
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE PLANO DE GOVERNO PARA O MUNICÍPIO DE 

UNIÃO DOS PALMARES/AL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, ESPORTE E LAZER, 

INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, MEIO 

AMBIENTE, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, AGRICULTURA E 

INCLUSÃO PRODUTIVA, SEGURANÇA PÚBLICA, CULTURA, 

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO 

ECONOMICO, GERAÇÃO DE EMPREGOE E RENDA. 

 

COLIGAÇÃO: 

União, Fé e Liberdade. 
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. JOÃO 8: 32 
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PRINCIPAIS PROJETOS 

SEGURANÇA PÚBLICA  

 

 Criação da Guarda Municipal 

Escolar – GME; 

 Criação de um Quartel para 

Guarda Municipal e SMTT nos 

bairros e Distritos de União; 

 Implementação do risco de 

vida para os Guardas 

Municipais.  

 

MEIO AMBIENTE 

 

 Limpeza trimestral do Rio 

Mundaú 

 Reflorestamento das margens 

do Rio Mundaú 

 Reflorestamento das Matas na 

área do município. 

 Aquisição de veículos 

específicos para coleta de lixo. 

 

DESENVOLVIMENTO E 

ACESSIBILIDADE 

 

 Doação de terreno para 

construção de fábricas de 

veículos; 

 Construção de academias 

populares; 

 Internet gratuita nas escolas e 

principais praças; 

 Construção do Matadouro 

Público; 

 Construção de uma SEASA; 

 Planejamento de mobilidade 

urbana (respeito aos pedestres 

e ciclistas). 

 

 

BIOGRAFIA 

Cicero Aureliano, conhecido como Tita, 

natural de União dos Palmares/AL, nascido em 14 

de fevereiro 1971, criado com seus pais, Luiz 

Aureliano e Tereza Maria Aureliano que juntos 

tiveram nove filhos (seis homens e três mulheres), 

na Rua do Cangote, conhecida hoje por Rua Dr. 

Antônio Arecipo. Casado com Cibele Aureliano com 

quem teve três filhos, Cylmara Aureliano, Cyllas 

Aureliano e Cidney Aureliano.  

De origem humilde e simples, seus pais e 

irmãos sustentavam a família como carroceiros. Em 

1966 Tita deixou sua função de carroceiro visando 

uma „‟impossível‟‟ carreira na política, pois nem 

mesmo parte de sua família acreditava. Ninguém 

imaginava que uma pessoa humilde, filho de 

carroceiro com apenas vinte e quatro anos de idade 

teria a ousadia de entrar na política, e ainda dizer 

que seria eleito. Tita foi eleito na sua primeira 

tentativa, e a maior surpresa foi que nenhum 

candidato favorito se elegeu, exceto o Ex-Prefeito 

Afrânio Verjete, algo inédito na história de União dos 

Palmares. Tita foi reeleito em 2000 para mais um 

mandato de quatro anos que durou até 2004. Em 

seguida ficou fora do Pode Legislativo onde no 

período exerceu a função de Diretor Geral de Saúde, 

Diretor do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI e Diretor do Instituto de Identificação.  

 



 

Em 2013 foi eleito mais uma vez vereador. Dois anos depois (2015) Tita foi 

eleito para o cargo de Presidente do Poder Legislativo Municipal. Tita se destacou 

em sua atuação como Presidente, pois refez o Plano Municipal de Educação.  

Ainda na sua gestão como Presidente, implementou um programa de doação 

de terrenos para construção de Igrejas, beneficiando vários Ministérios Religiosos. 

