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O programa de governo da coligação FRENTE POPULAR 

POR AMOR À JABOATÃO reúne informações sobre o quadro 

político administrativo do município na atualidade e enumera 

valores, compromissos e oportunidades de melhoria das políticas 

públicas, sobretudo, àquelas direcionadas ao direito dos cidadãos 

jaboatonenses. Cumprindo os dispositivos da Lei nº 9.504/97, 

apresenta as diretrizes gerais da futura administração e descreve o 

percurso do debate com os eleitores. 

Uma nova forma de se relacionar com a cidade é descrita no 

plano, como alternativa para encontrar soluções mais ágeis e com 

melhores resultados. O eixo central do compromisso da futura 

gestão é a responsabilidade compartilhada, não como figura de 

retórica, mas como o valor inicial de todas as relações do governo 

municipal. Transparência, compromisso com o gasto público e 

gestão com foco na cidadania são os caminhos apontados para a 

obtenção de resultados com maior velocidade e sustentabilidade.

O programa da Coligação tem em seu conteúdo um compromisso 

com a construção coletiva, desenvolvimento e cuidado com as 

pessoas. Pois, o melhor caminho para a construção da cidadania é 

o desenvolvimento para todos, e a melhor maneira de se construir 

os resultados necessários é agindo coletivamente. Vamos juntos 

fazer um Jaboatão melhor para todos!

APRESENTAÇÃO
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Iniciei minha atuação política na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco em 

2003 e, desde então, minha jornada no parlamento se concentra em causas sociais, proteção à 

família e desenvolvimento das pessoas, pois acredito que a matéria prima do desenvolvimento é a 

capacidade de sonhar e construir dias melhores.

A força do exemplo, a energia da ajuda e o estímulo do afeto permitem a qualquer um 

empreender e alcançar novos horizontes. A política desconectada do valor humano se perde em 

interesses de poucos e, quase sempre, aprofunda o abismo social entre os poucos que detém a 

decisão política e a maioria que depende das políticas de desenvolvimento.

Em 2016 aceitei o chamado do Partido Progressista e, principalmente, dos eleitores de 

Jaboatão dos Guararapes para novamente apresentar o meu nome à sucessão municipal. Com as 

diretrizes do meu Plano de Governo construídas por um conjunto de homens e mulheres, 

profissionais, educadores, jovens e militantes de diversas áreas. Iniciamos, assim, uma construção 

de todos, sentimento central do documento apresentado e dos compromissos que trago, com 

ideias flexíveis e viáveis, voltadas para a construção de uma aliança com a cidade. 

As prioridades nas áreas de saneamento, saúde, educação, infraestrutura, 

desenvolvimento social, cultura, esportes e outras de igual importância estão contempladas nas 

propostas, ações e projetos do nosso plano, mas são apenas um desenho inicial daquilo que 

vamos construir juntos. Pois o diálogo, a transparência nas relações entre a máquina pública e a 

sociedade, o planejamento participativo e a construção coletiva são, sem dúvida nenhuma, as 

maiores conquistas na administração que pretendemos realizar.

Em toda a minha trajetória, aprendi que o diálogo e a cooperação entre as pessoas, 

garante as saídas para os problemas comuns e, se Deus permitir, vamos iniciar um novo tempo, um 

tempo de todos. Todos os sonhos, todas as necessidades, todas as forças para construir agora as 

bases para o nosso futuro.

Pastor Cleiton Collins e Dr. Roberval Góis

Jaboatão dos Guararapes, 09 de agosto de 2016

PALAVRA DO CANDIDATO
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Governar com todos e para todos será o compromisso da administração do Pastor Cleiton Collins, com um 

conceito de planejamento participativo, dando os contornos necessários para aproximar as demandas da 

sociedade ao dia a dia da administração pública. O diálogo será estruturado por meio de ferramentas de 

interação e fóruns de debate permanente, constituindo o ambiente de decisão da administração e 

principalmente as condições necessárias ao controle social das políticas públicas. 

� Transparência, racionalidade e qualidade dos gastos serão caminhos para aprimorar as práticas de 

gestão e melhorar os resultados finais das políticas. A prefeitura, no seu novo desenho, dispenderá 

anualmente um grande esforço de mobilização da sociedade para definir, a partir da coleta, organização e 

validação de dados, a agenda da cidade, que reunirá compromissos, metas, prazos e resultados esperados 

em todas as políticas públicas, respeitando os cortes regionais e setoriais. E será ainda o marco central de 

acompanhamento das ações de governo anuais, gerando interação com a sociedade, obedecendo um 

processo descentralizado de mapeamento dos problemas, demandas e identificação das intervenções 

indicadas.

Os moradores de cada região participarão ativamente dos processos iniciais em seu território, assim 

como a supervisão e o acompanhamento dos resultados durante todo o ano. Ao encerrar cada ciclo, a agenda 

da cidade, fará uma avaliação detalhada de seus resultados, mecanismo que permitirá avaliar os serviços, 

estruturas e capacidade gerencial de todas as áreas da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. 

No processo preparatório de implantação da agenda da cidade, em absoluta parceria com o legislativo 

municipal, entidades representativas dos servidores, conselhos municipais e demais mecanismos de controle 

social, a administração municipal fará um processo de consulta pública para definir as fases preparatórias, 

estratégias e demais aspectos da agenda da cidade, que será acompanhada diretamente pelo gabinete do 

prefeito, monitorando cotidianamente os resultados e desafios mais expressivos. Com a implantação dessa 

agenda, sem prejuízo das metas e diretrizes da legislação, o município contará com um verdadeiro pacto 

social, que reunirá grandes obras e intervenções estruturais, demandas por serviços mais ágeis e de 

qualidade e ações emergenciais necessárias para a melhoria da vida das pessoas. 

