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A Esperança
está de volta!

APRESENTAÇÃO

Novamente, venho apresentar mais um Plano de Governo para 
a Cidade de Gravatá, como fiz nas últimas eleições que já con-
corri. Estas propostas foram discutidas, amadurecidas com todos 
os setores organizados da nossa sociedade, bem como, em várias 
reuniões realizadas ao longo da campanha. 
Todos em Gravatá me conhecem, sabem da minha experiência e a 
responsabilidade com a coisa pública. Fizemos muito por Gravatá, 
trouxemos muitos empreendimentos, seja na área do turismo, no 
caso do Hotel Canários, seja na indústria com a fábrica de Móveis 
Estrela, a Natural da Vaca, o Banco Bradesco e tantos investi-
mentos que mudaram a cara de nossa cidade, trazendo emprego 
e renda para nosso povo. 
Agora, vamos iniciar uma nova caminhada, posicionar Gravatá para 
o futuro, com inclusão social, com novos investimentos em sanea-
mentos, melhoria na qualidade do sistema educacional, construindo 
novas escolas de Tempo Integral, avançar na requalificação do 
Centro Urbano, melhorando a mobilidade, concluir a PE 087, cri-
ando na região uma nova fronteira de desenvolvimento, lutar pela 
conclusão do Teleférico, o que vai potencializar ainda mais nossa 
vocação turística. Que tudo isto faça com que Gravatá volte a 
crescer e novamente volte a ser feliz. 
Quero agradecer a todas as pessoas que participaram dessa longa 
caminhada, que acreditaram em nossas propostas. Os que nos 
receberam de braços abertos, com muito carinho. Fiquem certos 
que corresponderemos com muito trabalho, garra e determinação.

Joaquim de Andrade Silva NetoAgora conheça as propostas de
Joaquim Neto para transformar

Gravatá.



• Conclusão da PE 087 que liga o Centro de Gravatá 
ao Distrito de Uruçú-Mirim, criando nova fronteira de 
desenvolvimento turístico e agrícola.

• Construção da 1º Radial Urbana, ligando a PE 087 a 
BR 232, evitando um maior fluxo de veiculo no centro 
urbano de Gravatá. 

• Implantação do Programa TODOS COM SANEAMEN-
TO. 

• Ampliação da Requalificação do Centro Urbano cri-
ando 600 novas vagas para estacionamentos.

• Reordenamento do trânsito, melhorando a mobili-
dade urbana.

• Implantação do Programa GRAVATÁ ASFALTADA, 
tendo mais Ruas e Avenidas com asfalto e calçamentos 
em todos os bairros de Gravatá. 

• Aquisição de Máquinas e equipamentos para ma-
nutenção das áreas urbanas e das estradas vicinais na 
Zona Rural. 

• Melhoria da Limpeza Urbana.

km/h

O Município de Gravatá é um dos desti-
nos turísticos mais procurados do Estado de 
Pernambuco. Construir e conservar a in-
fraestruturaurbana potencializando as opor-
tunidades de geração de emprego e renda 
para a nossa população é um compromisso 
de um novo governo. 

Infraestrutura e
Mobilidade Urbana

Conclusão das obras da PE-087

Educação

“Todos os profissionais da Educação sabem que com Joaquim Neto, a valorização 

profissional e o desenvolvimento dos projetos políticos para as escolas são marcas 

registradas do seu governo”.

Professora Leide Aragão

“Qualidadena Educação só se tem com qualificação de seus profissionais e Joa-

quim Neto fez e vai fazer muito mais.”

Professora Simone Lira

“Todos nós acreditamos que a competência não se estabelece com promessas, mas, 

acimade tudo com ações. E Joaquim Neto sempre foi um homem de ação”.

Professora Kelia Cruz

“Duas ideias concretas me dão a certeza de que tudo isso é possível. A primeira é a experiência de quem 

promete. A segunda, a competência de quem fez e fará muitomais pela Educação de Gravatá”.

