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APRESENTAÇÃO 

Em 2016, a população olindense me elegeu, honrosamente, para administrar a cidade em que sempre 
morei, estudei e construí minha vida, tanto no campo pessoal, como profissional e político. 

Olinda estava então abandonada e carente em todas as frentes. 

Desde temas mais visíveis por todos, como a limpeza pública, saúde, infraestrutura até o cuidado com 
o futuro da nossa gente, a educação, que a mim, como professor, doía tão profundamente. A cidade 
e a administração pública estavam destruídas!

Não foi fácil colocar a casa em ordem. Mas, juntos com o povo, conseguimos! Com muito trabalho, 
planejamento, experiência, seriedade e sobretudo colocando o interesse do povo como prioridade em 
nossas ações. 

Reconstruímos Olinda em nosso primeiro mandato e agora, em novo mandato, temos condições de 
AVANÇAR de forma muito mais significativa em todos os campos: da educação à saúde e segurança; 
do desenvolvimento econômico à inclusão e promoção social; e na valorização de nossa cultura e 
história, que nos diferenciam, identificam e orgulham como olindenses.

Tenho orgulho do trabalho realizado nesta primeira gestão, em comunhão e presença constante nas 
ruas junto à população. Por isto, submeto ao povo olindense as propostas para um novo ciclo de 
realizações, com o compromisso de continuarmos as mudanças para Olinda Avançar, com a mesma 
motivação e a certeza do apoio da população que nunca nos faltou.

Para tanto, levaremos adiante o planejamento estratégico que traçamos com a missão de devolver o 
orgulho da população pela sua terra, reforçando nesse novo período de governo os motivos que já 
voltamos a ter para dizer com orgulho: “Eu moro em Olinda”. 

O povo sabe, tanto quanto eu, que a mudança é uma construção coletiva, e sabe de meu compromisso 
com a cidade, onde fui eleito vereador por dois mandatos, sendo o vereador mais votado da história 
da cidade, e deputado estadual mais votado na cidade no pleito de 2014, antes de ser prefeito. Sou, 
antes de tudo, um Olindense!
Não foi pouco o que fizemos e conseguimos, em conjunto com a sociedade olindense, para reerguer 
a cidade. Mas há muito mais a fazer e faremos! 

Na área social, fundamos, há dez anos, a Casa de Recuperação Cristo Liberta. Abrimos dois 
Núcleos Comunitários Sociais, um no bairro de Peixinhos e outro em Rio Doce, para oferecer cursos 
profissionalizantes e tratamentos de saúde para a população. Ações que já demonstravam, antes 
mesmo de ser prefeito, que o cuidado com as pessoas é o compromisso essencial da minha vida.

Desde 2017, quando assumimos a Prefeitura, essa responsabilidade se tornou ainda maior. As 
mudanças decorrentes do trabalho e seriedade no uso dos recursos públicos são perceptíveis por 
toda cidade. Nas pequenas, médias e grandes obras, fiz questão de planejar e acompanhar de perto 
cada execução com um time qualificado de secretários e todo corpo de funcionários dedicados que 
nós temos. 

Completaremos em breve 500 anos. Isto nos traz desafios e oportunidades que só nós, com tanta 
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riqueza e tradição, poderemos enfrentar e aproveitar. Vamos continuar investindo na infraestrutura das 
nossas vias, no saneamento básico, na qualificação da nossa gente, na qualidade da saúde oferecida 
aos nossos moradores. Na atração de investimentos públicos e privados, no desenvolvimento do 
nosso potencial turístico e cultural. Além do compromisso central com a educação, base para a 
verdadeira transformação da vida e progresso de nosso povo. 

Temos uma gente guerreira e incansável, que não se curva diante dos desafios, enfrentando-o com 
muito trabalho e determinação. Conhecer todos os cantos da cidade e conversar diariamente com 
as pessoas nos motiva a continuar seguindo em frente, fazendo o certo, sabendo que estamos 
construindo uma Olinda ainda melhor todos os dias.

Os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, traduzido no cumprimento 
intransigente da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em todos os nossos 
atos de governo, continuará sendo um compromisso inarredável da gestão.  

Foram grandes os avanços conquistados nestes primeiros quatro anos, mas temos um caminho 
de muito trabalho pela frente para OLINDA AVANÇAR. Este plano de governo é um compromisso 
estratégico com o futuro de Olinda. Submeto-o, democraticamente, para a avaliação de todos que, 
como eu, escolheram Olinda para viver e ser feliz. 

Professor Lupércio
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PROPOSTA DO PLANO DE GOVERNO OLINDA 2021/2024 
PROFESSOR LUPÉRCIO

Introdução

Temos um Norte: O Plano Estratégico de Olinda. Elaborado na primeira gestão do Prof. 
Lupércio e continuamente aprimorado, e que nos permite saber “Onde Queremos Ir”, 
“Onde Estamos” e como faremos para chegar.

Quatro Cenários se apresentam para Olinda no Horizonte 2028

Cenários apresentam possibilidades e condicionantes que podem facilitar e/ou dificultar a realização 
do que queremos, mas não devem impedir as escolhas do que queremos ser.

Queremos uma Olinda Cidade Metrópole: econômica e culturalmente dinâmica, socialmente inclusiva. 
Cidade protagonista no âmbito da Região Metropolitana, mercê da exploração do seu extraordinário 
potencial como Cidade Patrimônio da Humanidade: dotada de história e cultura cinco vezes centenária 
que a diferencia no concerto das mais antigas cidades brasileiras; berço de revoluções libertárias e 
civilizatórias; expressão em diversidade artística, religiosa, cultural e étnica;  fundada em sítio urbanístico 
de beleza singular que lhe valeu a tão famosa expressão: Oh Linda, condição para uma cidade!

Queremos uma Olinda em que História e Futuro se unem num projeto ousado e alinhado com as 
grandes transformações tecnológicas, sem perder sua identidade de cidade patrimônio. 
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Esse projeto de futuro norteia as bases do Programa de Governo 2021-2024, e está fundado em 
quatro macro eixos estratégicos:

 • Desenvolvimento Social Humano e Inclusivo;
 • Desenvolvimento Urbano e Requalificação da Infraestrutura da Cidade;
 • Desenvolvimento das Potencialidades Produtivas e Criativas da Cidade;
 • Desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão Pública 

A finalidade principal deste Plano é a construção continuada de uma Cidade mais Humana e Inclusiva, 
que reduza a pobreza e desigualdades em seu território. Em termos de desenvolvimento social isto 
implica promover a assistência à saúde em todo o município; a educação pública de qualidade para 
todos; a atenção social básica e proteção especial aos mais frágeis; e requalificar os serviços urbanos 
de limpeza e transporte público.

