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INTRODUÇÃO 

 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato ao cargo de 

prefeito Caju, para a administração municipal no período 2021-2024. O 

conteúdo planejado dessas propostas é baseado em sua experiência como pai, 

agricultor e esposo. O plano reflete o desejo das pessoas de estarem 

verdadeiramente comprometidas com a gestão do povo Palmarino, que 

restaura o orgulho e a felicidade da cidade. Por isso, o slogan “MUDAR PARA 

SER FELIZ!”. 

 Trata-se de propostas de políticas públicas na qual mostra um amplo 

desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os setores ideias 

inovadoras que tem como os eixos centrais a geração de emprego e renda, a 

saúde, a educação, assistencialismo social para a população Palmarina. Neste 

período, o candidato, implementará um novo Modelo de Gestão na 

administração municipal, do qual irá propor e executará projetos estruturantes 

em serviços críticos para a população, com resultados altamente positivos nas 

diversas áreas de atuação do Governo. No momento atual se observa que um 

dos maiores anseios da comunidade está voltado para o setor da saúde no que 

diz respeito ao âmbito de consultas e diagnósticos. Dessa forma, pretende-se 

ampliar os serviços já existentes no município e implantar outros, que juntos 

garantam à comunidade uma assistência digna e contínua, através das 

estratégias constantes do corpo deste Plano.   

Entretanto, há que se considerar que hoje União dos Palmares assiste à 

expansão do ensino superior e técnico nas mais diversas áreas de formação, 

realidade que demanda a adoção de estratégias capazes de garantir emprego 

e renda dando acesso a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as estratégias 

voltadas à geração de emprego para os jovens, pais de família e o 

fortalecimento da agricultura familiar e o estímulo à implantação de 

empreendimentos industriais no município, também passa a ser uma 

prioridade, bem como implantação de programas de capacitação e formação 
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empreendedora como intuito de criar um ambiente de empregabilidade e 

oportunidades, fortalecendo o comercio do município.  

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 que atuam no âmbito municipal ou estadual para a implantação de 

pequenas empresas individuais ou cooperativadas voltadas ao aproveitamento 

e beneficiamento da produção local, conforme a vocação de cada comunidade 

(milho, feijão, abóbora, hortaliças e outros). Sendo assim iremos fortalecer a 

agricultura familiar e implantando uma merenda escolar de qualidade. Ainda 

pensando na agricultura e no agricultor, a administração centrará esforços na 

manutenção das estradas vicinais por onde se escoa a produção e por onde 

trafega as pessoas que produzem.  

Ao longo do mandato, a concretização dos objetivos esperados estará 

atrelada a valores como trabalho, transparência, prestação de contas, 

realidade, consistência, criatividade e principalmente planeamento. Esses 

princípios devem refletir uma administração forte e verdadeiramente 

comprometida com as aspirações do povo. 

Ressalta-se também que todas as ações propostas atenderão à 

legislação (federal, estadual e municipal vigente) e aos princípios de 

sustentabilidade econômica e socioambiental. Ressalte-se que o plano não é 

uma ideia acabada ou imposta, mas apenas um esboço das principais ações a 

serem realizadas, estando aberto a outras contribuições que venham a ser 

feitas durante a campanha eleitoral e na abertura do governo com 

envolvimento da comunidade. 

O plano de governo aqui delineado representa um modelo de gestão 

eficiente da participação cidadã, ao mesmo tempo que reflete o pragmatismo e 

idealismo dos candidatos. Essas propostas incluem metas e projetos 

ambiciosos, cuja escala e complexidade exigirão gestores extremamente 
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dedicados e competentes, que devem estar muito atentos às necessidades dos 

Palmarinos. Detalhes da proposta e outras contribuições que podem ser 

incluídas neste documento. 
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PROPOSTAS DO GOVERNO 

 

