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                                                                              ‘ 

“Quando o gestor é transparente e íntegro, à população se mobiliza e a 

mudança acontece.”                                                                                                           

                                                              José Alfredo Soares Lins Wanderley 

         Josenildo Leão Praxedes  

 

Apresentação 

Humanizar a cidade, cuidar das pessoas; do credo, raça, opção sexual e 

classe social, será o foco  da coligação JUNTOS SOMOS MAIS FORTE PARA 

UM NOVO AMANHA. Com um plano de governo eficaz recheado de propostas  

e sugestões canalizadas pelo povo. É com este objetivo que buscamos 

construir caminhos que atendam às necessidades de uma população. 

  Com a finalidade de discutir gargalos de analisar e definir prioridades 

que possam consolidar objetivos. A partir desse princípio e com sensibilidade 

humana iremos propor políticas públicas eficazes.  

 Bom plano de governo defende posições e valores. O que apresento 

para União dos Palmares vai aprofundar e defender questões sociais 

prementes.  O nosso compromisso é coletivo.  

As propostas do Plano de Governo do candidato José Alfredo Soares 

Lins Wanderley e Josenildo Leão Praxedes serão norteadas pelos princípios da 

modernização com o advento da industrialização no município, pelo turismo, 

saúde; transparência e o aperfeiçoamento institucional com variáveis 

permanentes de modo a ampliar e melhorar os instrumentos de controle e 

fiscalização disponíveis. 

Protagonismo cidadão 

Nenhuma dessas propostas terá alcance sem o envolvimento da 

população, de entidades e do terceiro setor. Para que o gestor público possa 

acionar esse manancial de ideias e talentos, é preciso inverter a lógica 

atualmente em vigor na prefeitura de União dos Palmares. A receita é confiar, 



pactuar e cumprir. Nossa cidade tem vocação. Sejamos fortes na geração de 

emprego e renda.  

Aspectos do Plano de Governo Princípios  

O Plano de Governo de José Alfredo Soares Lins Wanderley e Josenildo 

Leão Praxedes, para a prefeitura de União dos Palmares é norteado pelos 

princípios de modernização, transparência e compromisso cidadão. A 

modernização está presente na busca constante por soluções inovadoras para 

os problemas da cidade, notadamente o uso de tecnologias que permitam 

melhor atendimento à população, ganhos de agilidade e produtividade, a 

custos menores.  

A transparência e o aperfeiçoamento institucional são variáveis 

permanentes tanto da formulação de políticas como na relação da prefeitura 

com a sociedade, de modo a ampliar e melhorar os instrumentos de controle e 

fiscalização disponíveis.  

A prefeitura deverá garantir e aprimorar formas de uma participação 

ativa e constante, e as propostas de trabalho integrado entre poder público, 

população, entidades e iniciativa privada deverão se irmanar. 

  O compromisso traduz um verdadeiro pacto entre partes, a partir do qual 

o poder público se compromete com a busca por resultados, a população com 

a colaboração permanente, e o setor privado com parceiras que viabilizem 

projetos para o desenvolvimento da cidade. 

 Objetivos  

1) Humanização dos serviços públicos, unindo inteligência e sensibilidade para 

ampliar o alcance e a precisão das políticas sociais.  

2) Modernização do espaço da cidade, colocando a tecnologia e o urbanismo a 

serviço da requalificação do território e do dinamismo econômico.  

3) Democratização e transparência, reforçando instrumentos de controle e 

avaliação de desempenho da prefeitura pelo cidadão.  

4) Protagonismo cidadão, entendendo a participação na cidade como 

construção coletiva, responsabilidade compartilhada e colaboração ativa. 



a ) Cidade Cuidadora é o objeto voltado aos serviços públicos e direitos 

sociais, sob a responsabilidade do poder municipal, garantidos pela 

Constituição de 1988. Tal objeto contempla diretrizes para questões como o 

ensino básico e fundamental; ações de prevenção e atendimento médico; 

políticas de habitação e urbanização de vilas e aglomerados; redes de 

assistência social, proteção aos idosos, deficientes, crianças e mulheres; 

iniciativas de prevenção à violência e combate às drogas; políticas de direitos 

humanos e inclusão; assistência à população em situação de vulnerabilidade e 

risco social; diretrizes para esporte e lazer, entre outros.  

b ) Cidade Dinâmica é o objeto que contempla ações voltadas à fluidez urbana 

e ao dinamismo econômico. São temas a infraestrutura, plano diretor, 

requalificação de espaços públicos e operações urbanas; transporte público, 

mobilidade e integração metropolitana; atração de investimentos e políticas de 

estímulos à competitividade; economia criativa, empreendedorismo, cultura e 

turismo; sustentabilidade ambiental, recursos hídricos, esgotamento sanitário, 

tratamento de resíduos sólidos e coleta seletiva; regularização fundiária e 

regulação urbana, entre outros.  

c) Cidade Transparente é o objeto voltado especificamente ao 

aperfeiçoamento institucional da prefeitura e aos mecanismos de promoção da 

participação comunitária na gestão pública. São focalizados temas como 

planejamento, orçamento e contas públicas; instrumentos de controle, auditoria 

e transparência; descentralização, eficiência, gestão de processos e 

implementação de tecnologias; gestão de projetos, licitações, compras 

governamentais; atendimento ao cidadão, avaliação de servidores, estímulos à 

produtividade, entre outros. Nossa prioridade é cuidar das pessoas, protegendo 

os mais vulneráveis e criando condições para a fruição da cidadania e o 

desenvolvimento de oportunidades. Nosso objetivo é repactuar a relação entre 

prefeitura e cidadão, abrindo a administração municipal às comunidades, 

entidades e segmentos da sociedade civil. 

