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JUSTIÇA ELEITORAL
 107ª ZONA ELEITORAL DE AFRÂNIO PE 

 
 
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600099-10.2020.6.17.0107 / 107ª ZONA ELEITORAL DE AFRÂNIO PE
REQUERENTE: RONIERE MACEDO REIS, PRA FRENTE DORMENTES 12-PDT / 51-PATRIOTA / 15-MDB / 25-DEM,
COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM DE DORMENTES/PE, MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO DORMENTES - PE MUNICIPAL, PATRIOTA - DORMENTES-PE - MUNICIPAL, PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA
IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 
IMPUGNADO: RONIERE MACEDO REIS
 
 
 

 

CITAÇÃO

 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 107 ª Zona do Estado de Pernambuco, Dr.
Rodrigo Almeida Leal, CITO V. Sª para, querendo, contestar, no prazo de 7 (sete) dias, a

impugnação ao pedido de registro de sua candidatura, ao cargo de Prefeito do município de
Dormentes/PE, a seguir apresentada e disponível nos autos do processo em epígrafe.

IMPUGNAÇÃO ID N.º 11139135 – IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

A presente citação será realizada via publicação no mural eletrônico, nos termos dos artigos 38 e
41 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

A contestação, subscrita por advogado, deve ser apresentada diretamente nos mesmos autos do
pedido de registro (PJE n.º 0600099-10.2020.6.17.0107 ) Nos termos do art. 4º da Lei
Complementar n.º 64/90 c/c o art. 41 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Nos moldes da Res. TSE nº 23.609/2019, c/c inciso XVII do art. 9º da Res. TSE nº
23.624/2020, os prazos previstos na Res.-TSE nº 23.609/2019 são contínuos e peremptórios (...)
não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 26 de setembro e as datas fixadas
no calendário eleitoral de 2020.

O inteiro teor dos autos digitais pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico:
<http://www.tre-pe.jus.br/servicos-judiciais/processo-judicial-eletronico-pje/processo-judicial-
eletronico>

Afrânio/PE, 03 de outubro de 2020.

Ayala Carvalho Vieira

Chefe de Cartório
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

 

CERTIDÃO

 
Certifico, para fins de instrução dos presentes autos, que retifiquei a autuação do

feito, incluindo o assunto processual 11616 (impugnação ao registro de candidatura) e
cadastrando as partes impugnante e impugnada. Acrescentei ao objeto processual o tema
Impugnação - Inelegibilidade. 

Afrânio/PE, 02 de outubro de 2020.
 

Ayala Carvalho Vieira
Chefe de Cartório
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IMPUGNAÇÃO EM ANEXO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

 

CERTIDÃO

 

Por pertinência, nesta data acosto ao feito o Edital nº 00003.

Afrânio/PE, 26 de setembro de 2020.

 

Ayala Carvalho Vieira
Chefe de Cartório
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JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL - AFRÂNIO

EDITAL
00003

             O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) RODRIGO ALMEIDA LEAL, Juiz(Juíza) Eleitoral
da 107ª Zona Eleitoral - AFRÂNIO, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que
foram protocolizados neste Cartório Eleitoral, pelo(a) PRA FRENTE DORMENTES (PDT,
PATRIOTA, MDB, DEM) 06000974020206170107, os pedidos de registro dos candidatos
abaixo relacionados, para concorrerem às Eleições de 2020 no Município de DORMENTES.

Prefeito
NÚMERO NOME OPÇÃO DE NOME N° PROCESSO

51 RONIERE MACEDO REIS RONIERE REIS 06000991020206170107

Vice-prefeito

NÚMERO NOME
OPÇÃO DE

NOME
N° PROCESSO

51
MARIA DO ROSARIO HELENA DE
MACEDO COELHO

ROSARINHA
COELHO

06000982520206170107

             Nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 64/90, c/c Art. 34, §1º, II e III da
Resolução TSE nº 23.609/2019, caberá a qualquer candidato(a), partido político, coligação ou ao
Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital,
impugnar, em petição fundamentada, o(s) pedido(s) de registro de candidatura. 

            No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos poderá dar
notícia de inelegibilidade, nos termos do art.44  da referida Resolução.

AFRÂNIO, 26 de Setembro de 2020.

_______________________________
RODRIGO ALMEIDA LEAL

Juiz(Juíza) da 107ª Zona Eleitoral
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que revisei a autuação do feito, não se fazendo necessárias
quaisquer retificações. Certifico, ainda, que o presente feito encontra-se vinculado ao processo

principal RCAND nº 0600097-40.2020.6.17.0107 – DRAP.
Afrânio/PE, 25 de setembro de 2020.

Ayala Carvalho Vieira
Chefe de Cartório
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que tenho para vocês.  

Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar  

e não de causar dano,  

 

                       Jeremias 29:11 
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Meus amigos e minhas amigas, quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, Deus 

que é Soberano e, me dirigir a cada um de vocês para deixar os meus agradecimentos, e meu abraço por 

nos transmitir essa confiança, alegria, vibração e expectativa de ver Dormentes ter dias melhores. 

Cumprimento toda população, em cada canto do município, população que é politizada e muito contribui com 

o desenvolvimento e progresso de nossa cidade. Quero aqui reafirmar o meu compromisso em lutar 

politicamente pelo desenvolvimento dessa terra de povo que gosta de ver a política transformar as 

dificuldades em oportunidades, um povo que luta e sabe enfrentar os desafios, que faz Dormentes ser 

referência na educação pelo zelo dos nossos profissionais da educação; faz Dormentes ser referência para 

os nossos agricultores, para nossos jovens. Dormentes cidade que me acolheu, que me deu oportunidades, 

aqui construí minha família e quero com a permissão de Deus viver a minha velhice. É por isso que eu não 

podia faltar a Dormentes, e me coloco a disposição da população para juntos retribuir a essa cidade a 

oportunidade que ela me deu. Muitos filhos de Dormentes precisam sair daqui, muitas mães de família 

clamam por uma oportunidade, e a cidade precisa oferecer essas oportunidades. Para essa juventude 

chegar ao mercado de trabalho, precisamos fazer o maior projeto de geração de emprego e renda aqui no 

município, para que as pessoas tenham oportunidades de ter renda em suas propriedades. 

A luta não é minha nem de Rosarinha, essa luta é de todo povo dormentenses, que quer mais 

e melhor, por isso, estamos determinados a mudar esta realidade. Um grande abraço! 