Planejar, implementar e avaliar coletivamente, esse é o nosso caminho. Governar com as pessoas, esse é o 

nosso compromisso.

GOVERNAR COM VOCÊ 

4



COM VOCÊ 
Frente de atuação voltada ao aperfeiçoamento da 

máquina pública, garantindo a ampla participação popular na 

formação e acompanhamento das políticas públicas do 

município. Abrangendo o planejamento, orçamento, contas 

públicas, transparência, descentralização, eficiência e 

gestão de processos e projetos. 

POR VOCÊ 
Frente de atuação voltada ao desenvolvimento 

econômico, atração de investimentos e políticas de 

estímulos à competitividade, sustentabilidade ambiental, 

empreendedorismo, cultura e turismo, desenvolvimento 

estrutural, urbanístico, transporte e mobilidade do município.

PRA VOCÊ 
Frente de atuação voltada aos serviços e direitos sociais, sob 

responsabilidade do poder municipal, entregando serviços 

com cobertura adequada, qualidade, agil idade e 

humanização. Abrangendo a educação, saúde, políticas de 

habitação e urbanização, rede de assistência social, 

proteção ao idoso, deficientes e mulheres, prevenção à 

violência e combate às drogas, política de direitos humanos e 

inclusão, assistência à população em situação de 

vulnerabilidade e risco social, diretrizes para o esporte e 

lazer.

FRENTES DE ATUAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO

Gestão 
Transparente

Participação
Popular

Cuidado 
Desenvolvimento 

Segurança

COMPROMISSOS CENTRAIS

1.Organizar e fazer funcionar o que já existe;

2.Priorizar o atendimento às pessoas;

3.Pensar o município para o futuro.

COMPROMISSOS CENTRAIS
JABOATÃO DOS GUARARAPES

COM VOCÊ

POR VOCÊ

PARA VOCÊ

aGENDA DA
cIDADE

Organizar e Desenvolver

Planejar o Futuro

Priorizar as pessoas
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Análise: 

Entre os 184 municípios pernambucanos, Jaboatão dos 

Guararapes está na posição 154º com a nota 0,80 para 

uma pontuação que poderia chegar a 10 em 

transparência. 

Prioridades:

Embora se perceba inovações na organização da 

máquina pública, a prefeitura de Jaboatão dos 

Guararapes tem um vasto caminho a percorrer para 

organizar a atuação do governo municipal, dotar de 

transparência, ampliar o controle e a participação da 

sociedade. Nos tempos atuais, a garantia de serviços 

públicos de qualidade e a solução de problemas 

enfrentados pelos cidadãos se inicia com um 

planejamento forte e com gerenciamento de programas e 

projetos com foco no resultado. ra o esporte e lazer.
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Gestão Pública, Transparência e Participação

COM VOCÊ
Planejar o Futuro



a) Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os planos de cargos e salários, implementando uma agenda 

permanente de negociação com o servidor, por meio das entidades representativas, sindicatos e 

associações;

b) Garantir ampla participação popular na formulação e acompanhamento das políticas públicas;

c) Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas e controle interno, dentre outras 

práticas;

d) Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do planejamento estratégico 

participativo;

e) Publicizar e dar transparência aos contratos de serviços terceirizados;

f) Aperfeiçoar o sistema previdenciário buscando preservar direitos dos servidores e fortalecendo o Instituto 

de Previdência dos Servidores do Município de Jaboatão dos Guararapes;

g) Desenvolver um processo de planejamento sustentável que integre efetivamente as ações dos diversos 

órgãos da prefeitura;

h) Avaliar as concessões e permissões estabelecidas pela prefeitura;

i) Desenvolver ações com o governo federal e estadual para aumentar repasse de recursos voluntários.

Programas:

a) Jaboatão Transparente – fortalecer o Portal da Transparência municipal, colocando Jaboatão entre os 

dez municípios com maior índice de transparência do Estado;

b) Prefeitura nos Bairros – aproximar a prefeitura das comunidades, estabelecendo um diálogo que resulte 

na definição das prioridades de cada bairro/região;

c) Agenda da cidade – processo de consulta pública para definir as fases preparatórias, estratégias e 

demais aspectos da agenda da cidade, que será acompanhada diretamente pelo gabinete do prefeito, 

monitorando cotidianamente os resultados e desafios mais expressivos;

d) Comitê permanente de negociação com servidor público – estabelecer um comitê formal com 

representantes de servidores de todas as categorias para definir junto ao município as questões sobre 

condições de trabalho, capacitação continuada e melhorias das carreiras.
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Análise: O Produto Interno Bruto de Jaboatão dos Guararapes, segundo o IBGE 2013, é de R$ 11.952.021, e 

o per capita do mesmo ano é R$ 17.691. O setor de serviços é o maior da economia jaboatonense, seguido 

pela indústria e agricultura. 