 

 

 



 

 

Estrutura Administrativa de Governo  

1- Gabinete do Prefeito  

2- Secretaria Geral de Administração  

3- Procuradoria  

4- Secretaria de Educação  

5- Secretaria de Saúde  

6- Secretaria de Assistência Social 

7- Secretaria de Juventude  

8- Secretaria de Planejamento e Gestão  

9- Secretaria de Infraestrutura  

10- Secretaria de Finanças  

11- Secretaria de Comunicação 

12- Secretaria de Turismo 

13- Secretaria de Esporte  

14- Secretaria de Agricultura  

15- Secretaria de Meio Ambiente  

16- Secretaria de Cultura  

17- Secretaria de Indústria e Comercio  

18- Superintendência de Iluminação Pública  

19- Superintendência  Municipal de Transporte e Transito  

20- Serviço de Abastecimento de Água Saneamento e Esgoto – SAAE – Autarquia 

Municipal  

 

 

 

 

 

 



 

 

Educação 

 
Desenvolvimento de políticas educacionais voltadas à superação da 

exclusão da evasão da repetência escolar, articulando os ciclos e as etapas de 

aprendizagem visando a continuidade do processo educativo e considerando o 

respeito as diferenças e desigualdades na socialização escolar.. Após análise 

de um diagnóstico da realidade local a situação educacional do município, 

acolher os anseios da comunidade, verificar as possibilidade e limitações 

orçamentarias destinadas à educação pública, será possível elaboramos uma 

proposta que norteará a educação municipal nos próximos anos. 

Referenciar a construção e o planejamento do plano decenal para que façamos 

parte desta proposta! Mobilizemos debates públicos e a participação popular! 

Vamos gerar avanços concretos para a educação local, evitando a 

descontinuidade das políticas, ampliando o acesso à educação. 

 

 Expressão “educação de qualidade”, tema em discussão permanente, 

deveria soar redundante: afinal, educação, por ser uma ferramenta que move a 

cadeia do desenvolvimento, não deveria ser de qualidade? Esse raciocínio nos 

leva a refletir sobre o que define uma educação de qualidade. Muitos diriam 

que é sinônimo de ter lousa digital nas escolas; outros mencionariam uma boa 

infraestrutura, como dispor de uma quadra coberta e laboratórios de informática 

e ciências; há, ainda, os que consideram educação de qualidade aquela que 

produz um bom IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Os 

professores talvez digam que para atingi-la é necessário ter boas condições de 

trabalho e salário satisfatório. Os pais provavelmente associariam educação de 

qualidade ao fato de haver lição de casa e oferta de merenda, uniforme e 

material escolar. Se fizermos essa pergunta aos membros da comunidade 

escolar, aos representantes do Legislativo e ao prefeito, ouviremos com 

certeza diferentes respostas. Diante de tanta variedade, você deve estar se 

perguntando: será possível encontrar uma definição? Começaremos então 

nossa conversa discutindo o que é uma educação de qualidade, pois essa ideia 

é um dos pilares do planejamento da gestão educacional.  



Habitualmente, quando se explicita que algo é de qualidade. A política 

municipal de educação tem como fundamento assegurar ao aluno educação de 

qualidade para o exercício da cidadania. A considerar os aspectos relacionados 

na nossa proposta de governo, as políticas educacionais ajudam a administrar 

conflitos e a superar os inúmeros desafios existentes na educação do nosso 

município. Quando eficientes, são capazes de garantir a qualidade do ensino, 

recuperar alunos em situação de evasão ou atraso e melhorar o atendimento 

às necessidades dos estudantes. 

Metas e Objetivos  

1- Atender à demanda da base da pirâmide que é a educação infantil, 

conforme os parâmetros do Plano Municipal em consonância com o Plano 

Estadual e Nacional de Educação; 

2- Implantação de incentivo salarial por produtividade de metas do IDEB. 

3- Criar o Programa o Professor vai a Escola com incentivo de remuneração 

com o objetivo de trabalhar a socialização dos professores com a 

comunidade, acompanhar as atividades pedagógicas inerentes a grade 

curricular, e com a inserção integrada com outras secretarias, 

referenciando, saúde, esporte, cultura, lazer e empreendedorismo; 

4- Construção de cinco polos de educação integral, contemplando o povoado 

do Timbó, Vale da Pelada, Pindoba, Cavaco e Distrito de Rocha 

Cavalcante, objetivando descentralizar do perímetro urbano, promovendo, 

assim, à reaproximação do habitar dos alunos de cada região com o seu 

ciclo familiar. Adequar à grade curricular as atividades de produção e 

tecnologia, exemplos: técnicas agrícolas, laboratório de informática, 

Ecologia, empreendedorismo. Implantando o contra turno oportunizando a 

extensão do aprendizado dos alunos por meio da complementação de 

ensino em matérias especificas, oficinas e atividades da grade 

extracurricular. Desenvolver novas habilidades nos estudantes ou aprimorar 

o que já é trabalhado pela Escola. Essa também é uma iniciativa que 

contribui para os pais organizarem melhor a rotina dos seus filhos; 

 

5- Adesão ao programa de implantação do modelo escola Cívico-Militar do 

Governo Federal. 

