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Eu quero, Nós queremos! 

 

“Ser radical sem ser extremista. Extremista está 

na ponta, bem perto da outra; radical está na raiz, 

na essência”. 

“Eis um plano simples. Simples não quer dizer que 

não seja profundo. Às vezes, o rebuscado não tem 

profundidade, não chega às pessoas”. 

 

Durante o nosso governo, que terá um caráter popular — popular porque vai envolver 

as pessoas na tomada de decisões e no acesso às informações, vamos assumir a 

responsabilidade pela construção de uma gestão ética, democrática e eficiente, investindo na 

ampliação dos espaços de participação cidadã e na efetivação de políticas, projetos e ações 

transversais. 

A União dos Palmares que queremos depende de cada um de nós. A transformação 

que tanto esperamos depende unicamente da gente. Nosso projeto nasce do que há de mais 

valioso: do sonho de liberdade, da luta para sermos respeitados e respeitadas como gente e 

para sermos tratados com dignidade. Esse sonho não pode ser individual, precisa ser de todos 

nós e, agora, só depende de você. Vamos fazer de União dos Palmares, de fato, a Terra da 

Liberdade, com mais oportunidades e fazer também daqui o melhor lugar para a gente viver.  

Nós somos e seremos a melhor proposta para governar União dos Palmares. Somos, 

em meio a tantos desalentos, a voz da resistência, da persistência e da esperança em construir 

o sonho de vivermos nessa terra com mais dignidade. Acreditar em uma União guerreira, forte 

e encorajada é preciso, é necessário. Esse desafio está posto para todos nós, não deixemos 

baixar a cabeça, não deixemos tirar-nos o vigor do que somos e representamos. Não existem 

grandes e nem poderosos que possam impedir um projeto de governo popular, participativo, 

transparente e compromissado com a justiça social. Esse projeto vai depender agora de você.  

Segundo dados do último censo demográfico realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística), em 2010, nossa população era de 62.358 pessoas, com estimativa 

para esse ano de 65.790 palmarinos; outros dados foram sendo colhidos até o ano de 2018, e 

percebemos que: houve uma queda na matrícula dos estudantes da pré-escola e do ensino 

Fundamental, etapas sob a responsabilidade pela municipalidade; apenas 8,3% da população é 

formalmente ocupada em relação a emprego; ainda há pessoas sendo internadas com diarreia; 

a mortalidade infantil ainda é uma realidade, e constante; nossa cidade tem apenas 16, 9% do 

seu território urbanizado; apenas 68,1% do município é arborizado e apenas 63,2% da cidade 
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tem esgotamento sanitário. Por isso, convidamos você a acompanhar e conhecer as nossas 

propostas para União dos Palmares se transformar em uma cidade onde possamos viver 

melhor e receber visitantes com mais orgulho do que já recebemos por sermos o Berço da 

Liberdade. Assim PROPOMOS: 

EDUCAÇÃO_______________________________________________________________ 

 Implantar equipes multiprofissionais — compostas por um assistente social, um 

psicólogo e um psicopedagogo, cada equipe atenderá no máximo quatro 

estabelecimentos de ensino — para, em equipe, atuarem junto às escolas; 

 Destinar um fonoaudiólogo para cuidar da saúde vocal dos profissionais da educação; 

 Implantação de equipes multiprofissionais — compostas por um assistente social, um 

psicólogo e um psicopedagogo, cada equipe atenderá no máximo quatro 

estabelecimentos de ensino — para, em equipe, atuarem junto às escolas; 

 Implantar a eleição direta para gestor escolar; 

 Revisar o PCC de professores e de funcionários de escola dando a devida valorização 

às progressões por escolaridade e tempo de serviço, bem como afastamento 

remunerado para formação acadêmica a partir do mestrado; 

 Até que haja concurso, equiparar salários e direitos dos contratados aos dos efetivos; 

