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INTRODUÇÃO

A Frente Popular de Sertânia apresenta, através deste Plano de
Governo, as suas principais propostas para a administração municipal no
período de 2017-2020.
Com uma vasta experiência adquirida ao longo do tempo que ocupou os
cargos de Prefeito (dois mandatos, de 1997 a 2004), Secretário de Estado de
Agricultura e Reforma Agrária (2007 a 2010) e estando atualmente exercendo o
seu terceiro mandato consecutivo de Deputado Estadual, o candidato a prefeito
Ângelo Ferreira (PSB), ao lado do candidato a vice-prefeito Antônio Almeida
(PV), vereador no 2º mandato e que foi por duas vezes Secretário de
Agricultura do município, apoiados por uma ampla coligação, e principalmente
pela população de Sertânia, irão desenvolver uma administração
compromissada em atender as demandas do povo e que irá colocar, mais uma
vez, Sertânia em uma posição de destaque, compatível com a sua importância
no Estado de Pernambuco, a exemplo do que ocorreu nas gestões do PSB no
município.
O Plano de Governo ora apresentado representa a concretização de
uma gestão moderna e democrática que desenvolverá ações, programas e
projetos que irão melhorar os serviços oferecidos pelo governo municipal em
todas as áreas de sua atuação; valorizar e respeitar o aposentado, o
pensionista e o servidor municipal (efetivo ou contratado); incentivar atividades
de lazer e manifestações culturais e artísticas; promover atividades que
possibilitem a geração de emprego e renda e apoiar o homem do campo entre
outras ações.
Inúmeras propostas darão subsídios para o desenvolvimento do Plano
de Governo da Frente Popular de Sertânia. Entre elas estão a redução da
quantidade de secretarias para enxugar a máquina administrativa; a realização
de concurso público; a implantação do programa Prefeitura nas Comunidades,
para melhor conhecer as necessidades da população; implantação da Gestão
Participativa, através das associações de bairros e comunitárias rurais.
Com coerência e viabilidade, as propostas aqui descritas serão
colocadas em prática por meio de políticas públicas executáveis e
participativas, inclusive com parcerias firmadas com Secretarias Estaduais,
Ministérios, sindicatos, associações, outras organizações não governamentais,
além da iniciativa privada.
A apresentação deste Plano de Governo não significa que o conjunto de
propostas esteja concluído e nem tampouco será imposto à população. Outras
sugestões poderão ser feitas no decorrer da campanha eleitoral. O referido
documento traz apenas um delineamento das principais ações que serão
desenvolvidas por um governo que RENOVARÁ A ESPERANÇA DO POVO
SERTANIENSE.

ÂNGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
CANDIDATO A PREFEITO

ANTÔNIO MONTEIRO DE ALMEIDA
CANDIDATO A VICE-PREFEITO
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EDUCAÇÃO


Ampliar oferta e atendimento da Educação Infantil, com a extensão da
escolaridade obrigatória para crianças de três a cinco anos, na
modalidade creche;



Garantir o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos a todas as
crianças de 6 a 14 anos;



Concluir a construção e colocar em funcionamento a creche do Alto do
Céu;



Construir mais creches, inclusive em vilas e povoados, quando possível;



Garantir o Ensino Fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso
na idade própria ou que não o concluíram, buscando erradicar o
analfabetismo, considerando-se a Alfabetização de Jovens e Adultos,
como ponto de partida e parte integrante dessa modalidade de ensino;



Promover a valorização dos profissionais da educação, com o piso
salarial e Plano de Cargos e Carreiras;



Garantir às pessoas com deficiências o acesso ao Atendimento
Educacional Especializado (AEE);



Criar uma equipe multidisciplinar composta
Fonoaudiólogo, Psicopedagogo e Assistente social;



Implantar um sistema de monitoramento e avaliação com o objetivo de
alcançar as metas estabelecidas para o ensino de qualidade – IDESE –
(Índice de Desenvolvimento da Educação de Sertânia), que terá a
função de dialogar com a escola, fornecendo o diagnóstico de sua
qualidade;