 



 

6- Implantação de incentivo salarial por produtividade de metas do IDEB. 

7- Promover a manutenção, melhorias e expansão da estrutura física das 

escolas da Rede Municipal de Educação; 

8- Promover a integração entre a Escola e a comunidade; 

9- Executar as propostas do Plano Municipal de Educação aprovado pelo 

Conselho Municipal de Educação, de acordo com os recursos disponíveis; 

10-  Garantir a gestão participativa do sistema municipal de educação através 

de audiências públicas;  

11-  Promover programas de inclusão, de atendimento e transporte a 

educandos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na 

rede regular de ensino; 

12- Executar as propostas do Plano Municipal de Educação aprovado pelo 

Conselho Municipal de Educação, de acordo com os recursos disponíveis; 

13- Revisão do Plano de cargo e Carreira dos Professores. 

14- Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa); 

15- Realização de cursos de formação continuada para os professores; 

16- Projetos de intensificação de melhoria da educação básica, onde 

intensificaremos o legado de Zumbi dos Palmares na grade curricular do 

município; com toda sua trajetória de lutas pela liberdade. 

17- Implantar curso preparatório para o ENEM; 

18- Implantação do Programa de Informática nas escolas; 

19- Introdução de plano piloto de escola em tempo integral, envolvendo o 

conteúdo curricular básico e outras atividades como, reforço escolar, ensino 

profissionalizante, esporte e cultura. 

20- 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;  

21- Ampliar o número de vagas para educação infantil; 

22- Obter uma nota média entre as escolas pública municipal igual ou superior 

a 6,0 para os anos iniciais e igual ou superior a 6,0 para os anos finais do 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2020; 

23- Garantir que pelo menos 100% das crianças com 7 anos de idade estejam 

alfabetizadas; 



24- Projeto de gestão democrática baseado na eleição direta dos diretores e 

coordenadores educacionais; 

25- Calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de diminuir a 

evasão escolar em períodos de plantação; 

26- Implantação da disciplina (opcional) técnicas e cultura agrícola; 

27- Ouvidoria educacional; 

28- Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados, 

como carga horária extra remunerada; 

29- Cursos técnicos em parceria com empresas, estimulando incentivos fiscais 

municipais para as empresas; 

30- Projeto Todo agricultor é empreendedor: Cursos de administração voltados 

a agricultura;  Público-alvo: Famílias do campo 

31- Reativar escolas rurais atualmente fechadas ou destruídas visando manter 

os alunos próximos de casa e valorizar as comunidades; 

32- Construção de quadras esportivas nas escolas rurais e abri-las para o uso 

da comunidade, principalmente no fim de semana. 

33- Construção de unidades escolar no perímetro urbano, Bairro Roberto 

Correia de Araújo, Conjunto Nova esperança, Conjunto Santa Maria 

Madalena, loteamento Zumbi dos Palmares. 

34- Realização de Concurso Público, O nosso governo estará pautado na 

realização de concurso público seguindo as demandas que a estrutura 

administrativa apontar em suas respectivas carências. Reitero nosso mais 

firme propósito, outrossim, informando que celebraremos para o ingresso de 

novos servidores no serviço municipal o acompanhamento de membros do 

MPE- Ministério Publico Estadual; Sinteal; Poder Legislativo e, demais 

segmentos da sociedade civil organizada.  

35-  A Educação é um direito seu e o compromisso é nosso, apoio aos 

estudantes secundarista, técnicos e  Universitários, O conhecimento é uma 

ferramenta que transforma o mundo; Mesmo sabendo que a politica de 

educação superior, técnica e secundaria, não é de responsabilidade 

constitucional do município. Contudo, moralmente a nossa gestão se 

compromete a encaminhar projetos para o poder legislativo cuja finalidade é 

dispor de amparo legal para atender a demanda dos estudantes 

universitários.  



 

36- Aplicaremos o legado de Zumbi dos Palmares na grade curricular do 

município; com toda sua trajetória de lutas pela liberdade de uma etnia. 

 

Saúde 
 

Metas e Objetivos  

1- Criação de convenio entre a prefeitura de União dos Palmares e o 

hospital São Vicente de Paulo reforçando o hospital como uma 

retaguarda da saúde publica do munícipio, onde ampliaremos o número 

de médicos especialistas (pediatras, ginecologistas, ortopedistas, 

neurologistas, cardiologistas, e outros). Promover melhorias da 

estrutura física, dos equipamentos e dos serviços nos hospital HSVP 

garantindo assim atendimento preventivo à população, transformando 

este convenio em um grande suporte para o bom funcionamento da 

instituição HSVP. 

2- Programa de capacitação continua para profissionais atuantes na 

saúde visando à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e 

cânceres comuns; 

3- Cursos intensivos para capacitação com remuneração na atuação dos 

agentes de saúde e agentes de endemias; 

4- Distribuição gratuita de medicamentos para doenças como pressão 

alta, diabetes, colesterol e correlatos assim como casos excepcionais. 

5- Criação na zona rural  e recuperação da estrutura dos equipamentos de 

saúde (postos) já existentes que atualmente encontram-se em mau 

estado de conservação e com serviços deficitários. 

6- Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas 

a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos e 

odontológicos. 

