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Nosso Estado vem sofrendo, nos últimos 8 anos, com o pior Governo de toda a história de Pernambuco: 

• Obras estão inacabadas; 
• Tetos de hospitais caindo em meio aos pacientes e médicos; 
• Superlotação em corredores nas unidades de saúde; 
• Transporte urbano caótico; 
• Rodovias intransitáveis. 

Pernambuco deixou de ser um líder regional para ser destaque negativo nas piores estatísticas do Brasil e do Nordeste. Somos o pior em geração 
de empregos, o segundo pior nos índices da linha de pobreza, o terceiro pior no aumento das mortes violentas e o terceiro pior em desigualdade de renda. 
Na economia, somos o segundo pior em ambiente de negócios e o sétimo pior na capacidade de investimentos.  

Com o objetivo de colocar o Estado de Pernambuco como referência no Nordeste e no Brasil, apresentamos a nossa proposta de Plano de Governo. 

Nosso Plano foi construído com propostas e não com promessas, a partir dos anseios do povo de Pernambuco, da sociedade civil, dos trabalhadores, 
das instituições religiosas, dos sindicatos, das entidades de classes e dos setores econômicos, por meio do Projeto Simbora Mudar Pernambuco, através 
de reuniões e visitas aos municípios.  

As ideias e sugestões obtidas vão possibilitar a volta do crescimento econômico, a geração de emprego e renda, a redução da violência, a segurança alimentar, 
a melhoria dos serviços de saúde, a inovação na educação e os novos investimentos púbicos e privados, que terão as seguintes diretrizes: 

CONSTRUIR   
UM NOVO FUTURO PARA PERNAMBUCO

TERMINAR AS OBRAS INACABADAS; 
RETOMAR A GERAÇÃO DE EMPREGOS POR MEIO DE MAIS INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS; 
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 
INCENTIVAR A ECONOMIA CIRCULAR (TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS); 
GOVERNAR COM TODOS (MENOS NO GABINETE E MAIS NOS MUNICÍPIOS).



Com base nessas diretrizes, organizamos em 5 eixos a nossa proposta de Plano de Governo: 

Esses eixos estão alinhados com a Estratégia Federal para o Desenvolvimento do Brasil 2020-2030, do Decreto Federal 10.531/20, com os Planos 
Plurianuais (PPAs), com as Leis das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e as Leis Orçamentárias Anuais (LOA) dos Governos Federal, Estadual e Municipais 
2020 – 2023. 

Nosso plano irá proporcionar ao cidadão pernambucano uma nova história; as pessoas, as famílias e a sociedade receberão do Estado uma melhor 
qualidade nas prestações dos serviços de saúde, educação e segurança, inclusive ampliações dos programas sociais através de um censo social, bem 
como a criação de um ambiente de negócios capaz de promover o desenvolvimento econômico sustentável, com geração de emprego e renda. 

Finalizando, no decorrer da elaboração da proposta de Plano de Governo, identificamos problemas que afetam a população, as empresas e requerem 
ações imediatas por meio da proposição de projetos de leis já enviados à Assembleia Legislativa, que, após suas aprovações, serão implementados 
pelo nosso Governo: 

INFRAESTRUTURA ECONÔMICO SOCIAL AMBIENTAL GOVERNANÇA

AMPLIAÇÃO DA TARIFA SOCIAL DA ÁGUA, QUE IRÁ BENEFICIAR 2,3 MILHÕES DE FAMÍLIAS; 
CONGELAMENTO DO IPVA, QUE IRÁ BENEFICIAR 3 MILHÕES DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS; 
EXTINÇÃO DO FEEF – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL, QUE TORNARÁ MAIS COMPETITIVO O PRODEPE.