Construir Salas de Recursos Multifuncionais (SRM);



Ampliar a realização de práticas culturais e esportivas nas escolas,
garantindo os espaços necessários;



Melhorar o transporte escolar;



Buscar recursos para construir um moderno prédio para nova Biblioteca
Pública Municipal, com amplo acervo e laboratório de informática com
acesso à Internet;



Adquirir equipamentos diversos e modernos para utilização no processo
de ensino-aprendizagem;



Ampliar, quando necessário, o número de Educadores de Apoio nas
Escolas;

por

Psicólogo,
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Construir escolas e ampliar, quando necessário, as existentes;



Buscar recursos para construir uma moderna escola na sede do
município, destinada ao Ensino Fundamental, com a implantação da
Educação em Tempo Integral;



Implantar, gradativamente, o Ensino em Tempo Semi-integral nas
escolas municipais;



Adquirir mobiliários para as escolas da Rede Municipal;



Melhorar a merenda escolar, adquirindo alimentos junto aos agricultores
familiares de Sertânia, suas associações, e ao CEDOCA, oferecendo
também maior variedade e qualidade, sobretudo alimentos “in natura” e
de produção local;



Garantir a distribuição de insumos e materiais para profissionais da
educação, estudantes de Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e
II na rede Municipal de Ensino, visando melhores condições de trabalho
e de ensino-aprendizagem;



Criar a Premiação “Aluno Modelo”, para estudantes do Ensino
Fundamental na rede Municipal;



Parceria com o Programa Mãe Coruja para alfabetizar mães que não
tiveram acesso à escola;



Premiar escolas, professores e alunos que atingirem as metas
estabelecidas;



Parceria com o CREAS para atendimento aos alunos que estejam em
vulnerabilidade social;



Formalizar parceria entre as secretarias de Educação, Saúde e
Desenvolvimento Social, com atendimento psicológico para alunos e
professores;



Firmar parcerias com universidades para trazer cursos superiores para o
Município;
Ampliar o cursinho preparatório, visando atender demandas para
vestibular, concurso e ENEM;




Ampliar o número de laboratórios de informática, na cidade, vilas e
povoados, melhorando o funcionamento e o acesso ao público;



Implementar, dentro das possibilidades técnicas,
abastecimento d’água nas escolas que não possuam;



Dotar a Casa de Estudante de Sertânia de uma melhor estrutura e
funcionamento, condizentes com as necessidades dos estudantes;

sistema

de
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Implementar trabalhos sócio-educativos com as famílias, a fim de
fortalecer os vínculos familiares e comunitários (integração famíliaescola-comunidade), abrindo as escolas no final de semana para
atividades de lazer, esportes e cultura, tornando-as equipamentos de
uso importantes para a população de cada localidade onde estejam
situadas;



Implantar uma Escola Municipal de Idiomas Inglês e Espanhol.

JUVENTUDE, ESPORTES E CULTURA


Construir o Cineteatro Municipal, no prédio do antigo Cine Emoir;



Disponibilizar internet grátis Wi-Fi em algumas localidades do município;



Realizar, em parceria com o Governo do Estado, Senac, Sesc, Sebrae,
Senai, Sesi, cursos profissionalizantes, possibilitando à população local,
sobretudo os jovens, capacitação e oportunidade de ingressar no
mercado de trabalho;



Ampliar o ensino da música às crianças e adolescentes, utilizando a
Escola Sebas Mariano, as Escolas de Violão e de Sanfona e as
Associações Comunitárias Rurais;



Realizar atividades de lazer na Praça de Eventos, com o objetivo de
valorizar os artistas da cidade e da região, tornando aquele espaço um
centro de lazer, cultura, entretenimento e de alimentação;



Construir o Centro de Artesanato no Alto do Rio Branco;



Firmar novas parcerias com entidades de fomento cultural;



Criar o Calendário Cultural, incluindo todas as festas populares do
município;



Resgatar as festas populares da cidade, vilas, povoados e sítios;



Incentivar a vocação do artesanato da cidade, bem como das vilas e
povoados, criando Polos de Artesanato;