 Criar um grupo de discussão (tipo Conselho) de teorias e práticas com pais, 

professores e gestores, no sentido de melhor acolher estudantes que recebem 

Atendimento Educacional Especializado (AEE): Deficiência Intelectual, Síndrome de 

Down, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades/Superdotação a fim 

de tirar experiências exitosas para os demais; com avaliação e revisão das ações 

semestralmente; 

 Fazer a revisão bibliográfica, urgente, da disciplina História e Cultura Palmarina, 

inserindo autores como Abdias Nascimento, Bell Hooks, Djamila Ribeiro, Emilio 

Genari, Frantz Fanon, Genisete Lucena, Laurentino Gomes, Nilma Lino Gomes, Pedro 

Paulo de Abreu Funari, Scott Allen etc.; 

 Criar, em parceria com a FAPEAL, bolsas de pesquisa para estudantes do ensino 

fundamental; 

 Ampliar a compra de merenda na agricultura familiar, não se limitando aos 30% 

estabelecidos em Lei; 
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 Ampliar e modificar a oferta de cursos ministrados no SESI, estendendo-os para outras 

áreas da cidade; 

 Construir uma escola de educação infantil no bairro Nova Esperança. 

 Transformar as escolas dos bairros da reconstrução em escolas de tempo integral; 

 Implantar LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, a princípio, na matriz curricular 

dessas escolas em tempo integral;  

 Investir na formação continuada dos profissionais da educação; 

 Revisar o Plano Municipal de Educação; 

 Revisar a metodologia de ensino da EJAI adequando-a aos parâmetros da educação 

inclusiva 

 Instituir o projeto Escola Aberta à Comunidade a fim de que sejam polos de cultura, 

esporte, lazer e participação cidadã; 

 Instituir no currículo o Ensino a Tecnologias desde a educação infantil; 

 Dar celeridade na prestação de contas da construção das creches a fim de agilizar e 

conclusão e correr atrás das outras três que foram perdidas. 

COORDENAÇÃO AMBIENTAL – SALA VERDE SERRANA DOS QUILOMBOS___ 

 Formar vínculo com os demais órgãos da Administração Municipal; 

 Atuação integrada para a implementação da educação ambiental nas escolas e no 

município. 

CULTURA/TURISMO_______________________________________________________ 

 Criar estátuas (em tamanho real) de figuras culturais e folclóricas da cidade (ex.: Jorge 

de Lima, Povina Cavalcante, Maria Mariá, Caboclinho do Norte, Dragão, Gonzaga 

Leão...) para que turistas e moradores possam visualizar como eram;  

 Abrir os museus aos finais de semana; 

 Ter guia permanente na serra da Barriga e Muquém; 

 Instalar novamente o ponto de informações turísticas na entrada da cidade ou outro 

ponto central; 

 Incentivar e fomentar as festas populares nos bairros (São João, Carnaval etc.); 

 Levar sessões de cinema nos bairros, sítios, distritos e comunidades; 

 Lançar edital com incentivo financeiro para a produção audiovisual — curtas-

metragens nas categorias documentário e ficção. 
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 Criar, na Estação Ferroviária, o Museu da Cidade (virtual com fotografias 

digitalizadas, objetos antigos, depoimentos, livros etc.);  

 Criar o Passeio Turístico-Cultural através de uma Maria Fumaça União–Rocha 

Cavalcante; 

 Transformar, em parceria com a família, em Memorial a casa onde nasceu o poeta 

Gonzaga Leão, em Rocha Cavalcante; 

 Criar a Rota de Santa Maria Madalena, estabelecendo um corredor até a estátua (que 

precisa ser substituída), incentivando a visitação; 

 Incentivar e criar rotas de Turismo de Aventura e Ecológico com trilhas definidas e 

com rotas organizadas; 

 Criar, junto aos demais municípios da Região Serrana dos Quilombos, um Consórcio 

Turístico em que as prefeituras dividirão responsabilidades e divulgação dos atrativos 

turísticos de cada local; 

 Criar a Concha Acústica na Estação Ferroviária; 

 Pavimentar a estrada de entrada e acesso à comunidade Muquém; 

 Reformar periodicamente o mercado do artesanato; 

 Criar o passeio nas ruínas da Usina Laginha; 

 Revitalizar o ponto cultural/turístico Linha Férrea no perímetro urbano; 

 Catalogar, para posterior tombamento, os prédios históricos do município (urbanos e 

rurais). 