7- Criação do PREDI (Programa de Reforço exclusivo Domiciliar ao 

Idoso); Os idosos precisam de atenção especial na saúde. É possível, 

por meio do sistema que será implantado para gestão da saúde, 

acompanhar de forma completa as necessidades destas pessoas. 



8- Aquisição de um albergue na cidade de Maceió, para atender familiares 

e acompanhantes de pacientes enfermos na capital alagoana. 

9- Aquisição de um micro-ônibus exclusivo para atender pacientes e 

familiares enfermos para atendimento em saúde publica na capital 

alagoana com viagens diárias ao amanhecer do dia e retorno a noite.  

10-  Aquisição de ambulâncias especificas  dotadas de tração nas 4x4 nas 

rodas para atender exclusivamente a  zona rural. 

11-  Reforma e ampliação do centro de reabilitação com inclusão de 

fisioterapia fonoaudiólogos com atendimento domiciliar. 

12-  Ampliar o número de médicos especialistas (pediatras, ginecologistas, 

ortopedistas, neurologistas, cardiologistas, etc.), em convenio com o 

hospital são Vicente de Paulo.  

13-  Farmácia Municipal informatizada inteligente Com a informatização 

haverá eficiente controle dos medicamentos. O sistema irá informar a 

quantidade exata de demanda de cada medicamento e o estoque de 

cada local. Além disso, o sistema permitirá que a prefeitura tenha o 

controle do cartão de vacinação de cada cidadão e assim acompanha-

lo. Caso o cidadão perca a sua carteira, ele poderá retirar a segunda 

via, através dos meios disponibilizados pela prefeitura. 

14-  Organizar a marcação de consultas  por agendamentos via sistema 

para que a prefeitura possa ampliar as ofertas de exames, aonde tenha 

a maior demanda. Exames básicos como sangue, ultrassom e outros 

exames laboratoriais, por exemplo. 

15-  Ambulância 24 horas - é preciso que o município tenha assistência 

emergencial 24h para dar suporte ao SAMU. 0 SAMU sozinho muitas 

vezes não dá conta de atender a todos os chamados nos povoados. 

Vamos capacitar motoristas de ambulância, visando um melhor 

atendimento e evitando motoristas infratores. Vamos construir uma 

rede de comunicação entre as unidades de saúde e ambulâncias (rádio 

amador) para facilitar o encaminhamento do paciente que está sendo 

transportado. 

16-  Aquisição de veículos para a  saúde tem que estar próximo do 

cidadão. É necessário veículos para auxiliar os serviços administrativos 

e facilitar o trabalho dos agentes de saúde nos PSFs. 



17- Implantação da Rede Cuidar apoia em três pilares: Saúde, educação e 

assistência social. 

18- Trazer para a prefeitura, por meio da tecnologia da informação, 

políticas de atuação ativa na promoção da saúde a partir de um 

monitoramento individualizado de doenças crônicas, como hipertensão 

e diabetes, doenças como o câncer de mama e de próstata; 

19- Além do acompanhamento de idosos e crianças até seis anos; 

20- Regionalizar a criação do Centro de Referência do Idoso, com 

acompanhamento fisioterápico, psicológico, nutricional, físico, entre 

outros, de modo a responder com eficácia às doenças relacionadas à 

transição demográfica, a profilaxia chegando primeiro; 

21- criação do Serviço de Transporte Interno em Saúde, garantindo melhor 

integração da rede municipal e o aperfeiçoamento da comunicação 

entre equipamentos de Saúde para o redirecionamento dos pacientes 

ao serviço de atendimento mais adequado a cada caso. A Rede Cuidar 

se apoia em três pilares. 

 

Assistência Social 

 

Metas e Objetivos  

 
A Constituição Federal de 1988 reconhece as políticas sociais como políticas 

públicas, demarcando uma mudança de paradigma em relação ao padrão 

histórico, sendo fundamental destacar a ampliação dos direitos sociais e o 

reconhecimento da assistência social como política pública de seguridade 

social, dever do Estado e direito do cidadão que dela necessitar. 

 
1- A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, especialmente:  

a) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e 

à velhice;  

b) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes;  

c) A promoção da integração ao mercado de trabalho; oficinas de 

aprendizados, cursos técnicos e profissionalizantes. 



d) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária.  

 

 

2- A defesa dos direitos do cidadão visa a garantir o pleno acesso aos 

direitos no conjunto das provisões sócio assistenciais; 

3-  Participação da população, por meio de organizações representativas, 

na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis; 

4- Equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, 

socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que 

estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 

5- Garantia da manutenção de todos os programas sócias oriundos do 

Governo Federal. Ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

sócios assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder 

Público Municipal. 

6- Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais 

fazendo a busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos 

programas pela falta de acesso à informação; 

 

7- Reativar a casa da sopa localizada no bairro Roberto Correia de Araújo, 

como fonte para assistir as famílias carentes do município, com a 

participação de parcerias publico-privadas garantindo assim, sua 

funcionalidade plena, com estimativa de atender a vulnerabilidade do 

munícipio. 

 
 

Infraestrutura 
 

 
Infraestrutura consiste em um conjunto de elementos estruturais que 

impulsiona o desenvolvimento socioeconômico do município, muito importante  

como complemento de politicas públicas que serão implementadas no nosso 

governo. 