Para instrumentalizar essa busca de justiça social, é preciso também promover o desenvolvimento 
urbano, trabalhando ativamente a urbanização integrada; a estruturação urbana; a revitalização do 
sítio histórico e a gestão do território. 

O desenvolvimento urbano e social, por sua vez, só será sustentável através do desenvolvimento 
econômico, baseado na exploração das potencialidades produtivas e criativas da cidade, atraindo 
investimentos e apoiando o crescimento do turismo e entretenimento e de toda a indústria cultural que 
o embasa.

Por fim, na base desse projeto de Futuro para Olinda está o desenvolvimento e consolidação de 
uma Gestão Pública Integrada e Eficiente, com gestores e servidores públicos qualificados e de alto 
desempenho, alinhados e comprometidos com a realização do plano de governo e obtenção de seus 
resultados pretendidos.
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLINDA

Olinda está situada na Região Metropolitana do Recife, tem uma área de 43,55 Km² com uma 
população de 397 mil habitantes. Tem uma densidade de 9.122hab/km², é a maior de Pernambuco 
e a quinta maior do Brasil.
Olinda foi fundada em 1535 e reconhecida como vila em 12 de março de 1537. Em 2037 Olinda fará 
500 anos.
A previsão da receita orçamentária de 2020 é de R$ 896 milhões de reais, sendo a previsão da 
receita tributária de R$ 174 milhões de reais o que mostra o alto grau de dependência do município 
em relação as transferenciais constitucionais. 

PROPOSTAS PARA OLINDA AVANÇAR – 2021/2024

Os próximos itens exploram cada um dos macros eixos do Plano, descrevendo sumariamente as 
principais realizações do Prof. Lupércio em seu primeiro mandato e indicando as ações previstas 
em cada um dos macros eixo de desenvolvimento para OLINDA AVANÇAR, desdobrado pelos seus 
respectivos eixos.

     1. MACRO EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HUMANO E INCLUSIVO

1.1 SAÚDE

Nas ações de saúde, a preocupação com o bem-estar, integridade e qualidade de vida 
da população norteou as ações do primeiro mandato. Para tanto, foram requalificadas 14 
unidades de saúde e inaugurados sete novos espaços. Implantou-se o novo Centro de 
Atendimento Psicossocial Infanto-juvenil, localizado no Bairro Novo. Implantou-se uma nova 
Residência Terapêutica Masculina. Promoveu-se a aquisição de novas ambulâncias e foram 
significativamente ampliadas as consultas médicas e exames laboratoriais. 

Agimos rápido no enfrentamento da Covid 19 com diversas ações, tais como a instalação 
de centro de referência para atendimento; do hospital de campanha; dos serviços de 
reabilitação; da oferta de testes nas comunidades; higienização de espaços públicos e todo 
um trabalho de acolhimento e orientação aos olindenses.

Para o período do novo mandato e OLINDA AVANÇAR, continuaremos ampliando e 
melhorando o atendimento aos olindenses através da realização de ações como as 
seguintes:

• Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Saúde;

• Capacitar os funcionários das áreas de saúde, incentivando sua participação em 
eventos de saúde pública (Congressos, Seminários, Encontros) e qualificando-os para 
oferecer um bom atendimento à população;

• Fazer parceria com centros universitários para qualificação dos funcionários da saúde 
pública;

• Avançar com o programa Dentista nas Comunidades, através de carros odontológicos 
nas comunidades menos assistidas;
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• Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas de Olinda, ampliando o 
atendimento também para casos mais complexos.
• Ampliar as parcerias para a realização de exames básicos nas unidades de saúde;

• Ampliar as parcerias junto ao Governo do Estado referente a medicamentos de alto 
custo e medicamentos excepcionais;

• Melhorar, ampliar e garantir a disponibilidade de medicamentos do programa de 
assistência farmacêutica e implantar entregas, através de motos, para pessoas com 
dificuldade de locomoção;

• Divulgar amplamente o Programa Hiperdia (Hipertensos e Diabéticos), disponibilizando 
os medicamentos e facilitando as condições de acesso aos usuários;

• Implantar o programa de Fitoterápicos (plantas medicinais);

• Criação de um sistema eletrônico para informar aos pacientes sobre a chegada dos 
medicamentos à Farmácia Municipal;

• Criar Centro de Atendimento do Idoso;

• Implantar nas Comunidades os Projetos de Bem Com a Vida e Melhor Idade, 
promovendo orientação e prática de atividades físicas e acompanhamento por equipe 
multiprofissional;

• Aumentar a quantidade de Academias do Bairro;

• Implantar o programa de Estimulação Global (terapia ocupacional, fonoaudiologia, 
fisioterapia) para crianças com necessidades especiais e buscar novos convênios para 
melhorar o atendimento ao usuário;

• Disponibilizar assistentes sociais para Secretaria Municipal de Saúde a fim de 
proporcionar maior agilidade nos programas sociais de saúde da família;

• Disponibilizar nutricionistas para acompanhamento de hipertensos, diabéticos e 
crianças com tendência à obesidade

• Ampliar os serviços de fisioterapia nas unidades de saúde do bairro; 

• Ampliar Saúde da Família

• Estabelecer parceria com a Pastoral da Criança (para acompanhamento das carências 
nutricionais);

• Ampliar o número de ambulâncias, para dar suporte ao atendimento de emergência 
e transporte de usuários para outras cidades, conforme determinação da Central de 
Regulação de Leitos;

• Apoiar os Programas de Combate à dengue, zika e chikungunya e criar uma estratégia 
para erradicação do mosquito transmissor, melhorando o suporte técnico da equipe de 
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Agentes de Endemias, a divulgação e a parceria com a população;

• Manter o serviço de endemias atualizado e com notificações periódicas, conforme 
regulamentação do SUS e melhorar o suporte da equipe;

• Criação de um sistema de marcação de consultas pela internet;

• Realizar parcerias e convênios com laboratórios de análises clínicas, com o intuito de 
aumentar o número de serviços públicos municipais nessa área;