Ainda no seu mandato de Presidente, Tita se destacou na luta em defesa dos 

feirantes e ambulantes, taxistas, moto-taxistas e transporte complementar, dando 

total apoio necessário para que os mesmos fossem tratados de forma humanitária, 

justa e acima de tudo, terem o direito de trabalhar nos seus devidos lugares. Tita 

legalizou a Guarda Municipal de União dos Palmares, deixando-a pronta para que o 

Gestor Municipal pudesse equipa-la, capacita-la e entregar à população uma Guarda 

pronta e preparada para defender o povo Palmarino. Tita foi o vereador que mais 

deu nomes aos bairros e ruas de União através de Projeto de Lei, como por 

exemplo: Conj. Res. Newton Pereira (66 ruas e 03 avenidas), Santa Maria 

Madalena, Veríssimo I, Veríssimo II e Veríssimo II, sem contar os demais projetos de 

leis, requerimentos, ofícios, moções e resoluções. Por esses motivos Tita realizou 

todos os seus objetivos como legislador e agora, com a graça do nosso senhor 

Deus, pretende disputar a Prefeitura Municipal de União dos Palmares/AL, para 

mostra que é possível fazer de União, um GRANDE município. 

APRESENTAÇÃO  

Esse Plano de Governo apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 

Tita e Vice-Prefeito Dr. Rivaldo Melo, com a “Coligação UNIÃO, FÉ E LIBERDADE”, 

composta pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT e Partido da Mobilização 

Nacional - PMN, para a administração municipal no período 2021-2024. A presente 

proposta foi elaborada a partir das experiências adquiridas ao longo de sua trajetória 

de vida, como vereador por 04 (quatro mandatos). O Plano ora apresentado traduz o 

anseio de uma gestão realmente comprometida e honesta com a população de 

União dos Palmares - AL. Trata-se de uma proposta de política pública na qual se 

vislumbra um amplo desenvolvimento social, econômico e cultural, em que encaixa- 

se outras demandas dentro do mesmo contexto. Neste sentido, contemplando em 

todos os setores ideias inovadoras que tem como eixo central a articulação 



interinstitucional, e a busca de parcerias com instituições públicas e privadas. A 

proposta de Gestão na administração municipal propõe um leque de execuções com 

projetos estruturados para atender a toda população, oferecendo os serviços, mas 

críticos, resultando positivamente nas diversas áreas de atuação do Governo. 

Atualmente, observa-se um dos maiores anseios da comunidade, estão voltados 

para os setores da saúde pública, educação e assistência social, e no tocante ao 

desemprego. Dessa forma, pretende-se reformar os serviços já existentes no 

município, pois partes deles não funcionam e implantar outros novos, que juntos 

garantam à comunidade uma assistência digna e contínua, através das estratégias 

constantes do corpo deste Plano. Hoje União dos Palmares, necessita de um núcleo 

de ensino superior nas mais diversas áreas de formação acadêmicas, para assim 

capacitar e formar os jovens e cidadãos Palmarinos, uma das maiores carência 

deste município, no tocante a educação. Contudo, essa implantação será uma das 

prioridades dessa nova gestão, para que possamos garantir aos alunos o acesso ao 

posto de trabalho, sem que eles não precisem se deslocar para outra cidade. Nessa 

perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego para os jovens, a 

exemplo do estímulo à implantação de empreendimentos industriais no município, 

também passa a ser uma das prioridades, bem como implantação de programas de 

capacitação e formação empreendedora como intuito de criar um ambiente de 

empregabilidade e oportunidades. Sendo a vocação do município de União dos 

Palmares, predominantemente agrícola não se concebe pensar o desenvolvimento 

local sem fortalecer a agricultura, com base no desenvolvimento rural sustentável, 

nem pensar na geração de empregos sem que haja o aproveitamento desse 

potencial agrícola. Por essa razão, se pretende fortalecer a relação com instituições 

como BNB, SENAC, que atuam no âmbito municipal/regional para a implantação de 

pequenas empresas (individuais ou cooperativadas) voltadas ao aproveitamento e 

beneficiamento da produção agrícola local, conforme a vocação de cada 

comunidade. Além de ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas 

locais a assumirem uma postura proativa em relação à conservação dos 

equipamentos municipais, a exemplo das praças e quadras de esportes, e ao apoio 

a ações de cunho cultural e desportivo, como os clubes de futebol, por exemplo. 

Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da 

administração pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos 

voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, 



infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, habitação) da nossa gestão e que 

se encontram elencadas ao longo deste documento. Durante todo o mandato será 

primordial a realização dos objetivos almejados aqui citados, que estará atrelada a 

valores como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, 

criatividade, honestidade e, acima de tudo planejamento. Esses são os principais 

pilares que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 

comprometida com os anseios da população. Destaque-se ainda que todas as ações 

propostas estarão em consonância com a legislação (federal, estadual e municipal 

vigentes) e obedecerão o princípio da sustentabilidade econômica e socioambiental. 

Cabe ressaltar que este plano de governo não se configura uma ideia acabada ou 

imposta, mas apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, 

estando aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da 

campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a administração se abrirá à 

participação da comunidade. O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em 

instrumentos de planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente 

sustentado sobre uma forte disciplina de execução e meritocracia, também 

possibilitará a coleta e análise de informações preciosas para a concepção de novas 

soluções para a cidade nos médios e longos prazos, soluções que levarão a cidade 

a atingir um posicionamento compatível com a sua importância para a região. O 

Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto 

desempenho com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o 

idealismo do candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos grandiosos, 

com envergadura e complexidade que demandarão uma administração 

extremamente responsável e dedicada ao meio social, muito próxima e conhecedora 

das necessidades dos Palmarinos.  

EDUCAÇÃO 

Falar em Educação é buscar caminhos, enfrentar desafios, é fazer do impossível, o 

possível e necessário. Educar é valorização profissional, é tornar real o acesso 

Plano de Cargos e Salários dos Professores junto com o sindicato da categoria e a 

permanência do aluno na escola, é compreender que o ato de educar é um ato 

político, pois se acredita que construir uma educação de qualidade requer 

participação, envolvimento, articulação de todos que dela fazem parte, fazendo com 

que cada cidadão sinta-se responsável pelo seu papel na sociedade. É neste 



contexto, que enfatizamos a importância de melhorar a qualidade de ensino da Rede 

Municipal, priorizando ações que serão desenvolvidas como forma de reestruturação 

do setor educacional para que assim possamos combater a evasão escolar e 

garantir a permanência dos alunos nas escolas do município. 

PROPOSTAS: 

 PRIORIDADE: CONCURSO PÚBLICO; 

 Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e 

creches;  

 Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam dos 

povoados e distritos;  

 Transporte a capital 100% gratuito para os Estudantes Universitários; 

 Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa);  

 Realização de cursos de formação continuada para os professores;  

 Projetos de intensificação de melhoria da educação básica, 

 Implantar curso preparatório para o ENEM;  

 Implantação do Programa de Informática nas escolas;  

 Programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado para 

jovens concludentes do ensino médio com premiação dos alunos que mais se 

destacarem com bolsa para as instituições universitárias da rede privada;  

 Garantir que pelo menos 95% das crianças com 07 anos de idade estejam 

alfabetizadas;  

 Projeto de gestão democrática baseado na eleição direta dos diretores e 

coordenadores educacionais;  

 Plano de ensino ao produtor rural;  

 Ouvidoria educacional;  

 Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, para os alunos do 

ensino médio;  

 Reativar escolas rurais atualmente defasadas e destruídas visando manter os 

alunos próximos de casa e valorizar as comunidades;  

 Melhorar a qualidade da merenda escolar; 



 Cursos de qualificação profissional nas atividades cotidianas de frigoríficos, 

curtume, laticínios e outros. 

INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. 

PROPOSTAS: 

 PRIORIDADE: Construção de Matadouro público;  

 Reforma da feira municipal com a construção de um moderno centro de 

abastecimento – CEASA, que garanta higiene e qualidade nos produtos 

oferecidos aos consumidores, bem como condições de armazenamento e 

comercialização para os agricultores familiares;  

 Criar um alojamento nas proximidades da CEASA, equipado com quartos e 

banheiros para os feirantes, especialmente os que se deslocam da Zona Rural; 

 Doação de terreno para construção da Associação dos Feirantes; 

 Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento 

correto do lixo;  

 Reforma e ampliação do cemitério;  