Professor Ricardo Vieira

A educação sempre foi prioritária em nossa 
administração. Iremos retomar os investimen-
tos necessários para tornar nossa educação 
referência no Estado de Pernambuco. Para 
isto apresentamos as seguintes propostas.

• Garantir a formação continuada dos professores e 
trabalhadores da educação.

• Incentivo para a qualificação Profissional dos profes-
sores, com cursos de Mestrado e Doutorado.

• Promover as alterações e/ou reformulações ne-
cessárias no Plano de Cargos, carreira e remuneração 
dos Professores, elaborado e vigorado durante nossa 
gestão.
 
• Elaborar o Estatuto do Magistério.
 
• Construir coletivamente um Projeto de inclusão digi-
tal, disponibilizando notebooks para os professores 
em exercício da docência. 
 
• Construção de 02 (duas) grandes Escolas Modernas 
de tempo integral.

• Reformas e melhorias nas escolas. 

• Implantação do Programa Escola de tempo integral 
em todo o Município até 2016.

• Coleta Seletiva nas escolas, a partir de um Projeto de 
Educação Ambiental.

• Incentivo à criação de hortas escolares, para incen-
tivar a reeducação alimentar e o combate as doenças 
provenientes da má alimentação.

• Implantação do Programa TODOS NA ESCOLA uni-
versalizando o ensino para as crianças em idade escola.

• Transporte Universitário para os estudantes carentes, 
com critérios que contemple o máximo de estudantes 
a serem beneficiados. 

• Programa de Combate ao Analfabetismo. 

• Implantação de uma equipe multidisciplinar para 
acompanhamento da saúde do professor, com profis-
sionais como: psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, 
psiquiatras.

• Viabilização de uma Biblioteca Pública Municipal 
bem equipada.

• Agir de forma efetiva no combate a evasão escolar.

• Viabilização da construção de um ginásio público.

• Implantação no currículo escolar da Lei Federal Nº 
11.645/08  (estudo e ensino obrigatório acerca das cul-
turas indígenas e afro brasileira).

• Investir na infraestrutura e equipamentos pedagógi-
cos como: Bibliotecas, Laboratório de Informática e do 
espaço de convivência dos professores.

• Garantir a universalização da Atenção Básica à Saúde, 
com 100% da população coberta pelas Equipes de Saúde 
da Família

• Ampliar a Farmácia Popular.

• Adquirir Novas Ambulâncias para atender os Distritos.

• Reestruturar e Ampliar o Hospital Paulo da Veiga Pes-
soa;

• Contratar novos profissionais de Saúde;

• Recuperar todos os Centros e Postos de Saúde; 

• Oferecer cursos de Formação Continuada para os Agen-
tes de Saúde;

• Oferecer cursos de Formação Continuada para os Agen-
tes de Endemias;

• Investir na Atenção Básica, através da valorização dos 
profissionais e melhoria das condições de trabalho;

• Mutirão de Cirurgias e Exames especializados;

• Estruturar no Município a Política de Segurança Alimen-
tar e Nutricional promovendo o Direito Humano à Ali-
mentação Adequada – DHAA, de maneira intersetorial e 
participativa.;

• Implantar acolhimento em todas as unidades de saúde;

• Construir uma nova Maternidade;

• Criar um Banco de Leite Materno;

• Estruturação do SAMU.

Saúde
A Saúde é muito importante. Sempre tivemos 
a responsabilidade de manter os investimen-
tos necessários para o melhor atendimento 
da nossa população. Fizemos muito, agora 
estamos apresentando as seguintes propos-
tas: 

Construção de uma nova Maternidade



Desenvolver Gravatá economicamente é 
condição essencial e necessária para ga-
rantir o futuro dos nossos jovens, criando 
novas oportunidades de negócios que gerem 
emprego e renda.

Desenvolvimento
Econômico

• Implantação de um Distrito Industrial, acompanhado 
de uma política de incentivo fiscal.

• Implantar novos equipamentos turísticos.

• Política de Capacitação aos feirantes.