 

 



Metas e Objetivos  

1- Melhoria com operação tapa buraco nos bairros e conservação das 

estradas vicinais, oferecendo assim, ao setor produtivo rural a sua 

locomoção em todos os meses do ano, facilitando assim, o escoamento 

da sua produção; 

2- Construção do acesso  à comunidade quilombola Muquem. 

3- Construção de uma central de abatedouro público municipal (matadouro) 

de Bovinos, Suínos, Ovinos e Caprinos;  

4- Implantação de uma secretaria municipal de iluminação publica, cuja 

finalidade será exclusiva na manutenção das vias publica municipais, 

bairros, povoados, zona rural. 

5- Construção de uma bacia hidrográfica (represa) na comunidade 

Lavagem, usando como afluente o Rio Anhumas; 

6- Cobertura em paralelepípedos  nas ruas e logradouros da cidade; 

7- Construção do centro de convenção, atendendo assim, encontros, 

voltados a grandes eventos, objetivando desenvolver União dos 

Palmares. 

8- Desmembramento do trecho da AL-205, em perímetro urbano, 

integralizando a mesma, a áreas sob o domínio do município de União 

dos Palmares, por se tratar de ações voltadas ao exercício do plano 

diretor do município, no quesito de manutenção, sinalização, iluminação, 

urbanização e segurança pública, atendendo ao clamor da população 

pela acessibilidade como também para a construção de uma ciclovia.  

9- Renovação da frota de veículos compactadores e maquinas pesadas 

para coleta de lixo. 

10- Criação de um núcleo de coleta do lixo domestica seletiva (vidro, 

orgânico, metal) Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos 

com direcionamento correto do lixo; 

11- Implantação de uma célula para o aterro sanitário no município, para 

recebimento do lixo coletado, incentivando a reciclagem do lixo. 

12- Reforma e ampliação do cemitério; com a construção de um muro 

fechando o perímetro dando proteção aos jazigos. 

13- Iluminação das vias de acesso entre o povoado taquari e Muquem, na 

BR-104 o trecho bairro da vaquejada (como referência Cledisbel) e o 



bairro Newton Pereira. Substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio 

(amarelas) por lâmpadas de LED. Visando uma melhor iluminação com 

custo beneficio otimizada. 

14- Reforma e modernização das praças públicas transformando-as em 

espaços de convivência e lazer o que implica em implantar 

equipamentos esportivos e recreativos, bem como na arborização e 

embelezamento; 

 

Turismo 

 

Metas e Objetivos  

1- Criação de um parque temático, retratando a história cultural étnico 

religiosa, da serra da barriga, sobretudo, a criação de um novo museu 

retratando a nossa historia econômica e social, dos nosso filhos ilustres, 

Zumbi, Dandara, Ganga zumba Jorge de Lima, Maria Mariá, Povina 

Cavalcante, Dílson Moreira, entre tantos eternos nomes da nossa 

historia. 

2- Buscar integrar o município junto à agencias de viagens e a Rede 

Hoteleira do Estado.  

3- Oferecer infraestrutura adequada, aos visitantes, tão pouco aos 

munícipes. 

4- Organizar as informações turísticas disponíveis. 

5- Investir em capacitações.  

6- Criação de eventos, em datas comemorativas religiosas e culturais. 

7- Criação da casa do turista. 

8- Preservação do Meio Ambiente com a natureza respeitada e bem 

cuidada 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Juventude, Esporte e Lazer. 
 

A Secretaria Municipal de Esporte é responsável por planejar, organizar, 

coordenar, orientar, executar, controlar e fiscalizar as atividades relativas ao 

desporto e ao lazer; pesquisar, orientar, apoiar e desenvolver a educação 

física, o desporto, a recreação e o lazer, estimulando essas práticas com vistas 

a expansão potencial existente; administrar, controlar a utilização e zelar pelas 

praças esportivas do município; gerir a infraestrutura e proteger o patrimônio 

desportivo; coordenar os agentes envolvidos no desenvolvimento de práticas 

esportivas formais e não formais no município; organizar campeonatos, 

torneios, competições e encontros regionais esportivos de interesse público; 

propor e gerir convênios com órgãos, entidades e municípios, em atividades 

relativas ao desporto e ao lazer; preparar calendários, programas e guias 

esportivos e de lazer. 

 

Metas e Objetivos  

1- Proporcionar 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;  

2-  Elaborar diagnósticos periódicos dos equipamentos e espaços de 

Esporte e Lazer existentes para subsidiar ações de manutenção e 

preservação constantes, bem como de áreas disponíveis para ampliação 

da infraestrutura física; 

3- Promover a distribuição espacial de recursos, serviços e equipamentos, 

segundo critérios de contingente populacional e indicadores sociais, para 

diminuição das desigualdades sociais suprindo carências, especialmente 

em bairros de maior vulnerabilidade social;  

4- Implantar 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.  

5- Oportunizar estratégias de controle social para promover medidas 

educativas de conscientização da sociedade civil na preservação e 

cogestão dos espaços públicos esportivos e de lazer;  

6- Desmembrar o ginásio de esporte Estadual, bem como, a piscina 

olímpica para integrar a rede municipal de União dos Palmares. 

7- Proporcionar 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;  

8- Elaborar diagnósticos periódicos dos equipamentos e espaços de 

Esporte e Lazer existentes para subsidiar ações de manutenção e 

preservação constantes, bem como de áreas disponíveis para ampliação 

da infraestrutura física;  

9- Implantar 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.  