Criar um Museu em referência ao filme Central do Brasil, em Cruzeiro do
Nordeste;
Criar o Programa Cinema e Teatro Popular no cineteatro Emoir e nas
escolas, feiras, bairros, vilas, povoados e associações rurais, consistindo
no incentivo ao surgimento de novos talentos, aulas de artes cênicas,
apresentação de clássicos do cinema nacional e internacional;
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Apoiar e incentivar o surgimento de novos grupos culturais de danças,
teatro, musicais, dentre outros;



Manter e ampliar junto ao Governo do Estado, apoio à Semana
Estudantil de Artes de Sertânia;



Criar a “Semana Cultural e Esportiva” na época do Aniversário do
Município, divulgando os artistas e o artesanato locais, os esportes, a
história e os símbolos de Sertânia;



Valorizar as expressões culturais através da elaboração de um mapa
cultural do município;



Estimular a criação de escolinhas de futebol, futsal, handebol, voleibol e
outras modalidades;



Criar centros de lazer com jogos de dominó, xadrez, ping-pong, damas,
dentre outros, na cidade, vilas, povoados e sítios, utilizando os espaços
públicos existentes;



Apoiar a reforma do América Esporte Clube, através de parcerias com a
direção, associados e comércio local, com o objetivo de criar mais um
ponto de encontro para a população;



Valorizar os artistas locais (poetas, forró pé-de-serra, aboiadores,
violeiros, sanfoneiros etc.);



Apoiar as pegas de boi, cavalgadas e vaquejadas;



Apoiar os Jogos Escolares Municipais;



Incentivar e apoiar o surgimento de novos atletas e paratletas, através
de escolinhas contínuas;



Transformar o Ginásio Epaminondas Morais em "Fábrica de Esportes de
Sertânia", com âmbito para o esporte educacional, de rendimento e
lazer;



Criar o "DOMINGO NA PRAÇA" com atividades esportivas recreativas e
valorização da saúde;



Aquisição de equipamentos de ginástica para praças, academias da
cidade e de saúde;



Potencializar o acesso dos jovens com deficiência às diversas
modalidades esportivas;



Apoiar as práticas esportivas, na cidade e seus bairros, vilas, povoados
e sítios;
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Melhorar as quadras de esportes existentes nos distritos e construir
outras na cidade, vilas, povoados e sítios;



Recuperar o estádio Odilon Ferreira, com novas arquibancadas, cabine
de imprensa, iluminação, novo gramado e sistema de irrigação;



Melhorar o campo de futebol da Escola Agrícola, estudando a
possibilidade de implantação de gramado;



Incentivar, apoiar e construir campos de futebol, na cidade, vilas,
povoados e sítios;



Buscar recursos para construir coberturas nas quadras das escolas da
zona urbana e rural;



Manter núcleos contínuos de práticas esportivas nas vilas e povoados,
possibilitando intercâmbio contínuo com a sede do município;



Realizar anualmente o Campeonato Rural de Futebol;



Apoiar o plano de monitoramento contínuo das Seleções Municipais com
foco para a Copa do Interior de Futebol e Jogos Abertos de
Pernambuco;



Criar um calendário anual esportivo para o município, estimulando
também o Turismo através da realização de eventos;



Buscar parceria com os grandes clubes Olimpícos e Paralimpícos de
Pernambuco para executar o programa "SERTÂNIA REVELA";



Capacitar os gestores esportivos e profissionais do esporte do município
através de parceria com o Governo do Estado;



Criação do Conselho Municipal de Esportes.