• Implantação do Programa Olinda Examina, com a significativa ampliação da oferta de 
exames de baixa, média e alta complexidade, além de imagem, firmando parcerias com 
instituições privadas,

• Ampliar o número de agentes de endemias para áreas descobertas

• Ampliar os mutirões de saúde na cidade (indo nos bairros com serviços básicos como 
dentista, pressão, nutricionistas);

• Ampliação do serviço de atendimento às gestantes no município, com oferta 
descentralizada em unidades já existentes nos subúrbios, incluindo exames e todo o 
acompanhamento de pré e pós-parto;

• Ampliar o número de médicos e especialidades no município;

• Continuar a requalificação das Unidades de Saúde a fim de atender os olindenses 
com mais conforto e eficiência;

• Incluir ações de atendimento oftalmológico nos serviços de saúde; 

• Implantação do Programa Saúde do Trabalhador, com a visita das equipes de 
profissionais da saúde em pontos de maior concentração de empresas, durante o 
horário de expediente. A proposta é de reduzir filas nos atendimentos dos Postos de 
Saúde e prevenir doenças;

• Implantar um sistema informatizado e integrado entre as unidades de saúde de Olinda, 
com o armazenamento do histórico de atendimento dos pacientes.

• Ampliar os programas de Estratégia de Saúde da Família (ESF), garantindo equipes 
com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e dentista.

1.2 EDUCAÇÃO

Entendemos que educar é um ato político, como afirma Paulo Freire, visto que acreditamos 
que para construir uma educação de qualidade requer participação, envolvimento, 
articulação de todos que dela fazem parte, é necessário que cada cidadão se sinta 
responsável pelo seu papel na sociedade.

É neste contexto, que enfatizamos a importância de melhorar a qualidade de ensino da rede 
Municipal de Olinda, acreditando na escola como parte de um sistema de ensino que não 
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• Ampliar o número de Escolas em Tempo Integral;

• Universalizar o atendimento da Pré-escola (estudantes de 04 e 05 anos);

• Realizar o levantamento da demanda reprimida das crianças de 04 e 05 anos de 
idade; 

• Assegurar o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das 
crianças na Educação Infantil;

• Garantir nas turmas da Ed. Infantil o Auxiliar do Desenvolvimento Infantil - ADI;

• Implantar o Programa: “Criança Olindense é cidadã de Cultura”, cujo objetivo é 
iniciar o conhecimento histórico cultural da Cidade de Olinda para as crianças da Pré- 
Escolar;

• Estabelecer e fortalecer parcerias com instituições de comprovada experiência para 
desenvolvimento de ações estratégicas aos processos de Alfabetização e Letramento 
das crianças de 6 a 10 anos com o objetivo de elevar os resultados do IDEB e do 
SAEPE;

• Alfabetizar todas as crianças no 2º ano do Ensino Fundamental;

• Implantar um Sistema on-line para monitoramento da Aprendizagem e frequência 
dos estudantes;

• Zerar o abandono escolar no Ensino Fundamental – Anos Iniciais;

• Implantar Programa de fortalecimento da aprendizagem para os estudantes com 
dificuldades na aquisição de leitura e da escrita;

reproduz o destino escolar dos estudantes a partir de sua origem, mas que pode e deve 
compensar, de alguma forma, as diferenças de origem social dos estudantes.

No eixo da educação, implantamos oito novas escolas no município, com destaque para 
a criação de três novas unidades de ensino integral na Escola D. João Crisóstomo, no 
Monte; Escola Sagrado Coração de Jesus, no Amaro Branco e na Escola do CAIC, em 
Peixinho, com capacidade de atendimento para cerca de 1 mil estudantes. O Programa 
de Permanência na Escola ampliou a oferta em sete tele centros, ampliando a qualificação 
profissional. As turmas do Núcleo de Tecnologia Educacional Comunicação e Idiomas 
(NTECI) beneficiaram mais de 3 mil pessoas, em diferentes faixas etárias. O programa 
Qualifica Jovem atendeu mais de 2,2 mil alunos, abrindo portas do mercado de trabalho 
para os mesmos. Executamos políticas de valorização dos servidores, com o reajuste 
e nivelamento do piso dos professores, o fortalecimento dos conselhos escolares e a 
capacitação continuada. Os resultados foram evidenciados nos números que fizeram 
avançar o IDEB e demais índices qualitativos em Olinda.

Para o novo período de governo, mantido o compromisso com a Educação como 
fundamental para o desenvolvimento social e econômico dos olindenses, serão realizadas 
ações da seguinte natureza para OLINDA AVANÇAR:
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• Implantar o Programa “Escola, Educação e Lazer” com o objetivo de integrar os 
espaços de convivência e desenvolvimento de projetos educativos, socioculturais e 
de lazer, utilizando espaços públicos, praças e outros logradouros públicos ociosos;

• Instituir um Programa de Correção de Fluxo;

• Implantar o Programa de acesso às escolas técnicas estaduais e o Instituto federal 
de PE para os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, inclusive da EJA;

• Fortalecer parcerias com instituições educacionais para desenvolvimento de ações 
estratégicas aos processos consolidação das aprendizagens necessárias ao final do 
Ensino Fundamental;
• Reduzir evasão e o abandono escolar no Ensino Fundamental  - anos finais;

• Ampliação do Projeto de Robótica contemplando as escolas do Ensino 
Fundamental - Anos Finais;

• Ampliar as Salas de Atendimento Educacional Especializado-SRM;

• Equipar as salas de Recursos Multifuncionais com materiais pedagógicos e 
tecnológicos para a melhoria da aprendizagem dos estudantes inclusos;

• Ampliar o número de estagiários para apoio pedagógico aos estudantes com 
deficiência;

• Criar Centros de Atendimentos Educacionais para Jovens e Adultos que integrem a 
escolarização as exigências do mundo do trabalho;

• Criar turmas de atendimento aos jovens fora de faixas no horário diurno acelerando 
a aprendizagem e garantindo o protagonismo juvenil;

• Garantir Fóruns de socialização de experiências exitosas entre os jovens da EJA;

• Ampliar parcerias com instituições públicas e privadas para integrar ao currículo da 
EJA a iniciação profissional, atendendo a vocação da cadeia produtiva e cultural de 
Olinda;

• Implantar Escola de Formação para Docentes e aperfeiçoamento para os 
profissionais da educação;

• Ofertar formação continuada para todos os profissionais da educação;

• Implantar uma plataforma digital para realização de formação continuada virtual;

• Ofertar formação específica para os professores alfabetizadores;

• Implantar Núcleo de Apoio à saúde dos professores e/ou profissionais da Educação 
(apoio psicológico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo);

• Instituir o bônus de incentivo à cultura para o dia dos professores;

• Realizar concurso público para acesso ao cargo de professor da Educação Infantil e 
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Ensino Fundamental;

• Fortalecer a política de formação continuada para os professores e auxiliares de 
AEE;

• Fortalecer os Conselhos Escolares e as Unidades Executoras;
• Implantar Coordenações de Educação nas RPAs para descentralização das políticas 
educacionais atendendo as especificidades das Regiões Políticas Administrativas; 

• Criar o aplicativo “Participa Comunidade” para interlocução entre a Secretaria da 
Educação e Comunidade Escolar Olindense, visando o aperfeiçoamento das Políticas 
de Educação.