• Investimentos na recuperação dos Mercados Públicos 
e da Feira Livre.

• Retomar a Feira de Negócios, para que gere novas 
oportunidades para os pequenos empreendedores.

• Restabelecer a Parceria com o SEBRAE. 

• Qualificar jovens para inclusão nas atividades 
econômicas do município e da região.

• Fortalecer a Agricultura Familiar estimulando a par-
ticipação dos agricultores no processo de chamada 
pública de produtos para a merenda escolar.

A Secretaria de Ação Social tem um papel 
estratégico na sociedade moderna. Cumpre 
um papel de articular as políticas publicas 
que ameniza as dificuldades das pessoas 
com vulnerabilidade socioeconômica.

Quando governamos o Município, com mui-
to trabalho e obstinação implantamos to-
dos os Programas que hoje funcionam nesta     
Secretaria. Infelizmente, a falta de com-
promisso somada a incapacidade gerencial 
comprometeu toda Política de Ação Social 
em Gravatá. Agora iremos retomar todas as 
ações interrompidas. Estamos apresentando 
as seguintes propostas.

Ação Social

• Implantar o Centro de Convivência dos Idosos.

• Implantar o Centro para Tratamento de Usuários de 
Drogas, atrelado aos Projetos de Combate as drogas.

• Ampliar a cobertura dos CRAS.

• Aumentar as Metas do Programa PROJOVEM, benefi-
ciando os jovens em Vulnerabilidade Social.

• Implantar o PRONATEC – Programa de Capacitação 
de Jovens em Vulnerabilidade Social.

• Implantar Creches – Cobertura em toda a cidade.

• Implantar o Centro de Referência do LGBTS (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêne-
ros). 

Arnaldo do 
Super

Mercado  
Cesta Básica

Zeca da 
Charque

Presidente da 
ACIAG

 “Sou comerciante a muitos anos em Gravatá e foi na 
gestão de Joaquim que o comércio teve desenvolvimento 
principalmente na  feira livre. Confio e voto em Joaquim 
Neto.”

 “A ACIAG construiu muitas parcerias com Joaquim Neto 
e por isso acredito que iremos dar continuidade e acredito 
e confio na execução desse plano.”

Política de Cultura
Temos o entendimento da importância da 
cultura para nossa sociedade. Resgatar e 
estabelecer um canal de diálogo      per-
manente com este setor é muito importante 
para preservarmos nossa cultura.

• Criar cotas de artistas locais, em todos os eventos re-
alizados no Município.

• Implantação do Conselho Municipal de Cultura. 

• Apoio a todas as manifestações culturais do Mu-
nicípio.  

• Incentivar a criação da Associação de Cultura de Gra-
vatá. 

Juventude, esporte e 
lazer.
Entendemos que a juventude cumpre um 
papel fundamental na construção de uma 
sociedade justa e igualitária. Contribuir com 
a formação desses jovens é prioridade neste 
novo desafio. 

• Construção de um complexo Poliesportivo.

• Implantar o Programa Primeiro Emprego, em parce-
ria com a iniciativa privada.

• Articular junto aos Governos Federal e Estadual um 
Centro profissionalizante.

• Incentivar e apoiar a prática de esportes em todas as 
modalidades no Município.

• Construir um Fórum permanente que incentive a ju-
ventude gravataense tornarem-se protagonistas das 
mudanças propostas.

• Estruturação da Secretaria da Juventude.

Construção de Ginásio Poli-esportivo • Políticas de Combate Permanente ao Consumo de 
Drogas.

• Implantar o Programa “GRAVATÁ COM SEGURAN-
ÇA”, em parceria com os órgãos de defesa estadual e 
Federal.

•Construção de 800 casas populares.

• Integrar o Município no Programa Federal “Brasil 
sem Fome”.

• Fortalecer os Conselhos, como Fórum permanente de 
debate. 

• Municipalizar o Transito de Gravatá. 

• Estruturar a Guarda Municipal para cumprir bem seu 
papel institucional. 