DESENVOLVIMENTO URBANO


Criar o Pátio da Feira;



Construir, recuperar, revitalizar e modernizar as praças da cidade, vilas
e povoados;



Reformar e equipar a Praça de Eventos Olavo Siqueira, com a inclusão
de praça de alimentação e parque infantil;



Criar uma usina de asfalto;



Conservação do asfalto de ruas da cidade e outras localidades;
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Asfaltamento de novas vias;



Construir os Portais de entrada da Cidade;



Fazer calçamento, com paralelepípedos, em ruas da cidade, vilas e
povoados;



Fazer saneamento básico em áreas urbanas, vilas e povoados e investir
também em saneamento rural;



Criação da Guarda Municipal;



Implantar, em parceria com a CDL, monitoramento por câmeras em
algumas áreas da cidade, para melhorar a segurança pública;



Municipalização, organização e disciplinamento do trânsito da cidade,
realizando melhorias, inclusive nas sinalizações verticais e horizontais;



Criação do Programa de Arborização de vias públicas;



Conservar as estradas de
melhoramentos necessários;



Colocar em funcionamento o novo Matadouro Público Municipal;



Recuperar os Mercados Públicos Municipais;



Construir passagens molhadas em áreas críticas das estradas vicinais
do município;



Recadastrar os imóveis do município e reformular o Código Tributário
Municipal;



Criar o Serviço de Ouvidoria Municipal, para que a população informe
sobre as dificuldades, críticas e sugestões quanto aos diversos setores
da administração;



Ampliação do Programa de Habitação Popular “Minha Casa Minha
Vida”, em parceria com os governos Federal e Estadual;



Melhoria dos sistemas de iluminação pública da cidade, vilas e
povoados;
Implantação de um Projeto de Coleta Seletiva do Lixo;



todo

o

município,

realizando

os



Construção de passarelas no bairro da Cerâmica, do acesso ao Alto do
Rio Branco pela PE-265 e para o Ferro Velho pela PE-275;



Realizar obras e ações de melhoria no abastecimento d’água, no
município;
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Construção de ponto de apoio para os transportes alternativos;



Implantação de ciclovias móveis e fixa.

SAÚDE


Melhorar o acesso à rede de saúde, ampliando o número de
profissionais da saúde e o atendimento;



Reativar o Centro de Saúde da Mulher e da Criança;



Ampliar o atendimento de Fisioterapia, inclusive com a aquisição de
novos equipamentos;



Ampliar a farmácia básica com maior variedade de medicamentos, para
atender mais e melhor a população carente;



Ampliar a oferta de exames de ultrassonografia, buscando viabilizar dias
exclusivos de atendimento às gestantes;



Construir novos Postos de Saúde na cidade, vilas, povoados e alguns
sítios;



Retomar a realização de cirurgias no Hospital Maria Alice Gomes
Lafayette;



Adquirir equipamentos modernos para o laboratório de análises clínicas
do hospital, a fim de ampliar o número de atendimentos e agilizar a
entrega dos exames;



Adquirir equipamento de alta precisão para realização de exames
radiológicos diversos;



Construção da Unidade Básica de Saúde da Família da Rua 13 de Maio;



Criar a Clínica de Especialidades Médicas (Policlínica);



Realizar consultas oftalmológicas em parceria com a Fundação Altino
Ventura e outras instituições, para detecção precoce de cataratas,
outras doenças, além da realização de cirurgias e outros tratamentos;
Implantar o Plano de Cargos e Carreiras para incentivo dos profissionais
da saúde;




Fortalecer a rede de saúde mental através da reestruturação do CAPS e
da instalação do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial para
atendimento a pacientes acometidos pelo álcool e pelas drogas);
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Implantar a CIES – Comissão Integrada de Ensino em Saúde para
estudo, discussão de casos clínicos e capacitação dos profissionais da
saúde;



Criar o Núcleo de Vigilância Alimentar e Nutricional para avaliação e
intervenção de crianças, gestantes e idosos em risco nutricional ou
disfunções alimentares;



Informatizar e adquirir novos equipamentos para as unidades de saúde;



Adquirir novas ambulâncias;



Melhoria do sistema de transporte para os pacientes;



Garantia de transporte para as UBSF’s, facilitando o deslocamento dos
profissionais de saúde e melhorando o atendimento aos pacientes,
através das visitas domiciliares e atendimento nas localidades mais
distantes;



Melhorar as condições de trabalho dos médicos do Programa Mais
Médicos;



Fortalecimento da Vigilância em Saúde;



Intensificar o controle ambiental de vetores de doenças transmissíveis;