CONSTRUIR   
UM NOVO FUTURO PARA PERNAMBUCO



Nosso Plano de Governo 
são PROPOSTAS e NÃO 
PROMESSAS, trazendo mais 
esperança nesse caminho. 
“CONSTRUIR UM NOVO 
FUTURO PARA PERNAMBUCO.” 
ANDERSON FERREIRA



INDICADORES - 2021 Ranking  de PERNAMBUCO no BRASIL

TAXA DE DESEMPREGO  1º - Primeiro pior no Brasil 
27º - Posição no ranking no Brasil

LINHA DE POBREZA   2º - Segundo pior no Brasil 
26º - Posição no ranking no Brasil

AMBIENTE DE NEGÓCIOS   2º - Segundo pior no Brasil 
26º - Posição no ranking no Brasil

DESIGUALDADE DE RENDA   3º - Terceiro pior no Brasil 
25º - Posição no ranking no Brasil

NÚMERO DE MORTES VIOLENTAS  3º - Terceiro maior no Brasil 
25º - Posição no ranking no Brasil

RENDA NOMINAL POR PESSOA   4º - Quarto pior no Brasil 
24º - Posição no ranking no Brasil

CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS   7º - Sétimo pior no Brasil 
21º - Posição no ranking no Brasil

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH 10º - Décimo pior no Brasil 
18º - Posição no ranking no Brasil

PERNAMBUCO NAS PIORES POSIÇÕES 

FONTE:  IBGE, BANCO MUNDIAL, TESOURO    NACIONAL.



O GOVERNO BOLSONARO AJUDOU MUITO PERNAMBUCO

CONCLUSÃO DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO: 
R$ 3,5 BILHÕES – 98 CIDADES BENEFICIADAS; 
  
CONCLUSÃO DO RAMAL DO AGRESTE: 
2,2 MILHÕES DE PESSOAS BENEFICIADAS; 
  
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS: 
R$ 378,9 MILHÕES; 
  
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO BR-428 - PETROLINA: 
R$ 23 MILHÕES EM INVESTIMENTOS; 
  
CONCESSÃO DO AEROPORTO DE PETROLINA: 
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS R$ 4 BILHÕES; 
  
AUTORIZAÇÃO PARA A NOVA FERROVIA DA TRANSNORDESTINA 
(CURRAIS NOVOS/PI – IPOJUCA/SUAPE): 
PREVISÃO DE INVESTIMENTOS R$ 5 BILHÕES; 
  
PLANO SAFRA: 
R$ 4,7 BILHÕES EM CRÉDITOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA; 

CONCLUSÃO DO LEILÃO 5G: 
PESSOAS, CIDADES E ESCOLAS CONECTADAS À INTERNET ATÉ 2025;

AUXÍLIO BRASIL: 
1,4 MILHÕES DE FAMÍLIAS RECEBEM R$ 400,00 P/MÊS; 
  
AUXÍLIO GÁS: 
443 MIL FAMÍLIAS BENEFICIADAS; 
  
CASA VERDE AMARELA: 
48 MIL FAMÍLIAS BENEFICIADAS;                                                  
  
RECURSOS TRANSFERIDOS NA PANDEMIA: 
R$ 3,1 BILHÕES; 
  
AUXÍLIO EMERGENCIAL R$ 19,8 BILHÕES: 
BENEFICIANDO 3,7 MILHÕES DE FAMÍLIAS; 
  
VACINAS CONTRA COVID: 
22,9 MILHÕES DE DOSES; 
  
GARANTIA DA MERENDA MESMO EM ESCOLAS FECHADAS: 
R$ 569 MILHÕES; 
  
EMPRÉSTIMOS PARA 19 MIL MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: 
R$ 1,55 BILHÕES.
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Segundo dados do TCE são mais de 1.600 obras inacabadas, que serão analisadas e priorizadas. 

• Na mobilidade urbana, iremos concluir as obras das estações do BRTs e dos terminais integrados.  

• Concluiremos as obras de requalificações das rodovias BR-232 e da duplicação da BR-104 (Caruaru – Taquaritinga do Norte). 

• Viabilizaremos o projeto do Arco Metropolitano e as construções de 4 barragens na Mata Sul (Gatos- Lagoa dos Gatos, Igarapeba - São Benedito do Sul, 

Guabiraba - Barra de Guabiraba e Panelas II - Cupira), e a barragem de Pereira, em Moreno, que beneficiarão mais de 1,3 milhões de pernambucanos. 

• A Adutora de Serro Azul será finalizada para levar água da Barragem de Serro Azul (Rio Una) ao Agreste do Estado, beneficiando 10 municípios. Terminaremos 

também a Adutora do Agreste trazendo água da Transposição do Rio São Francisco, beneficiando 2,2 milhões de pessoas.  

