
 

 

 

 

  



 

INTRODUÇÃO 

 

O Município de Palmeiras está localizado no coração da Chapada 

Diamantina, um dos lugares mais bonitos do mundo, e é hoje, um dos principais 

destinos turísticos do interior da Bahia. Aqui estão localizados o Morro do Pai 

Inácio, o Morro do Camelo, a Cachoeira da Fumaça, a Cachoeira da Conceição, 

o Vale do Capão, entre outros atrativos que encantam o mundo todo. 

 Entretanto, é necessário, que a Administração assegure a todos os seus 

munícipes e turistas, não apenas o direito de desfrutar das belezas naturais, mas 

sobretudo, o direito a uma vida digna, honrosa e justa, com educação de 

qualidade para as crianças e adolescentes, geração de emprego e renda para 

os jovens e adultos e uma vida saudável para os idosos. 

O presente plano apresenta as principais propostas dos candidatos 

Ricardo Guimarães Oliveira e Jamerson Davi de Queiroz para a administração 

municipal da gestão 2021 – 2024, baseadas nas experiências adquiridas ao 

longo dos últimos quatro anos de mandato. 

As propostas descritas estão organizadas em seis eixos e representam a 

continuidade dos trabalhos desenvolvidos e também a implantação de novas 

ações que se fazem necessárias para a continuidade do desenvolvimento do 

nosso município, porque o trabalho precisa continuar. 

O detalhamento dessa proposta e outras contribuições que vierem a se 

integrar ao presente plano de governo acorrerão após o certame eleitoral. 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE GOVERNO 

      

Adm.: 2021-2024 Ricardo Guimarães e Jamerson Queiroz  

 

Eixos Temáticos:  

1. Saúde e Assistência Social; 

2. Educação e Cultura; 

3. Esporte e Lazer; 

4. Turismo, Agricultura e Desenvolvimento Econômico 

5. Infraestrutura; 

6. Gestão Pública e Administração da Cidade. 

 

Eixo 1:  Saúde e Assistência Social 

1.1 Manter o horário de atendimento no Centro Médico Dr. João Freire, com 

plantões médicos das 07h00min às 00h00min;  

 

1.2 Garantir o funcionamento da Casa de Apoio a Saúde em Salvador, com 

condições e estruturas dignas para o atendimento a pacientes em 

tratamento fora do domicílio;  

 

1.3 Manter o acompanhamento de profissionais da área da Psicopedagogia 

aos alunos portadores de necessidades especiais da Rede Pública de 

Ensino; 

 

1.4 Possibilitar acompanhamento de nutricionistas às crianças e adolescentes 

hipertensos, diabéticos, obesos, desnutridos das escolas públicas com 

apoio da Administração Municipal na compra de alimentos do cardápio 

receitado;  

 

1.5 Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde (Saúde Preventiva), através de medidas 

educativas e do apoio dos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de 

Endemias e de Vigilância Sanitária; 

 

1.6 Manter a qualidade do atendimento dos PSFs – Postos de Saúde da 

Família, com equipe de profissionais; 

 



 

1.7 Buscar recursos ou celebrar convênio junto ao Governo Estadual e/ou 

Governo Federal para aquisição de novas ambulâncias;  

 

1.8 Manter a assistência farmacêutica no âmbito do SUS; 

 

1.9 Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas e realizar ações preventivas; 

 

1.10 Buscar recursos junto ao Governo Estadual e Governo Federal para 

garantir atendimento de Urgência/Emergência 24h no Centro de Saúde 

João Freire; 

 

1.11 Garantir e melhorar o serviço oferecido de transporte para os pacientes 

que fazem tratamento fora de domicilio - TFD; 

 

1.12 Manter as ações de saúde bucal nas Escolas Públicas Municipais, por 

meios de ações integradas das secretarias de Saúde e Educação, 

fortalecendo o Programa de Saúde na Escola; 

 

1.13 Implementar nos PSFs salas odontológicas, melhorando de forma 

acentuada as ações de saúde bucal no município; 

 

1.14 Melhorar as ações de saúde Bucal na comunidade de Campos de São João 

garantindo atendimento odontológico semanalmente; 

 