Implantar um Complexo de Reabilitação para as pessoas portadoras de
deficiência, inclusive as crianças com microcefalia;




Implantar programa de saúde do idoso;
Implantar programa de saúde para prevenção e tratamento de doenças
do homem.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA


Implantar no Município as prerrogativas do Estatuto do Idoso, dando-lhe
atenção necessária para melhor qualidade de vida, lazer e complemento
de renda;



Conquistar, mais uma vez, o selo UNICEF, através de compromissos
assumidos pelo município para cumprir objetivos nas áreas de saúde,
educação, esportes, cultura, proteção e desenvolvimento de projetos
com intensa participação social;



Ampliar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o
objetivo de fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de
promover a integração e a troca de experiências entre os participantes;
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Destinar e buscar recursos para substituir casas de taipa no município,
apoiando e construindo em alvenaria;



Retomar o Programa de Habitação Popular, adquirindo e urbanizando
novos terrenos para distribuição com a população que não possui casas
e fazendo a doação de kit construção (já existe Lei Municipal para estas
atividades);



Construir, em parceria com a FUNASA, banheiros e privadas higiênicas
em casas que não os possuam;



Fortalecer a Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no
município;



Promover a cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de
crianças e adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do
município, levando em consideração todas as condições e diversidades;



Garantir o acesso a políticas públicas de qualidade que viabilizam os
direitos humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e
contemplem a superação das desigualdades e afirmação da diversidade,
com promoção da equidade e inclusão social;



Fortalecer o Conselho Tutelar, objetivando a sua atuação qualificada;



Fortalecer os espaços democráticos de participação e controle social da
efetivação dos direitos de crianças e adolescentes;



Ampliar os projetos, serviços e cobertura de atendimento às famílias que
necessitam de assistência social no município;



Ampliar os serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e
jovens na faixa etária de 6 a 18 anos, visando sua proteção, socialização
e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;



Fortalecer o enfrentamento a violência e potencializar a rede local de
atendimento as crianças, adolescentes e famílias vítimas de violência;



Criar um banco de projetos previamente avaliados e validados como
referência na promoção de direitos das crianças;
Garantir o direito ao documento de cidadania a todas as crianças;




Investir na articulação e integração das ações da Proteção Social Básica
e Proteção Social Especial;



Desenvolver projetos de incentivo ao protagonismo juvenil e de
fortalecimento dos vínculos;



Realizar projetos de inclusão produtiva e de enfrentamento a pobreza;



Fortalecer o Centro de Convivência do Idoso;
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Incentivar a produção cultural e de lazer para as pessoas idosas;



Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar
quanto às suas necessidades e direitos;



Promover, incentivar e apoiar ações e atividades voltadas para a
melhoria da qualidade de vida dos idosos, sua valorização, integração
familiar e comunitária, criando assim condições para o fortalecimento da
cidadania;



Criar um plano de informatização integrada do monitoramento dos
projetos e serviços;



Fortalecer o controle social através da realização das Conferências
municipais, fóruns sociais, participação popular na formulação das
políticas públicas;



Implementar e fortalecer as ações do Conselho Municipal de Assistência
Social.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


Criação do Distrito Industrial, buscando apoio junto ao Governo
Estadual, para a instalação de novas indústrias de médio e grande porte
no município, aproveitando os benefícios oriundos da Transposição das
Águas do Rio São Francisco;



Incentivar e apoiar, também, a implantação de pequenas indústrias
(confecções, bijouterias, bordados, rendas, móveis, etc);



Apoiar a implantação de agroindústrias, para agregar valor à produção,
inclusive de doces e laticínios;



Fortalecer o comércio local, buscando novas alternativas de crescimento
para o município;
Implementar melhorias na organização da produção de leite de cabra e
vaca, bem como incentivar a produção de cortes especiais da carne,
com o objetivo de ampliar o mercado consumidor e a renda dos
criadores locais;





Restabelecer e fortalecer o funcionamento do Centro de Abastecimento
da Agricultura Familiar de Cruzeiro do Nordeste;