Prioridades:

Jaboatão é um município que consegue estar ao lado do aeroporto, ao lado do Porto de Suape, e mantém as 

características de cidade dormitório.

a) Levar Jaboatão dos Guararapes a se tornar uma das principais cidades do Brasil em inovação, pesquisa, 

desenvolvimento e apoio aos novos setores;

b) Fomentar o desenvolvimento econômico de Jaboatão dos Guararapes apoiando os segmentos 

produtivos;

c) Elaborar um Plano de Escoamento da Produção e Circulação de Mercadorias dotando Jaboatão de um 

Projeto Integrado de Logística;

d) Impulsionar o turismo de multinegócios e lazer em Jaboatão, levando-a a se tornar um dos principais 

destinos do Brasil com forte inserção no mercado Internacional;

e) Implantar um projeto matriz de identidade local e regional, que vise tornar Jaboatão referência na área de 

cultura, folclore, artesanato e gastronomia. Neste importante tópico, apresentaremos a sociedade, para 

ampla discussão, o projeto Orla Cultura.
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Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação 

POR VOCÊ
Organizar e Desenvolver



Programas:

a) Desenvolve Jaboatão – um programa com todos os olhares para cuidar do 

nosso futuro, com uma plataforma logística de apoio ao desenvolvimento da 

indústria e comércio, com prioridade também para o fomento à criação de Start 

Ups;

b) Descubra Jaboatão – apresentar os pontos turísticos e as potencialidades que a 

cidade tem e explorar a capacidade de se tornar um polo concentrador de turismo 

em relação a Pernambuco e ao Nordeste, inclusive, seu papel importante na 

história do Brasil, com a Batalha dos Guararapes;

c) Emprega Jaboatão – foco na geração de emprego e renda, notadamente, 

através do olhar especial para as micro, pequenas e médias empresas, fortes 

geradoras de emprego e renda e na capacitação da população economicamente 

ativa visando sua melhor inserção no mercado de trabalho.

9
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d) Programa Microcrédito para gerar renda e economia criativa – organizar os 

sistemas informais do comércio e não combatê-lo. É um equívoco achar que as 

prefeituras tem soluções prontas para tudo. Eu tenho um planejamento e quero 

dialogar com os trabalhadores, requalificando e buscando uma solução em 

conjunto para os mercados. Nós nos comprometemos em assumir uma 

responsabilidade com a Prefeitura ouvindo e não reprimindo, desde que eles se 

organizem como organização possibilitando que as pessoas do mercado retirem 

empréstimo.



Análise: Jaboatão possui quatro terminais de integração do SEI, com a linhas Jaboatão Centro, Cavaleiro, Prazeres e 

Cajueiro Seco. A frota de ônibus é de 3.087. O metrô que passa pela cidade, nas linhas Sul, Centro e Diesel transportam 

375 mil pessoas por dia. Os carros somam 98 mil e representam 54% do total de veículos.

Prioridades:

a) Reorganizar sistema integrado de mobilidade urbana sustentável;

b) Implementar técnicas de planejamento do crescimento urbano;

c) Fomentar a oferta de transporte público de qualidade; 

d) Reestruturar o sistema produtivo para o surgimento de uma cidade policentralizada;

e) Evitar a dispersão urbana: espacial, demográfica e econômica;

f) Racionalizar e humanizar a lógica de remoção territorial de grupos menos favorecidos;

g) Instituir uma política pública para a requalificação das calçadas e criar parques públicos;

h) Planejar a mobilidade urbana, com eficiência e qualidade na cidade priorizando o transporte coletivo, com a 

integração de todos modais de transporte, de modo a enfrentar conjuntamente as causas e os efeitos do 

desenvolvimento urbano no trânsito e no transporte urbano de passageiros e mercadorias em Jaboatão;

i) Propor projetos e planos específicos para pedestres e bicicletas reconhecendo-os como modais de transporte;

j) Ampliar a oferta de ciclorotas (ciclovias, ciclo faixas e caminhos compartilhados) e bicicletários /paraciclos criando 

uma rede de bicicletas integrada com todos os modais;

k) Atuar nos gargalos do trânsito de maneira a racionalizar caminhos, minimizar os tempos de deslocamento e criar 

conforto para os usuários. Assegurar equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros e 

circulação segura e confortável de passageiros do transporte coletivo, pedestres, ciclistas, motociclistas e 

motoristas individuais;

l) Promover e incentivar atividades voltadas à educação para a mobilidade urbana em todos os segmentos da 

sociedade, com apoio das redes escolares pública e privada e redes sociais;

m)Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos mobiliários e nos equipamentos urbanos.
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Programas:

a) Acesso para Todos – expandir, 

melhorar e ot imizar a oferta de 

transporte público em Jaboatão, por 

meio de parceria com o Governo Federal 

e Estadual; Construção e/ou adequação 

d a s  c a l ç a d a s  p a r a  a c e s s o  d e 

deficientes, iluminação e sinalização; 

Totens com mapas e rotas da cidade; 

I m p l a n t a ç ã o  d e  c i c l o v i a  n a 

requalificação da Avenida Miguel Arraes 

e de uma Ciclofaixa em Jaboatão. 

b) Interliga – Ampliação do Trecho Cajueiro 

Seco-Curado, com a criação de duas 

novas Estações, uma em Dois Carneiros 

e outra em Muribeca, que suplementará 

os bairros de Santana, Socorro, Dois 

Carneiros, Sucupira, Curado, Marcos 

Freire e Muribeca, com uma expectativa 

de atendimento de 160 mil pessoas. 

Melhorar as Estações Jorge Lins, 

Marcos Freire e Curado. 
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Análise de infraestrutura:

Jaboatão está dividida por sete regionais. São 30 bairros, com uma população 

de 691.125 mil habitantes. A cidade tem pontos de degradação que 

concentram o foco da criminalidade. Segundo dados do Pacto pela Vida, 

coletados de 1º de janeiro a 1º de setembro 2016, Prazeres foi o bairro mais 

violento de toda a Região Metropolitana do Recife com 22 crimes contra a vida. 

No ranking dos sete bairros mais violentos da RMR, quatro pertencem à 

Jaboatão (Prazeres, Muribeca dos Guararapes, Barra de Jangada e Piedade).