1.15 Manter e ampliar o Programa “A Saúde vai até você”; programa que leva 

semanalmente: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de 

vacina, realizando atendimentos domiciliares, vacinação, curativos, 

consultas médicas, renovações de receitas, distribuição de medicamentos, 

entre outras atividades; 

 

1.16 Manter os excelentes índices de vacinação alcançados principalmente nos 

anos de 2019 e 2020; 

 

1.17 Ampliar a oferta de exames oferecidos pelo Município; 

 

1.18 Buscar convênios para a construção de uma maternidade para realização 

de “partos normais” dentro do próprio município; 

 



 

1.19 Buscar convênios para a criação de uma Central de ambulâncias 24 horas, 

com ambulâncias equipadas para emergência e equipe capacitada, 

visando atender situações de emergência em todo o município; 

 

1.20 Reativar os postos de saúde existentes nas comunidades rurais, com pelo 

menos um técnico de enfermagem, para realização de medição de pressão, 

curativos, medição de temperatura, nebulizações, acompanhamento em 

deslocamentos de emergências etc.; 

 

1.21 Informatizar toda rede de saúde do município; 

 

1.22 Concluir a implantação da Sala Vermelha no centro de saúde João Freire, 

melhorando sensivelmente o atendimento de emergência dentro do 

Município; 

 

1.23 Viabilizar em cada comunidade (zona rural), um veículo para o transporte                

de pessoas acometidas de doença que necessite de atendimento de 

urgência/emergência no Centro de Saúde João Freire, na sede do município; 

 

1.24  Garantir a Manutenção da ambulância no distrito de Caeté Açu, visando     

o transporte de pacientes acometidos de doenças que necessitem de 

atendimento de urgência/emergência; 

 

1.25 Fortalecer a rede de saúde mental com ênfase no combate ao alcoolismo; 

 

1.26 Viabilizar atendimento de Pediatria no município quinzenalmente, visando 

melhorar de forma significativa a qualidade do desenvolvimento das crianças do 

município; 

 

1.27 Viabilizar atendimento ginecológico dentro do município, visando 

melhorar de forma significativa a saúde da mulher, reduzindo e até mesmo 

evitando algumas doenças que são acometidas a muitas mulheres; 

 

1.28 Manter o atendimento de reabilitação física através do serviço de 

fisioterapia ofertado no município; 

 

1.29 Manter e ampliar as ações do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; 



 

 

1.30 Criar a  Central de Regulação Municipal a fim de melhorar e ampliar o 

acesso da população a consultas, exames, e procedimentos especializados e 

complexos; 

 

1.31 Realocar as famílias que moram no Prédio Abandonado situado nas 

proximidades da Rua Deocleciano Martins de Queiroz através do 

enquadramento das mesmas nos programas de moradia do Governo Federal; 

 

1.32  Manter e ampliar as ações do Centro de Referência de Assistência Social 

– CRAS; 

 

1.33 Buscar parcerias para a realização de cursos profissionalizantes para 

beneficiários do bolsa família; 

 

1.34 Capacitar os conselheiros e estruturar o conselho tutelar; 

 

1.35 Realizar campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência; 

 

1.36 Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência; 

 

1.37 Fortalecer o controle social; 

 

1.38 Descentralizar os atendimentos do Programa Bolsa Família; 

 

1.39 Criar equipes volantes para realização de atendimentos socioassistenciais 

a grupos em situação de vulnerabilidade social; 

 

1.40 Expandir a oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo; 

 

1.41 Executar o programa BPC na escola. 

 

 

 



 

Eixo 2:  Educação e Cultura 

 

2.1 Implementar as ações previstas no Plano Municipal de Educação 

realizando a avaliação e o monitoramento; 

 

2.2 Envidar esforços para o combate ao analfabetismo através de programas 

como a EJA – Educação de Jovens e Adultos, Brasil Alfabetizado e outros 

programas, em parcerias, com instituições federais, estaduais e privadas;  

 

2.3 Manter o transporte escolar para todos os alunos da zona rural de forma 

ininterrupta durante todo o ano letivo;  

 

2.4 Apoiar o transporte para os estudantes do IFBA – Instituto Federal da Bahia 

e UNEB – Universidade do Estado da Bahia, ambos para cidade de Seabra;  

 

2.5 Adquirir novos ônibus escolares através do Programa Caminho da Escola; 

 