 Iluminação das vias de acesso entre os povoados e Distritos do município;  

 GARANTIA da feira livre;  

 Tratamento de Resíduos Sólidos (lixo) com a implantação do Galpão de Triagem 

e incentivo à cooperativa de catadores; 

 Gestão Ambiental com despoluição das fontes de águas e mananciais urbanos; 

 Aquisição de VEÍCULOS PRÓPRIOS COLETORES DE LIXO com recursos 

próprios e em convênio com os governos estadual e federal; 

 A Implantação do PROGRAMA DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL, e 

parceria com Governo Estadual e Governo Federal, visando à canalização dos 

córregos que atravessam os bairros e ruas da cidade; 

 Fortalecimento da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente para planejar novas praças, reforma e manutenção das 

existentes; 

 Calçamento das principais ruas e avenidas dos bairros da cidade; 

 Recuperação de ÁREAS VERDES e preservação ambiental; 



 Captar novos empreendimentos nas áreas da indústria, comércio, serviços, 

turismo e energia renovável (eólica, solar e biomassa); 

 Apoiar o fortalecimento das associações e cooperativas; 

 Fortalecer o empreendedorismo por meio de capacitações de gestão de negócios 

e acesso a crédito; 

 Criar um programa municipal da Juventude Empreendedora; 

 Criar linhas de créditos para os jovens empreendedores; 

 Ampliar o acesso e a utilização de energia fotovoltaica (solar) em União; 

 Fomentar e apoiar a pesquisa básica e o sistema de pós-graduação, através da 

concessão de bolsas de estudo e auxílio a projetos de pesquisa; 

 Ampliar o apoio à realização de eventos científicos, acadêmicos e tecnológicos; 

 Criar, institucionalizar e estruturar um Centro de Desenvolvimento Tecnológico 

em União. 

SAÚDE 

Quem tem saúde, tem tudo. Toda e qualquer pessoa que precisar de atendimento 

na área da saúde tem que poder contar com um atendimento pronto, humanizado e 

que resolva a situação de dificuldades pela qual a pessoa está passando.  

PROPOSTAS: 

 PRIORIDADE: CONCURSO PÚBLICO; 

 Criação de uma central de ambulância 24h visando facilitar o deslocamento 

dos enfermos residentes nos povoados, bem como adquirir veículos 

equipados para situações emergências; Implantação de uma UPA (Unidade 

de Pronto Atendimento); 

 Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já existentes 

que atualmente encontra-se em mau estado de conservação e com serviços 

deficitários; 

 Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas a 

exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos; 

 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO do PADI (Programa de 

Atendimento Domiciliar ao Idoso); 



 Criar nos maiores bairros e distritos de União, Unidade de Pronto 

Atendimento 24 horas, com médico e enfermeiras para primeiros socorros, 

contando sempre com apoio de no mínimo uma ambulância;  

 Criar uma central de exames, para emissão de exames no mesmo dia, 

hemogramas, raio-x, dentre outros; 

 Fortalecer políticas contra as drogas.  

SEGURANÇA PÚBLICA 

PROPOSTAS 

 PRIORIDADE: CONCURSO PÚBLICO para a Guarda Municipal; 

 Implantar políticas de promoção da justiça e de proteção ao cidadão integrado 

e articulado com as demais políticas públicas para o enfrentamento da 

criminalidade e da violência; 

 Nomeação do ouvidor e corregedor da Guarda Municipal; 

 Curso de capacitação pra todas as categorias; 

 Aquisição de veículos para a Guarda Municipal e SMTT; 

 Construir um quartel para a Guarda Municipal e SMTT; 

 Atingir o 100% de risco de vida para os Guardas Municipais; 

 Aquisição de armas e equipamentos em parceria com o Governo Federal e o 

SUSP; 

 Construir bases da Guarda Municipal nos maiores bairros e Distritos de 

União; 

 Implantar uma extensa rede de monitoramento eletrônico urbano, através de 

câmeras, com imagens 24 horas por dia e uma central de monitoramento em 

parceria com a Polícia Militar e Civil; 

 Criação da Guarda Municipal Escolar – GME; 

 Implantar com maior eficiência a vigilância patrimonial, através da Guarda 

Municipal, para defender as instalações físicas dos Poderes Públicos; 

 Criar nos maiores Bairros e Distritos de União, Bases de Apoio da Guarda 

Municipal, em parceria com a SMTT, Polícia Militar e Civil. 



