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Plano piloto do PV (Partido Verde 43) para Santa Terezinha-
PE, Eleições 2020 

 
SAÚDE: Melhorar e intensificar o melhor atendimento do PSF: Programa de Saúde da Família, através 

do PAD: Programa de Atendimento Domiciliar, acompanhamento especial de doentes acamados na 

Cidade e Zona Rural; tais como: doentes com de AVC, deficientes físicos e cadeirantes, pacientes vítimas 

de acidentes, pacientes com doenças crônicas, vítimas de derrame ou trombos. As equipes serão 

compostas por: Médico, Fisioterapeuta, enfermeiro, odontólogo mais auxiliares. Lutar incansavelmente 

para resgatarmos o HPP: hospital de Pequeno Porte para termos de volta Partos, Pequenas Cirurgias tais 

como: Cesariana, histerectomia, Hérnia, Vesículas, realização de Raios-X e sala de Gesso, em caso de 

não termos essa possibilidade formaremos parcerias entre algumas cidades criando um GFTH: Grupo de 

Força Tarefa Hospitalar entre as cidades de Santa Terezinha, Brejinho, Itapetim, São José do Egito e 

Tuparetama. Onde teríamos um acordo de parceria celebrado de atendimento Cirúrgico Hospitalar. 

Ampliação do HPP novas e modernas salas e enfermarias, algumas escolas desativadas serão 

transformadas em postos médicos, outras serão doadas para associação de moradores. Criação do 

Sistema Funerário Próprio do Município e a aquisição de um gerador para o HPP, atendimento 

odontológico uma vez por mês em todos os postos médicos, Rural e Urbano, fim das filas para 

agendamentos em sistema eletrônico para exames e consultas. Melhorias no atendimento a portadores 

de limitações. 

 

EDUCAÇÃO: Respeito aos profissionais das diversas áreas, garantir a distribuição e rateio do décimo 

quarto salário (14) no caso de sobrar recursos, obedecer e reformular o PCCR dos servidores públicos, 

Fornecer anualmente os uniformes escolares da rede pública para todos os alunos, merenda escolar de 

qualidade, abertura da quadra de esportes todos os dias inclusive finais de semana para isso será criado 

horários específicos, construção de complexo aquático para toda rede municipal, com construção de 

piscina para práticas de esportes aquáticos e hidroginástica. 

 

AGRICULTURA: Fortalecer a agricultura familiar, contratação de técnico agrícola para orientar com 

técnicas e manejos na produção de milho, mandioca, feijão, palma, algodão, mamona, sisal (agave), 

alface, coentro, batata doce, tomate, pimentão, maracujá, banana, cana de açúcar, manga, goiaba, 

acerola, plantação de flores, cursos e capacitações; zootecnista: para auxiliar na elaboração de projetos 

de produção animal desde estudos de viabilidade de mercado, técnicas financeiras, passando pela 

concepção e execução de projetos, até o desenvolvimento de dietas nutricionais animal; fábrica de rações; 

indústrias de alimentos para animais; criação de bacia leiteira para produção de queijo, iogurtes e danones, 

criação do caprino (bode), do suíno (porco), do ovino (ovelha), de codornas, galinhas caipiras, apicultura, 

piscicultura, sistemas de hidroponia. Programa “minha Junta de Bois” aração de terras com arado a bois, 

resgatando um sistema ecologicamente correto e favorecendo o Homem e Mulher da Roça, observando 

sempre a realidade de cada solo, fazendo assim distribuição de renda, fazendo aração no período correto, 

reativar e reestruturar o abatedouro (matadouro) de Santa Terezinha-PE, plantio de palma para doação de 

raquetes para agricultores familiares, perfuração de dois poços artesianos por mês (fonte do recurso: 

Próprio salário do Prefeito). 

 
 

INFRA-ESTRUTURA: planejamento e execução de projeto de recuperação de nossas ruas, já que até o 

presente não houve responsabilidade nem competência para tais como: reconstrução da rede de 

esgotamento, galeria individualizada para captação das águas pluviais, municipalização do transito onde 

hoje se perde muitos recursos por não ter tal projeto, trazendo assim malha asfaltica, sinalização de vias 

e logradouros, instalação de placas e sinalização no piso tais como: faixas de pedestres e das pistas de 

rolamento, semáforos, padronização de calçadas em conformidade com a lei de mobilidade, construção 

e ou instalação de portais nos acessos da Cidade, instalação de placa indicadora da Cidade de Santa 
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Terezinha – PE, placa indicativa da Vila do Tigre, prestar contas para população de quanto foi arrecadado 