2.6 Instituir projetos de incentivo para premiação de alunos da rede pública 

municipal (Aluno nota 10); 

 

2.7 Instituir projetos de incentivo para premiação de profissionais de educação 

(Funcionário nota 10); 

 

2.8 Buscar parcerias com Instituições Educacionais para apoiar à comunidade 

local com Convênios de Bolsas de Estudo e descontos em mensalidades 

nos cursos de qualificação profissional; 

 

2.9 Manter, através da SEMEC e direção das escolas municipais, o 

cumprimento dos duzentos (200) dias letivos e a carga horária mínima de 

800h estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases-LDB; 

 

2.10 Manter a qualidade da merenda escolar e garantir a oferta durante os 200 

dias letivos; 

 

2.11 Buscar recursos ou celebrar convênio junto aos Governos Estadual e/ou 

Federal para a implantação de Laboratórios de Informática nas escolas da 

rede pública municipal; 

 

2.12 Disponibilizar internet em todas as escolas do município; 

 



 

2.13 Garantir que todas as escolas da Rede Pública Municipal disponham de 

salas de leitura com acervo permanente; 

 

2.14 Melhorar a qualidade da educação infantil por meio da ampliação da oferta 

de vagas e adequação dos espaços físicos; 

  

2.15 Retomar a obra da Creche Municipal localizada no Bairro Cidade Nova 

adquirida através do Plano de Ações Articuladas-PAR; 

 

2.16 Implantar o projeto de reforma e ampliação da estrutura da rede escolar 

municipal com o objetivo de oferecer melhores condições de conforto aos 

nossos alunos; 

 

2.17 Reformar e cobrir as quadras poliesportivas das Escolas Municipais de 1º 

Grau de Campos de São João, Caeté –Açu e Souto Soares; 

 

2.18  Realizar concurso público municipal para provimento de vagas na área 

da Educação; 

 

2.19  Apoiar programas educativos, culturais e de inclusão promovidos pelas 

escolas da rede pública municipal e estadual; 

 

2.20 Buscar parcerias para a implantação de curso preparatório para o Enem, 

visando preparar os nossos alunos para concorrerem em igualdade de 

condições com os demais participantes; 

 

2.21 Implantar, na sede do município, o Centro de Atendimento Educacional 

Especializado com profissionais em diversas áreas de atuação a exemplo 

de psicopedagogo, fonoaudiólogo, etc; 

 

2.22  Criar a Olimpíada de Esporte Estudantil em parceria com as Escolas 

Públicas Municipais, Estaduais e Privadas; 

 

2.23  Reformar, modernizar e informatizar a Biblioteca Municipal e buscar  

parcerias com a Fundação Pedro Calmon e outras instituições públicas ou 

privadas para a ampliação do seu acervo; 

 

2.24  Instituir a política de Formação Continuada dos profissionais da educação; 

 



 

2.25  Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos 

de Cargos e Salários; 

 

2.26 Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Educação; 

 

2.27 Buscar parcerias para a criação do complexo educacional na Pecuária e 

garantir atendimento educacional de qualidade para os alunos do Campo; 

 

2.28 Adquirir veículo para a entrega da merenda escolar do município em 

parceria com o FNDE; 

 

2.29 Buscar parcerias para a capacitação dos membros dos Conselhos de 

Controle de Alimentação Escolar-CAE, Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB- CACS FUNDEB; Conselho Municipal de 

Educação- CME e Conselho Municipal de Política Cultural- CMPC; 

 

2.30 Implementar programa de saúde bucal nas escolas públicas municipais, por 

meio de ações integradas das secretarias de Saúde e Educação; 

 

2.31  Apoiar os festivais culturais realizados no distrito de Caeté- Açu, a exemplo 

do Festival de Jazz, Blues e demais eventos socioculturais realizados em 

todo o município; 

 

2.32 Garantir a conservação das pinturas rupestres localizadas no povoado do 

Matão com a criação de espaço de proteção para as mesmas; 

 

 

2.33 Fortalecer e apoiar as festas tradicionais e religiosas da sede e de todas as 

comunidades do município; 

 

2.34 Instituir a Feira Literária de Palmeiras- FLIPA a ser realizada na segunda 

quinzena de julho;  