• Políticas que promovam os Direitos Humanos  for-
talecendo e ampliando as Políticas Públicas de Igual-
dade Racial, da pessoa com deficiência, grupos LGBT, 
da Mulher, da Pessoa Idosa, Juventude e Esportes.

Políticas Públicas
O Prefeito de uma cidade do porte de Gra-
vatá tem de ser acima de tudo, um Pre-
feito que tenha capacidade de articular junto 
às outras esferas de governo, os projetos 
necessários para melhoria da qualidade de 
vida da nossa população, já provamos nossa 
capacidade de buscar estes projetos.

Administração
O desmembramento da Secretaria de Finanças e 
Administração vai contribuir com um melhor rela-
cionamento entre a Administração e os Servidores 
Públicos Municipais.

• Formar uma equipe de Controle Interno para garantir 
economia, agilidade e o correto uso do dinheiro pú-
blico.

• Implantar um programa de capacitação continuada 
para assegurar ao servidor sua realização pessoal e o 
crescimento profissional com melhores salários.

• Realizar estudos da viabilidade de um Plano de Segu-
rança para os servidores.

• Informatizar todos os serviços municipais.

• Efetuar a requalificação profissional, elaborar e ex-
ecutar o Plano de Cargos e salários para todos os fun-
cionários públicos e melhorar o Plano de Cargos, car-
reira e remuneração do magistério.

• Elaboração de uma tabela anual de pagamento dos 
salários dos servidores, ajudando os servidores no 
planejamento de seus gastos,  e uma melhor relação 
com o comércio local. 



Meio Ambiente
O desenvolvimento sustentável precisa es-
tar na ordem do dia de todos os gestores 
públicos! Temos a clareza da importân-
cia deste tema, pois precisamos preservar 
nosso principal patrimônio, que é o nosso 
agradável clima, que nos colocou como o           
melhor micro-clima do Estado de Pernam-
buco. Quando governamos Gravatá, fizemos 
muito nesta área, e vamos dar continuidade.

• Construção de uma cidade ecologicamente correta e 
socialmente justa. 

• Implantação de Coleta Seletiva do Lixo.

• Incentivar a implantação de Reservas Particulares de 
Patrimônio Natural – RPPN.

• Incentivo a organização dos catadores de resíduos 
sólidos criando Associações e Cooperativa. 

• Construir um novo Aterro Sanitário, com usina de 
triagem administrada pela Cooperativa de catadores.

• Construir parcerias com Governos Federal e Estadual 
em Projetos ambientais. 

•Implantar o Programa “GRAVATÁ ARBORIZADO”.

• Implantar o Programa de Proteção das nascentes e 
Matas Ciliares.

• Elaboração de um Plano de racionalização do uso da 
água.

• Implementar o Programa A3P (Agenda Ambiental na 
Administração Publica). 

• Celebrar Convênios com Universidades, Instituições 
de Pesquisa e órgão Estaduais de Meio Ambiente. 

• Criação da Agência Municipal de Meio Ambiente.

• Incentivar a implantação de Programa no meio rural 
para Pagamento por Serviço Ambiental (PSA). 

• Criar um Programa de educação e sistematização das 
ações ambientais. 

• Implantação da Legislação Ambiental Municipal. 

• Operacionalizar a Guarda Municipal de Meio
Ambiente. 

• Participar efetivamente no Plano Hidroambiental da 
Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca

• Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio
Ambiente. 

Você sabia que todo o nosso Plano de Governo foi 
feito através de discussões com todos os setores 
da sociedade organizada que nos orientaram a sa-

ber do que Gravatá mais carece? 

Isso mesmo, você e nossa bela cidade são as nossas 
prioridades.

Construção de um novo Aterro Sanitário

O Brasil é hoje considerado o celeiro do 
mundo! Desenvolveu técnicas de produção 
de alimentos que está contribuindo com a 
diminuição da fome em todos os continentes. 
Aqui em Gravatá, assumimos o compromisso 
de estruturar este setor tão importante para 
a economia local, e que contribua para a 
melhoria da qualidade de vida do homem no 
campo.