 

RONIERE DE MACEDO REIS 
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Amigos e amigas, primeiramente quero agradecer a Deus por estarmos aqui, e dizer que eu acredito 

na grande vitória, na vitória que vem do povo, vamos mostrar ao povo de Dormentes que aqui tem alegria, 

tem esperança, que antes de mais nada, tem amor pelas pessoas; temos uma grande responsabilidade e 

agradecemos a forma carinhosa que o povo tem nos recebido em cada lar, nesse interior onde temos 

chegado, agradecer o carinho, o amor de toda nossa população. Aqui está a força da esperança, dos sonhos 

e acredito que vou poder está dando a minha contribuição para fazermos o melhor governo que Dormentes 

já teve, por que temos força política, estou feliz e emocionada, por que voltamos a sonhar a dar para 

Dormentes, avenidas, desenvolvimento social, um grande programa de habitação, saúde e educação de 

qualidade, a dar agricultura familiar, a dar a caprinovinocultura, a infraestrutura, a fazer o maior e melhor 

governo das águas que o município merece. O nosso povo quer caminhar para a frente, o nosso povo gosta 

de oportunidades, o nosso povo não gosta de esmola, gosta de ser diferente, o nosso povo quer ser a terra 

da vitrine da caprinovinocultura. E aí os nossos olhos brilham, quando a gente ver o jovem ir para a praça e 

dizer que quer um governo diferente, o nosso coração se impulsiona quando percebemos que nós podemos 

dar a nossa terra, um governo inspirado por amor, por trabalho. Coisa boa é crescer trabalhando, me lembro 

daquela fotografia com apenas sete anos, subir em cima de um caminhão, e já ajudava fazer locução para 

dizer a Dormentes, que ela podia muito, fui vereadora por três mandatos e essa mesma Rosarinha está aqui 

para dizer que nós já fizemos muito por Dormentes e podemos fazer muito mais, e nós vamos sim, fazer 

essa cidade crescer a passos largos, vamos poder olhar para trás e dizer, nós demos a Dormentes a 

oportunidade de não parar. Onde tiver um modelo que deu certo em mais de vinte mil habitantes, nós vamos 

ser modelo de gestão, estarei cem por cento, disposta a trabalhar muito, vamos construir uma grande vitória 

do povo de Dormentes. Um beijo no coração! 

ROSARINHA COELHO 
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AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradecemos a Deus, que está acima de tudo e de todos, Deus é soberano 

e nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui.  

Agradecemos aos nossos familiares pelo apoio incansável, pela compreensão, pela 

motivação, nos dando força e coragem   para enfrentarmos os desafios e nos fazendo acreditar no 

nosso potencial e na capacidade de alcançarmos o nosso objetivo maior que é a Vitória 

proporcionada juntamente com o nosso povo dormentense.  

Aos nosso amigos que lado a lado estão a nos apoiar, incentivar e acolher nos momentos 

mais necessários desta caminhada, nos encorajando, nos inspirando, nos mostrando os melhores 

e mais agradáveis caminhos a serem percorrido, orando por nossa aliança e expressando em 

sentimentos o verdadeiro sentido da empatia e uma amizade verdadeira. 

Registramos aqui os nossos agradecimentos a todos os integrantes dos grupos, as pessoas 

que, direto ou indiretamente, doaram parte de seu tempo para juntos construirmos esse importante 

instrumento, que representa a prova da soberania de um povo e o ensejo de mudança de uma 

população: sugerindo, discutido, sonhando, refletindo, ouvido a população, debatendo e 

participando com sua contribuição para a construção democrática e popular das melhores proposta 

para este Plano de Governo.  

Os agradecimentos estendem-se aos companheiros e companheiras que compõem a 

, o sonho de uma cidade pra frente e melhor continua, por maio 

da coligação dos Partidos: Patriota, MDB  Movimentos Democratas Brasileiro, PDT  Partido 

Democrático Trabalhista, DEM  Democratas, que se mobilizaram na execução deste 

planejamento. Este PLANO DE GOVERNO marca o nosso compromisso com um projeto de 

governo para transformar o nosso município de Dormentes. 
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APRESENTAÇÃO 

 

empreenderes; buscando elevar este município aos melhores indicadores, foi construído este 

documento norteador das ações a serem desenvolvidas no período de 2021-2024, como resultado 

da prova viva da democracia um trabalho desenvolvido com muito cuidado, responsabilidade e 

compromisso, acolhendo a participação popular,  por meio da interação de   propostas  por uma 

diversidade representativa da sociedade dormentense, que se dedicou a eleger as melhores ideias 

para o progresso de nossa cidade, com políticas públicas que possibilitam  Dormentes avançar 

rumo ao fortalecimento e desenvolvimento em todas as áreas da gestão; pautada  numa 

administração que venha atender as necessidades de toda população, sem distinções. 

Vivemos em tempos de grandes crises, entre elas a recessão econômica acometida pela 

crise sanitária que vem afligindo em forma de pandemia o mundo inteiro com a incidência da 

COVID-19, desafiando o empenho individual de cada cidadão, bem como o compromisso das 

políticas públicas de combate e proteção a vida das pessoas. Primados nesta questão, 

apresentamos uma proposta para o nosso plano de governo, ainda em fase de construção; 

afirmando o compromisso e responsabilidade de uma gestão pública, comprometida em lutar cada 

dia, por melhorar a qualidade de vida da população, gerar empregos e permitir que Dormentes 

ofereça condições para que os filhos da terra e aqueles que aqui cheguem, sejam empreendedores 

e progridam, encontrando nesse lugar um espaço de amplas possibilidades.  

  Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo isolamento social, não poderia deixar de 

ouvir a população, isso nos levou a buscar novas estratégias para a participação popular, sendo 

aberto um canal eletrônico nas redes sociais para ouvir e colher os anseios, não sendo possível 

reuniões presenciais tendo em vista o isolamento social ocasionado pela COVID-19, porém, houve 

Que mudança você quer ver em 

Dormentes

Plano de Governo, com propostas, dentro das reais necessidades e que ao mesmo tempo, 

contempla as prioridades dos serviços públicos da administração municipal. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como resultado do processo de mobilização social e participação democrática de 

importantes grupos e membros, mesmo diante da atual realidade mundial que lança grandes 

desafios ao gestor público, na garantia de políticas públicas com qualidade para todos, podemos e 

queremos fazer mais e melhor.  

Diante disso, submetemos a apreciação da sociedade dormentense, a proposta do plano de 

governo, ainda em processo de construção, podendo ser incluídas novas propostas que vislumbre 

compor um plano de governo adequado a atender as reais necessidades do município gerando 

mais renda, mais emprego, construindo inúmeras obras, garantindo qualidade e equidade social 

nos serviços públicos ofertados a população e uma administração participativa. 