e onde está investido o dinheiro do IPTU, para isto se faz necessário abertura de conta especifica para tal 

finalidade, construção da garagem do município onde acolheria toda frota do município evitando assim 

aluguéis e economizando por mês em média de um salário mínimo , equipar oficina e borracharia própria 

da prefeitura já que temos mecânico concursado e um outro contratado mesmo sem ter oficina, gerando 

uma economia de aproximadamente $ 30.000,00 a $ 35.000,00 mil reais por mês, reforma da antiga 

garagem passando a receber um complexo de secretarias (centro administrativo) gerando uma economia 

em aluguéis em torno de $ 10.000,00 mil reais por mês, facilitando a coleta de ponto de servidores, 

instalação de painéis fotovoltaicos placas solares para captação de energia solar, gerando uma economia 

de 90% a 95% na conta de energia que gira hoje em torno de $ 15.000,00 à $ 17.000,00 mil reais, 

instalação de poços artesianos na cede daria para atender a Escola José Paulino, Escola Mônica Tavares, 

Secretaria de Educação, Cemitérios, escolas e postos médicos na zona rural, gerando economia de 

aproximadamente $ 4.000,00 à $ 6.000,00 mil reais instalação de padaria própria comunitária gerando 

uma economia de aproximadamente $ 25.000,00 reais por mês para atendimento aos órgãos da educação 

tais como: escolas, creches e secretarias, na saúde tais como: HPP (maternidade), postos médicos e 

secretarias. 

 

ADMINISTRAÇÃO: estudo para realização de concurso público, elaborar projeção  de  forma 

escalonada para correção do vencimento do salário base dos servidores que hoje existe valores como 

salário base de $ 60,00 reais, $ 70,00 reais, $ 90,00 reais, $ 120,00 reais, $ 151,00 reais, elevando-os ao 

salário mínimo nacional, pagamento correto dos qüinqüênios, insalubridade para os da área insalubre, 

periculosidade, adicional noturno, corte de coisas supérfluas, corte de contratos desnecessários, corte em 

consumo de combustíveis em excesso. 

 

SEGURANÇA: implantação da Guarda Municipal, reativação e instalação da central de monitoramento 

por meio de câmeras de vigilância, serão instaladas nas principais entradas e saídas e em pontos variados 

da Cidade, apoio móvel terrestre com carro e moto; aéreo com Drone em parceria com Guarda Municipal, 

Policia Militar, Policia Civil e a População. Criação do GBC (Grupamento de Bombeiro Civil). 

 

LIMPEZA URBANA: Elaboração de projeto de coleta seletiva, em conformidade com cada realidade, 

treinamento e capacitação de coletores e catadores de recicláveis. Reaproveitamento dos restos de 

obras em parceria com empresa especializada tanto na remoção quanto no reaproveitamento de entulhos; 

veículos e caçambas próprias para tal coleta, esclarecimento orientação e conscientização da população, 

ruas só ficam limpas se tivermos pessoas conscientes, estalação de lixeiras em praças, ruas e canteiros. 

 
ESPORTE: recuperação e requalificação do estádio Municipal Raul Lustosa dos Passos “O  
RAULZÃO”, construção de arquibancadas, instalação de refletores, drenagem do solo para viabilizar o 

recebimento de gramado; cadastramento das equipes de futebol amador do município, para que a 

prefeitura possa dar assistência para tais equipes: como um veículo para deslocamento de cada equipe, 

fornecimento de um uniforme por ano, uma bola a cada 90 dias, Campeonatos de Futebol, Voleibol, Futsal, 

Handebol e preparação para atletismo masculino e feminino. 

 

LASER: implantação de praças e equipamentos nos canteiros de cada rua, revitalização do açude novo, 

transformando-o em um parque municipal PARQUE MUNICIPAL JOCA BAUDUINO com pista de Cooper, 

quadras e mini campos, quiosques, instalação de pedalinhos para passeios aquáticos, instalação do 

nome “EU AMO SANTA TEREZINHA” sobre a passarela do açude novo com iluminação noturna, sobre 

o paredão do açude as margens da rodovia PE 285 pista de Cooper e ciclovia com proteção de barreira 

divisora para os pedestres entre a rodovia e a pista. 
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CULTURA: manter as festividades já existentes só que com mais responsabilidade, resgatar o teatro local, 

em especial o teatro de rua que já existiu no passado; criar a casa da cultura e das artes, gerando emprego 

e renda, tombamento do 1º prédio que abrigou a prefeitura pela primeira vez, tombamento das últimas 

fachadas que restam em relevo histórico, criação da “ PRAÇA DOS BUSTOS” de pessoas folclóricas do 

município exemplo: Manoel de Coco, de autoridades exemplo: Afonso Ferreira (Afonso Brejeiro), João 

Ferreira (Joca Balduíno), etc..., de mulheres e homens públicos e cidadãos que contribuíram para a 

criação e instalação do município exemplo: as primeiras parteiras Dona Nila Mota, Dona Dalvinha e entre 

outras pessoas que fizeram e fazem parte da história do nosso município. 

