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EDUCAÇÃO 
 

 Garantir matrícula escolar para todos os alunos da rede municipal de 
ensino; 

 Garantir formação continuada para os professores; 

 Reforma quando necessário das escolas da rede municipal; 

 Construção de uma nova escola municipal da sede; 

 Garantir fardamento escolar para todos os alunos da rede municipal; 

 Desmembramento das secretarias de educação e cultura; 

 Reformular e atualizar sempre que necessário o plano de cargos e 
carreiras dos professores (PCC); 

 Garantir a aplicação devidamente correta dos recursos destinados a 
educação; 

 Garantir merenda escolar de qualidade com orientação de um 
profissional; 

 Garantir aos educadores incentivo destinados; 

 Reforma quando necessário das quadras poliesportivas existentes no 
município; 

 Aprimoramento do transporte escolar;  

 Promover seminário com relação ao tema Combate as Drogas e 
Exploração Sexual;  

 Regularização de benefícios de repasses do (FUMPRE ST) garantindo o 
fundo previdenciário para aposentadorias e pensões, como também 
licenças médicas; 

 Investir na educação integral. 
 
CULTURA  
 

 Criação de uma casa de cultura municipal para manter viva a história do 
povo terezinhense; 

 Realização de eventos que proporcionem ao povo de Santa Terezinha e 
aos artistas participação nas festas tradicionais de nossa cidade; 

 Reforma do estádio municipal com construção de banheiros e 
arquibancadas, como também, melhorar a iluminação e gramado; 

 Murada (tipo sapata) do campo de futebol da vila do Tigre, construção de 
vestiários com banheiros; 

 Apoio aos campeonatos, gincanas e jogos escolares; 
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 Oferecer a todos os desportistas de Santa Terezinha condições que 
viabilizem as mais diversas modalidades esportivas reconhecendo 
valores e potenciais; 

 Incentivar a formação de grupos de danças folclóricas do município. 
 
SAÚDE 
 

 Garantir a população, médico todos os dias; 

 Celebrar convênios com laboratórios para realização de exames gratuitos 
para toda a população; 

 Construção de um posto de saúde (PSF-Programa de Saúde da Família) 
nas proximidades da Rua José Luiz da Silva; 

 Construção de um posto de saúde (PSF- Programa de Saúde da Família) 
no Sítio Cobra;  

 Implantação de um (PSF – Programa de Saúde da Família) no Sítio Pedra 
d´agua, com equipamentos adequados e profissionais capacitados; 

 Garantir a continuação com melhoramento da casa de apoio na cidade 
do Recife, para acolher pacientes de nosso município; 

 Aquisição de um carro funerário; 

 Garantir o acesso da população aos serviços de atenção primária; 

 Aumento da frota de ambulâncias e manutenção; 

 Aquisição de um gerador para o hospital municipal; 

 Aquisição de um aparelho de raio-x; 

 Solicitar ao Ministério da Saúde uma unidade do SAMU. 
 
AGRICULTURA 
 

 Perfuração de poços no âmbito do município mediante orientação de 
profissional; 

 Garantir aos agricultores do município ajuda no período de plantio com 
aração de terras; 

 Contratação de técnico agrícola permanente para acompanhar e orientar 
os nossos agricultores quando necessário; 

 Reabertura da feira do gado; 

 Articular junto aos órgãos competentes para tentar reabrir o matadouro 
público bem como adquiri veiculo apropriado ao transporte de carne; 

 Firmar parcerias junto a ADAGRO para garantir aos nossos pecuaristas a 
forma correta do manejo com o gado; 
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 Firmar parcerias com associações rurais e assentamentos existentes em 
nosso município; 

 Firmar parcerias com o IPA (instituto de Pesquisas Agropecuárias de 
Pernambuco); 

 Fortalecer a Agricultura familiar;  

 Celebrar parceria com produtores da agricultura familiar para abastecer 
as escola do município.   

 Garantir cursos de orientação e capacitação aos nossos agricultores e 
pecuaristas. 
 
INFRAESTRUTURA 
 

 Pavimentação com calçamentos em todas as ruas e bairros que 
necessitam conforme condições financeiras existentes; 

 Incentivar arborização; 

 Recuperação das academias da cidade do nosso município; 

 Garantir a limpeza pública na sede do município e no distrito (Vila do 
Tigre e Serra do Machado); 

 Construção de passagens molhadas na zona rural mediante orientação 
de engenheiro e conforme recurso existente; 

 Construção de rampas de acesso à PE-285 facilitando a mobilidade dos 
moradores do bairro Novo Virgulino e José Luiz; 

 Abertura de uma estrada que liga o centro da cidade a comunidade 
Salgado; 

 Construção de uma ciclovia junto a PE-285 sentido Macacos e sentido 
Cabo Môu; 

 Construção de barreiros e limpeza dos já existentes;  

 Garantir a manutenção de todas as estradas vicinais do âmbito do 
município; 

 Construção de uma praça na Vila do Tigre próximo a academia de saúde; 

 Ampliação do cemitério da Vila do Tigre com banheiros e Central de 
Velório;  

 Havendo possibilidade mediante recursos existentes, cobertura da 
quadra do Tigre; 

 Construção de portais da cidade e Vila do Tigre; 

 Elaborar um plano de mobilidade urbana; 

 Discutir com a sociedade civil organizado o inicio de Plano Diretor; 

 Reestruturação da unidade mista de saúde (hospital); 

 Construção de um canteiro central na Vila Frei Damião; 
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 Construção de banheiros nos Cemitérios São João Batista e Santo 
Antônio; 

 Construção de cisternas no município em parcerias com o estado; 

 Construção de casas populares mediante recurso existente; 

 Apoio aos loteamentos da zona urbana do município; 

 Construir pontos padronizados para os moto taxis com cadastramento 
junto a administração municipal; 

 Aumento do perímetro urbano; 

 Celebrar parcerias públicas privadas – PPP. 
 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 

 Proporcionar reuniões com a população garantindo a mesma 
participação no programa do orçamento participativo; 

 Garantir acesso a toda população no tocante a informações relacionadas 
à administração municipal; 

 Implantação de sistemas tecnológicos junto a todos os órgãos da 
administração municipal; 

 Dividir a administração em ações por setores, otimizando o 
planejamento; 

 Fomentar a Feira Livre; 

 Fomentar a pratica de esporte, deliberando com os desportistas da 
cidade; 

 Desenvolvimento Social e Inclusão das minorias, juventude, mulher, 
idoso, autistas, etc.; 

 Criar o PCCR do servidor público municipal; 

 Fortalecimento com a criação da OUVIDORIA MUNICIPAL. 
 
FINANÇAS E TRIBUTOS 
 

 Garantir à população a aplicação correta dos recursos conforme a lei de 
transparência pública; 

 Garantir a aplicação adequada dos recursos de arrecadação de caráter 
municipal a exemplo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 
proporcionando a população condições de acompanhamento. 
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SEGURANÇA PÚBLICA 
 

 Custos de implantação e gestão de guardas municipais;  
 Garantir aparelhamento e ampliação, como também, cursos de formação 

da guarda municipal. 
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