Em suma fomentar a caprinovinocultura, o empreendedorismo, desenvolvimento e melhor 

qualidade de vida para todos. Dentro desta perspectiva, a Aliança entre   Patriota, MDB  

Movimentos Democratas Brasileiro, PDT  Partido Democrático Trabalhista, que se mobilizaram na 

execução desta proposta, destacam as principais ações que serão prioridades, com ampla 

participação da sociedade, diálogo permanente, e esforços colaborativos. 

Nosso plano vai elencar vinte principais ações sendo elas: 

1. Reimplantação do CENTRO CIRÚRGICO; 

2. Abertura da AGÊNCIA DO EMPREENDEDOR; 

3. Criação do Programa  

4. Criação do   

5. Implantação do Programa  CRECHE INTEGRAL 0 A 03 ANOS; 

6. Construção da  

7. Criação do  

8. Retomada do Programa  

9. Fortalecimento da  e inclusão dos artistas locais; 

10. Incentivar a criação da  e outras modalidades; 

11. Criação de CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO E DE ESCOLA 

TÉCNICA; 
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12. Construção de uma ESCOLA PARA ATENDIMENTO A MODALIDADE DE ENSINO 

FUNDAMENTAL ANOS FINAIS; 

13. Implantação do PARQUE DE ENERGIA SOLAR para fornecimento de energia para órgãos 

públicos municipais e iluminação público; 

14. PROGRAMA PREFEITURA PERTO DE  

15. Incentivo à PRODUÇÃO AVÍCOLA; 

16. Instalação da POLICLÍNICA com atendimento de especialidades; 

17. Implantação da CENTRAL DO SAMU com Aquisição e manutenção de AMBULÂNCIA 

SEMI-UTI;  

18. Implantação do  de exames e consultas; 

19. Implantação do  

20. Implantação do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA; 
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PROPOSTAS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Desenvolver ações voltadas para o social buscando garantir a participação de todas as 

parcelas da sociedade com oportunidades iguais amparados na Política Nacional da Assistência 

Social, LOAS- Lei Orgânica da Assistência Social e do SUAS  Sistema Único de Assistência Social. 

 

 Firmar parceria com os Governos Federal e Estadual para a viabilização de cursos 

profissionalizantes para beneficiários do Programa Bolsa Família e usuários do PAIF 

acompanhados pelo CRAS; 

 Viabilização de recursos para Construção da sede da Secretaria de Assistência Social, 

incluindo o setor de emissão de documentos. 

 Viabilização de recursos para construção de sede do posto de atendimento avançado do 

DETRAN; 

 Assegurar a manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social da sede e 

da Equipe Volante para garantia da Proteção as famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade social; 

 Assegurar a manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social para garantia de atendimento as famílias com direitos violados; 

 Ampliação e manutenção do Programa Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos melhorando suas estruturas físicas e equipamentos adequado conforme protocolo 

e normas técnicas da Covid-19 para melhor funcionamento; 

 Construção da Casa dos Conselhos; 

 Garantir ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, Educação, Esporte e 

Saúde priorizando o atendimento as famílias beneficiarias de programas sociais; 
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TERCEIRA IDADE 

 

 Incentivar a promoção de atividades culturais e de lazer para a população idosa, em 

consonância com as diretrizes da Política Nacional da Pessoa Idosa; 

 Garantir parcerias com as equipes de saúde para o desenvolvimento de atividades que visem 

à promoção, prevenção e reabilitação da saúde; 

 Implantação da Academia da Terceira Idade nos Distritos; 

 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 Implantar o Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência voltado para habilitação e 

reabilitação, lazer e capacitação profissional; 

 Garantir profissional especializado (educador físico) para atividades físicas e de lazer; 

 

JUVENTUDE 

 

 Implantar espaço socioeducativo e viabilizar recursos junto aos órgãos competentes para o 

atendimento aos jovens visando a profissionalização e preparação para o mercado de 

trabalho; 

 Buscar parceria com o Sistema S (SEBRAE, SENAI, SENAC, SESC, SENAT) e outras 

instituições para a viabilização de cursos profissionalizantes; 

 Implantar à Coordenadoria da Juventude; 

 Apoiar a Implantação do Conselho Municipal de Juventude, para formular diretrizes, discutir 

prioridades e avaliar programas e ações governamentais; 

 Implantar em parceria com a educação e outros órgãos cursos de música, dança, teatro, 

dentre outras manifestações culturais e produções audiovisuais nas comunidades e nas 

escolas; 
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 Reativação da FEIRA DE SABERES E SABORES, incluindo além da exposição dos 

trabalhos desenvolvidos nas escolas um Show de Talentos com incentivo para a juventude; 

 

 Criação com apoio da Cultura e outros órgãos da Vaquejada Municipal; 

 Implantar o programa Jovem aprendiz em parceria com todos os órgãos municipais  Câmara 

Municipal e Secretarias que compões a Prefeitura, e comercio local;  

 Desenvolver na cidade o programa Juventude e Meio Ambiente, do governo federal, que 

visa à formação e o fortalecimento de lideranças ambientalistas jovens; 

 

CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

 Garantir diretrizes para as políticas destinadas ao atendimento das crianças e adolescentes 

através do ECA; 

 Viabilizar recursos para a construção da sede do Conselho Tutelar; 

 Criar o programa  em parceria com as demais secretarias e sociedade 

civil para a realização e comemoração do dia da criança; 

 Criar Programa Igualdade como direito, diferença como riqueza com o apoio dos agentes 

comunitários de saúde e Conselho Tutelar objetivando a busca ativa de crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade social proporcionando oferta de profissionais adequados a 

cada especificidade; 

 

MULHER 

 

 Implantação de programas de capacitação e desenvolvimento feminino que possam 

fortalecer a autonomia econômica e emocional das mesmas; 

 Fortalecer as políticas de Proteção da Mulher contra o feminicídio com a implantação do 

Projeto Salve Uma Mulher entre outros; 
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 Criação de um Canal de comunicação direta com a Coordenadoria da Mulher para receber 

consultas, denúncias de violência, apoio psicológico e prestar informações. 

 Implantação do  com o objetivo de beneficiar as trabalhadoras rurais 

através da difusão de conhecimentos que coíbam a violência e conduzam a autonomia 

financeira por meio de cursos de artesanatos e outros. 