AGRICULTURA E INCLUSÃO PRODUTIVA 

A agricultura no município de União dos Palmares/AL tem sofrido pela falta de 

POLÍTICAS PÚBLICAS sérias, que venham de fato criar condições de sobrevivência 

ao pequeno agricultor, já que a agricultura tendo incentivo também pode se tornar 

uma forte potência na base da economia do nosso município.  

PROPOSTAS: 

 Criação de uma equipe permanente, com máquinas para construção e 

recuperação das estradas nas Zonas Rurais, para que os agricultores e 

moradores tenham boas condições de tráfego de inverno a verão; 

 Criação de uma equipe permanente para construção de açudes, bem como 

doação de alevinos; 

 Incentivar a agricultura familiar, trabalhando no sentido de destinar áreas para 

os agricultores locais, doando sementes, máquinas de pequeno porte e 

auxílio técnico; 

 Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos 

municípios de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores locais;  

 Implantação do Programa de extensão rural (assistência técnica e 

capacitação) de acordo com a aptidão de cada povoado;  

 Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para 

aproveitamento no período de ociosidade do solo;  

 Estímulo à constituição de microempresas e associações para autogestão, 

por meio de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais; 

 Criação de escola técnica agrícola; 

 Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte dos 

seus respectivos recipiente;  

 Garantir assistência e recuperação de estradas vicinais, pontes e bueiros na 

zona rural; 

 Revitalização da feira de gado, oferecendo apoio logístico adequado para que 

os pequenos produtores possam comercializar seus animais; 



 Parcerias com instituições de pesquisa, tais como UFAL, EMBRAPA, na 

tentativa de diversificar nossa produção agrícola. Temos sol, água e terra 

fértil, precisamos estudar o solo para diversificar.  

 Criação de casas de farinha nas comunidades para geração de emprego e 

renda. 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA. 

PROPOSTAS: 

 Criação de um POLO MULTISSETORIAL; 

 Reservar uma área de no mínimo 10 (dez) hectares em volta do novo Hospital 

Regional, com o objetivo de doar terrenos para empresários e 

microempreendedores, para criação de hotéis, lanchonetes, restaurantes, 

farmácias, ponto de moto taxistas, taxistas e transporte complementar, 

anexos funerários, dentre outros que movimentem a economia, através de 

geração de renda e empregos, reservando uma área para fábricas de roupas 

e calçados; 

 Criação de centros de formação de mão de obra em parceria com o SEBRAE 

e outras instituições; 

 Isenção de impostos para os comerciantes locais e indústrias que queiram vir 

para nosso município; 

 Apoio às instituições ligadas ao comércio, tais como CDL, SINDLOJAS, para 

tentar promoções incentivos fiscais; 

 Aquisição de Produtos usados pela Prefeitura, serem comprados diretamente 

em união dos palmares; 

 Fortalecimento da feira livre, em parceria com a Associação dos Feirantes; 

 Incentivar jovens recém-formados a empreender no município, alterando o 

método de concessão de crédito para a Juventude Empreendedora, tendo o 

Município como principal garantidor, dando apoio e facilidade de acesso aos 

meios de créditos. 