Oportunizar estratégias de controle social para promover medidas 

educativas de conscientização da sociedade civil na preservação e 

cogestão dos espaços públicos esportivos e de lazer;  

10- Trabalhar esporte como uma ferramenta de inclusão social; 

11- Prover e adequar os jogos escolares estudantis ao calendário escolar; 

12- Incentivar a pratica de esporte nas comunidades, diversificando por 

aptidão das crianças e adolescentes; 

13- Incentivar e apoiar o esporte amador, com realização de torneios e 

campeonatos; 

14- Promover encontros sazonais de esportes radicais.   

15- Criação de um clube social público municipal para entretenimento e 

lazer social; 

16- Criação do festival da agricultura para promoção dos agricultores e da 

cultura rural; 



 

Agricultura 
 

Metas e Objetivos  

1- Incentivar e apoiar a produção de culturas de subsistências priorizando 

a fonte alimentar familiar; 

2- Fomentar e viabilizar a cadeia produtiva de culturas com produtividade 

de oferta de mercada;  

3-  Incentivar e apoiar a produção de alimentos orgânicos; 

4- Promover uma parceria junto a Secretaria de Educação com o objetivo 

de inserir técnicas agrícolas à grade curricular. 

5- Viabilizar estudos de mercados que facilitem a escoação da produção 

com fontes de entregas asseguradas; 

6-  Dotar a secretaria de agricultura de um corpo técnico com o objetivo de 

prover a assistência técnica aos produtores rurais; 

7- Construir um viveiros de mudas; 

8- Incentivar a produção de hortaliças em técnicas hidropônicas. 

9- Incentivar a diversificação de culturas;   

10-  Promover, coordenar, orientar e estimular a criação de cooperativa e  

associações, cursos de capacitação nas áreas de: Piscicultura, 

Aquicultura, Apicultura, Caprinocultura, Avicultura, suinocultura, 

pecuária, agricultura etc. 

11- Construir uma central de abastecimento; 

12- Implantação de uma escola Técnica em Agropecuária em parceria com 

o Governo Federal. 

13- Construção de um abatedouro público municipal. 

 
 

Meio Ambiente 
 

 
Preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do 

planeta e de todos os seres vivos. Para celebrar o esforço em proteger os 

recursos naturais, Os seres humanos só conseguem sobreviver graças à 

natureza. Respeitamos a vida, as pessoas e o meio ambiente, cultivando a 



ética e a transparência como valores que observamos na busca pela formação 

de uma geração que tem como missão a conscientização de melhorar o verde 

da nossa cidade. 

Cuidar da segurança de nossas operações e desenvolver ações para 

manter o equilíbrio entre nossas atividades e o mundo que nos abriga é o 

nosso conceito de responsabilidade ambiental. Com o aperfeiçoamento de 

produtos e processos e o investimento em projetos de conservação e 

preservação de ecossistemas, buscamos sempre crescer contribuindo com o 

desenvolvimento sustentável. 

Investimos em pesquisa, para o desenvolvimento de processos e 

produtos que contribuam para racionalizar o consumo de recursos naturais, 

buscando diversificar o uso das fontes, entre elas as de energia renovável. 

Também estimulamos o uso racional de energia e modernizamos nossos 

processos para aumentar a eficiência energética, reduzindo emissões de gases 

poluentes. 

 

Metas e Objetivos  

1- A recuperação de áreas degradadas 

2- Preservação de mananciais, recuperação de nascentes, áreas de 

recarga e reflorestamento. 

3- Recuperação da mata ciliar, dos afluentes da bacia do rio mundaú.  

4- Desmembrar da APA de Murici a área pertencente a mata da serra dos 

Frios, para integralizar a área do município de União dos Palmares. 

5- Urbanização da área afetada pela inundação do bairro da Nossa 

Senhora das Dores, Roberto Correia de Araújo e Abolição, realizando a  

drenagem, saneamento e desassoreamento do rio Cana Brava, 

construção de uma via pavimentada integrando os bairros, melhorando a 

mobilidade, a segurança e o bem estar. 

6- Criação de um parque municipal a margem do rio Mundaú. 

 

 



Cultura 
 

Patrimônio Histórico e Cultural de União dos Palmares  

Em relação aos prédios históricos, a cidade dispõe de 22 (vinte e duas) 

residências com traços arquitetônicos de meados dos séculos XIX e XX, 

localizadas no centro da cidade. Os prédios mantêm algumas características 

antigas, principalmente as fachadas. Em breve será feito o levantamento de 

prédios históricos na zona rural do município. 

Com a ativação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de 

União dos Palmares –, esses prédios serão submetidos ao processo de 

tombamento.  

O município de União dos Palmares possui uma riqueza artística e cultural 

conhecida dentro e fora do Estado de Alagoas, tendo a Serra da Barriga como 

uns dos principais atrativos turísticos do Estado, assim como a fazenda 

inhumas, povoado quilombola do Muquém.  A serra da barriga, abriga o Parque 

Memorial Quilombo dos Palmares, único parque temático cultural afro-

brasileiro, que reconstitui o cenário de uma das mais importantes histórias de 

resistência a escravidão no mundo. 