 

HABITAÇÃO 

 

 Viabilizar juntos aos governos Federal e Estadual, a continuidade de aos Programas 

Habitacionais de interesse social, na zona urbana e zona rural; 

 Ampliação da regularização fundiária na sede e nos distritos do município; 
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PROPOSTA NO ÂMBITO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO 

AMBIENTE 

  O Desenvolvimento perpassa por vários fatores, que agregados garantem a 

população condições de vida dignas e melhores, é no conjunto das políticas públicas realizadas 

com responsabilidade que esse desenvolvimento realmente acontece, baseados nos preceitos da 

sustentabilidade, garantido aos munícipes uma cidade pautada no respeito não somente ao cidadão 

mais ao bioma no qual Dormentes está inserido tendo em vista nosso presente mais também e 

principalmente as gerações que nos precederão.  

                

 Criação do Programa  através de uma equipe interdisciplinar 

formada por Engenheiro agrônomo, veterinário, zootecnista, técnicos agrícolas e pecuário. 

Será feito um levantamento e uma análise econômica nas comunidades rurais e nas 

associações, buscando detectar as dificuldades encontradas pela população e a 

necessidade para obter a sustentação familiar e induzindo outras atividades de acordo 

com o potencial de cada comunidade auxiliando do início ao final da produção; 

 Orientação e apoio para criação de uma rede produtiva vinculando as associações do 

município e a cooperativa do abatedouro frigorifico; 

 

segurança aos produtores e consumidores; 

 Organização da cadeia produtiva da caprinovinocultura com assistência técnica, 

capacitando e reestruturando os criadores periodicamente aumentando o número e a 

qualidade dos animais com o padrão exigido pelo mercado; 

 Implantação de um abatedouro de aves e paralelamente qualificar criadores para 

formação de uma cooperativa para comercialização de sua produção de carne e ovo 

visando mercados externos; 

 Criar a Agência Ambiental Municipal;
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 Reorganização dos equipamentos destinados ao processamento de leite, com formação 

da agroindústria, obtendo vários produtos derivado do leite de vaca e cabra valorizando e 

agregando valores econômicos; 

 Viabilizar apoios para construção da nova casa do mel, e capacitação aos apicultores para 

obter o máximo de aproveitamento dos produtos derivado; 

 Acompanhar o desenvolvimento e as gerações do ecótipo Berganês para obtenção do 

registro da raça, e apoiar a ABCOB (Associação Brasileira de Criadores de Ovinos 

Berganês) no desenvolvimento de suas atividades.

 Criação do  PROGRAMA  com aquisição de máquina 

perfuratriz de poço artesiano, perfuração, montagem e manutenção nas propriedades 

rurais, como também a viabilização de apoio e recursos para construção de cisternas no 

interior e garantia do abastecimento de água por carro pipa, a comunidades dependentes 

desse meio, limpeza e ampliação de barragens e lagoas públicas do município 

 Construção de adutoras e ampliação das já existentes no município, dando mais qualidade 

de vida para a população a exemplo da Barragem da Prensa, Bargado. 

 Construção de adutoras de pequeno porte, com focos regionais. 

 Promover ações voltadas ao reaproveitamento das águas, com análises químicas e uso 

de novas tecnologias para utilização na pecuária e agricultura. 

 Realizar analise de água dos poços artesiano com o objetivo de identificar o manejo 

adequado e utilização correta para fins pecuário e agrícola;

 Solicitar e apoiar junto aos responsáveis pelo saneamento da cidade, para ampliar o 

sistema de coleta e tratamento do esgoto da cidade;

 Viabilizar recursos e apoio junto aos órgãos competentes para a construção de uma nova 

adutora que atenda a sede e Caatinga Grande; 

 Viabilizar recursos para a conclusão do ramal da adutora de Caititu para a atender os 

distritos de Lagoas e Lagoa de Fora;

 Viabilizar recursos para a conclusão do ramal da adutora de São Bento para atender os 

Assentamentos e o distrito de Vila Nova;
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INFRAESTRUTURA (OBRAS) 

 

 Construção da   a Avenida será uma via de 

integração entre vários bairros, passando pelo pátio da feira dos animais finalizando no 

abatedouro frigorifico, com ciclovias e iluminação;

 Implantação do PARQUE DE ENERGIA SOLAR para fornecimento de energia para órgãos 

públicos municipais e iluminação público; 

 Criação do   Aquisição de roçadeira mecânica para o 

roço constante das estradas que ligam a zona rural até a cidade de Dormentes, como 

também a recuperação e manutenção das estradas vicinais incluindo cascalhamento de 

algumas vias.

 Viabilizar apoio governamental para a construção da Rodovia Estadual PE- 630, ligando 

Rajada a Trindade;

 Retomada do Programa  com pavimentação das ruas 

nos bairros, distritos e vilas;

 Pavimentar à avenida Jacob Vieira e as demais avenidas da cidade;

 Implantação do lixo limpo com coleta e seleção de lixo orgânico e lixo seco para facilitar e 

 Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e orientar a adequada 

conservação;

 Execução e fiscalização da rede de iluminação pública;

 Manutenção da infraestrutura física e ambiental da cidade através da preservação da 

limpeza, poda de árvores e manutenção das praças públicas;

 Construção de um novo pátio de eventos;

 Construção do portal nas principais entradas da cidade;

 Construção do Centro de Convenções de Dormentes;
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 Adequação das vias públicas com acessibilidade para a pessoa com deficiência;

 Sinalização de Perímetro urbano;

PROPOSTAS DA CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

Possibilitar à sociedade dormentense um novo pensar e agir, buscando o fortalecimento 

cultural para o município de modo que possamos ver a evolução dos artistas que munidos dos 

recursos necessários transmitem à sociedade uma qualidade de vida ímpar, o papel de uma gestão 

eficiente, comprometida com o seu povo e por isso apresenta propostas necessárias aos princípios 

que levam a interatividade e por meio dela a saúde física, mental e espiritual do citadino por meio 

da cultura e do esporte. 

 

CULTURA 

 

 Desenvolver o Currículo Cultural Anual do Município de modo que se apresente à população 

os eventos culturais mensais; 

 Criação do hino do município;  

 Apoiar logisticamente as festas realizadas pelas Associações; 

 Valorização dos Patrimônios Históricos e Culturais Material (Casa da Pedra). 

