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Este plano apresenta os eixos do programa de gestão do candidato Dida e do seu vice Joselito, da Coligação “Gente 
de Trabalho”, composta pelos partidos PSDB, DEM, MDB, PODEMOS, PSL E PL.
O conteúdo das propostas foi desenvolvido a partir de reuniões temáticas com a participação da população. Este 
plano foi construído pelas mãos da nossa gente.

Trata-se de um conjunto de políticas públicas para todas as áreas da gestão. Neste sentido, contempla, em todos os 
setores, ideias inovadoras que possuem como eixo central a articulação interinstitucional e a busca de parcerias com 
instituições públicas e privadas que atuam em âmbito municipal, de forma que estas instituições passem a exercitar a 
máxima da responsabilidade social e da transparência pública.

SAÚDE: No momento atual, observa-se que um dos maiores anseios da comunidade está voltado para o setor da 
Saúde, no que diz respeito ao âmbito estrutural hospitalar. É importante salientar que estamos vivendo uma das mais 
graves crises de saúde da história do mundo, a pandemia da Covid-19, dessa forma, pretende-se ampliar e aperfeiçoar 
os serviços já existentes da rede municipal.

JUVENTUDE: Na perspectiva dos compromissos com a juventude, temos consciência da necessidade de apoiar, 
incentivar e atrair ações que contemplem a comunidade universitária do município, bem como a necessidade de 
geração de emprego, implantação de programas de capacitação com foco na vocação da cidade, além da formação 
empreendedora, como intuito de criar um ambiente de empregabilidade e oportunidades.

DESENVOLVIMENTO: Sendo a vocação do nosso município predominantemente têxtil, vamos fortalecer o setor com 
base no desenvolvimento econômico e na estruturação do mesmo, divulgando e inserindo o município no calendário 
nacional de feiras e congressos voltados ao setor têxtil.

AGRICULTURA: Na agricultura e meio ambiente, a administração centrará esforços na proteção ambiental e no apoio 
ao homem do campo, além do fortalecimento da agricultura familiar através de ações articuladas com o governo do 
estado e o governo federal.

EDUCAÇÃO: Educação é a base de tudo. Por isso, vamos investir cada vez mais em qualidade de ensino e condições 
para nossos alunos, família, professores e servidores. É importante pensar no futuro, trabalhando no presente.

MORADIA: Iniciamos o maior programa habitacional da história de nossa cidade e vamos continuar a política de 

moradias populares. 

MULHERES: Principais fomentadoras do processo econômico do município, as mulheres terão papel preponderante no 

nosso governo, ocupando espaços com protagonismo e decisão. 

PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA: Nosso governo será baseado em planejamento, transparência pública, 

responsabilidade e participação popular. Vamos seguir na implantação e aperfeiçoamento dos processos de 

transparência, bem como com a modernização da máquina pública e a implantação de tecnologia em todos os setores 

da administração.

Cabe ressaltar que este programa de gestão não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas um esboço das 

principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras contribuições que possam surgir ao longo da 

campanha eleitoral e no decorrer da gestão, quando a administração estará aberta à participação do popular.

O modelo de gestão a ser implantado, para a Santa Cruz pro Futuro, com foco em instrumentos de planejamento e 

acompanhamento de metas, também possibilitará a coleta e análise de informações preciosas para a concepção de 

novas soluções para a cidade. 

O plano de governo participativo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto desempenho com 

participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do candidato. 

As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma 

administração extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades do povo de 

Santa Cruz do Capibaribe. 
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• Construir o Centro de Convenções (recursos garantidos através de 

convênios e emendas parlamentares);

• Requalificar a infraestrutura do Calçadão Miguel Arraes de Alencar 

com implantação de melhorias internas e externas e de acesso;

• Criar o Festival da Moda com Rodada de Negócios;

• Criar o Plano Municipal de divulgação do Polo de Confecções; 

• Construir a cobertura da Central de Abastecimento;

• Criar o Conselho Econômico Municipal;

• Criar a Incubadora Social para fomentação de pequenos negócios e 

cursos profissionalizantes;

• Viabilizar a implantação do Distrito Industrial.

Economia 
NO CORAÇÃO
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• Construir o prédio próprio para abrigar a escola em tempo integral que 

já está implantada no município;

• Construir 04 novas escolas;

• Garantir a autonomia financeira da Secretaria de Educação;

• Implantar o Projeto Educação Conectada;

• Prosseguir com a política de  fortalecimento da educação infantil, com 

a criação de novos espaços nos bairros;

• Construir o prédio do NAEE – Núcleo de Atendimento à Educação 

Especial, que já está implantado no município;

• Escola Aberta;

• Ampliar e requalificar o programa Bolsa Universitário;

• Climatizar escolas e implantar o  programa de eficiência energética 

com a instalação de placas de energia solar;

• Criar o projeto “Olhar Santa Cruz”, que vai garantir a realização de 

exames de vista para os alunos da rede municipal;

• Criar o projeto de empreendedorismo digital nas escolas;

• Garantir a formação continuada dos professores e assegurar os 

direitos adquiridos mediante a luta sindical.