Análise de saneamento: 

No Brasil, 82,5% das pessoas são abastecidas por água tratada e 48,6% tem 

acesso à coleta de esgoto. Pelo Ranking do Instituto Trata Brasil de 2016, 

apenas 6,29% do esgotamento sanitário da cidade é tratado e o investimento 

médio por habitante é de menos de seis reais, deixando Jaboatão como o 7º 

pior município em saneamento básico (entre as cidades com mais de 100 mil 

habitantes).
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Planejamento Urbano, Infraestrutura e Habitação

Prioridades:
a) Identificar áreas do município em 
potencial para desenvolvimento e requalificá-
las;
b) Projeto de revitalização do centro 
histórico, entre outros;  
c) Rever, implementar e fortalecer os 
instrumentos de controle urbano para organizar 
as atividades produtivas e os serviços públicos;
d) Recuperação urbana e social das 
comunidades e das áreas em processo de 
degradação e zonas rurais;
e) Rediscutir com diversos setores da 
sociedade o planejamento urbano de forma 
inovadora, criativa e sustentável;
f) Enfrentar o déficit habitacional com 
inteligência e responsabilidade compartilhada;
g) P r o p o r  m o d e l o s  u r b a n o s  q u e 
equilibrem: economia, sociedade e ambiente;
h) Reordenar zonas urbanas como “Áreas 
Prioritárias de Regeneração” e, de forma 
especial, as áreas históricas e Zona Central de 
Jaboatão;

i) Gerir o planejamento urbano de forma 
integrada, descentralizada, compartilhada e 
participativa por meio de diálogo efetivo com os 
segmentos afeitos ao tema e a população;
j) Empreender ações qualitativas e 
criativas para que Jaboatão seja percebida 
como uma cidade referência em planejamento 
urbano, incorporando as verdades estatísticas 
da cidade ao diálogo com a população;
k) Promover uma releitura do território do 
município, definindo áreas prioritárias para 
expansão urbana, uso e ocupação do solo, 
incluindo ações que concorram para a 
ocupação dos espaços ociosos, rever plano 
diretor e desenvolver uma dinâmica de vida na 
cidade que impacte diretamente na diminuição 
dos deslocamentos urbanos: trabalhar, habitar, 
recrear e circular;
l) Construir ações e alianças estratégicas 
com cada um dos municípios do Núcleo Urbano 
Central da Região Metropolitana por meio 
p r o p o s t a s  i n t e g r a d a s ,  l e v a n d o  e m 
consideração as especificidades de cada 

município e a sua relação com a nossa cidade 
visando maior integração e visão metropolitana 
do processo de desenvolvimento;
m) Desenvolver projetos que proporcionem 
uma interface entre as necessidades do 
munic íp io  e  a  e fe t ivação das obras, 
vocacionando o município para o crescimento 
ordenado; 
n) Propor obras estruturadoras que sejam 
distribuídas em todo município nas áreas de 
saneamento bás ico,  requal ificação e 
pavimentação de vias locais, secundárias e 
coletoras;
o) Desenvolver estudos relacionados a 
interligação municipal e otimização da malha 
viária;
p) Implantar um projeto de regularização 
fundiária, para que as famílias do Jaboatão 
possam ter títulos de posse e ter, oficialmente, 
sua casa regularizada;
q) Desenvolver projetos, acompanhar 
obras e desburocratizar processos em parceria 
com a sociedade civil.



Prgramas:

a) Nova Jaboatão – A cidade tem que ser pensada para 

servir às pessoas. Devemos priorizar as áreas degradadas, 

estimulando o uso de espaços públicos por meio da 

revitalização dos parques, praças e locais onde há intensa 

criminalidade. Ampliar a cooperação entre os municípios da 

RMR para gerar soluções de trânsito e infraestrutura. Inserir 

uma governança ambiental através de política de gestão de 

impactos, resíduos e educação ambiental, para promover o 

investimento per capita em esgoto e remover Jaboatão da 

estatística de pior investimento em saneamento básico do 

Brasil.

b) IPTU Justo – readequar a planta de valores, melhorando 

o cálculo e trazendo mais diálogo e negociação. Criando 

bonificações por adimplência e cuidado com o bem público 

(calçadas, fachadas, iluminação). No meu governo vou criar 

o IPTU JUSTO sem causar transtornos ou prejuízos para o 

contribuinte.

c) Programa Habita Melhor – Política de habitação social 

para construção de moradia para famílias de baixa renda, 

com foco na regularização de pessoas que vivem em zonas 

de risco (encostas).

d) Programa Usina do Asfalto – O Programa visa 

redesenhar Jaboatão com a participação direta dos 

moradores e usuários da cidade.  Será um projeto integrado 

que contempla a real ização de:  pavimentação, 

estacionamento, acesso e ajardinamento.
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Meta: 56% da população de Jaboatão vivem nas zonas de 

risco. São 14 mil famílias (ou 56 mil pessoas) o que 

representa cerca de 10% da população do município em área 

de risco 4, que serão removidas para habitação segura.

Meta: Realizar a manutenção, drenagem e pavimentação 
de mais de 800 ruas da cidade. 



Análise: São 613 crianças matriculadas em três creches municipais, e os dados do IBGE 2010 indicam 

uma população entre 0 e 4 anos de 46.500 crianças. O Ensino Fundamental conta com 128 escolas 

para 43.361 estudantes, contudo, apenas 12.273 encontram-se na escola de período integral.