 Valorização dos Patrimônios Histórico Imaterial (Subida do Morro de Monte Orebe) 

preservando a história e mantendo a identidade do nosso povo; 

 Aquisição de instrumentos para Banda Filarmônica e Marcial; 

 Implantação de peça teatral (Paixão de Cristo), e fortalecimento da cultura religiosa em 

convênio com as Igrejas locais de modo a possibilitar ao povo um evento Cultural da Semana 

Santa com importância para todo o município; 

 Apoio à realização do Novenário de São José (Padroeiro da Cidade); 
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 Fortalecimento da  com a participação de artistas locais em horário de pico 

do povoamento (entre artistas de repercussão regional/nacional), promovendo atrações 

culturais que possam estimular a participação e valorização do artista local; 

 Estimular e apoiar a criação da Associação Cultural dos Artistas de Dormentes, 

possibilitando o desenvolvimento autônomo de uma estrutura necessária para o 

aprimoramento cultural e fortalecimento dos vínculos entre o artista e a comunidade; 

 Apresentação da História de Dormentes através de apresentações culturais (Peça Teatral, 

danças entre outras) durante a Caprishow, levando aos presentes no evento a valorização 

da nossa história; 

 Viabilizar a criação de quadrilhas juninas tradicionais na sede e nos Distritos em parceria 

com as Escolas Municipais e Estaduais; 

 Criar o Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas na sede do município com a Grande Final 

entre as melhores quadrilhas do interior e da sede, resgatando os festejos juninos; 

 Construir a Praça da Bíblia, local destinado à promoção de Eventos Religiosos, de modo a 

estimular a socialização entre pessoas em um ambiente mais acolhedor; 

 Realização da  diurnamente paralela à Feira do Bode que ocorre 

todas as quintas-feiras no Pátio de Eventos Evércio Coelho, possibilitando aos feirantes e 

artistas uma maior visibilidade e desenvolvimento econômico aos moradores do município. 

 Resgatar o Grupo de Capoeira e danças folclóricas, tais como a Ciranda, São Gonçalo, 

Samba de Roda entre outras, em parceria com as instituições escolares para que os 

munícipes valorizem a promoção cultural local; 

 Desenvolver o Desfile Cívico do Município em 1º de Outubro, com hasteamento das 

bandeiras e participação da população de Dormentes; 

 Promoção coletiva entre as demais Secretarias Municipal da festa comemorativa pelo 

aniversário do Município, fortalecendo o resgate e a valorização da nossa história; 

 Promover o mês da Agroecologia e Artesanato Municipal com o apoio das Associações e 

Instituições Escolares, apresentando a Feira do Artesão e Agroecologista em festividade na 

2ª sexta-feira do mês de outubro, valorizando os profissionais produtores de culturas 

tradicionais locais; 
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 Promover todos os anos a Festividade do Réveillon (31 de dezembro), em parceria com 

comerciantes locais; 

 Apoiar as igrejas evangélicas Dia da Bíblia, Dia do Evangélico;  

 

ESPORTE 

 
 

 Ampliação e reforma da quadra municipal poliesportiva da sede transformando-a em um 

ginásio de esporte; 

 Reforma da quadra da Escola Municipal Francisco Coelho e conclusão da quadra do Distrito 

de Caatinga Grande; 

 Construção de novas quadras na sede e nos Distritos; 

 Buscar recurso para a reforma do Estádio Olímpão com a construção de uma pista de 

atletismo e vestiário, torres de iluminação, cobertura das arquibancadas, banco de reserva 

e de árbitros; 

 Manutenção dos campos de futebol dos Distritos; 

 Iluminação de campo de futebol com Led. 

 Incentivar a prática esportiva em todas as modalidades possíveis em todo o município;  

 Assegurar a realização do campeonato municipal de futebol; 

 Promover campeonato municipal de futsal; 

 Promover a competição de ciclismo feminino e masculino em diversas categorias; 

 Criar modalidades esportivas para a inclusão da pessoa com deficiência; 

 Aumentar a oferta de modalidades esportivas; 

 Aquisição de materiais específicos a cada modalidade; 

 Incentivar e apoiar os Jogos Interclasses das escolas da Rede; 

 Garantir a participação das equipes campeãs dos Jogos Escolares a nível   regional e 

estadual; 

 Incentivar a criação de seleção de futsal e outras modalidades para participar de 

competições fora do município (Copa TV Grande Rio entre outros);  
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 Promover a Maratona Primeiro de Outubro nas diversas categorias em parceria com outras 

secretarias em comemoração ao aniversário da cidade; 

 Promover os Jogos Escolares em parceria com a Educação e outras secretarias; 

 Promover capacitação para todos os profissionais de educação para a atuação nos Jogos 

Escolares; 

 Criar uma categoria aberta para inclusão de alunos que já ultrapassaram a categoria juvenil; 
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PROPOSTA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

Reconhecendo o cenário de uma sociedade em permanente processo de mudança e sujeita a 

rápidas transformações, a nossa proposta para a educação municipal, tem como perspectiva estar 

atrelado às práticas sociais dos estudantes, de modo a garantir os direitos de aprendizagem aos 

estudantes, permitir-lhes a igualdade de acesso, permanência e aprendizagem escolar, pautada no 

processo de inclusão escolar, visando a promoção do desenvolvimento integral de cada estudante, 

e sua preparação para a vida, trabalho e cidadania. 

 

 Garantia do Piso Salarial Nacional e a valorização dos profissionais do Magistério;  

 Implantação do Programa PARA UMA EDUCAÇÃO DE 

, em parceria com a Secretaria de Saúde e de Cultura, objetivando o 

atendimento a todos os profissionais da educação entendendo a necessidade de um cuidado 

mais amplo a esses profissionais; 

 Criação de um Núcleo de Tecnologia visando a melhoria, a expansão e o suporte aos 

professores e alunos na utilização da plataforma digital; 

 Ampliação de acesso à internet nas escolas; 

 Implantação do Programa  de atenção a Primeira Infância com 

garantia de acesso a criança de 0 a 3 anos em tempo integral na Creche já existente na 

sede, instalando ainda uma sala de atendimento a educação inclusiva;  

 Ampliação do Atendimento Educacional Especializado, com ações efetivas que garantam a 

transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades: 

o acesso, permanência e aprendizagem escolar 
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 Manutenção e ampliação das atividades do NUPE, para atender demanda escolar em 

parceria com a rede socioassistencial;  

 Buscar parceria para implantação da Equaterapia para atendimento de crianças com 

Autismo; 

 Ampliação da oferta através de parceria com Universidades de acesso à educação superior 

na modalidade de EAD; 

 Buscar parceria para a construção de espaço destinado ao funcionamento do polo de ensino 

superior EAD; 