• Vamos reavaliar o cronograma de execução do contrato da PPP do saneamento da Região Metropolitana, sob a responsabilidade da Compesa, que deverá 

beneficiar mais de 3 milhões de pessoas.  

• Iremos concluir a execução das obras contra a inundação da Bacia do Fragoso, em Olinda, compreendendo canais, sistema viário, conjuntos habitacionais 

      e lagoas de retenções. O projeto irá beneficiar mais de 700 mil pessoas. 

• Reduziremos o déficit habitacional para famílias de baixa renda através de parcerias com o Governo Federal no Programa Casa Verde e Amarela. Esses 

investimentos públicos vão gerar mais empregos e renda.

INFRAESTRUTURA

TERMINAR AS OBRAS INACABADAS

Investir em infraestrutura, priorizando a conclusão das obras inacabadas.

1



Requalificação da malha rodoviária: 

• Requalificar BR-232 e duplicação 
da BR-104; 

• Viabilizar o projeto do Arco 
Metropolitano; 

• Alinhar as ações do Governo ao 
Plano Nacional de Logística 2035 
– PNL, da Estatal Federal Empresa 
de Planejamento e Logística S/A.

Reavaliar a execução das obras de 
saneamento: 

• Concluir as obras da Bacia do 
Fragoso, em Olinda; 

• Reavaliar o cronograma de 
execução das obras de 
saneamento prevista no contrato 
da PPP da Região Metropolitana; 

• Alinhar as ações do Governo ao 
Caderno Estratégico de 
Saneamento Básico do Ministério 
do Desenvolvimento Regional – 
MDR; 

• Incrementar o Programa Casa 
Verde e Amarela.

Melhorar os serviços de transporte 
para a população: 

• Concluir as  obras de estações BRTs, 
Terminais Integrados; 

• Requalificar os Terminais 
Rodoviários Intermunicipais; 

• Alinhar as ações do Governo ao 
Programa de Mobilidade Urbana do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional - MDR; 

• Coordenar as ações preventivas 
contra enchentes e ocupações 
desordenadas; 

• Alinhar as ações do Governo com o 
Programa de Defesa Civil do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional – MDR.

Viabilizar a conclusão das obras hídricas: 

• Construir 4 barragens na Mata Sul 
(Gatos- Lagoa dos Gatos, Igarapeba - São 
Benedito do Sul, Guabiraba - Barra de 
Guabiraba e Panelas II - Cupira), a 
barragem de Pereira, em Moreno, que 
beneficiará 1,3 milhões de 
pernambucanos; 

• Concluir a Adutora de Serro Azul, 
beneficiando 10 municípios do Agreste, e 
a conclusão da Adutora do Agreste que 
compõe o projeto da transposição, 
beneficiando 2,2 milhões de pessoas; 

•  Alinhar as ações do Governo ao Caderno 
Estratégico de Segurança Hídrica do 
Ministério do Desenvolvimento Regional 
– MDR; 

• Executar obras de reparos em barragens 
com riscos.

Mobilidade 
e gestão urbana Rodovias Segurança hídrica Saneamento e  

habitação

INFRAESTRUTURA

TERMINAR AS OBRAS INACABADAS

Investir em infraestrutura, priorizando a conclusão das obras inacabadas.
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Promover a recuperação dos investimentos e o crescimento econômico sustentável, com foco na geração de empregos.

• Vamos focar na consolidação dos grandes empreendimentos estruturadores, que trarão mais desenvolvimento e geração de empregos e renda, 
com investimentos na ordem de R$ 15 bilhões e geração de 22 mil empregos; 

• O nosso Programa prevê a obtenção, junto ao Governo Federal, da autonomia do Porto de Suape, a instalação do 2º terminal de containers, o 
apoio à duplicação da refinaria Abreu e Lima, pela Petrobras, e na implantação da Nova Transnordestina, como também na execução da 
infraestrutura para viabilizar a Escola de Sargentos das Armas; 

• Além dos empreendimentos estruturadores, iremos também fortalecer o turismo no litoral Norte e Sul, o turismo gastronômico, rural, religioso, 
cultural e de negócios. Serão executadas as obras de requalificação do Aeroporto de Fernando de Noronha; 