 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

PROPOSTAS: 

 PRIORIDADE: Ampliar as redes de proteção à população LGBTQIA+; 

 Criar uma central de acolhimento e atendimento especializado para a 

população LGBTQIA+, com profissionais capacitados (psicólogos e 

assistentes sociais) para dar todo suporte necessário; 

 Viabilização do espaço físico próprio para funcionamento do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e o Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS; 

 Criar e apoiar os projetos e ações apresentados pela Associação dos 

Deficientes Físicos; 

 Criar ou apoiar o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial; 

 Incentivar o Programa Menor Aprendiz; 

 Qualificação e valorização continuada dos trabalhadores do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS; 

 Apoiar as ações da Pastoral da Criança e demais entidades voltadas para a 

promoção humana e social; 

 Implantar programa visando combater a desnutrição da Criança, do Idoso e 

da Gestante de baixa renda; 

 Atuar de forma integrada com a população na solução dos problemas através 

de Projetos ligados aos bairros e comunidades adjacências, visando atender 

as necessidades da população em cada bairro segundo suas prioridades; 

 Centro de Atendimento ao Trabalhador; 

 Instituir o Departamento Municipal de Direitos Humanos com vistas ao 

fortalecimento das ações Municipais, como: Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; 

Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual; Erradicação do Trabalho 

Infantil e Proteção ao Trabalho do adolescente; Enfrentamento e Atenção ao 

Uso Abusivo de Substâncias Psicoativas por Crianças e Adolescentes; 

 Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 

situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de 



violência contra as mulheres, proporcionar atividades com as crianças, 

adolescentes e idosos no Serviço de Convivência tais como: natação, 

hidroginástica, capoeira, artesanatos, aulas de dança, informática, inclusão 

em templos religiosos, dentre outros. 

CULTURA E TURISMO 

PROPOSTAS: 

 PRIORIDADE: Valorizar o Orçamento da Secretaria Municipal de Cultura; 

 Criação de um Departamento para Assuntos e Diversidades Religiosas; 

 Elaborar o Calendário Anual de Eventos Municipais para fins de atrações 

turísticas; 

 Criar eventos para comemorar datas religiosas e importantes, como, Dia do 

Evangélico, Dia de Católico, Dia do Espírita, dentre outras e mais diversas 

religiões, com a Prefeitura dando todo suporte para realização dos eventos; 

 Desenvolver programa de capacitação específica para os agentes culturais do 

Estado; 

 Implantar o Calendário Cultural Oficial de União dos Palmares; 

 Realizar edições de festivais que contemplem os diversos movimentos 

artísticos e culturais; 

 Ampliar medidas preventivas que visem promover a cidadania e a inclusão 

social em regiões de violência e vulnerabilidade, por meio de atividades 

culturais. 

ESPORTE E LAZER 

PROPOSTAS 

 Criar ou Reformar o Conselho Municipal de Esportes e Lazer, orientando-o 

para deliberar, acompanhar e avaliar as ações de Esporte e Lazer no 

Município, ampliando a participação da sociedade civil nas fases de decisão, 

execução e fiscalização dos resultados; 

 Criar programas de incentivo a Atletas Amadores; 

 Fortalecer as políticas públicas com entidades e associações esportivas; 

 Estruturar e modernizar o Estádio Orlando Gomes de Barros; 

 Criar uma coordenadoria de Esporte e Juventude; 



 Levar para todo o Município, serviços e atividades esportivas, culturais e de 

lazer para a juventude; 

 Levar atividades esportivas, culturais e de lazer para todas as idades; 

 Ampliar o acesso da população aos equipamentos públicos, aproveitando 

áreas institucionais disponíveis, tais como, as praças, parques, campos de 

várzea, vias públicas, escolas, dentre outros, para a prática do Esporte e do 

Lazer; 

 Criar áreas multifuncionais para esporte e lazer no município, com instalação 

de equipamentos de diversão infantil nas praças, esportes radicais, 

Academias ao Ar Livre, reforma e criação de novos equipamentos, 

manutenção dos parques existentes e incentivos ao uso de áreas naturais 

para o lazer; 

 Elaborar estratégias de controle social para promover medidas educativas de 

conscientização da sociedade civil na preservação e cogestão dos espaços 

públicos esportivos e de lazer; 

 Promover a acessibilidade aos equipamentos e viabilizar programas de 

esportes e lazer para inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida; 

 Articular programas, ações e investimentos, públicos e privados, para o 

desenvolvimento das práticas de Esporte e Lazer. 