 Fortalecer parcerias entre secretarias municipais, câmara de vereadores, ONGs, 

associações, sindicatos e igrejas, objetivando a redução de taxa do analfabetismo e/ou 

ampliação do nível de escolaridade de jovens e adultos; 

 Garantir a oferta de vagas da Educação Infantil nos Distritos, assegurando que todos os 

alunos a partir de 4 anos estejam matriculados na rede  

 Implantação do Programa , com fardamento e mochila para 

todos os alunos da Rede Municipal; 

 Garantir o fornecimento anual de Kit básico estudantil para todos os alunos da Rede de 

acordo com a modalidade de ensino ao qual está matriculado; 

 Garantir o fornecimento anual de Kit básico pedagógico para todos os professores da Rede 

de acordo com a modalidade de ensino no qual atua; 

 Criar veículo de comunicação (revista) escrita e ou digital semestral com o objetivo de 

divulgar as produções dos profissionais e/ou alunos da rede;  

 Implantação de Bibliotecas de pequeno porte nos Distritos aproveitando os espaços públicos 

desativados;  

 Complementação financeira às escolas para o desenvolvimento de Projetos Estratégicos 

atendendo aos temas transversais presentes na BNCC incluindo a efetivação da Lei 

Municipal nº 645/2019 que versa sobre o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da 

Penha;  
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 Implantação do Programa  objetivando em parceria com a 

secretaria de cultura, Educação e ação social, formação de grupos voltados para 

apresentações culturais como uma ação de preservação da memória local;  

 Investir na conservação anual das estruturas físicas das escolas da Rede; 

 Garantir a Merenda Escolar em parceira com as associações com a ampliação de oferta dos 

diversos produtos provenientes de agricultura familiar de acordo com especificações 

nutricionais. 

 Garantir e ampliar o processo de formação aos profissionais do magistério incluindo todas 

as áreas da grade curricular de acordo com a BNCC;  

 Garantir e ampliar formação continuada para os Auxiliares de Serviços Educacionais;  

 Implantar Projeto para trabalhar através de 

formação todos os funcionários da educação na temática voltada para as relações étnicos-

raciais, valorizando e potencializando a pluralidade cultural procurando erradicar qualquer 

forma de preconceito (Lei 10.639/03); 

 Investir na melhoria dos índices educacionais garantindo a qualidade do 

ensino/aprendizagem; 

 Criação de casa de apoio ao estudante universitário e de escola técnica que tenha a 

necessidade de deslocamento para a cidade de Petrolina;  

 Conveniar junto aos órgãos competentes recursos para a construção da sede da secretaria 

de educação, como também ampliar a oferta de ferramentas de trabalho com aquisição de 

equipamentos; 

 Buscar parceria para a construção de uma Escola para atendimento a modalidade de Ensino 

Fundamental Anos Finais; 

 Promover ações efetivas no combate ao abandono escolar e a realização da busca ativa dos 

alunos que estejam fora da escola em parceria com Conselho Tutelar, Ministério Público, 

Agentes de Saúde...);  

 Implantar Projeto Saúde na Escola junto com a Secretaria de Saúde ações que vem a 

contribuir para a promoção da saúde do estudantes;  
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 Buscar parceria para a aquisição de transporte destinado exclusivamente a distribuição da 

merenda escolar; 

 Garantir a realização dos Jogos Escolares em parceria com a Secretaria de Cultura e 

Esportes buscando efetivar medidas que venham melhorar a execução do mesmo, 

introduzindo provas esportivas adaptadas para alunos com deficiência;  

 Manter em regime de colaboração entre ações do estado e município parceria com a GRE 

para os programas de melhoria da aprendizagem dos alunos a exemplo da Educação Infantil, 

 Educação de Jovens e Adultos.  

 Buscar parceria para a implantação de Laboratórios de Matemática, Ciências e Robótica;  

 Assegurar a qualidade do transporte escolar para os alunos, com vistoria semestral 

objetivando a garantia da segurança do educando; 

 Implantação do Programa , 

com o objetivo de dar acesso aos cidadãos de informações sobre os recursos investidos na 

educação através dos Conselhos e de consultas públicas virtuais; 

 Implantar cursos preparatório para o ENEM, Vestibular e Concursos com a participação de 

professores da rede;  

 Implantar em parceria com empresas e/ou IF, EMBRAPA e Sistema S para realização de 

cursos técnicos e profissionalizantes;  

 Parceria, apoio e valorização dos conselhos municipais de controle social; 

 Implantação de Lousa digital para Escolas Municipais.  

 Garantir transporte diariamente para os Universitários.  
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PROPOSTAS NO ÂMBITO DO GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

 Planejamento, competência, responsabilidade e cuidado com os bens públicos pautada na 

transparência e no processo de envolvimento de todos que fazem nossa cidade, partindo da 

premissa do Estado Democrático de Direto. 

 

 Administrar observando o que preconiza os princípios da eficiência, legalidade, moralidade 

e impessoalidade; 

 Estabelecer planejamentos para o cumprimento de metas fiscais, mantendo equilíbrio entre 

receita e despesa; 

 Criação do Portal do Servidor possibilitando a elaboração de requerimentos digitais, acesso 

a ficha financeira, extrato de imposto de renda, contracheque entre outros; 

 Possibilitar o pagamento de salário em conta bancaria aos servidores municipais; 

 Aperfeiçoar o Portal da Transparência para que possa realmente ser um instrumento de 

fiscalização da sociedade nos gastos públicos, mantendo sempre atualizado; 

 PROGRAMA 

PREFEITURA PERTO DE VOCÊ ; 

 Garantir a efetividade e proporcionar maior visibilidade a Ouvidoria geral do município; 
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 Criar um núcleo de apoio na Secretaria de Governo com o objetivo de facilitar o recebimento 

de demandas e necessidades dos Distritos e dos bairros da sede; 

 Respeitar os direitos e garantias dos servidores municipais que estão descritos nas leis 

municipais e no plano de cargos e carreiras da educação; 

 Reformulação do Estatuto do Servidor; 

 Parceria para abertura do Banco do Brasil; 

 Publicar no primeiro mês de cada exercício, calendário anual registrando as datas de 

pagamentos, feriados e pontos facultativos;   

 Assegurar o recolhimento das contribuições previdenciárias de forma tempestiva;  

 Implantação da Brigada Municipal contra incêndio com parceira do Corpo de Bombeiro. 

 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

  

 Implantação de avicultura por meio de sistema de integração e cooperativismo e de 

Parceria de Público Privado. 