• Incentivaremos os Micro Empreendedores Individuais (MEI) e as Micros e Pequenas Empresas, responsáveis pela maioria dos empregos gerados.  
• Melhoraremos o ambiente de negócios para atração de novas empresas através da revisão das políticas de incentivos fiscais do Estado; 
• Fomentaremos a qualificação da mão de obra em parceria com as iniciativas públicas e privadas; 
• Viabilizaremos novos investimentos por meio das Parcerias Público-Privadas (PPP) na área da saúde; 
• Ampliaremos a utilização de novas fontes energéticas, tais como: eólica, fotovoltaica, biogás e hidrogênio verde; 
• Por fim, promoveremos a implantação da tecnologia 5G para modernização do Estado e a transformação digital da sociedade.

RETOMAR A GERAÇÃO DE EMPREGOS ATRAVÉS 
DE MAIS INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS

ECONÔMICO

2



Consolidar os 
empreendimentos 
estruturadores: 

• Apoio na duplicação 
da Refinaria Abreu e 
Lima; 

• Expansão da Vivix na 
implantação da Nova 
Transnordestina; 

• Implantação da 
Escola de Sargentos 
das Armas; 

• Instalação do 2º 
Terminal de 
Containers; 

• Autonomia do Porto 
de Suape.

Fortalecer 
o turismo: 

• Retomar o turismo nos 
litorais Norte e Sul; 

• Melhorar a infraestrutura 
de Fernando Noronha; 

• Desenvolver o turismo 
gastronômico, rural, 
religioso, cultural e de 
negócios; 

• Melhorar a infraestrutura 
aeroportuária; 

• Alinhar as ações do 
Governo ao mapa 
estratégico do Ministério 
do Turismo - MT.

Gerar novas oportunidades 
de empregos: 

• Atração de novos 
empreendimentos; 

• Incentivaremos os Micro 
Empreendedores Individuais 
(MEI) e as Micros e Pequenas 
Empresas, responsáveis pela 
maioria dos empregos gerados; 

• Fomentar a qualificação da mão 
de obra em parcerias e 
convênios com iniciativas 
públicas e privadas; 

• Alinhar as ações do Governo 
aos Programas de Geração de 
Empregos do Ministério do 
Trabalho – MT, Renda e 
Oportunidade e Pronatec.

Aumentar a 
capacidade de 
investimentos: 

• Viabilizar as 
Parcerias Público- 
Privadas (PPP) na 
área da saúde; 

• Reanalisar a 
política de 
incentivos fiscais 
do Estado para 
atrair novos 
empreendimentos.

Promover a 
implantação de novas 
tecnologias para 
transformação digital: 

• Promover a utilização 
da tecnologia 5G.

Ampliar a utilização 
de fontes de 
energias 
renováveis na 
matriz energética: 

• Investimentos na 
adoção de novas 
fontes: eólica, 
fotovoltaica, 
biogás e 
hidrogênio verde.

Desenvolvimento 
 Econômico Turismo Trabalho e Renda Investimentos Eficiência 

Energética
Novas  

Tecnologias 

Promover a recuperação dos investimentos e o crescimento econômico sustentável, com foco na geração de empregos.

RETOMAR A GERAÇÃO DE EMPREGOS ATRAVÉS 
DE MAIS INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS

ECONÔMICO
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• Ampliaremos o acesso às políticas públicas e aos programas de combate à miséria e à pobreza, através de um Censo Social; 
• Implementaremos a Tarifa Social da Água, que beneficiará mais de 2,3 milhões de famílias; 

• Promoveremos uma educação empreendedora alinhada à revolução tecnológica e à qualificação técnica dos jovens, para inserção no 
mercado de trabalho, com a utilização da tecnologia 5G. Apoiaremos a educação básica junto aos municípios, viabilizando o aumento 
de vagas em creches e escolas; 

• Na Saúde, iremos fortalecer a descentralização e interiorização da assistência médica, executar a requalificação e manutenção dos 
equipamentos públicos e viabilizar novos investimentos através de Parcerias Público-Privadas – PPPs; 

• Para diminuir a violência, iremos implementar uma força-tarefa emergencial, mobilizando todos os órgãos de segurança federais, 
estaduais e municipais, bem como o Poder Judiciário e a Sociedade Civil, em ações integradas de inteligência; 

• Ampliaremos a participação e proteção da mulher na sociedade e no mercado de trabalho, por meio de cursos profissionalizantes, 
cuidados com a saúde, prevenção à violência e orientação jurídica; 

• Também serão realizadas a valorização, a equidade e o respeito a todos, seja no combate ao trabalho escravo e infantil, na reinserção 
social de usuários de drogas ou nos direitos do nascituro.