Prioridades:

a) Acelerar a qualificação dos cidadãos jaboatonenses ampliando a permanência e anos de estudo da 

população, com uma forte articulação com o ensino técnico e ensino superior;

b) Ampliar as ações de formação dos profissionais da educação, capacitando os profissionais da 

educação por área e modalidade de ensino;

c) Ampliar os recursos financeiros para a educação por meio da captação de parcerias com sistemas 

privados e organismos internacionais;

d) Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de Ensino, independente das 

condições social, econômica, étnico-racial e cultural da população;

e) Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas pautadas no continuo 

crescimento da qualidade, com garantia da oferta a todas as crianças de 4 a 5 anos e ampliação na 

faixa de zero a três anos (creches);

f) Garantir que as escolas disponham progressivamente de bibliotecas, de quadras poliesportivas 

cobertas nas áreas disponíveis, equipamentos multimídia e acesso à internet;

g) Ampliar a permanência do aluno nas unidades educacionais por meio das escolas em tempo integral, 

contra turno, com uma forte articulação com as áreas do esporte, ciência e cultura;

h) Assegurar o acesso à educação inclusiva aos educandos com necessidades educacionais especiais;

i) Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a sociedade civil, 

fortalecendo o conselho municipal de educação e os conselhos escolares;

j) Fomentar o acesso de concluintes do ensino médio aos cursos técnicos e superior por meio da 

implementação de parcerias com o setor privado, universidades e iniciativas comunitárias (pré-

vestibular).
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Educação

PARA VOCÊ
Priorizar as pessoas



Programas:

a) Primeira Infância – as crianças de 0 a 3 anos 

necessitam de creches mais completas que funcionem 

como centro de apoio, articulando ações de saúde, 

educação, segurança nutricional e acompanhamento 

especializado. 

b) Jaboatão na Escola – ampliar o número de vagas no 

ensino de período integral, visando a melhoria do 

aprendizado e o desempenho satisfatório no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

c) Escola de Todos – gerar condições estruturais nas 

escolas com a disponibilização de laboratórios, 

bibliotecas, quadras poliesportivas e segurança para os 

alunos, implementando assim uma política de integração 

estudante-comunidade. Capacitação dos servidores, 

humanização dos espaços e transporte especializado 

para as crianças com deficiência.

d)  Programa Cartão-Creche – Criar o ''Cartão-Creche'', 

um sistema de parceria com creches particulares, 

ampliando o número de vagas e oferecendo alimentação 

saudável e ambiente seguro para crianças de 0 a 3 anos 

em situação de vulnerabilidade social. Este programa 

dará suporte enquanto a Prefeitura constrói as creches 

para atender as crianças do município.
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Educação

Meta: São 613 crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches 

municipais. Temos em Jaboatão 43 mil crianças de 0 a 4 anos e um 

déficit alarmante. O programa prioriza as famílias em necessidades 

extremas.



Análise: A dotação orçamentária para cultura em Jaboatão, divulgada em fevereiro de 2016, no Diário 

Oficial, informa que menos de 1% dos recursos municipais são destinados à Secretaria de Cultura da 

cidade, cerca de R$ 9 milhões. São 21 hotéis e pousadas.

Prioridades:

a) Descentralizar as ações e equipamentos culturais para os bairros e áreas de risco social;

b) Promover o conceito de “bem viver” no espaço urbano como perspectiva enriquecedora da 

sustentabilidade, dando ênfase para ações conjuntas entre o esporte, a educação e a cultura;

c) Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do patrimônio cultural e 

natural, reconhecendo-os como elo indispensável entre o passado, o futuro e o presente;

d) Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como indispensável para a 

convivência democrática, o respeito entre os cidadãos e a paz social;

e) Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio material e imaterial das 

culturas que contribuíram para a formação da identidade cultural da cidade de Jaboatão dos Guararapes;

f) Ampliar a oferta de atividades de formação cultural nos diversos centros culturais da cidade, 

incluindo novas linguagens que atendam às aspirações da juventude diante do intenso desenvolvimento 

tecnológico do mundo atual.

Programas:

a) Identidade – Realizar o mapeamento do patrimônio material e imaterial do município, para 

incentivar o turismo histórico; criar e divulgar roteiros turísticos; incentivar a preservação de imóveis 

antigos;

b) Jaboatão das Artes – construção de um calendário anual de eventos culturais da cidade, tendo 

como objetivo a formação de circuitos turísticos no âmbito da gastronomia, religião e cultura;

c) Fazer Cultura – estímulo a realização de feiras culturais e exposições, com a parceria da 

prefeitura, facilitando o uso do espaço público e oferecendo a infraestrutura necessária para a finalidade 

de atrair turistas e mídia espontânea.

Cultura e Cidadania
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Prioridades:
a) Investir na promoção da saúde e medidas que reduzam os agravos garantindo 

uma vida saudável para os jaboatonenses;

b) Restruturação e ampliação do Hospital Municipal;

c) Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 

especializada;

d) Aprimorar, integrar e qualificar a rede de urgência e emergência, com 

expansão e adequação de unidades de pronto atendimento/UPA, de serviços 

de atendimento móvel de urgência/SAMU, de prontos-socorros e centrais de 

regulação, articulada às outras redes de atenção;

e) Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com 

ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade, e dar estrutura e 

atendimento domiciliar a pacientes que necessitam do atendimento médico e 

não tem condições de se locomoverem ou transportados para centro 

específico;

f) Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da 

dependência de crack e outras drogas;

g) Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS;

h) Garantir a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde 

(treinamentos específicos -atendimento/ instrumentos/ máquinas);

i) Participar diretamente da implementação de um novo modelo de gestão e 

instrumentos de relação municipal, com centralidade na garantia do acesso, 

gestão participativa com foco em resultados, participação social e 

financiamento estável;

j) Qualificar os instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de 

produtividade e eficiência para o SUS;

k) Gerenciar a qualidade da atenção à saúde tendo como proposta básica a 

avaliação de desempenho de serviços e prestadores de serviços de saúde;

l) Garantir atendimento médico odontológico na área urbana e rural, para que o 

cidadão jaboatonenses tenham a saúde bucal de qualidade;

m) Ampliar a cobertura dos serviços, com ênfase nas cirurgias eletivas, exames e 

modalidades de atendimentos especializados;

n) Implantar um calendário anual de campanhas de prevenção de riscos e danos 

associados, como estratégia de promoção da saúde de adolescentes e jovens, 

priorizando as questões relacionadas à violência, minorias, uso e abuso de 

álcool, tabaco e outras drogas e DST/Aids.
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Saúde