Educação
NO CORAÇÃO
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• Construir o Parque de Exposição de Animais;

• Adquirir novas máquinas para auxiliar na política municipal para a zona rural;

• Construir o novo Matadouro Público;

• Implantar o PNAE; 

• Ampliar a coleta de resíduos na zona rural;

• Ampliar as feiras do Pará e Poço Fundo;

• Implantar o Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos;

• Iniciar o processo de consciência cidadã para implantar a coleta seletiva de 

resíduos;

• Estimular a criação de cooperativas para a instalação do galpão de triagem e 

reciclagem para os ‘catadores’ do município;

• Estimular a atração de Empresas/Empreendimentos com novas tecnologias 

de tratamento de resíduos sólidos urbanos, promovendo a gestão adequada 

e contribuindo diretamente com a redução dos riscos ambientais;

• Recuperar a área degradada do aterro sanitário com a implantação de um 

parque ambiental;

• Implementar a produção na sementeira municipal para produção de mudas 

arbóreas com o objetivo de ampliar a arborização urbana;

• Instalar PEVs (Pontos de Entrega Voluntária para resíduos volumosos);

• Criar o programa educacional ambiental com o objetivo de estimular a política 

dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar). Vamos promover a preservação 

ambiental através de campanhas educativas, seminários, fóruns e debates.

Agricultura 
e Meio Ambiente
NO CORAÇÃO
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• Construir a AME do Trabalhador;

• Construir a Clínica Municipal Oftalmológica;

• Implantar o Centro Municipal de Diagnósticos, com exames de 

mamografia, ultrassonografia, entre outros;

• Ampliar a rede municipal de atenção básica;

• Instalar consultórios odontológicos em todas as unidades de saúde;

• Ampliar o número de agentes de endemias;

• Implantar equipes SAAD (domiciliar);

• Garantir práticas integradas de saúde mental;

• Lutar pela implantação do Hospital Regional do governo do estado.

Saúde
NO CORAÇÃO



• Criar o Programa “Renda Mínima” para as famílias não contempladas 

com o Bolsa Família;

• Criar o programa “Cesta Social” que vai garantir a distribuição mensal de 

cestas básicas para a população mais carente e/ou vulnerável;

• Instalar o abrigo municipal para os moradores em situação de rua;

• Implantar a rede de CRA’S (Centro de Referência em Atenção à Saúde) 

na Zona Rural;

• Criar a Casa e o Comitê dos Conselhos;

• Garantir a assistência psicológica para pessoas com deficiência;

• Garantir atividades inclusivas e transporte para deslocamento para 

pessoas com deficiência.

Cidadania e 
Inclusão Social
NO CORAÇÃO
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• Criar a Ouvidoria Municipal de Santa Cruz do Capibaribe;

• Instalar centros administrativos nos bairros mais 

populosos “Prefeitura do Bairro”;

• Construir o pórtico na entrada da cidade;

• Criar o aplicativo "Prefeitura na palma da mão", que vai 

facilitar o acesso aos serviços oferecidos pela gestão, 

através do smartphone.

Governo 
e Gestão 
Participativa
NO CORAÇÃO
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• Construir Centro Municipal de Cultura;

• Criar o “Bolsa Atleta Municipal”;

• Criar o Fundo Municipal de Cultura;

• Criar editais de convocação para artistas e promotores de eventos  

culturais;

• Reformar o Teatro Municipal;

• Construir o espaço para práticas de esportes radicais como: GRAU e 

Wheeling;

• Incentivar as atividades culturais e ampliar o São João da Moda;

• Buscar parceria público-privada para atrair a construção de um 

Cinema;

• Criação das escolinhas de futebol nos bairros;

• Apoiar e incentivar o esporte amador e profissional;

• Adequar o gramado do Campo Municipal.

Cultura, 
Lazer e 
Esportes 
NO CORAÇÃO
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• Ampliar o efetivo da Guarda Municipal e preservar suas conquistas;

• Aumentar o efetivo dos agentes de trânsito;

• Criar o terminal de transporte alternativo;

• Iniciar o processo de implantação do transporte público;

• Criar a central digital integrada de informações;

• Ativar base fixa da Guarda Municipal no Cruzeiro; 

• Criar o programa “Guarda Civil 24h na Zona Rural”;

• Ampliar a Patrulha Escolar;

• Implantar o aplicativo de segurança para monitorar pontos de risco e 

vulnerabilidade social;

• Implantar a Patrulha Rural e Ambiental.

Segurança 
e Mobilidade 
Urbana
NO CORAÇÃO
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• Criar o programa de zeladoria “Cidade Linda e Sempre Limpa” que vai 

estabelecer ações permanentes de manutenção urbana (tapa-buraco, 

sinalizações, poda de árvores, manutenção de praças);

• Construir as vias locais da PE-160 para viabilizar uma nova alternativa 

de deslocamento para o Moda Center e o Calçadão;

• Ampliar e intensificar o maior programa de pavimentação de ruas e 

implantação de asfalto;

• Atualizar do Plano Diretor e o Código de Postura e de Obras;

• Ampliar a rede de saneamento básico, inclusive, com participação do 

governo do estado;

• Modernizar a Iluminação pública através de LED – Criação do programa 

LED Nas Ruas;

• Construir o parque municipal do açude da Manhosa.

Desenvolvimento 
Urbano
NO CORAÇÃO



• Implantar a AME Mulher com atendimento LGBTQIA+;

• Criar o programa de atendimento da primeira infância;

• Criar o Conselho Municipal das Mulheres;

• Implantar o projeto de apoio para famílias de apenados;

• Criar a Semana da Mulher com atividades e oficinas temáticas voltadas 

para as “manas, minas e monas”;

• Criar o Conselho LGBTQIA+.

Mulher 
e LGBTQIA+
NO CORAÇÃO
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