Ainda no quesito cultural, União dos Palmares tem dois museus. O primeiro 

guarda a história do poeta Jorge de Lima, nascido no final do século 19, 

considerado ‘O Príncipe dos Poetas Alagoanos, segundo Mário de Andrade, 

como o Poeta que deu voz ao negro. Começando a escrever ainda criança 

sobre a Serra da Barriga e a luta pela liberdade dos quilombolas.  

O museu Maria Mariá, abriga um grande acervo histórico-cultural da professora 

e jornalista, uma mulher a frente do seu tempo, que na metade do século 20, 

foi à primeira mulher a usar uma calça jeans numa cidade com uma sociedade 

conservadora. 

O município também abriga uma comunidade de remanescentes quilombolas, 

o Muquém, que é conhecida no Brasil e no mundo pela produção de artesanato 

através do barro. As peças da artesã Irinéia Nunes, Patrimônio Vivo de 

Alagoas, são as mais conhecidas e já foram expostas em museus da Europa. 



As festas populares mais importantes do município são: Festa da Padroeira 

Santa Maria Madalena (Janeiro e Fevereiro), Carnaval (Fevereiro ou Março), 

Festa do Milho (Junho), Emancipação Política (Outubro) e Consciência Negra 

(Novembro). Também ganham destaque as celebrações: Honra e Reverência 

aos Antepassados (Fevereiro), Semana Jorge de Lima (Abril), Homenagem a 

Maria Mariá (Junho), Semana do Folclore (Agosto) e Celebração Ecumênica 

em honra a Padroeira do Brasil (Outubro).  

No que se refere o Movimento Cultural, Uniões dos Palmares nos propõem 

incentivar e apoiar as  diversas manifestações culturais como: a capoeira, 

dança afro, dança de rua, movimento hip hop, bandas de reggae, rock, forró, 

MPB e sertanejo, movimento grafite, breaking, rap, coco de roda, pastoril, 

literatura de cordel, literatura, teatro, DJs, artesanato, pintura, desenho, 

repentista, violeiro, entre outros.  

Metas e Objetivos  

1- Definir estratégias objetivando pensar em mudanças e em aproveitar 

oportunidades, colocando em prática novos procedimentos e parcerias. As 

estratégias são muito importantes para que as políticas de cultura inseridas 

no Novo Plano Diretor plano possam ser realizadas de fato. 

2-  As estratégias de inserção das políticas de Cultura no nosso Plano de 

Governo podem envolver no processo de mudanças na organização do 

trabalho nas secretarias e órgãos; fazer mudanças na forma de atendimento 

ao público externo; criar formas de financiar a cultura ou melhorar as que já 

existem e formalizar parcerias com outros órgãos, secretarias, instituições, 

organizações não governamentais ou empresas. 

 

Ferramentas para a proteção e valorização do patrimônio cultural 

 

a) O tombamento do Patrimônio Histórico Municipal 

b) O Inventário do Patrimônio Cultural Municipal  

c) A Chancela da Paisagem Cultural   

d) O Registro do Patrimônio Imaterial, caracterizado por saberes, formas de 

expressão, práticas culturais e lugares característicos para determinados 

grupos sociais. 



e) Aumentar o espaço publico municipal das decisões importantes junto a 

fundação Palmares, com o objetivo de autonomia sobre o entorno do 

parque memorial Quilombo dos Palmares. 

 

Secretaria de Indústria e Comércio 

 Desenvolvimento Econômico Social  

 

O município é um agente determinante para o desenvolvimento da economia 

local. A prefeitura é responsável por vários serviços que podem facilitar ou 

dificultar o desenvolvimento dos negócios, a atração e permanência de 

empresas, além de oferecer incentivos para apoiar a expansão dos negócios, 

fornecer educação e treinamento, apoiar o desenvolvimento de pequenos 

empresários e melhorar a manutenção da infraestrutura. 

O município administra uma grande diversidade de procedimentos regulatórios, 

relativos ao setor de negócios, tais como: registro, concessão de licenças e de 

alvarás e podem incluir também: 

 

Metas e Objetivos  

 

1- Promover benefícios de ITBI na aquisição de imóvel ou terreno, 

benefícios de IPTU são fundamentais para o pleno desenvolvimento de 

União dos Palmares, a discursão sobre benefícios de taxas municipais 

que incidem sobre a construção ou ampliação de instalações, da taxa de 

licença de localização ou fiscalização, da taxa de licença de 

funcionamento. Devera compor de amplo entendimento com o legislativo 

municipal e a sociedade.   

2- Analisar as repercussões das ações desenvolvidas pelos diversos 

agentes, sobretudo as instituições, na constituição e reorganização do 

território local é papel fundamental do governo. Integrar a nossa gestão 

desenvolvendo os seguimentos dos setores primários da 

economia, Segundo e Terceiro Setor. 



3- Criação do polo industrial e comercial do município de União dos Palmares. 

Implantando incentivos fiscais, tributos municipais, áreas com infraestrutura 

para implantação de novas empresas e comércios. 

4- Criar uma Comissão do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Social (CMDES). Sugere-se a criação de uma Comissão ou Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social (CMDES), composta pelo 

Executivo Municipal, Câmara Municipal, Associação Comercial. CDL Agência 

de Desenvolvimento, Sindicato Rural, Sindicato do Comércio, faculdade, e 

demais atores sociais relevantes no município, que seria responsável pela 

condução dos trabalhos. 