As propostas serão apresentadas diante os anseios da comunidade do 

qual foram relatados em todos esses anos, sendo apresentados por tópicos os 

projetos observando suas áreas, com breve análise trazendo diagnósticos, 

diretrizes e metas. 
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SAÚDE 

 

 

 Estimular as ações básicas de saúde com o objetivo de aprimorar as 

campanhas de mobilização da população na prevenção de doenças;  

 Ampliação do horário de atendimento nas unidades básicas de saúde; 

 Retorno do projeto Saúde no Campo com o objetivo de levar profissionais 

da saúde em toda zona rural; 

 Criação de um centro de diagnostico por imagem e exames; 

 Construção de novos postos de saúde para as comunidades de difícil 

acesso; 

 Ampliação da frota de veículos, buscado adquirir ambulâncias para os 

bairros periféricos, bem como a aquisição de transportes apropriados para 

transportar pacientes que fazem tratamento na capital; 

 Fortalecimento da parceria com o Hospital São Vicente para ampliação de 

atendimentos; 

 Aumento do quadro de servidores da área da saúde através de concurso 

público; 

 Ampliação do programa Melhor Em Casa; 

 Implantar unidades básicas de saúde de demanda espontânea para 

atendimento da população não coberta pelo programa de estratégia de 

saúde da família; 

 Ampliar a cobertura em 100% para PSF – Programa Saúde da Família; 

 Ampliar as especialidades médicas do município; 

 Organizar as redes de controle de diabetes e hipertensão arterial e 

enfrentamento do câncer;  

 Fortalecer as ações e serviços de atenção à saúde mental; 

 Disponibilizar recursos para a monitorização contínua das doenças 

transmissíveis pela vigilância epidemiológica municipal; 

 Articular com outras instâncias governamentais a cobertura total de 

urgência através de unidades de pronto atendimento – UPA; 

 Ampliar as atividades esportivas nas comunidades visando melhorar a 

qualidade de vida; 
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 Criar de um centro de controle de Zoonozes; 

 Criar programas do qual venha promover através de mutirões de 

atendimentos nos bairros para aferição das condições de saúde e utilizar 

unidades móveis de consultórios com o objetivo de agilizar o diagnóstico e 

tratamento de doenças; 

 Fortalecer o programa de atenção à saúde materno-mental; 

 Fortalecer programas vinculados ao pré-natal das gestantes; 

 Criar polos de bem estar para a realização de atividades a pessoa idosa 

que proporcione o envelhecimento ativo e saldável. 

 

 

 

  



 
 
 

8 
 

EDUCAÇÃO 

 

 

 Construção de creches e escolas nos bairros mais populosos de União dos 

Palmares; 

 Implantar estratégias para elevar o ensino da educação infantil e 

fundamental; 

 Implantar atendimento psicológico e de serviço social na rede municipal de 

União dos Palmares; 

 Valorização dos profissionais da educação; 

 Aumento do quadro de servidores efetivos da educação através de 

concurso público; 

 Fomentar ações para a elevação do nível da educação de União dos 

Palmares na classificação do IDEB; 

 Implantar estratégias para inclusão dos alunos especiais; 

 Formação de capacitação aos profissionais da educação dos trabalhos 

junto com os alunos especiais; 

 Implantação de monitoramento vigilância nas escolas; 

 Implantação sistema unificado a secretaria de educação; 

 Implantação de secretarias nas escolas na Zona Rural; 

 Prioridade na distribuição na merenda dos alunos especiais; 

 Ampliação das hortas nas escolas; 

 Implantar a cultura nas escolas sustentáveis na rede municipal de ensino 

com programas de reciclagem e reeducação de resíduos sólidos, 

instalação de parques de energias renováveis e gerenciamento eficiente 

dos recursos hídricos; 

 Implantação da Gestão Democrática na escolha do diretor escolar.  
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AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

  

 

 Criar Projeto de Revitalização de Nascentes com o objetivo de restaurar e 

mantes as nascentes; 

 Criar feiras comunitárias com produtos agropecuários produzidos na cidade 

de União dos Palmares; 