EMPREGO E RENDA_______________________________________________________ 

 Lançar edital para incentivo de ideias inovadoras para micro e pequenas empresas, 

auxiliando-as financeira e tecnicamente; 

 Promover a desburocratização de serviços públicos para as micro e pequenas 

empresas; 

 Organizar feiras culturais, artesanais, científicas, culinárias e agrícolas a fim de expor 

e vender produtos produzidos genuinamente na cidade; 

 Criar uma fábrica a partir de PET reciclado para atender (empregar) às pessoas que 

sobrevivem da coleta de materiais recicláveis; 

 Estabelecer parcerias com governos de outros estados da região Nordeste a fim de 

trazer empresas que queiram expandir seus negócios para União dos Palmares, 
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contribuindo assim para a geração de emprego e renda e consequentemente o 

desenvolvimento da cidade. 

SAÚDE____________________________________________________________________ 

 Implantar o projeto Saúde nos Bairros que levaria aulas de zumba e funcional aos 

bairros mais afastados do Centro (campo do Mutirão e Cohab, quadras do Newton e 

Nova, Orla do Roberto Correia de Araújo etc.); 

 Revisar o PCC dos servidores da Saúde; 

 Elaborar o calendário de trabalho de agentes comunitários de saúde com a função 

específica de atuar durante as férias e/ou licenças de outros servidores para que as 

áreas dos PSF não fiquem descobertas nos referidos períodos; 

 Criar a Clínica de Especialidades Médicas em locais diversificados; 

 Criar o NASF Municipal; 

 Buscar, junto ao Ministério da Saúde, um CAPS AD (Álcool e Drogas) e trabalhar 

baseado no método da alagoana Nise da Silveira; 

 Criar a Sala da Inclusão e do Acolhimento espaço voltado especificamente para o 

pessoal que necessita de atendimento especializado. Trabalhando em parceria com 

ADEFUP e Pestalozzi, ofertará consultas, exames, terapias, palestras, fisioterapia, 

terapia ocupacional e outras atividades necessárias ao desenvolvimento da Pessoa com 

Necessidades Especiais (PNE);  

  Trabalhar e incentivar a Saúde Integrativa (multidimensional), inclusive criando um 

setor vinculado à secretaria. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL______________________________________________________ 

 Implementar no CRAM a Casa da Mulher Palmarina: espaço de atendimento a 

mulheres vítimas de violência, orientações de serviços e serviços de promoção à 

autonomia econômica etc., dando ampla divulgação dos serviços;  

 Implantar Portal Diálogos Cidadãos: teleatendimento com serviço de orientação 

psicossocial para a população em situação de vulnerabilidade social; 

 Estabelecer Postos de Saúde e CRAS de referência para atendimento da pessoa 

deficiente auditiva com disponibilização de intérprete de LIBRAS; 

 Criar o Centro de Acolhimento para pessoas em situação de rua; 
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 Cadastrar Famílias de baixa renda para obter descontos na fatura de água e tarifa de 

esgoto; 

 Transformar o CRAM em Centro de Referência e Observatório das Desigualdades e 

Minorias, com atendimento especializado no combate à misoginia, racismo, 

LGBTfobia e preconceito contra deficientes; 

 Instituir o Projeto União sem Homofobia: programa de combate à discriminação 

contra LGBT’s com ações na Saúde, Educação, Assistência Social, Cidadania e 

Assessorias Psicossocial e Jurídica; 

 Instituir o Projeto União sem Racismo: programa de combate à discriminação a negros 

e negras com ações na Saúde, Educação, Assistência Social, Cidadania e Assessorias 

Psicossocial e Jurídica; 

 Assegurar percentual de recursos municipais para a Assistência Social. 