• Requalificar e manter toda rede escolar;

• Ampliar o número de escolas para o Ensino Fundamental;

• Construir Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, considerando as 
demandas das RPAs;

• Informatizar a matrícula e o diário de classe;

• Garantir mobiliário adequado com a proposta pedagógica de cada etapa de ensino.

• Implantar plataforma digital para apoio à formação continuada dos profissionais de 
educação;

• Garantir equipamentos tecnológicos para inserção digital dos profissionais da 
educação;

• Criar um portal de socialização e interação das políticas educacionais implantadas;

• Continuar requalificando e melhorando as condições das escolas;

• Criar o programa Talento Jovem Comunidade, para fomentar a vocação dos jovens 
nos bairros em que vivem;

• Criar o Projeto Eu Conheço Meu Bairro, levando para as escolas, palestras e 
atividades contando a história de cada bairro onde as escolas estão localizadas;

• Ampliação do projeto Qualifica Jovem, enfatizando o modelo remoto;

• Intensificar a Educação Especial e Inclusiva, com qualificação da equipe docente, 
salas de recursos e atendimento itinerante;

• Continuar fortalecendo as práticas esportivas dentro das escolas, como 
multiplicador de cidadania;

• Criação de escolas de música em comunidades carentes;

• Trabalhar, em horário extracurricular, o desenvolvimento de atividades culturais, 
esportivas e projetos culturais nas comunidades;
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1.3 DIREITOS HUMANOS

No acolhimento a quem mais precisa, Olinda promoveu a requalificação das instalações 
físicas e o atendimento humanizado para as pessoas idosas, residentes em Instituições de 
Longa Permanência. O trabalho incluiu a realização de atividades semanais de dança, arte 
terapia e atividades físicas, voltadas para práticas do envelhecimento ativo. 

Por meio do CEAM, as mulheres vítimas de violência receberam atendimentos nas áreas 
psicológica, jurídica, social e educacional, além de acolhimento quando necessário. 
As medidas também se estenderam aos terreiros, em diversos pontos da cidade, com 
trabalhos de saúde e a doação de donativos. 

Entre os destaques, mais de quatro mil crianças e adolescentes foram atendidas no contra 
turno escolar, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; além de uma 
operação articulada de sensibilização contra o Trabalho Infantil.

Nesse novo período de governo, para OLINDA AVANÇAR fortaleceremos as ações de 
Direitos Humanos através de ações como as seguintes:

• Fortalecer as políticas de apoio à juventude;

• Aumentar o número de creches na cidade;

• Climatizar todas as salas de aula da rede municipal de ensino;

• Ampliar as áreas de abrangência do transporte escolar para os alunos da rede 
municipal;
• Ampliar os jogos escolares, integrando todas as escolas e modalidades praticadas; 

• Firmar parcerias com instituições de ensino na cidade para promover a qualificação 
de estudantes da rede municipal de Olinda; 

• Criar o acompanhamento virtual do estudante, para que a família tenha acesso a 
todas as informações da vida educacional;

• Aprimorar o investimento na qualificação dos professores; 

• Ampliar a segurança nas escolas, com mais viaturas e sistema integrado de vídeo 
monitoramento;

• Fomentar o aprimoramento da gestão escolar;

• Integrar educação, saúde, assistência social, esportes e cultura na rede municipal 
de ensino;

• Utilizar as novas tecnologias e novas ferramentas pedagógicas no processo de 
ensino;

• Criar programa para disseminar experiências exitosas já consolidadas nas unidades 
de ensino, no campo do teatro, dança, esporte, cinema, etc.
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• Criação de uma Secretaria Executiva da Mulher

• Fortalecer o Conselho Municipal da Mulher, visando garantir a igualdade de direitos 
sociais para mulheres e homens;

• Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas com 
necessidades especiais, pelo próprio poder público e pela iniciativa privada;
• Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência, 
idosos, mulher, PCDs, negros e negras, e segmento LGBT ;

• Incrementar o enfrentamento ao uso de drogas, através do apoio a ONGs, 
Associações, grupos, clínicas e outros espaços para recuperação de dependentes 
químicos

• Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas 
as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, exploração 
sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente;

• Fortalecer o Programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e projetos municipais/
regionais de atendimento protetor à criança e ao adolescente vítima de violência e ao 
adolescente em conflito com a lei, em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos 
Humanos;

• Apoiar e priorizar as iniciativas dos Conselhos Municipais da Assistência Social, dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso, e os Comitês: Bolsa 
Família, Segurança Alimentar e Nutricional – Fome Zero;

• Criação do Conselho da Habitação;

• Incentivar e possibilitar a prática de convivência entre idosos;

• Administrar de forma aberta a participação em Conselhos; 

• Criar o programa Pontos de Encontro, sobretudo nos bairros com maior 
concentração de pessoas, valorizando o uso das praças pelas famílias, jovens, 
crianças, adultos e idosos, tornando esses espaços também acessíveis pra PCDs;

• Buscar recursos junto ao Governo Federal para construção de casas populares;

• Identificar, Cadastrar e apoiar as unidades de Quilombolas, Índios e Ciganos;

• Organizar/Capacitar as associações de pescadores;

• Apoiar a construção de casas em parceria com os proprietários, para quem já 
possui o lote;

• Identificar residências que não possuem banheiros e buscar parcerias para sua 
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construção;

• Apoiar o Conselho Tutelar, afim de diagnosticar crianças e adolescentes em estado 
de vulnerabilidade;