Análise: Em Jaboatão, existem dois hospitais públicos: um 

em Prazeres e outro em Jaboatão Centro. O município conta 

com mais 3 unidades de pronto atendimento nos bairros de 

Engenho Velho, Curado e Barra de Jangada. O bairro de 

Prazeres ainda conta com uma policlínica que possui várias 

especialidades médicas. São 93 Postos de saúde, 32 Leitos 

de internação em Estabelecimentos de Saúde público 

municipal e 136 médicos (entre estatutários e contratados) 

para uma população de 691.125 mil habitantes.



Programas:

a) Medicamento em Casa – garantir a entrega em casa de medicamentos para 

pacientes crônicos e com dificuldade de locomoção;

b) Cuidar Mais – promover atenção integral à saúde básica, com foco na 

população mais vulnerável. Investimento na prevenção de doenças com mais 

exames e médicos, reduzindo em médio prazo os custos e demanda por serviços 

hospitalares;

c) Viva – programa efetivo de prevenção e combate ao uso de drogas, com a 

construção da casa de recuperação em parceria com o estado de Pernambuco e 

apoio as entidades não governamentais, sem fins lucrativos e igrejas;

    d) Jaboatão por Elas – promover na rede básica a garantia de direitos à saúde da 

mulher, como a construção da maternidade pública e um centro de atendimento 

médico da mulher, para desenvolver a rede cegonha e o programa mãe coruja.

e)  Programa Sorria – Conceito: O programa vai funcionar em cooperação com as 

escolas municipais que ensinam crianças de 4 e 5 anos (pré-escola), oferecendo 

atendimento odontológico para prevenir e tratar a comunidade escolar de 

Jaboatão dos Guararapes.
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Saúde

Meta: Inicialmente o programa Sorria 

tem o objetivo de prevenir e tratar a 

s a ú d e  d a  b u c a l  d a s  c r i a n ç a s 

matriculadas na Pré-Escola da cidade, 

com a pretensão de se estender para 

todas as escolas municipais.



Análise: Em 2015 foram 197 homicídios em Jaboatão. Até setembro de 2016, já são 246 

homicídios, compondo uma Taxa de Homicídio, ano passado de 35,60 homicídio/100 mil 

hab e uma projeção para 2016 de 52,96 homicídio/100 mil hab. O aumento foi de 24,9% na 

taxa de homicídios (dados do Pacto pela Vida/2016). Há 10 câmeras de monitoramento em 

Jaboatão Centro e 15 em Prazeres. São 390 Guardas municipais e uma população de 

691.125 habitantes. 

Prioridades:

a) Integrar e modernizar as ações municipais de segurança pública de forma transparente, 

participativa, visando garantir qualidade de vida em Jaboatão dos Guararapes;

b) Adotar um modelo de gestão integrada de segurança pública municipal com 

representantes da sociedade nas discussões com os outros poderes e esferas 

governamentais;

c) Fortalecer a Guarda Municipal de Jaboatão dos Guararapes visando uma atuação mais 

efetiva e racional, com ênfase na preservação da vida e do patrimônio;

d) Redefinir as áreas prioritárias de atuação dos órgãos de segurança, integrando cada 

vez mais Guarda Municipal às demais forças de segurança;

e) Aperfeiçoar a legislação para eventos populares;

f) Engajar os conselhos comunitários de segurança e tutelares nas ações preventivas de 

segurança;

g) Ampliar projetos de pesquisa com vistas a inclusão das ciências aplicadas à redução da 

criminalidade, bem como interagir com a comunidade acadêmica para fomentar 

estudos visando o entendimento mais apurado do fenômeno da violência/criminalidade;

     h)  Realizar a organização de dados sobre vitimização objetivando estabelecer o 

diagnóstico do quadro da violência/criminalidade, bem como, do nível de serviço 

prestado pela segurança pública em localidades específicas.
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Segurança



Programas:

a) Nossa Juventude – Com o foco nos jovens e na 

prevenção e combate ao uso de drogas, realizar 

ações educacionais,  como oficinas para 

capacitação profissional e economia criativa, na 

prevenção da violência.

b) Observatório de Segurança Pública de 

Jaboatão – Implantar um observatório de 

segurança 24 horas, com profissionais que 

controlem o patrulhamento e coordenem o 

atendimento às ocorrências. O programa tem o 

o b j e t i v o  d e  a m p l i a r  a  c o b e r t u r a  p o r 

videomonitoramento com foco nas áreas que tem 

altos índices de criminalidade (para a meta de 350 

câmeras no município). Realizar também 

pesquisas para entregar informações com o 

mapeamento da violência de Jaboatão, onde a 

Guarda Municipal e a polícia militar possam 

trabalhar em parceria.

c) Segurança em Todo Lugar – visa a intervenção 

urbanística em áreas prioritárias de ocorrência 

policial com uma ação direta de requalificação de 

áreas carentes em infraestrutura e serviços 

públicos.

d) Guarda Inteligente – A Construção de Centro de 

Formação e treinamento da Guarda Municipal, 

prover equipamentos, salas de aulas e aquisição 

aparelhos de rádios e compra de motos para a 

inserção em locais mais vulneráveis, onde não há 

alcance de carro. 21

Segurança



Análise: No Nordeste, 28,8% do esgoto é tratado. Em Jaboatão apenas 6,29% da população conta com tratamento de esgoto. Na classificação 

do Instituto Trata Brasil, o município fica em 96º posição entre as 100 maiores cidades do país, que significa a 5ª pior em esgotamento 

sanitário. A Lagoa Olho D'agua (ou Lagoa do Náutico) sofre com a poluição, pois é um dos destinos do esgoto municipal, causando a perda 

em alguns pontos da sua profundidade natural (de 8m reduziu-se para até 80cm), proliferando doenças como filariose e esquistossomose.