AGRICULTURA____________________________________________________________ 

 Melhorar as estradas vicinais passando a máquina a cada dois meses para reitiar 

buracos e crateras e colocar lixeiras temáticas nos percursos; 

 Criar um Centro de Vigilância Animal (Canil e Gatil) para e tratar animais de rua com 

banho, tosa, castração, cuidado de ferimentos, reabilitação e zoonoses; 

 Promover a capacitação em novas tecnologias para a produção agrícola destinada à 

agricultura familiar diversificada e com baixo impacto ambiental, estruturada através 

da AGROECOLOGIA, para incentivo e produção de diversos produtos agrícolas, 

sobretudo para venda no PNAE; 

 Buscar, junto ao Governo do Estado e órgãos ambientais, aos recursos e licenças para 

a construção do Matadouro Público; 

 Criar o Galpão do Agricultor, CEASA Palmarina. 

MEIO AMBIENTE__________________________________________________________ 

 Realizar a limpeza e manutenção periódica dos córregos (sobretudo Cana-Brava, 

Macacos e o do Nova Esperança); 

 Reflorestar as matas ciliares dos córregos, riachos, Rio Mundaú e seus afluentes; 

 Reformular, ativar e manter o Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

 Criar o fundo municipal de meio ambiente; 
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 Arborizar praças e avenidas dos novos conjuntos residenciais e orlas da BR 104 e do 

rio Mundaú em parceira com o IBAMA, o IMA e o Arboreto (Ufal). 

 Criar o Arboretum ―Riacho Macacos‖ (Jardim Botânico) no local onde era o Lixão da 

Cidade; 

 Criar o Plano de Conservação e Recuperação de Nascentes de União dos Palmares — 

realização de intervenções práticas como mapeamento, cadastramento, registro 

fotográfico, delimitação com cerca, reflorestamento e monitoramento; 

 Revisar o organograma (estrutura funcional) da secretaria do meio ambiente; 

 Criar e atualizar, constantemente, o Banco de Dados Socioambiental do Município 

(Plataforma virtual com números de nascentes, rios e riachos, remanescentes 

florestais, biodiversidade, entre outros); 

 Incentivar a criação da unidade de conservação intermunicipal/estadual (IMA/AL) 

―Parque Municipal Serra dos Frios‖; 

 Implantar a Coleta Seletiva Cidadã ―2 em 1‖ (mobilização social para a separação dos 

resíduos secos e molhados, com dois carros coletores passando simultaneamente, 

conforme o calendário de coleta, sendo um para o lixo orgânico e outro para o resíduo 

inorgânico/reciclável – que irá direto para o galpão de triagem da associação dos 

catadores);  

 Mapear as áreas de risco para prevenção de tragédias; 

 Criar a Associação de Catadores Zumbi dos Palmares; 

 Plantar, em parceria com o IMA, IBAMA, UFAL e as instituições ambientais da 

cidade, 65.790 árvores em todo município durante o mandato; 

 Revitalizar as praças, tornando-as áreas verdes agradáveis para a população. 

ESPORTE__________________________________________________________________ 

 Implantar departamentos esportivos (futebol, futsal, futevôlei, handebol, basquete, 

vôlei, atletismo, ciclismo, queimado, natação, xadrez, entre outros) a fim de criar os 

times municipais nas mais variadas modalidades e categorias; 

 Abolir o pagamento de taxas na quadra municipal; que passará a funcionar com 

agendamento rotativo e antecipado; 

 Voltar a realizar os Jogos Estudantis Palmarinos – JEP nas mais variadas categorias 

esportivas; 
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 Criar o "clube" dos idosos para ter atividades de jogos de sinuca, dominó, dama, 

xadrez etc. Sendo também um espaço para danças (Forró e outras) e realização de 

atividades físicas;  

 Promover campeonatos entre idosos nessas e outras modalidades de jogos; 

 Adaptar  espaços para a prática de Skate, patins e outros esportes radicais; 

 Organizar campeonatos intrabairros e interbairros de esportes e de jogos e brincadeiras 

de rua.  