 Implantação da indústria de costura com sistema de linha de produção itinerante e o centro 

de atividades em costura; 

 Abrir agência do empreendedor; 

 Núcleo de capacitação profissional e promoção ao empreendedorismo; 

 Construção da Casa do Artesão objetivando a comercialização do artesanato regional; 

 Ampliar e apoiar a Feira na Praça;  

 Incentivar a instalação de pequenas fábricas (derivados do leite, material de limpeza, 

derivados do umbu, entre outros); 
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SEGURANÇA 

 

 Elaborar o Plano Municipal de Segurança, com participação de representantes dos diversos 

segmentos da sociedade, assim como entidades e órgãos públicos ligados à segurança 

pública;  

 Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública, e a criação do Conselho de 

Segurança Comunitário, para cada bairro e ou região, articulando as políticas de segurança 

e ações sociais preventivas e direcionadas prioritariamente a inibir as causas da violência 

humana e patrimonial; 

 Incentivar parcerias com o Poder Judiciário e o Ministério Público para, em ações sistêmicas, 

tratar a aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente de forma a prevenir e educar 

os futuros cidadãos de nosso município;  

 Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança envolvendo crianças 

e adolescentes;  

 Criar o DISK DENÚNCIA para comunicar eventuais crimes praticados dentro do município 

em parceria com Policiais Militares e Civis visando a identificação de delitos e seus agentes; 

 Criar Projeto de Cultura de Paz como estratégia contra a Cultura de Violência;  

 Criar o , incentivando crianças e adolescentes a 

conhecerem e praticarem as práticas de prevenção e combate aos crimes; 

 Criar SISMONUN  Sistema de Monitoramento Municipal, de modo que se possa monitorar 

em tempo real os principais pontos da sede do município  região bancária, centro da cidade 

e Instituições Públicas.  
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PROPOSTAS NO ÂMBITO DA SAÚDE 

 

 

 

 O mundo vive na atualidade um dos grandes problemas na área da saúde que afetou toda a 

população, a pandemia do COVID-19 nos mostrou que precisamos cada vez mais cuidar da saúde 

da população, de forma a atender a todos sem distinção, buscando fortalecer nosso sistema de 

saúde para o enfrentamento dos problemas relacionados a saúde pública mais também e 

principalmente desenvolver ações preventivas em acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8080/90 e 8142/90).  

 

 Manter Semana da amamentação - agosto dourado (conforme cronograma Federal e 

Estadual); 

 Contratação de clinicas através de licitação tabela sus para realizar exames de média e alta 

complexidade; 

 Implantar o programa fila zero de exames e consultas; 

 Manter atendimento noturno com atendimentos na secretaria e unidades básicas de saúde; 

 Ampliar o programa de coleta de material para exames laboratoriais nas unidades básicas 

de saúde; 

 Manter técnicos em enfermagem nos postos de saúde; 

 Construção de uma unidade básica de saúde no Josias Elpidio; 
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 Ampliar programa de exames de imagem (USG) nas unidades básicas de saúde no interior 

do Município;  

 Programa de curso de Relações Humanas para a capacitação continuada dos profissionais 

atuantes na saúde incluindo ACS e ACE, visando melhoria no atendimento humanizado e 

ético; 

 Reimplantação do Centro Cirúrgico: incluir salas pré-operatório, pós-operatório imediato, 

esterilização de materiais e enfermarias masculinas e femininas, sala de cirurgia, sala de 

recebimento do paciente, sala pós-anestésica, CME; (estruturar o espaço físico de acordo 

com a ANVISA e orientações da RDC nº 50); 

 Construção de Posto de Saúde em São Bento e São Domingos e ampliação do Posto de 

Saúde de Monte Orebe; 

 Instalação da Policlínica com atendimento de especialidades (cardiologia, ortopedia, 

pediatria, ginecologia, obstetrícia, urologia, neurologia, urologista, neuropediatra, 

mastologista, fonoaudiólogo, fisioterapia, otorrinolaringologia, geriatria, oftalmologista, 

cirurgião geral dentre outras), com exames laboratoriais e de imagem especializados (Raio 

X, ECG digital, USG, EEG, Teste do COVID-19, entre outros); 

 Ampliar a triagem de Enfermagem 24 horas no Hospital;  

 Estruturação do laboratório municipal com funcionamento 24 horas para o hospital municipal;  

 Ampliar a estrutura física e o atendimento da Farmácia Básica;  

 Ampliar Farmácias Básicas nas Unidade Básica de Saúde; 

 Ampliar o Setor de TFD com assistência referente à atenção básica, na assistência social e 

psicológica; 

 Fortalecer a Rede de Saúde mental por meio do CAPS e atenção especializada;  

 Ampliar o PSE (Programa Saúde na Escola); 

 Organizar a Semana de Prevenção da Gravidez na adolescência em conjunto com as 

Secretarias de Assistência Social e Educação, unindo forças na tentativa de diminuir os 

indicies desse problema de saúde pública que vem crescendo em todo o Brasil;   

 Criação da Vigilância Sanitária, para fortalecer ações dos programas Vigiagua, Vigisolo e 

Vigiar;  
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 Aquisição de equipamentos médico-hospitalar (Hospital Municipal, Atenção Básica e 

Vigilância em Saúde); 

 Ampliar o Programa Brasil Sorridente (confecção e distribuição de prótese dentária para 

população carente); 

 Estrutura física para atendimento da equipe do NASF e descentralização do atendimento da 

equipe nos Distritos e povoados do Município; 

 Adquirir automóvel destinado ao atendimento da equipe do NASF no Município; 

  Implantação da ouvidoria no sistema municipal de saúde;  

 Fortalecer as ações de assistência farmacêutica por meio da oferta integral de medicamentos 

conforme REMUME;  

  Implantar equipe multiprofissional 24h no Hospital (médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem, biomédico, nutricionista, técnico em radiologia, assistente social e odontólogo;  

 Implantar e garantir em todas as Unidades Básicas de Saúde ESUS online para assim 

manter uma integração de atendimento entre Atenção Básica e Hospital;    

 Formulação e implantação de medidas de valorização dos profissionais e trabalhadores da 

saúde, com a implantação do Plano de Cargo e Carreira da Saúde (PCCS); 

 Ampliação do espaço físico Hospital Municipal (com acesso reservado para crianças, 

adolescentes e mulheres vítimas de violência);   

 Estruturação das Unidades Básicas de Saúde existentes; 