Prioridades:

a) Implementar uma estratégia de desenvolvimento integrado sustentável local e regional que contemple, dentre outros, uma política efetiva de 

saneamento ambiental, incentivos a construções sustentáveis, ao consumo racional de energias e uso de energias renováveis;

b) Mobilizar a cidadania para, em conjunto com a prefeitura, definir políticas articuladas de água, esgoto, áreas verdes, drenagem e resíduos 

sólidos;

c) Implementar uma política de saneamento básico e ambiental para Jaboatão dos Guararapes, articulando ações conjuntas com os 

municípios circunvizinhos da Região Metropolitana;

d) Identificar, restaurar, conservar e incentivar a conservação de áreas de nascentes;

e) Monitorar e tornar público o volume e a qualidade da água do município;

f) Apoiar inovações técnicas na captação e uso das águas de chuva;

g) Elaborar políticas públicas voltadas para a gestão de resíduos sólidos fundamentadas no conceito de consumo consciente, integrando os 

princípios de proteção da saúde individual e pública e da qualidade ambiental e adotando critérios de não geração, redução, reutilização e 

reciclagem;

h) Avaliar os conceitos utilizados para mensurar as áreas verdes e estabelecer indicadores de áreas verdes por bairro;

i) Ampliar a arborização de rua, com espécies adequadas e participação de moradores no plantio e cuidados dessas árvores;

j) Mapear áreas públicas e desenvolver plano de uso conforme suas características e com a participação dos moradores do local;

k) Estruturar e otimizar os serviços da rede de proteção animal, ampliando medidas educativas e integrando a Região Metropolitana de 

Jaboatão Guararapes;

l) Criar zonas de baixo impacto de carbono nos bairros, com ruas de pedestres e calçadas ampliadas para atividades de lazer e cultura, 

limitando a circulação de veículos motorizados.
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Meio Ambiente



Programas:

AmbientAÇÃO – Se concentra em um programa de impacto ambiental 
por inteiro: arborização, replantio de áreas com cobertura vegetal nativa 
(Rio Jaboatão e Lagoas do Náutico e Azul), ampliação no número de 
lixeiras (praças, praias e eventos) e rever os procedimentos de podas de 
árvores. Realizar coleta seletiva de lixo e conscientização popular 
através da educação ambiental. Continuidade e manutenção no 
processo de engorda da praia. Impulso na revitalização da Lagoa Olho 
D'água, com foco na requalificação das avenidas do entorno, 
recuperação do asfalto, iluminação e serviços de drenagem para a 
retomada do turismo no local e a prática de esportes náuticos.
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Análise: Jaboatão previu uma dotação orçamentária para 2015 de R$ 38 

milhões para assistência social. O IDHM (Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal) é de 0,717, em uma escala de 0 a 1. A taxa de 

analfabetismo (população 10 anos ou mais) é  de 8,61. 

Prioridades:

a) Promover efetivamente a inclusão social da população em situação 

de risco social, vulnerabilidade e pobreza articulando as 

competências municipais, estaduais e federais cujo foco seja a 

erradicação da pobreza;

b) Estabelecer articulação com a rede não governamental de 

assistência social e com as outras políticas sociais da prefeitura, em 

especial as de saúde, educação, trabalho e segurança pública, para 

responder com efetividade as diversas necessidades;

c) Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante 

estabelecimento de novos padrões de relação institucional entre o 

governo municipal e as entidades não governamentais, tendo como 

fundamento a complementaridade do papel do estado e a 

constituição da rede de proteção socioassistencial;

d) Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de 

se assegurar a melhoria da gestão, considerando-se todas as 

instâncias do sistema descentralizado e participativo, bem como as 

realidades regionais e locais;

e) Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência 

social como espaços de democratização, negociação de consensos e 

de gestão compartilhada.
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Assistência Social



Programas:

a) Incluir – Criar um programa com objetivo de melhorar a qualidade de 

vida das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social, através de equipes especializadas em atendimentos 

assistenciais às famílias, moradores de rua e pessoas em moradias 

irregulares. 

      b) Centro de Referência do Idoso - Conceito: O programa tem como 

foco o desenvolvimento de atividades que contribuam para o 

envelhecimento saudável, oferecendo mais autonomia aos idosos por 

meio de sociabilidade, oficinas artesanais, culturais, e de 

gastronomia, práticas de esportes, academias e dança.

Meta: Existe um programa atualmente na cidade que atende apenas 

dois mil adultos e idosos nas sete Regionais, através da promoção de 

atividades físicas. Contudo a população idosa (mais de 60 anos) de 

Jaboatão é de mais de 58.300 pessoas, que precisam ser alcançadas 

pelos projetos da cidade.

c) Capacita – Promover a inclusão das pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho, por meio de cursos profissionalizantes 

(capacitação em informática, atendimentos, outros) e a 

conscientização do empresariado. 
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Apoio à Inclusão Social – Programa destinado aos jovens com 

deficiência intelectual, a partir dos 14 anos (adolescentes), com foco no 

desenvolvimento de atividades voltadas para proporcionar autonomia e 

lazer ao jovem por meio de artesanato, pintura, teatro, esportes e 

dança, monitorada por uma equipe multidisciplinar.