 

HABITAÇÃO: criação de grupo de trabalho tipo mutirão para construção de casas populares, será 

apresentado à Câmara de Vereadores projeto de doação dos lotes para os já contemplados com as casas 

mas que não receberam e inclusão de novos beneficiários, regularização imobiliária através do Programa 
Ré Urbe do Governo Federal, onde todos os imóveis serão escriturados a valores simbólicos valor este 

que só é possível através de parcerias com prefeitura, cartórios e proprietários; agregando mais 

valorização aos imóveis do município e atraindo mais investidores na área imobiliária, teremos que zera 

as dívidas antigas de IPTU, e assim celebrar acordo para os próximos serem mantidos em dia, para tal 

teremos que provar onde estamos pondo o dinheiro do seu IPTU. 
 
TURISMO: teremos que delimitar área de reserva e conservação ambiental, exemplo: temos a cachoeira 

do Timóteo a qual tem grande potencial em área ambiental e turística gerando emprego e renda para os 

proprietários e o município, espaço este que é um patrimônio do povo terezinhense; ativaremos o turismo 

religioso com mapeamento de templos dando apoio as igrejas Evangélicas e católica, agregando o festival 

de inverno entre junho e julho em culminância com a festa do João Pedro gerando emprego e renda, 

introduzir nesse roteiro o funcionamento dos engenhos de cana de açúcar, apoio a pequenos 

restaurentes que faram parte da “Rota do Turismo”, gerando emprego e renda. 

 
MEIO AMBIENTE: fazer de forma gradativa a troca de pelo menos 50% da nossa arborização utilizando 

espécies nativas de nossa flora, plantas frutíferas, incentivar o reflorestamento das margens dos nossos 

córregos, riachos e Rio Tigre, trazendo assim a volta das matas ciliares, estudo avaliativo e implantação 

de aterro sanitário ou consórcio entre municípios com vasto potencial de geração de emprego e 

renda. 

 

COMÉRCIO: implantação do CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas no município, facilitando assim a vinda 

de cursos e capacitações por meio do CESI, SENAI, SENAC e outros; oferecendo cursos 

profissionalizantes e de qualificação para comerciários, comerciantes e empresários, jovens e adultos com 

isso criaremos um ambiente propicio para vinda de novos comércios gerando mais emprego e renda, 

oferecer emprestimo de pequenos valores a juro zero com carencia de (6) meses para pequenos 

comerciantes autonomos e ambulantes. 

 
 

INDÚSTRIA: oferecer estímulos e incentivar as pequenas indústrias locais que temos no município, 

oferecendo locais para instalação de atuais e futuras indústrias isenção de impostos, criação do distrito 

industrial com água, luz e acesso, celebraremos um acordo mutuo de contratação de mão de obra local, 

apenas contratando de outro local caso não seja atendido as exigências para desempenho da função da 

contratante gerando assim emprego e renda. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: Elaboração e inclusão de políticas públicas no orçamento do plano municipal de 

atendimento sócio educativo, inclusive da primeira infância, captação de recursos para Humanização e 

inclusão de crianças, jovens e adultos com limitações físicas e psicológicas, criação de mecanismos 

estratégicos para concretização de ações, cadastramento de famílias para inclusão em aluguel  social. 



 

 Rua José David de Vasconcelos, nº 93, Centro, Santa Terezinha-PE, CEP: 56750-000.E-mail: 
dam.85_@hotmail.com, vanessasdpvat@gmail.com, contato: (87)98868-9813. CNPJ: 38.597.584/0001-05 

 



 

 Rua José David de Vasconcelos, nº 93, Centro, Santa Terezinha-PE, CEP: 56750-000.E-mail: 
dam.85_@hotmail.com, vanessasdpvat@gmail.com, contato: (87)98868-9813. CNPJ: 38.597.584/0001-05 

 