CRIANÇA E ADOLESCENTE________________________________________________ 

 Repassar ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) 

verba do Orçamento Criança a fim de proporcionar que as entidades não 

governamentais possam receber apoio através de edital específico; 

 Equipar com maquinário e pessoal (profissionais específicos) o Conselho Tutelar (CT) 

e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);  

 Tornar políticas públicas as ações propostas para a Semana do Bebê;  

 Confeccionar, junto ao CMDCA, via FMDCA, exemplares do Estatuto da Criança e 

do Adolescente para serem distribuídos às escolas, organizações, ONG, entidades, 

igrejas, centros, terreiros, templos etc.; 

 Criar o projeto Família Acolhedora em parceria com o Conselho Tutelar, Vara da 

Infância e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

INFÂNCIA E JUVENTUDE___________________________________________________ 

 Criar Rodas de Rimas de Hip Hop; 

 Criar o Céu das Artes e Expressões Juvenis (espaço para as práticas das mais variadas 

expressões juvenis — teatro, dança, música, pintura, artes visuais, telecentro). 

 Criar a Estação Juventude Itinerante levando ações culturais e formativas aos bairros, 

comunidades, distritos e sítios; 

 Criar o projeto Praça on-line — dispor Internet nas praças de maior concentração e 

fluxo de jovens; 

 Criar o Bolsa Estágio Universitário; 

 Criar o Encontro Estudantil Municipal; 

 Incentivar e criar meios para a instalação de grêmios estudantis em cada escola da rede 

municipal; 
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 Criar o Juventude que empreende — projeto focado na formação a partir das 

habilidades da juventude e da demanda local; 

 Apoiar as organizações juvenis por meio do Fundo Municipal da Juventude. 

COMUNICAÇÃO___________________________________________________________ 

 Definir uma política de comunicação e informação sobre as ações do governo 

municipal e políticas públicas através de: mídias nas três rádios da cidade e também da 

rádio comércio, em sites, blogs, carros de som, faixas, placas e etc. informando 

entrada e saída de recursos e ações em andamento e conclusas. 

INFRAESTRUTURA________________________________________________________ 

 Revisar o Plano Diretor do Município de acordo com o que preconiza o Estatuto das 

Cidades (Lei Federal nº 10.257/01); 

 Revisar o Código de Postura do município e adequá-lo a nossa atual conjuntura; 

 Monitorar constantemente praças, parques e quadras a fim de não deixar por muito 

tempo algum equipamento quebrado ou danificado; 

 Criar a central de atendimento da Infraestrutura Palmarina. Com balcão de 

atendimento, central telefônica, e-mail, whatsapp a fim de receber críticas, sugestões 

e denúncias sobre lixo na rua, lâmpadas queimadas, cano estourado, buracos 

facilitando assim agilidade dos serviços; 

 Reformar o Mercado Público Municipal; 

 Buscar meios junto ao governo do estado para implantar a barragem no rio Mundaú 

para evitar que tenhamos, mais uma vez, outra crise hídrica forçando o racionamento 

e também evitando a constante falta de água em alguns bairros. 

 Posicionar-se contrariamente à privatização do SAAE; 

 Colocar em prática a Lei 1212/2011 que estabelece que os prédios públicos ou 

alugados pela municipalidade sejam pintados de acordo com as cores da bandeira do 

município; 

 Criar o Projeto Minha Casa meu Lar. A fim de contemplar famílias de baixa renda, 

cadastradas no cadúnico e identificadas como sem-teto; 

 Instituir o calçamento semestral — pavimentar uma localidade por semestre com 

recursos próprios. 



ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 
PLANO DE GOVERNO – 2021-2024 – UNIÃO DOS PALMARES/AL 
PT – 13 – PREFEITO SÉRGIO – VICE CASSIMIRO 
 

10 
 

LIMPEZA URBANA_________________________________________________________ 

 Implementar a coleta seletiva; 

 Instalar lixeiras em todas as ruas e estradas vicinais do município; 

 Fixar o calendário da coleta dos resíduos; 

 Limpar os terrenos baldios a cada três e meses; 

 Revisar o organograma da secretaria (estrutura funcional); 

 Capacitar os agentes de limpeza; 

 Adquirir EPI para os agentes de limpeza e instituir a obrigatoriedade do uso; 

 Adquirir veículos coletores; 

 Adquirir e instalar lixeiras seletivas nas áreas de convivência (praças e avenidas); 

 Implantar lixeiras temáticas (formato cerâmica do Muquém) nas entradas e no 

percurso cultural e turístico do município. 

ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS_______________________________________________ 

 Estabelecer o Orçamento Participativo, em que as pessoas irão, através de assembleias 

populares, opinar e decidir em que os recursos serão investidos; 

 Criar o Painel dos Recursos (painel mostrando quanto entrou e quanto saiu das contas 

da prefeitura, mensalmente) referente a repasses federais (FPM, Fundeb, Saúde, 

Assistência...) e estaduais (FPE, ICMS, IPVA...) e aos recursos próprios como IPTU, 

ITBI, ISS, Arrecadação da Feira, Tarifa de Água e Esgoto); 

 Revisar o PCC dos servidores da administração adequando-o à realidade; 

 Implantar a ouvidoria, como instrumento de controle social da gestão, com ouvidores 

eleitos pela população para serem mediadores entre governo e povo; 

 Publicar quadrimestralmente o relatório de gestão fiscal; 

 Publicar bimestralmente balanços simplificados das contas da prefeitura; 

 Atualizar o inventário municipal uma vez ao ano, dando publicidade ao patrimônio 

municipal; 

 Fortalecer os mecanismos de controle social criando a Casa dos Conselhos; 

 Efetivar o Gabinete da Vice-Prefeitura para trabalhar junto ao prefeito atendendo, 

despachando e fiscalizando obras e ações; 
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 Realizar Reuniões mensais com secretários (as) para avaliar, monitorar, acompanhar e 

prestar contas das ações de cada segmento de forma descentralizada e rotativa nas 

secretarias; 

 Realizar reuniões trimestrais itinerantes nos bairros para avaliar as ações feitas e ouvir 

a população sobre suas necessidades coletivas; 

 Realizar, trimestralmente, de forma itinerante, o governo nos bairros, comunidades, 

distritos e sítios. 

PLANEJAMENTO__________________________________________________________ 

 Elaborar um diagnóstico global da situação do município para, a partir daí, poder 

construir solidamente o Plano Plurianual (PPA), as Leis de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e as Leis Orçamentárias Anuais (LOA);  

 Garantir a participação dos cidadãos na elaboração dessas leis através de audiências 

públicas por localidade; 

 Avaliar e monitorar constantemente o PPA; 

 Realizar Concurso Público para o município (todas as áreas, a partir do diagnóstico), 

ampliando o quadro efetivo da Educação, Saúde, Assistência, Infraestrutura, 

Segurança, Trânsito, Turismo, Cultura, Administração Geral; 

 Criar o Acervo Público Municipal. 

SMTT/GUARDA MUNICIPAL________________________________________________ 

 Realizar o zoneamento municipal (áreas urbana e rural) a fim de minimizar os 

conflitos entre usos e atividades nas ruas, calçadas e controle do tráfego; 

 Estabelecer uma parceria entre SMTT, Guarda Municipal e Polícia Militar dividindo 

responsabilidades de acordo com a atuação e limites de cada órgão; 

 Equipar a guarda municipal e os agentes de trânsito com equipamentos que auxiliem e 

contribuam com o melhoramento dos setores; 

 Criar guaritas nos distritos a partir do zoneamento da cidade. 

 

União dos Palmares, AL, 24 de setembro de 2020. 