Agricultura:
Programa Gravatá 
mais Produtivo

• Transferir para a Secretaria de Agricultura a respon-
sabilidade da manutenção das Estradas Vicinais do Mu-
nicípio, entendendo que é a Secretaria de Agricultura 
que melhor conhece a realidade da Zona Rural. 

• Implantação do Programa de Melhoria da Renda no 
Campo, disponibilizando assistência técnica. 

• Construir junto aos agricultores familiares de           
Gravatá, uma parceria para o fornecimento de sua 
produção para a merenda escolar.

• Ampliar o sistema de abastecimento de água no 
Agreste do Município com a  perfuração de poços 
artesianos, instalação de dessalinizadores e caixas 
D’águas comunitárias.

• Criar o Programa Barreiros Limpos para garantir uma 
maior captação e acumulação de água. 

• Disponibilizar tratores com implementos agrícolas 
para aração de terra dos agricultores familiares. 

• Fortalecimento do Conselho Municipal de Desen-
volvimento Rural Sustentável (CMDES)

• Apoio ao Conselho Municipal de Segurança Alimen-
tar (COMSEA). 

“Eu voto em Joaquim Neto porque eu acredito nesse
Plano de Governo. Conheço a capacidade dele.”

Depoimentos dos 
feirantes

“Eu acredito que esse Plano de Governo vai ser realizado, 
pois, Joaquim Neto já fez muito por essa feira.”

Carlinhos e Edmilson

Dona Cleide



Turismo
O Turismo é o Setor da Economia que mais 
cresce em todo o mundo. Gravatá já provou 
sua vocação para o turismo. Quando admin-
istramos esta cidade, o Turismo era priori-
dade, por ser  uma grande fonte de gera-
ção de emprego e renda. Em parceria com 
o Ministério do Turismo e a Secretaria de 
Turismo do Estado de Pernambuco, iremos 
buscar os investimentos necessários para 
construção e melhoria de toda infraestrutura 
turística de Gravatá.

• Incluir no calendário turístico um grande evento 
evangélico. Proposta assumida com os Pastores das 
Igrejas Evangélica de Gravatá. 

• Capacitação continuada para os empresários e tra-
balhadores que direto ou indiretamente lidam com o 
setor turístico.

• Parceria com o SEBRAE, para assessoramento de 
identificação de novas oportunidades.

• Incentivos fiscais, visando novos empreendimentos 
turísticos ao longo da PE 087. 

• Implantar o Trem Turístico.

• Reestruturar o Calendário Turístico, contemplando 
todos os setores envolvidos.

• Lutar pela concretização da construção de um Tele-
férico.

• Incentivar o turismo Rural, Equestre e o turismo de 
negócios. 

• Reestruturar os eventos, como o São João e a Semana 
Santa. 

• Consolidar no calendário turístico o Natal de Luz. 

• Criação da Rota Ecológica das Flores e Orgânicos.

• Requalificar o Alto do Cruzeiro, criando novos equi-
pamentos turísticos.

Implantar o Trem Turístico

Políticas para
as mulheres

• Criar a Secretaria da Mulher.

• Criar o Programa “MULHER EMPREENDEDORA” 
– Em parceria com o SEBRAE, apoiando as iniciativas 
empreendedoras, que gerem emprego e renda para as 
famílias.

• Trazer Capacitações e Cursos Profissionalizantes fo-
cados nas aptidões do sexo feminino.

• Criar um calendário de palestras e ações de preven-
ção à saúde das mulheres.

• Apoiar o fortalecimento de um Fórum Permanente 
de Debate.

• Construir Creches nas comunidades mais carentes.

• Reestruturar o Programa de Acompanhamento às 
Gestantes.

• Buscar junto ao Governo do Estado uma Delegacia 
das Mulheres.

• Apoiar todas as ações que venham fortalecer a pos-
tura das mulheres na sociedade gravataense.

