coleta   Seletiva   de   Lixo   disponibilizando   containers
próprios,   exclusivos   e adequados  em  todos  os  bairros,  inclusive
nas  localidades  do  interior   do   município,  sempre orientando  a
população  e  os  alunos  das  escolas  para  tais práticas.



HABITAÇÃO

 Implantação  do  Programa MORAR  MELHOR com  doação  de  lotes
residenciais em áreas públicas ou desapropriadas, da cidade e interior,
além da concessão de linhas de crédito para construção civil através da
Agência do Empreendedor– AGE, de modo a reduzir o enorme déficit
habitacional do Município;

 Mediação  dos  conflitos  gerados  entre  moradores  de  residenciais  em
sistema de duplex  (dois  pavimentos),  de  modo a  garantir  espaço de
garagem para todos e que ninguém terá suas construções destruídas;

 Implantação de praças de alimentação e áreas para estabelecimentos
comerciais, além de regularização dos já existentes nos residenciais;

 Celeridade  nos  processos  de  Regularização  Fundiária  e  entrega  de
escrituras e títulos de posse;

 Implantação de energia fotovoltaica (solar)  nos residenciais  do Minha
Casa, Minha Vida;

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

 Pavimentação de 800 (oitocentas ruas), através da aquisição de usina
asfáltica  móvel,  reduzindo  os  custos  e  priorizando  as  regiões  mais
necessitadas;

 Revisão das rotas do transporte urbano, promovendo maior integração
entre  bairros  e  região  central,  além da  implantação  de  novas  linhas
circulares, minimizando o sofrimento da população;

 Ampliação da políticas de mobilidade com acessibilidade;
 Construção de 02 (dois) novos Cemitérios e requalificação dos demais,

oferecendo  dignidade  e  diminuindo  a  angústia  e  momentos  de
despedidas;

 Continuidade da implantação das rotatórias, porém com transparência e
zelo pelo dinheiro público;

 Duplicação  da  AVENIDA  PERIMETRAL  TRANSNORDESTINA,  com
implantação de CICLOVIA e iluminação em LED;

 Manutenção das vias de acesso aos Projetos de Irrigação;
 Apoio ao serviços de transporte por aplicativo, taxistas, mototaxistas e

transportes complementares; 
 Urbanização  com construção de canal coberto no Loteamento Eduardo,

área central do Município;
 Duplicação do acesso principal aos bairros João de Deus e Bela Vista

com cobertura do canal;
 Cobertura  de  diversos  canais  como  o  do  Pedro  Raimundo,  Antônio

Cassimiro, Dom Avelar, Henrique Leite, Rio Corrente, Cohab VI e outros;



 Implantação de novas ciclovias.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

 Plano de RETOMADA ECONÔMICA pós pandemia, com injeção de R$
20 milhões de reais/ano em linhas de crédito  através da Agência do
Empreendedor,  para  segmentos  diversos,  visando  promover  a
recuperação financeira de milhares de pessoas e, consequentemente,
dos empregos;

 Atração  de  grandes  empresas  e  indústrias  viabilizando  as  condições
necessárias, através de incentivos fiscais e possíveis cessões de áreas;

 Criação de programas do  PRIMEIRO EMPREGO em parceria  com o
comércio local e contrapartida do Município;

Petrolina, 26 de setembro de 2020

Gabriel José de Menezes Assis

Candidato a prefeito

Messias Ribeiro Rodrigues 

Candidato a vice-prefeito