 

Superintendência Municipal de Iluminação Publica - SMIP 

Criação da Superintendência Municipal de Iluminação Publica –, 

objetivando sua constituição jurídica, facilitando assim, a independência de 

gestão já que gera o montante de recursos de aproximadamente no valor 

vigente, diante de tal quadro, constrói a sua viabilidade de transparência e 

gestão. 

 

Superintendência Municipal de Transporte e Transito - SMTT 

 

Na realidade o papel da SMTT, vai além de operar e fiscalizar o Trânsito, 

ela também despenha o papel de educador, através da orientação e 

conscientização dos condutores e pedestres que transitam diariamente pelas 

vias da nossa cidade.  

Metas e Objetivos  

1- Promover capitação profissional as servidores da SMTT, com objetivo de 

promover a interação social e harmonizar os conflitos diárias do transito 

da nossa cidade.; 

2- Melhorar as condições operacionais de segurança dos nossos agentes e 

a comunidade. 

3- Criação de um pátio adequado para guardar os veículos apreendidos, 

evitando assim o deslocamento para outras localidades. 



4- Conforme a criação do vídeo monitoramento do munícipio haverá a 

unificação em um único imóvel entre a guarda municipal e a SMTT. 

 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE 

 

AGUA É VIDA... GARANTIA DE BENS E SERVIÇOS   

O acesso a água limpa e segura e  saneamento básico são direitos 

humanos fundamentais, assegurados por politicas públicas e ou privadas 

amparados pela Constituição Federal de 1988 direito a água onde no  artigo 

20, inciso III, da CF 88, dispõe que pertencem à União "os lagos, rios e 

quaisquer correntes de água em terrenos sob seu domínio, ou que banhem 

mais de um estado, que sirvam de limites com outros países, que provenham 

ou se estendam a território estrangeiro e também os terrenos marginais e as 

praias fluviais"  

O novo marco regulatório do saneamento básico, trata da abertura de 

politicas públicas e privadas na concessão de agua potável e saneamento 

básico. Temos em União dos Palmares, a autarquia SAAE- Serviço Autônomo 

de Agua e Esgoto que regulamenta a distribuição da água potável em nosso 

município.  

O SAAE é um patrimônio do povo de União dos Palmares, cessionária 

no abastecimento de água há 49 anos.  Hoje o sistema de tratamento e 

fornecimento de água se encontra estrangulado.  Carecendo urgentemente de 

recuperação, pois, a sua ETA- Estação de Tratamento de Agua em vigor está 

em colapso. 

No nosso Governo vamos resgatar o equilíbrio sustentável do SAAE, 

com um sistema moderno, transparente e eficiente de gestão, respeitando o 

cidadão, as leis e as regras da sociedade e seus direitos constitucionais.  Com 

fornecimento de agua tratada, juntamente com os serviços de saneamento da 

agua servida, Tornar a empresa enxuta, eficaz, garantindo agua de boa 

qualidade  para o pleno desenvolvimento de União dos Palmares. Este será um 

dos grandes desafios do nosso governo onde tomaremos as seguintes 

medidas: 



1- Garantia de não haver em hipótese alguma a privatização da 

autarquia, possibilitando apenas, abertura de licitação para serviços 

conforme a necessidade do município, como também respeitar o marco 

regulatório de saneamento básico Brasileiro. 

2- Transparência na responsabilidade financeira com o pleno 

funcionamento do portal da transparência. 

3- Inclusão dos pagamentos das contas de água para os bancos, 

terminando desta forma com riscos á segurança de vida dos 

funcionários, como também estabelecendo respeito ao cidadão, tendo 

transparência na aplicação dos recursos do SAAE, Contudo, faz-se 

necessário apenas aguardar o prazo de regulamentação jurídica, que 

será encaminhado no primeiro mês de governo à procuradoria-geral da 

autarquia, como também ao setor jurídico da câmara de vereadores e do 

próprio município de União dos Palmares. Querendo assim, nos 

primeiros meses de governo, assegurar a transparência, o bom uso do 

dinheiro público e a integridade física dos funcionários da autarquia. 

4- Iniciaremos no primeiro mês de trabalho, o serviço emergencial na 

construção e reforma e ampliação dos decantadores de limpeza da 

agua, aumentando no mínimo em 50% o tratamento e fornecimento de 

agua até o sexto mês de governo. 

5- Elaboração de um projeto próprio, específico para a realidade de União 

dos Palmares, com a participação da população em  audiência pública 

para a criação de uma nova ETA (Estação de Tratamento de Água). 

6- Construção de uma represa de água a montante do leito do rio Mundaú, 

especificamente abastecida por afluentes do rio Mundaú. É conhecido 

por todos os palmarinos os graves problemas hídricos da bacia do rio 

Mundaú, onde por duas vezes tivemos a falta de água no  leito da bacia 

do rio Mundaú. Ocorrendo o colapso total da captação de água. 

Contudo, necessitando urgentemente de uma medida eficiente para 

manter a disponibilidade do líquido precioso o ano todo. 

7- Elaboração com urgência do projeto para construção da represa, 

imediatamente após o inicio do governo. Iniciando as obras o mais breve 



possível, por reconhecer a urgência e a necessidade do fornecimento de 

agua tratada aos cidadãos palmarinos. 

8- Atribuir ao SAAE, projetos ambientais e execução dos projetos  de 

reflorestamento da mata ciliar dos rios afluentes da bacia do rio Mundaú, 

além da manutenção, tratamento e destino final do saneamento básico 

de União dos Palmares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           