• Ampliar o atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 
enquanto equipamento público de acesso às Políticas Públicas, principalmente no 
atendimento às necessidades básicas da população;

• Coibir todas as formas de exclusão social e assegurar medidas que garantam o 
exercício da cidadania;

• Ampliar e apoiar os cursos profissionalizantes para todos os segmentos: mulheres, 
homens, jovens;

• Criação do restaurante popular (Bandejão);

• Dar especial atenção às ações da Assistência Social que tenham como foco a 
família;

• Assessorar as comunidades carentes nas ações junto ao TJPE;

• Ampliar políticas públicas que contribuam para a reestruturação da vida das 
mulheres que sofreram violência doméstica, sexual ou sexista; 

• Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em situação  
de violência;

• Promover ações que visem reduzir os índices de violência contra as mulheres;

• Trazer núcleo especializado de segurança pública voltado às crianças e 
adolescentes, em conjunto com as várias outras políticas públicas que tem interface 
com esse segmento;

• Fortalecer a política pública pras mulheres implantando uma delegacia especializada 
de proteção à mulher e combate a violência doméstica;

• Reforço nas áreas de combate à violência às pessoas LGBTs e criação do 
Conselho setorial deste segmento;

• Fortalecer o Conselho Municipal de Igualdade Racial, buscando a garantia de 
direitos dos negros e negras;

• Investir nas políticas de desenvolvimento econômico, social e cultural objetivando a 
igualdade racial;

• Ampliação da participação dos vários segmentos religiosos que atuam no Município 
na discussão das políticas públicas da cidade através de rodas de diálogos, palestras 
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1.4 SEGURANÇA CIDADÃ

No período do primeiro governo, fortalecemos os programas e as ações de segurança pública 
que resultaram numa acentuada redução dos casos de violência e demais descumprimentos 
à legislação. Entre os destaques, a cidade passou a contar com a Patrulha Maria da Penha, 
promovendo proteção para as mulheres. Criamos a Central de Vídeo monitoramento. 
Reestruturamos o efetivo da Guarda Civil Municipal, alocando os profissionais em atividades 
mais adequadas aos perfil profissiográfico e renovamos os equipamentos de proteção 
individual (EPI), com aquisição de coletes balísticos, espargidores para uso progressivo da 
força, kits de proteção para motociclistas, tonfas, algemas e armamento, bem como criação 
e implantação no contracheque do vale alimentação e gratificação para aquisição de novos 
uniformes. Promovemos ações motivacionais com os integrantes da Guarda Civil Municipal, 
com reconhecimento dos profissionais com atuação destacada, capacitação permanente 
em conduta de patrulha, gerenciamento de crises, policiamento preventivo em grandes 
eventos, Tecnologia Não-letal, Conduta de Patrulha, Lei Maria da Penha, Curso de Agente da 
Autoridade de Trânsito, Curso de Instrutor de Pilotagem, etc. As operações como Orla Segura 
e Cidade Alta Segura, além do trabalho nas principais feiras, como Caixa D’água e Peixinhos, 
nos equipamentos públicos de grande concentração de pessoas, como a Área de Lazer e 
Convivência do Caenga, impulsionaram o ordenamento das atividades e sua regularização.  
Foi assim também com as ações integradas de segurança, em atuação partilhada com a 
Secretaria Estadual de Defesa Social, nas operações Bar Seguro, Operação Força no Foco, 
Operação Verão, Prévias Carnavalescas e Operação Carnaval. No campo da prevenção social, 
equipes da Guarda Municipal realizaram palestras nas escolas municipais e particulares, sobre 
os mais diversos temas, como: prevenção ao uso de drogas, crimes cibernéticos, uso proibido 
de cerol e linha chilena, gravidez na juventude, etc.
Para o novo período de governo – OLINDA AVANÇA - manteremos e desenvolveremos a 
Segurança Cidadã, através de ações como as seguintes: 

e debates;

• Criação do Conselho Municipal de pessoas com deficiência;

• Implantação de ações integradas com todos os setores da gestão pública, 
garantindo igualdade de oportunidades para esse setor, inclusive com a observância 
das adequações necessárias;

• Reforço na estrutura física e de recursos humanos da Assistência Social, 
requalificando e recompondo as equipes técnicas dos CRAS e CREAS;

• Reforço nos acolhimentos do Município: Casa de Passagem, Casa da República, 
Casa de Acolhimento diagnóstica;

• Investimento no resgate social de pessoas em extrema pobreza e vulnerabilidade 
social;

• Desenvolvimento de políticas integradas que envolvam Desenvolvimento Social 
com Desenvolvimento Econômico, investindo no banco de qualificação profissional e 
de políticas de emprego, renda e empreendedorismo.
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• Criação de centros comunitários em bairro de maior vulnerabilidade para 
desenvolvimento de cidadania através de cursos, práticas artísticas e esportivas, dentre 
outras;

• Promover o trabalho integrado da Secretaria de Segurança com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos no disciplinamento e atenção 
aos pontos onde há maior concentração da população de rua;

• Criação da Patrulha do Sítio Histórico: uma equipe especializada no monitoramento 
dos principais monumentos tombados pela UNESCO no Sítio Histórico de Olinda. Essa 
patrulha também terá a função de promover ações educativas sobre a conservação 
das edificações;

• Fortalecimento da Patrulha da Orla em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco. 
Um efetivo utilizando bicicletas e/ou patinetes para fiscalizar os principais pontos de 
concentração da população na orla de Olinda;

• Implantar o Conselhos Comunitários de Segurança (nas 10 RPAs) nos bairros para 
implantação do Programa Guarda Municipal Amiga dos Bairros, em conjunto com 
os órgãos de segurança dos Governos Estadual, Federal e ouvindo as demandas da 
população;

• Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, observando o quantitativo de aposentadorias 
nos últimos 10 anos e a perspectivas de novas aposentadorias para os próximos quatro 
anos; 

• Implantação de sistema de videomonitoramento da orla de Olinda, com monitoramento 
24h, com câmeras de alta resolução;

• Criação de Plano Municipal de Segurança e Fundo Municipal de Segurança;

• Criação de grupamento ambiental, para realizar patrulhamento preventivo e fiscalização 
ao longo da orla de Olinda e áreas de preservação ambiental;

• Intensificar a capacitação permanente dos Guardas Municipais, com cursos a serem 
realizados pela GCMO e em outras instituições congêneres.