Meta dos Programas de Apoio à Pessoa com Deficiência: Inserir no 

mercado de trabalho e atender com dignidade as pessoas com 

deficiência do município. 
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Foto: Reprodução/TV Anhanguera



Análise: São cerca de 340 mil mulheres na cidade, que em 2014, 

segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) estavam 48 mil 

empregadas no mercado formal. Em 2015 foram emitidas mais de 1.500 

medidas protetivas para mulheres que sofreram alguma violência 

doméstica. 

Prioridades:

a) Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como 

condição do desenvolvimento do município;

b) Garantir participação, atendimento, respeito e direito pleno a todas as 

mulheres de Jaboatão dos Guararapes, observando as diferenças 

étnico-raciais, geracional, ou de qualquer outra;

c) Implantar programa articulado com o Governo do Estado e com a 

comunidade para mapear a violência doméstica, reforçar o 

policiamento em áreas de risco onde as ocorrências são mais 

frequentes, ter delegacias especificas abertas 24 horas, e equipes 

treinadas para dar o apoio social e emocional necessário;

d) Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua 

diversidade e contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em 

todos os espaços;

e)   Implantar um programa de profissionalização para esta mulher que 

busca se recolocar ou entrar no mercado de trabalho na cidade de 

Jaboatão dos Guararapes.
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Mulheres



Programas:

Mais Mulher�- Implantar um programa 
articulado com o Governo Estadual onde 
haverá o mapeamento de violência 
doméstica, objetivando o aumento de 
atendimento às mulheres vítimas de 
agressão. Ampliar o centro de referência 
da mulher, formando uma equipe com 
apoio social e emocional necessário; 
Desenvolver uma política de valorização 
da mulher em toda a sua diversidade e 
contribuir para o avanço no mercado do 
t raba lho  por  me io  de  p rogramas 
profissionalizantes.

Mulheres
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Análise: No IBGE 2010, a população jaboatonense de 0 a 4 anos era 46.500; de 5 a 9 anos 50.700 crianças. São 900 postos de trabalho na economia 

rural do município.  

Prioridades:

a) Estimular o consumo consciente da população;

b) Fortalecer e estimular a expansão das feiras livres;

c) Incentivar o desenvolvimento de alternativas científicas e tecnológicas locais, de baixo impacto ambiental, social e economicamente relevantes 

tanto na área de produção quanto de consumo e disposição de resíduos;

d) Rever procedimentos na administração municipal, eliminando desperdícios em todos os setores sendo um exemplo de redução de consumo e 

reaproveitamento de materiais;

e) Estimular o uso de produtos orgânicos na merenda escolar e em outros programas de abastecimento, buscando os fornecedores regionais;

f) Formular e implementar atividades voltadas à educação para o consumo consciente em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes 

escolares públicas e privadas em todos os níveis, e das redes sociais;

g) Reestruturar e ampliar os programas de abastecimento e de segurança alimentar com foco na erradicação pobreza de Jaboatão dos Guararapes;
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Programas:

a) Bem Viver – definir estratégias em 

conjunto com a comunidade 

escolar para favorecer escolhas 

s a u d á v e i s .  R e f o r ç a r  u m a 

abordagem da promoção da saúde 

nas atividades curriculares da 

escola. Desenvolver técnicas de 

informação às famíl ias para 

continuidade da nutrição saudável 

no âmbito familiar.

b) Restaurante Comunitário – criar 

um restaurante comunitário que 

ofereça refeições saudáveis e 

produzidas com a agricultura local 

ao preço acessível de R$ 2. 

c) Produzir Cidadania – Produzir 

c i d a d a n i a  c o m o  u m a  n o v a 

f e r r a m e n t a  d e  t r a b a l h o  e 

promovendo uma cidade mais 

verde e com alimentação saudável.
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Análise: A população jovem de Jaboatão é de 210 mil pessoas (entre 0 e 19 anos). A dotação 

orçamentária para o desporto e lazer em 2015 foi de R$ 22 milhões e 500 mil.

Prioridades:

a) Aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática esportiva;

b) Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 

saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros;

c) Aumentar as opções de lazer através do esporte com a disponibilização de quadras 

desportivas, áreas para esportes radicais, campos de futebol, ciclovias, esportes aquáticos;

d) Assegurar ampla participação dos portadores de necessidades especiais e garantir 

equipamentos adequados;

e) Fomentar o desenvolvimento científico dos recursos humanos, através de materiais didáticos, 

cursos de extensão, especialização e mestrado, além da criação de um Observatório de 

Pesquisa no Esportes em Jaboatão dos Guararapes;

f) Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, inclusive idosos, ampliando a 

oferta de espaços e instalações para atividades físicas na cidade, empresas e clubes 

(Qualidade de Vida);

g) Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos específicos (idosos, 

diabéticos e outros) e estimular o empreendedorismo nas áreas de atividade física, saúde e 

esporte;

h) Apoiar iniciativas vinculadas aos esportes de rendimento articuladas com a federações e 

associações especializadas;

i) Incrementar calendário esportivo do município;

j) Apoiar a pratica esportiva, como ferramenta de educação socioassistencial, no contexto das 

políticas de prevenção à violência;

k) Identificar, organizar e requalificar os espaços comunitários, destinados à pratica esportiva;

l) Apoiar o esporte amador.
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Programas:

a) Bom de Bola, Bom na Escola – formação de oficinas e escolinhas de futebol nas escolas 

relacionadas com a nota e o fluxo escolar do aluno;
b)  Esporte para Todos – fomento ao esporte amador, ao esporte de alto rendimento e à 

requalificação da estrutura esportiva do município.
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