Promover o bem-estar das famílias, com foco na inclusão social e cidadania, para redução das desigualdades sociais.

SOCIAL
3 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Ampliação do acesso a 
políticas públicas 
através do Censo Social:  

• Realizar o Censo 
Social para 
ampliarmos os 
programas de 
combate à miséria e à 
pobreza; 

• Implantar a Tarifa 
Social da Água, 
incluindo 2,3 milhões 
de famílias no 
benefício.

Promover a equidade 
e o respeito a todos: 

• Combate ao trabalho 
escravo e infantil; 

• Reinserção social de 
usuários de drogas e 
direitos do nascituro; 

• Alinhar as ações do 
Governo ao 
Planejamento 
Estratégico do 
Ministério da Mulher, 
da Família e dos 
Direitos Humanos.

Ampliar a participação 
e proteção da mulher 
na sociedade:  

• Ampliação do 
mercado de trabalho; 

• Criação de cursos 
profissionalizantes, 
saúde, prevenção à 
violência; 

• Orientação jurídica; 
• Alinhamento de ações 

do Governo ao 
Planejamento 
Estratégico do 
Ministério da Mulher, 
da Família e dos 
Direitos Humanos.

Implementação de 
uma força-tarefa para 
combater a violência: 

• Mobilização de todas 
as forças de 
segurança, judiciário e 
sociedade civil em 
ações emergenciais de 
combate à violência; 

•  Alinhar ações do 
Governo ao Plano 
Nacional de Segurança 
Pública e Defesa 
Social do Ministério da 
Justiça e Segurança 
Pública.

Manutenção e requalificação 
dos equipamentos de saúde e 
ampliação dos programas de 
atendimento: 

• Fortalecer a 
descentralização e 
interiorização da assistência 
médica; 

• Executar a requalificação e 
manutenção dos 
equipamentos públicos; 

•  Viabilizar novos 
investimentos através de 
Parcerias Público-Privadas – 
PPPs; 

• Alinhar as ações do Governo 
ao Planejamento 
Estratégico do Ministério da 
Saúde.

Promover uma educação 
empreendedora alinhada 
à revolução tecnológica:  

• Qualificação técnica 
para inserção dos 
jovens no mercado; 

• Utilização de 
tecnologia de inovação 
(5G); 

• Apoiar a educação 
básica municipal, 
inclusive com aumento 
de vagas em creches. 

INCLUSÃO 
SOCIAL EDUCAÇÃO SAÚDE SEGURANÇA MULHER DIREITOS 

 HUMANOS

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SOCIAL
Promover o bem-estar das famílias, com foco na inclusão social e cidadania, para redução das desigualdades sociais.
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• Vamos incentivar a economia circular junto aos municípios, através da coleta comunitária e destinação dos resíduos sólidos 
para tratamento na maior planta mecanizada da América Latina, localizada na Região Metropolitana, com capacidade de 
500 mil toneladas/ano, gerando emprego e renda para os catadores, além de melhorar a preservação do meio ambiente, 
com a redução da poluição dos canais, dos lagos, dos rios e do mar;  

• Iremos viabilizar um  plano de engorda das praias de todo o litoral da Região Metropolitana, nos trechos de Recife-Olinda-
Paulista e Itamaracá-Goiana; 

• Incentivar a economia de baixo carbono na redução das emissões na atmosfera, através do uso de energias limpas; 

• Ampliar as políticas públicas de proteção animal. 

AMBIENTAL
Promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, com foco na preservação do meio ambiente 
e desenvolvimento econômico e social.

INCENTIVAR A ECONOMIA CIRCULAR – TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS4



Plano de engorda do litoral e 
preservação dos biomas: 

• Obras de engorda das praias do 
litoral de Recife-Olinda-Paulista 
e Itamaracá-Goiana; 

• Combater o processo de 
desertificação, usos 
sustentáveis da biodiversidade, 
projetos verdes de 
infraestrutura.