2.1 INFRAESTRUTURA

No campo da infraestrutura, Olinda ganhou uma cara nova, refletida em ruas, praças, avenidas, 
escadarias e demais equipamentos públicos renovados ou implantados para a utilização da 
população. Através de convênios com o governo, nas esferas municipal, estadual e federal, 
movimentamos recursos, destravando projetos engavetados por gestões anteriores. 

Cerca de 100 vias ganharam serviços de drenagem, pavimentação, sinalização e iluminação, 
devolvendo a mobilidade e o pertencimento aos cidadãos. O destaque fica por conta de 

 2. MACRO EIXO DESENVOLVIMENTO URBANO E REQUALIFICAÇÃO DA    
INFRAESTRUTURA DA CIDADE;
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• Finalizar e entregar a Nova Avenida Presidente Kennedy;

• Ampliar o programa de contenção de encostas;

• Implantação do Projeto Adote uma Praça; 

• Elaboração e atualização dos Planos de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos;

• Estudo e Elaboração de Projetos de Saneamento Básico, para evitar as cheias 
permanentes em Olinda;

• Criação da Diretoria de Saneamento para gerenciar de perto as questões de esgoto 
e água junto à Compesa. A proposta é definir com a Companhia as políticas públicas 
para o setor a partir do novo marco do saneamento;

• Implantar as ações de regulação dos serviços de saneamento, de acordo com o 
Novo Marco Legal;

• Implantar as diretrizes e recomendações do Plano Diretor de Olinda e promover 
ajustes no sistema e ações de regulação urbana correspondentes;

• Desenvolvimento de ações para melhoria da mobilidade urbana em consonância 
com o Plano Mobilidade;

• Ampliar o programa Onda Verde, dentro do Plano de Mobilidade e melhoria da 
circulação;

• Ampliação das ciclo-faixas, como parte do plano de mobilidade e para prática de 
esportes;

• Atuar junto ao Governo do Estado e União para conclusão das obras complementares 
da Ponte do Janga;

• Revitalização de toda a área da Beira Mar;

corredores como a Avenida Pedro Álvares Cabral e a Avenida Presidente Kennedy. 

Por diversos pontos da cidade, 113 praças receberam serviços de paisagismo e o parque de 
iluminação da cidade vem sendo renovado para lâmpadas em LED, mais claras e de maior 
rendimento. 

Passando para os morros e encostas, um trabalho preventivo e também de intervenção trouxe 
mais segurança aos moradores. O sentimento se estende à Operação Inverno, com o trabalho 
constante de limpeza e manutenção dos canais, diminuindo alagamentos e prejuízos. É assim 
também com a Operação Arrumando a Casa, possibilitando a resolução de demandas a cada 
semana nos bairros.

Para OLINDA AVANÇAR no período de governo 2021-2014, propomos a realização de ações 
como as a seguir indicadas:
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• Diagnostico real do déficit Habitacional de Olinda;

• Elaborar o Plano Diretor de Drenagem para disciplinar escoamento das águas 

• Fazer gestão junto ao Governo do Estado para concluir a obra do Canal do Fragoso 

• Limpeza de canais, galerias e canaletas;

• Realizar ações preventivas de acidentes e alagamentos;

• Requalificação e pavimentação de vias públicas; 

• Fortalecimento de equipe específica para organizar praças e jardins

• Melhorar a acessibilidade com padronização de calçadas;
• Qualificação do sistema de coleta de lixo nas localidades de difícil acesso;

• Reformar e reabrir quiosques da Beira Mar;

• Reformar e melhorar as praças, abrangendo parques infantis; 

• Investir na melhoria da estrutura, higiene e serviços dos mercados públicos;

• Construir pista para caminhadas e práticas esportivas nos bairros;

• Requalificar a Av Getúlio Vargas (drenagem, Iluminação, calçada, pavimento) para 
modernização do pólo comercial do Bairro Novo a exemplo do Pólo Comercial de 
Peixinhos (Avenida Presidente Kennedy);

• Intensificar o Programa de controle de Encostas;

• Fiscalizar o lançamento irregular de esgoto nas praias junto aos órgãos responsáveis;

• Acompanhar / fiscalizar implantação das obras de universalização de esgotamento 
sanitário conforme PPP de saneamento;

• Promover a remediação do antigo lixão de Aguazinha transformando em Parque da 
Cidade;

• Renovação do parque de iluminação da cidade com a instalação de 27 mil luminárias 
com lâmpadas em LED;

• Implantar a terceira faixa com prioridade para o transporte público na Avenida Olinda 
no sentido Recife/ Olinda. 

• Promover gestão junto ao Governo de Pernambuco para requalificar a PE 15 com 
prioridade para o corredor exclusivo de ônibus.
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2.2 MEIO AMBIENTE

De fundamental importância para o bem-estar dos olindenses, as ações de meio ambiente 
e planejamento urbano também avançaram em larga escala na cidade. Pode-se elencar a 
construção de um viveiro santuário para animais mutilados; o reflorestamento de 7,2 hectares 
na Reserva Ecológica da Mata do Passarinho; e a criação de uma Base na Zona Rural. 
O trabalho também contou com a educação ambiental nas praias, como Rio Doce, Casa 
Caiada, Bairro Novo e Del Chifre. Os comerciantes e trabalhadores de barracas receberam 
um continuado serviço de orientação quanto à destinação correta dos resíduos gerados. Na 
esfera da coleta seletiva, as medidas foram adotadas em diversos pontos da cidade, como no 
polígono dos bairros cortados pela Avenida Presidente Kennedy, a exemplo de Peixinhos, São 
Benedito, entre outros. A implantação de hortas nas escolas da Rede Municipal aproximou 
pais, alunos e educadores, fortalecendo a importância do cultivo saudável.