• Fazer o mapeamento das políticas públicas para as 
mulheres em outras Secretarias do Município, evitando 
ações isoladas.

• Estruturar os CRAS, como espaço de atendimento es-
pecífico para as mulheres.

• Criar um banco de leite materno.

As mulheres vêm assumindo um papel cada 
vez mais decisivo em nossa sociedade, para 
isto, com a clareza da importância do for-
talecimento deste papel, assumimos todas 
as propostas apresentadas nas reuniões do 
setorial das mulheres.

Assim, estamos apresentando 
como propostas: 

Proposta para
os Mototaxistas
Após a Regulamentação dos Mototaxistas 
em Gravatá, cuja proposta foi elaborada na 
minha administração em 2006, este setor 
vem se consolidado e, é hoje um dos prin-
cipais setores organizados da nossa cidade. 
Cumprindo um papel fundamental no auxilio 
do transporte de passageiros, movimenta por 
mês mais de 700 (setecentos mil reais), 
e ajuda no sustento de mais de 400 famí-
lias, além de gerar mais de 500 empregos 
indiretos nas oficinas e lojas de equipamen-
tos para motos. Pensando na categoria com   
responsabilidade, a Direção da Associação 
dos Mototaxistas de Gravatá, reuniu-se com 
o Candidato Joaquim Neto e juntos assumi-
ram os compromissos abaixo relacionados, 
registrado no Cartório de Registro de Títulos 
e Documentos de Gravatá e incluído no Plano 
de Governo para o quatriênio 2012/2016.

• Doar um terreno para a construção de uma sede para 
a Associação.

• Construir abrigos humanizados que atenda tanto os 
mototaxistas e os passageiros. 

• Incentivar a criação de uma Cooperativa com maior 
abrangência jurídica, que possibilite fazer convênios 
com Plano de Saúde, Previdência Social e Seguro de 
Vida.  

• Assessorar a Associação na elaboração de Projetos de 
fomento para aquisição de Motos em casos de perdas 
por acidentes ou furtos para seus associados.

• Buscar com o Governo Federal, desconto do IPI para 
aquisição de novas motos.

• Capacitar periodicamente os mototaxistas em Segu-
rança do Trabalho.

• Capacitar periodicamente os mototaxistas para o     
atendimento aos gravataenses e aos turistas.

Estas são as propostas
apresentadas.

“Reconhecemos os 
benefícios da regula-
mentação dos moto-
taxistas com Joaquim 
Neto e agora apoiare-
mos o seu novo Plano 
de Governo.”

DepoimentoZuza - Presidente do sindicato dos Motoxista

Segurança

• Investir em educação e em programas sociais, dimin-
uindo os abismos socioeconômicos que contribuem 
com o aumento da violência.

• Ampliar o efetivo da Guarda Municipal.

• Capacitar e Treinar a Guarda Municipal para cumprir 
bem suas funções institucionais.

• Uma maior integração entre a Guarda Municipal e as 
polícias Militar e Civil.

• Integrar todas as Secretarias no combate à violência.

• Solicitar ao Governo Estadual um maior efetivo da 
Policia Militar e Civil no Município.

• Criar um Programa de Combate as Drogas. 

Vivemos momentos de muitas incertezas em 
Gravatá. A violência alastrou-se por todas 
as partes da cidade. Só este ano, pelas 
estatísticas oficiais, já perdemos mais de 20 
vidas, por vários motivos, principalmente pelo 
crescente consumo de drogas. Na nossa 
administração, com muito empenho, conse-
guimos que Gravatá ficasse sem nenhum 
assassinato por mais de 10 meses.

Assim, apresentamos as 
seguintes propostas:

Você sabia que todo o nosso Plano de 
Governo foi feito através de discussões 
com todos os setores da sociedade orga-
nizada que nos orientaram a saber do que 

Gravatá mais carece? 

Isso mesmo, você e nossa bela cidade são 
as nossas prioridades.