 Reestruturação e organização do espaço e contratação de pessoas responsáveis pelo fluxo 

de pacientes nas casas de apoio de Recife e Petrolina de forma digna e humanizada;  

 Melhoria no transporte do TFD; 

 Adquirir e manter automóveis exclusivos para as Unidades Básicas de Saúde; 

 Implantação da Central de Marcação e Regulação nas Unidades Básicas de Saúde de baixa 

e média complexidade com objetivo de melhorar, ampliar e decentralizar o fornecimento de 

consultas exames e transporte do paciente;  

 Criação do Centro de Reabilitação e Inclusão com equipe multiprofissional;  

 Garantir o uso de tabletes para agentes de saúde;  

 Ampliação do Saneamento Básico no Município de acordo com a Lei Federal nº14.026/2020;  

Num. 5979698 - Pág. 29Assinado eletronicamente por: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - 23/09/2020 10:12:54

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092310161127900000005577298

Número do documento: 20092310161127900000005577298



 Implementação do Setor de Combate às Endemias; 

 Implementação de ações de combate à Dengue, como limpeza de terrenos baldios e demais 

áreas de riscos de proliferação do Aedes Aegypti; 

 Implantar Central SAMU bem como Aquisição e manutenção de ambulância SEMI-UTI para 

transferências de pacientes mais graves; 

 Permanência de Ambulância nas Unidades Básicas de Saúde dos distritos; 

 Atendimento Médico frequente aos Postos de Saúde integrados a cada Unidade Básica; 

 Manter campanhas de vacinas ativas com Dia D no município conforme cronograma 

estadual;  

 Apoiar as iniciativas e a autonomia do conselho local, municipal, estadual e nacional de 

saúde, bem como dispor de ações de capacitação permanente;  

 Fortalecer a rede de urgência e emergência municipal com capacitação para toda a equipe 

no atendimento pré-hospitalar; 

 Fortalecer o parto humanizado no hospital municipal, dispondo de equipe qualificada 

garantindo o pré-natal de médio risco subsidiando o pré-natal de alto risco;  

 Implantar o comitê de acidentes de motos e fomentar políticas intersetoriais de acidentes de 

trânsito em parcerias com órgãos públicos; 

 Construir academias da saúde nos distritos do município e nos bairros Francisca Irene, 

Francisco Coelho e São Joaquim;  

 Construir uma cobertura na entrada do Hospital Municipal;  

 Implantar canil com médico veterinário e auxiliares para retirar animais das ruas e prestar os 

devidos cuidados;  

 Ampliar a coordenação em unidades básicas de saúde, garantindo a presença de um 

coordenador em cada UBS do município; 

 Garantir transporte diariamente para pacientes que necessitam de exames e consultas 

especializadas de média e alta complexidade fora do munícipio através de agendamento 

pela Central de Regulação e Marcação; 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A elaboração desse Plano de Governo se deu em consonância com as Leis a nível municipal, 

estadual e federal englobando a participação da sociedade civil e suas representações, atendendo 

a reivindicações da população, assumindo assim o nosso compromisso de com zelo e 

responsabilidade cumprir com os interesses do nosso povo. 
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Cleriston Soares 

Domingos Sávio 

Dr. Danilo Cavalcanti 

Equipe JUVENTUDE RR 

Eugenio Reis 

Gean Macedo 

Gilvan Soares 

Hugo Reis 

Ivan Marcos Souza 

Jilmacio Macedo 

José Wilk 

Luzimara Reis 

Maria José Rodrigues 

Pastor Raimundo José 

Paulo Geovando 

População dormentense - participeaidormentes@gmail.com  

Professora Juciene Marques 

Professora Julça Maria 

Professora Maria Amélia  
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Williene Alves 
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PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO  NEGATIVA PARA FINS ELEITORAIS 294760/2020

 O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, na forma da lei, etc.

SECRETARIA JUDICIÁRIA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

CERTIFICA que,  consultando os sistemas de Processo Judicial Eletrônico e Processo Judicial
Físico de 2º grau, NÃO CONSTA nenhuma AÇÃO de natureza CRIMINAL ou CÍVEL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA contra RONIERE MACEDO REIS ,  CPF/CNPJ N° 033.473.344-85
. Dada e passada nesta cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, aos 10 (dez) dias do mês
de Setembro de 2020 (dois mil e vinte) às 18:43:31.

a)       A informação do n.º do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão,
devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
b)       A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no  site do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço (www.trf5.jus.br/), por meio do código de
validação abaixo, por 90 dias após a data de emissão.
c)         Esta certidão tem validade em todo o Território Nacional.

Critérios da pesquisa: por nome, por nome e CPF/CNPJ ou por CPF/CNPJ

Observações:

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:
8-1496-4965-4
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Declaração de bens

Tipo do bem Descrição bem Valor (R$)

Exmo. Sr. Juiz Relator,

   RONIERE MACEDO REIS, portadora do título de eleitor nº 054777890850, vem, nos termos da Resolução/TSE nº 23.609/2019,
apresentar sua declaração de bens.

Caderneta de poupança CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO 510.458-0 AGENCIA 3101-1. 2.297,66

Depósito bancário em conta CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO AG 3101 CONTA 510.458-0. 1,00

Dinheiro em espécie - moeda SALDO EM DINHEIRO 50.000,00

Outros bens imóveis UMA PROPRIEDADE RURAL SENOMINADA SITIO BAIXA BONITA 3.000,00

Outros bens imóveis UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO BAIXA BONITA, 4.200,00

Outros bens imóveis UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO CABACEIRA 1.500,00

Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA COMERCIAL TERRA BOA LTDA 1.600,00

Quotas ou quinhões de capital 90% DAS QUOTAS DE CAPITAL NA EMPTRESA TERRA BOA 18.000,00

Terreno UM LOTE DE TERRENO N 03 DA QUADRA A SITUADO NO 1.000,00

Terreno DOIS LOTE DE TERRENO N 03 DA QUADRA A, SITUADO N 2.000,00

Veículo automotor terrestre: ESP/ CAMINHONETE/ FIAT/ TORO VOLCANO AT D4/ ABERT/ CAP. 90.000,00

Veículo automotor terrestre: CAR/CAMINHAO/CAR.ABERTA/DIESEL/M.BENS/608/RHINUS 600/ANO 18.000,00

RONIERE MACEDO REIS

DORMENTES, 03  DE  OUTUBRO  DE  2020.

* Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas na presente Declaração de Bens são verdadeiras e assumo o compromisso
de apresentar, quando solicitado pela Justiça Eleitoral, os comprovantes originais.
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