Para OLINDA AVANÇAR nossa proposta para 2021/2024 inclui ações como as seguintes:

• Organização e Adequação da Coleta Seletiva em vários pontos da cidade;

• Fortalecer as associações de catadores;
• Estimular o uso de fontes de energias renováveis;

• Implantar um programa de atenção aos animais, incluindo vacinação, consultas 
veterinárias, castração e orientação aos donos;

• Parceria com a Universidade Rural para tratamento e castração de animais de rua;

• Criação da Diretoria de Atendimento e Controle de Animal;

• Aprimorar os programas já existentes de apicultura, ervas medicinais, compra direta 
aos pequenos agricultores e outros, organizados em associações ou na forma de MEI;

• Incentivar a coleta de resíduos (lixo) reciclável nos bairros com apoio da Associação 
dos Catadores;

• Realizar campanhas educativas sobre o acondicionamento e a disposição correta do 
lixo que será reutilizado para reciclagem, reutilização, reaproveitamento;

• Implementar programas que premiem as boas práticas ambientais nas escolas;

• Implantar central de compostagem de lixo orgânico para fornecimento de adubo aos 
agricultores familiares;

• Apoiar e Incentivar, em todas as festividades do município, a Associação de Catadores;

• Incentivar a comunidade na arborização das ruas através da doação de mudas;

• Incentivar a compostagem dos resíduos orgânicos caseiros;

• Implantar a coleta de resíduos orgânicos nas feiras livres;
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 3. MACRO EIXO DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES PRODUTIVAS E          
CRIATIVAS DA CIDADE  

3.1 TURISMO, CULTURA E LAZER

Olinda recebeu reconhecimentos na esfera nacional, sendo premiada por ações de relevância 
Olinda recebeu reconhecimentos na esfera nacional, sendo premiada por ações de relevância 
no campo das artes, turismo, desenvolvimento e preservação histórica. A cidade conquistou 
o Prêmio Nacional do Turismo, conferido pelo Ministério do Turismo; o Prêmio Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, pelo Iphan; e o Prêmio Prefeito Empreendedor, pelo Sebrae. Algumas 
iniciativas, como o Projeto Pinte o Seu Patrimônio, trouxeram mais cores e cuidados aos 
imóveis da Cidade Alta. Ademais, espaços de suma importância foram requalificados, 
modernizados e reabriram suas portas após anos de abandono. Como exemplo, temos o 
Teatro do Bonsucesso; o Museu do Mamulengo e o Clube Atlântico. 

A restauração de igrejas, como a de São Pedro, trouxe mais vida ao Sítio Histórico, com 
visitantes oriundos de diversos estados e países.

O Carnaval de Olinda, um dos maiores espetáculos do mundo, se fortaleceu ainda mais, 
gerando lazer, emprego e renda. Os atrativos também foram sinalizados por diversos festivais 
temáticos, enaltecendo a gastronomia e a produção da terra, como o da tapioca, da cerveja 
artesanal e o Olinda Dá Gosto. A criação do Receptivo Turístico Oficial de Olinda e da excursão 
com Jeeps colocou a cidade na rota do turismo internacional, ofertando um espaço moderno e 
confortável, movimentando também a economia local, como bares, restaurantes e a hotelaria.

Para OLINDA AVANÇAR no período de governo 2021-2024, as ações de fortalecimento e 
desenvolvimento de Olinda nos campos do Turismo, Cultura e Lazer serão continuadas com 
ações, como as seguintes:

• Implantar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, oferecendo respostas 
mais rápidas ao empreendedor;

• Criar o Programa Olinda Sempre Verde;

• Criar a Sementeira Municipal para produção de mudas de árvores nativas e exóticas 
para reflorestamento e ajardinamento da cidade; 

• Estimular eventos na cidade que marquem datas comemorativas relativas à defesa 
do meio ambiente;

• Criar Comitê para diagnosticar os impactos ambientais e agir nas áreas costeiras.

• Ampliação de acesso à cultura nas comunidades, tais como música, teatro, literatura, 
dança, artes plásticas;

• Realização de apresentações de artistas locais com espetáculos gratuitos para a 
população das comunidades;
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• Apoio e respeito à cultura dos bairros, dando ainda mais oportunidade aos artistas 
locais em eventos de grande porte na cidade;

• Criação do projeto Cultura Digital, levando obras literárias, filmes, músicas e arquivo 
público de forma on-line;

• Manutenção e preservação dos espaços públicos do patrimônio cultural;

• Criação de concursos literários nas unidades de ensino do município para incentivar 
ainda mais a leitura e o conhecimento cultural nas escolas;

• Reivindicar ao Governo do Estado a abertura do Cine Olinda, localizado no Carmo;

• Intensificação da política cultural dos Terreiros de Xambá, com atenção às expressões 
artísticas-culturais da identidade;

• Ampliação do calendário turístico da cidade, com fortalecimento de Festas e Festivais 
que movimentam a economia local (Festival da Tapioca, Festival da Cerveja Artesanal, 
São João, Motofest, etc);

• Desenvolvimento de plano para preservação dos casarões históricos;

• Requalificação de espaços e equipamentos turísticos, ativos e inativos, visando o 
desenvolvimento do turismo no município;

• Troca e manutenção da iluminação do Sítio Histórico para valorização dos monumentos 
do local;

• Promoção de exposição do acervo de obras culturais da cidade em mostras fixas e 
itinerantes nos diversos equipamentos públicos;

• Melhoria da sinalização no Sítio Histórico;

• Criação de pontos de lazer nos bairros para feiras culturais, shows e outras atividades 
de cultura e turismo;

• Difundir as Academias do Bairro por toda a cidade, proporcionando mais saúde e 
qualidade de vida para o povo olindense;

• Criação de roteiros turísticos padronizados e alternativos;

• Apoiar a realização de eventos religiosos;

• Apoiar a criação de espaço para artistas mirins;

• Apoiar e divulgar a realização de eventos como Carnaval, São João, Réveillon, etc;

• Valorizar e estimular os artistas locais, através da destinação de recursos e participação 
nas festividades.
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3.2. TECNOLOGIA E FUTURO

O Plano de Governo 2021-2024 para OLINDA AVANÇAR terá com um dos seus eixos a 
promoção do desenvolvimento da Tecnologia e Futuro, integrando Olinda ao processo 
de transformação digital e de atividades econômicas relacionadas com as tecnologias 
inovadoras em diversos campos, através de ações como as seguintes:

• Implantação de Salas de Desenvolvimento Digital nas Escolas

• Criar um polo de inovação voltado para reaproveitamento de plásticos, convertidos em 
filamentos para impressora 3D, desenvolvendo blocos, telhas para serem utilizados na 
construção de casas populares, bancos e mesas para espaços de convivência pública; 

• Implementar impressoras 3D em escolas públicas;

• Ensinar a estudantes de escolas públicas o desenvolvimento de modelagem em 
3D e Design para criação de produtos (esqueletos, órgãos, mapa da cidade, etc) que 
melhorem a qualidade do aprendizado escolar;

• Ensinar estudantes das escolas públicas a desenvolverem softwares e aplicativos 
voltados para solução de problemas vividos pela cidade, além de construir soluções 
para diminuir custos e aumentar a eficiência do serviço público municipal;  

• Ampliar a digitalização educacional, tendo como objetivo englobar as seguintes 
proposições:
 - Criação de plataforma para a oferta de cursos de capacitação, tendo como  
 foco a ampliação do projeto Qualifica Jovem; 
 - Criação de banco de talentos interligado a órgãos intermediadores de vagas  
 de estágio com os objetivos de aprimorar o conhecimento adquirido durante  
 as aulas e oferecer a inserção no mercado de trabalho;
 - Garantia do acesso à internet para jovens de famílias com baixa renda;
 -  Disponibilização de aulas e exercícios em plataformas multimídia;
 - Ampliação da oferta de aulas de robótica nas escolas da rede municipal. 