 Implantar cursos de capacitação para os agricultores; 

 Implantar Programas do qual venham fomentar a Agricultura Familiar; 

 Fomentar o incentivo às associações e cooperativas vinculadas a 

agricultura familiar; 

 Fomentar o turismo ecológico; 

 Recuperação e manutenção das estradas vicinais da Zona Rural para 

facilitar a locomoção e escoamento da produção agrícola; 

 Implantar no município programas para o plantio de hortaliças, verduras e 

legumes com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar de União dos 

Palmares; 

 Promover a criação de poços artesianos; 

 Promover campanhas junto à sociedade sobre o uso racional dos recursos 

naturais; 

 Reestruturar a ETA existente; 

 Construir uma nova ETA – Estação de Tratamento e Água diante do 

crescimento da cidade de União dos Palmares; 

 Construção do matadouro municipal; 

 Arborização nas vias dos Rios e Riachos da cidade; 

 Fomentar associações e cooperativas para produção do produtos 

recicláveis; 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO SOCIAL 

 

 Promover palestras/workshops para as famílias vinculadas aos programas 

da Secretaria de Assistencial Social; 

 Implantação de internet comunitária nas praças; 

 Promover orientações à comunidade sobre os direitos das pessoas com 

deficiência; 

 Fomentar parcerias com empresas locais do município de União dos 

Palmares para contratação de funcionários portadores de necessidades 

especiais; 

 Criar centros de capacitação com o objetivo de formar profissionais para o 

mercado de trabalho; 

 Implantar a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais a 

todos os serviços ofertados pela Prefeitura de União dos Palmares; 

 Resgatar e fomentar a atividade de corte e costura no município e capacitar 

os profissionais já existentes da área; 

 Implantação de programa habitacional; 

 Promover programas de qualificação para mulheres que sofrem violência 

domestica; 

 Restaurar a ouvidoria de assistência a mulher; 

 Fomentar parcerias com empresas locais para contratação de mulheres 

que sofrem violência domestica; 

 Ampliação da casa da sopa; 

 Criar projetos recreativos para as crianças nas comunidades;  

 Criação de um calendário voltado para as atividades recreativas para as 

crianças na comunidade; 

 Promover capacitação dos jovens para a inclusão do mercado de trabalho 

 Fomentar a coleta seletiva junto a cooperativas de reciclagem. 

 Promover a semana da consciência negra com o objetivo de combater o 

racismo estrutural e intolerância religiosa; 

 Promover a inclusão social econômica por meio de ações voltadas a 

empregabilidade e ao empreendedorismo a Comunidade LGBTQIA+; 
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 Implementar políticas públicas voltadas aos direitos da comunidade 

LGBTQIA+ assegurando o respeito a diversidade ampliando o combate ao 

preconceito e fortalecendo as ações do conselho municipal; 

 Incentivar o protagonismo da juventude negra ações de inclusão e 

desenvolvimento social, políticas publicas, empregabilidade e geração de 

renda. 
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INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 Renovação da frota de veículos; 

 Reestruturar fábrica de manilhas; 

 Construir praça poliesportiva para prática de diversos esportes; 

 Via de ligação dos bairros Newlton Pereira e Sagrada Família; 

 Renovação da iluminação pública de toda a cidade; 

 Implantação de monumentos nas praças públicas em homenagem a vultos 

históricos fomentando a cultura e o turismo local; 

 Ampliação do calçamento dos bairros de União dos Palmares; 

 Intensificação na limpeza urbana; 

 Intensificar a execução das obras de drenagem, saneamento, 

pavimentação das vias, praças e áreas esportivas; 

 Conclusão das obras inacabadas do município; 

 Ampliação da iluminação pública na Zona Rural. 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

 Criação de um Food Park com atrações locais, tendo o objetivo fomentar a 

geração de emprego em renda bem como atrair mais turistas para a cidade 

de União dos Palmares; 