Tratamento sustentável dos 
resíduos sólidos: 

• Tratamento final de resíduos 
através da coleta 
comunitária; 

• Reciclagem e logística 
reversa; 

• Alinhar as ações do Governo 
ao Planejamento Estratégico 
Integrado do Ministério do 
Meio Ambiente.

Promover a descarbonização 
da economia no Estado: 

• Apoiar a redução das emissões 
de carbono na atmosfera 
através do uso de energias 
limpas.

Ampliar as políticas públicas de 
proteção animal: 

• Implantar unidades básicas de 
saúde dos animais; 

• Campanhas em parcerias com as 
Prefeituras e as Organizações de 
Proteção aos Animais da 
Sociedade Civil.

Resíduos sólidos Sustentabilidade Economia de baixo 
carbono

Proteção Animal

INCENTIVAR A ECONOMIA CIRCULAR – TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

AMBIENTAL
Promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, com foco na preservação do meio ambiente e 
desenvolvimento econômico e social.
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• Nossa gestão terá como diretriz um governo itinerante, mais presente nos municípios, ouvindo a população e os gestores 
municipais, para os ajustes necessários nas ações governamentais; 

• Essas ações governamentais serão baseadas na Liderança, Estratégia, Controle e Gestão, para obtermos resultados 
eficientes e melhorias das capacidades de entrega de serviços pelo Estado;  

• Serão alvo de monitoramento todos os objetivos, indicadores e metas, que estarão alinhados com as diretrizes norteadoras e 
os eixos estratégicos do Plano de Governo, em todas as unidades e organizações envolvidas, para sua execução em todo o 
Estado. 

Tão importante quanto o monitoramento, será a Gestão de Riscos e Controles Internos, através da auditoria interna, 
responsabilização e transparência.

Aprimorar a governança pública, com focos nas entregas efetivas de serviços ao cidadão e na melhoria do ambiente de negócios.

GOVERNAR COM TODOS: 
MENOS NO GABINETE E MAIS NOS MUNICÍPIOS
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Desenvolvimento de práticas 
de natureza humana: 

• Pessoas e competências; 
• Princípios e 

comportamentos; 
• Liderança organizacional e 

sistema de governança.

• Definição e 
monitoramento de 
objetivos; 

• Indicadores e metas, bem 
como: alinhamento entre 
planos e operações de 
unidades e organizações 
envolvidas na sua 
execução.

• Gestão de Riscos e 
Controles Internos; 

• Auditoria interna; 
• Responsabilização e 

transparência.

Governar com todos:  

• Menos no gabinete  
e mais nos municípios.

Gestão Liderança Estratégia Controle

Aprimorar a governança pública, com focos nas entregas efetivas de serviços ao cidadão e na melhoria do ambiente de negócios.

GOVERNAR COM TODOS: 
MENOS NO GABINETE E MAIS NOS MUNICÍPIOS
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NOSSAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS

• Como resultado da nossa proposta de Plano de Governo, identificamos problemas que afetam a 
população, as empresas e requerem ações imediatas por meio de projetos de leis já enviados à 
Assembleia Legislativa: 

O que congela a base de cálculo do IPVA (TABELA FIPE) para o exercício de 2023, diminuindo o aumento do 
imposto decorrente da valorização dos veículos usados, beneficiando mais de 3 milhões de proprietários de 
veículos no Estado; 

O que veda a prorrogação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, em vigor até 31/12/2022, que vem 
onerando as empresas pernambucanas incluídas nos Programas de Incentivos Fiscais com a cobrança de 
10% a mais do ICMS; a proposta de vedação à prorrogação do FEEF trará mais competitividade, segurança 
jurídica e geração de empregos pelas nossas empresas industriais, atacadistas e centros de distribuição;  

O que universaliza a Tarifa Social da Água, com a inclusão automática das famílias cadastradas nos 
programas sociais do Governo Federal, via cadastro do CadÚnico, a exemplo da Tarifa Social de Energia 
Elétrica; a proposta ampliará o número de famílias beneficiadas das atuais 98 mil para até 2,3 milhões.



Construir um novo futuro 
para Pernambuco