• Continuar qualificando o atendimento ao público com a aplicação direta da tecnologia, 
integrando serviços presenciais e eletrônicos, através de aplicativos em celulares ou tele 
atendimento, para garantir maior agilidade ao serviço e proporcionar mais comodidade 
para a população. 

• Estimular a criação de novas startups de tecnologia, através de parcerias com 
organizações que atuam na cidade ou universidades, para garantir que todas as 
soluções desenvolvidas possam ser aplicadas diariamente e, consequentemente, 
beneficiem a população. 

• Ampliar parcerias com as organizações ligadas ao Sistema S, que possuem 
atividades voltadas para treinamento profissional, assistência social, consultoria, 
pesquisa e assistência técnica, para a confecção das mais variadas soluções técnicas 
e tecnológicas.
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• Promover o desenvolvimento de Olinda como uma Cidade Inteligente, habilitando-a 
com os recursos requeridos.  

3.3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGOS.

O Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos constituiu um dos marcos principais 
do primeiro governo do Professor Lupércio, incluindo um grande número de ações em apoio 
ao desenvolvimento do empreendedorismo e fortalecimento das atividades da economia 
criativa em Olinda, além da facilitação e apoio ao desenvolvimento de atividades comerciais e 
shopping center.  

Para esse novo período 2021-2024 e OLINDA AVANÇAR serão realizadas a esse propósito 
ações como as seguintes:

• Promoção da formalização de profissionais autônomos;

• Estimular a economia criativa através de cursos e palestras;

• Descentralização da Sala do Empreendedor nos bairros;

• Revitalizar o Polo Comercial de Bairro Novo;

• Incentivar e apoiar a Associação Comercial e comerciantes locais, para promoções 
de uma semana nas compras de produtos e equipamentos (PromOlinda / 
LiquidOlinda);

• Criar polo comercial (Tipo Outlet ou Sulanca) em Peixinhos; 

• Incentivar pequenas empresas a gerar negócios inovadores, com foco no cotidiano 
e no meio ambiente, como o desenvolvimento de produtos sustentáveis na produção 
de outros bens;

• Continuar investindo em uma política de ciência, tecnologia e inovação para 
estimular o desenvolvimento da cidade, ampliando as potencialidades de Olinda para 
a ótica das cidades inteligentes;

• Implantação do projeto Territórios Inovadores em parceria com o Sebrae; 

• Reestruturação do Polo Comercial/Hospitalar da Avenida Getúlio Vargas;

• Apoiar e Capacitar as iniciativas das mulheres e homens no Artesanato, Panificação, 
Estética, Gastronomia e outros;

• Criação de pontos de lazer nos bairros para feiras culturais, shows e outras 
atividades de cultura e turismo;

• Organizar e capacitar barraqueiros da Beira Mar.
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4. MACRO EIXO DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÚBLICA 

 • Governança e Gestão Pública de Resultados

No período de 2017 a 2020 foi adotada uma série de medidas para melhoria da gestão municipal 
tais como, a redução de secretarias e controle do gasto público. Foram implementadas ações 
gerenciais a exemplo do planejamento estratégico e ações de monitoramento periódicos para 
avaliar as metas das ações planejadas. Foi aperfeiçoado os processos de compras públicas. 
Foram realizadas atividades de capacitação dos servidores e realizadas melhorias na área de 
informática.

Para o período de 2021 a 2024 é necessário avançar ainda mais na melhoria da gestão 
pública no nível da governança, gerencial e operacional.

É preciso também investir na racionalização dos processos de trabalho buscando maximizar 
a sua automação na busca de um governo digital.

Na área de pessoal aperfeiçoar a política de pessoal com a estruturação de cargos e carreiras 
bem como o programa de capacitação focado em desenvolvimento de habilidades e 
competências. Adoção de avaliação de desempenho.

Será necessário avaliar as consequências que a Reforma Administrativa trará ao nível do 
município.

 • Finanças Públicas:

Houve um trabalho intenso em busca do equilíbrio fiscal no primeiro mandato. Foi necessário 
melhorar a arrecadação dos tributos bem como fazer uma busca incessante para renovação 
de convênios com os governos estadual e federal.

Pelo lado da despesa procurou se tomar medidas para melhoria do gasto. A orientação era 
fazer mais com menos, ou seja, aumentar a eficiência da administração.

Com advento da Reforma Tributária será necessário adaptar o município para um novo cenário.

Como consequência da pandemia estamos vivendo uma nova crise econômica e fiscal que 
terá sérios rebatimentos nas finanças do município. Terão que ser adotar medidas severas em 
relação ao gasto público, bem como criar novas alternativas de receitas.
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CONCLUSÃO

As propostas apresentadas para OLINDA AVANÇAR confirmam o compromisso do candidato 
Professor Lupércio com o futuro e o bem-estar dos olindenses, na linha das bem-sucedidas 
ações que executou no mandato que se encerra ao final de 2020.

Do mesmo modo que aconteceu no mandato atual, são propostas que integram o Poder 
Público, Iniciativa Privada e Comunidades para sua execução e demandam a articulação com 
o Governo do Estado e o Governo Federal, buscando alinhar esforços e recursos para fazer 
frente aos desafios sociais, culturais, técnicos e financeiros envolvidos em sua viabilização.

Constitui ainda o Plano de Governo apresentado o registro de compromissos do candidato 
para com o povo olindense, permitindo seu acompanhamento e avaliação do mandato pelos 
eleitores ao longo de seu período do tempo.  