Adquirir um trator de esteiras para melhor atendimento ao povo da zona
rural, para construção de açudes, barragens, barreiros e melhorias nas
estradas;
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Implantar Sistemas Simplificados de abastecimento d´água nas
comunidades rurais, colocando água encanada nas residências;



Perfuração e instalação de poços artesianos e amazonas nas áreas
mais necessitadas do município;



Abertura de cacimbas durante o período de estiagem;



Construção, limpeza e ampliação de açudes, barragens e barreiros;



Continuação dos programas de construção de cisternas, em parceria
com os governos Federal e Estadual;



Fortalecimento da Feira da Agricultura Familiar;



Implantar o programa de hortas comunitárias para consumo próprio,
aproveitamento na merenda escolar ou venda no Centro de
Comercialização de Cruzeiro do Nordeste e feiras livres da região;



Implementar e ampliar, junto com o IPA e outros órgãos
governamentais, ações na área de psicultura e outras atividades do
ramo da aquicultura, como também da apicultura, mandiocultura e
outras atividades agrícolas e pecuárias;



Ampliar a distribuição de sementes aos assistidos, em parceria com o
Governo Estadual, a fim de que o maior número de pessoas sejam
beneficiadas, aumentando a produção e renda dos produtores agrícolas;



Ampliar o Programa Terra Pronta (aração de terra), em parceria com o
Governo do Estado;



Instalar novos dessalinizadores onde a água seja imprópria para
consumo humano, além de fazer manutenção e manter em pleno
funcionamento os dessalinizadores já existentes em vilas, povoados e
sítios;



Apoiar as ações do PRONAF;



Garantir a parceria no Seguro Safra;



Implantar na região a palma resistente a Cochonilha do Carmim;



Incentivar a melhoria da genética dos rebanhos dos pequenos criadores
de caprinos e ovinos;



Promover cursos de geração de renda para jovens e adultos;



Realizar cursos profissionalizantes;



Ampliar a atuação do CEDOCA na área de cortes especiais de carne e
diversificação na produção dos derivados do leite;
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Criar um ponto de vendas dos produtos do CEDOCA na sua sede e
outro no Centro de Comercialização de Cruzeiro do Nordeste;



Apoiar e incentivar a implantação de pontos comerciais de venda de
produtos agropecuários e de seus derivados (sobretudo da carne e do
leite), na área do contorno rodoviário da cidade;



Apoio à implantação de energia solar e outras fontes de energias
renováveis (quando possíveis), em parceria com o governo Estadual;



Incentivo às Feiras de Animais;



Apoio no abastecimento d’água, inclusive através de carros-pipa, onde
necessário;



Aquisição de produtos da agricultura familiar, através do PNAE;



Apoio às Associações Comunitárias Rurais.

POLÍTICAS AFIRMATIVAS E INTERSETORIAIS DE MULHERES,
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, LGBT E PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA


Garantir atendimento humanizado e de qualidade às mulheres em
situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de
violência contra as mulheres;



Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher;



Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a
reestruturação da vida das mulheres que sofreram violência doméstica;



Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos diversos
programas sociais do município;
Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer
destinados às mulheres nos equipamentos públicos municipais;




Promover ações que valorizem a cultura negra, contribuindo com o
debate sobre o enfrentamento à intolerância;



Identificar e demarcar as áreas quilombolas, apoiando a sua população;



Criação de Programa de Referência de Combate à homofobia, visando
fortalecer as políticas afirmativas de assistência psicológica, jurídica,
entre outras, para vítimas de homofobia e/ou seus familiares;
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Criação de leis municipais voltadas para as políticas de enfrentamento
ao preconceito e discriminação;



Realização de Fóruns, Rodas de Diálogo e Campanhas de Saúde
LGBT.



Implantação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da pessoa
com deficiência;



Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com
deficiência;



Planejamento e acessibilidade
transporte, esporte e lazer);



Incentivo à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho;



Atenção para as normas de acessibilidade (NBR 9050) e a Lei Estadual
14.789/2012.

(arquitetônica,

saúde,

educação,
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