 Fomentar o turismo ecológico; 

 Capacitação do comercio local para valorização da cultura; 

 Promover a capacitação dos jovens para o primeiro emprego; 

 Promover parcerias com associações e cooperativas do qual 

desempenham atividades junto ao comercio de União dos Palmares; 

 Apoiar o desenvolvimento do afro empreendedorismo; 

 Captação de novas empresas para União dos Palmares; 

 Implantação Cartão comércio; 

 Implantação do Banco do Povo; 
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CULTURA E TURISMO 

 

 Incentivar ações de formação, capacitação e aperfeiçoamento de recursos 

humanos visando ao aprimoramento da prestação de serviços vinculados 

ao turismo; 

 Instalação de postos de informação turística; 

 Realização de cursos informante cultural; 

 Fortalecimento o turismo religioso; 

 Desenvolver roteiros e implantar sinalização turística conforme padrões e 

especificações técnicas pertinentes; 

 Captar, promover e incentivar a realização de eventos mobilizações da 

demanda do turismo; 

 Catalogar os bairros e povoados que tem potencial turístico de modo a 

fortalecer e apoiar o desenvolvimento turístico e econômico dessas 

localidades 

 Fortalecer e apoiar a cultura da cerâmica artesanal do Muquém; 

 Catalogar os equipamentos históricos culturais para tombamento; 

 Desenvolver atividades promocionais contemplando os atrativos naturais 

do município e aos lugares históricos; 

 Construção do museu da Cultura Palmarina; 

 Criação de uma agenda cultural municipal; 

 Resgatar grupos de folguedos; 

 Promover feiras culturais; 

 Fomentar o turismo local junto às agências de turismo, empresas de 

transporte aéreo e terrestres; 

 Ampliar a divulgação da rede cultural e turística junto aos meios de 

comunicação digitais, televisivos e rádio; 

 Inclusão no site do município da rota turística local; 

 Fomentar o trabalho artístico da cidade; 

 Promover shows artísticos e culturais para a comunidade 
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ESPORTE, INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

 Apoiar os esportistas amadores do município de União dos Palmares; 

 Promover melhorias no estádio municipal de União dos Palmares; 

 Promover e apoiar eventos esportivos como jogos estudantis, jogos de 

verão, jogos de portadores de necessidades especiais e outros; 

 Construção da sede do futebol amador; 

 Construção de academias populares; 

 Ampliação do projeto saúde na praça; 

 Implantação do programa de combate às drogas por meio do esporte com 

criação de pontos voltados as práticas esportivas amadoras nas regiões 

em situação de vulnerabilidade; 

 Reformar e implantar quadras nas escolas da rede municipal. 
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SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 

 

 Restaurar e equipar a segurança pública existente municipal; 

 Implantação de vídeo monitoramento em tempo real; 

 Aquisição de veículos para guarda municipal e agentes de trânsito; 

 Aumento do quadro efetivo da guarda municipal e agentes de trânsito 

através de concurso público; 

 Aquisição de aparelhos de radiocomunicação; 

 Resgatar a defesa civil para a cidade; 

 Criação de programa para alertas comunitários de chuvas intensas; 

 Monitoramento das áreas de risco do município integrando as ações de 

planejamento e implantação de intervenções estruturais de segurança afim 

de promover a redução de acidentes. 
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ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO 

 

 Ampliação da ouvidoria, deixando-a de maneira informatizada para melhor 

apuração dos relatos; 

 Conservação dos bens móveis e imóveis da prefeitura; 

 Distribuição e guarda de todo estoque de material utilizado nos serviços da 

prefeitura; 

 Implantação de sistema virtual para andamento processual administrativo; 

 Promover planejamento global do município em articulação e cooperação 

com os níveis federal e estadual de governos; 

 Coordenar e articular projetos multissetoriais; 

 Trabalhar em programas e projetos de desenvolvimento cientifico, 

tecnológico e sustentável do município. 

 