2.35 Garantir o funcionamento da Casa de Cultura e do Museu da Cidade; 

2.36 Garantir espaço aos músicos e bandas locais nas festas do município, 

visando valorizar os nossos artistas; 

2.37 Incentivar e valorizar as manifestações culturais do município; 

2.38 Manter o Projeto São João na Praça: Cada Escola um Arraiá, realizado 

entre os dias 20 ,21 e 22 de junho; 



 

2.39 Fortalecer o tradicional carnaval da cidade com abertura de espaço para 

blocos culturais, fanfarras e filarmônicas; 

2.40 Realizar o carnaval cultural em parceria com as escolas públicas 

municipais, estaduais e privadas; 

2.41 Promover atividades culturais e esportivas na semana do aniversário da 

cidade; 

2.42 Apoiar os espaços culturais e artistas locais para a valorização da cultura 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eixo 3:  Esporte e Lazer   

 

3.1 Construir quadras poliesportivas em todos os povoados do município 

através de convênios; 

3.2 Fortalecer o futebol municipal com a reativação da Liga Palmeirense de 

Futebol e com apoio aos campeonatos e torneios realizados em todas as 

comunidades do município; 

3.3  Reformar o campo conhecido como “Areinha”, transformando-o num 

campo estilo society, fazendo integração ao Parque Ecológico da Cidade; 

 

3.3  Criar as Escolinhas de Iniciação Esportivas (EIE’s),  firmando contrato com 

professores/profissionais para ensinar aos jovens estudantes das Redes 

Públicas e Privadas de Ensino, esportes tradicionais como: futebol, futsal, 

vôlei, basquete, boxe,  natação e remo (aproveitando o potencial do Rio 

Preto), entre outros;  

 

3.4  Reformar as quadras poliesportivas localizadas ao lado da Biblioteca 

Municipal e na Rua Edson Botelho de Queiroz; 

 

3.5 Reformar o Estádio Municipal Salvador Lopes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eixo 4: Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico; 

 

4.1  Buscar recursos ou celebrar convênio junto ao Governo Estadual e/ou 

Governo Federal para a construção do Aterro Sanitário Municipal; 

4.2  Revitalizar o Rio Preto por meio da reconstrução da mata ciliar em toda a 

sua extensão, em especial na parte que corta a Zona Urbana do município;  

 

4.3  Fortalecer as Brigadas Voluntárias de Incêndio de Campos de São João e 

de Caeté-Açu; 

 

4.4  Garantir a limpeza, reestruturação e conservação dos córregos que cortam 

a cidade;  

 

4.5  Buscar recursos junto ao Governo Estadual e/ou Governo Federal para criar 

o Centro Municipal de Reciclagem; 

 

4.6  Implantar a coleta seletiva no município; 

 

4.7  Reestruturar o funcionamento do Centro de Esgotamento da Cidade através 

de fiscalização e melhorias no sistema de tratamento de esgoto; 

 

4.8  Implantar Plano Municipal Ambiental; 

 

4.9   Elaborar Planos de Manejo das Unidades de Conservação do Município; 

 

4.10 Implantar programa de recomposição de matas ciliares; 

 

4.11 Implantar programa de prevenção e combate aos incêndios florestais; 

 

4.12 Implantar o Plano Diretor Municipal; 

 

4.13 Criar o Parque Ecológico da Cidade, através da revitalização das margens 

do rio e no entorno do estádio municipal, a criação de espaço para a 

realização de caminhadas e a construção de praça com quiosques integrada 

ao Parque;  

 

4.14 Apoiar atividades turísticas como motocross e ciclismo; 

 

4.15  Incrementar os atrativos turísticos visando aumentar a visitação turística 

no nosso município;  

 



 

4.16 Elaborar e divulgar calendário anual de eventos, com pelo menos um 

evento a cada trimestre com o intuito de fortalecer a economia local e dar 

sustentabilidade ao turismo; 

 

4.17  Buscar parcerias para a realização de diversos cursos de capacitação e 

qualificação do setor hoteleiro e gastronômico;  

 

4.18 Divulgar os atrativos turísticos do município a nível nacional; 

 

4.19 Implantar o centro de atendimento ao visitante; 

 

4.20 Municipalizar e sinalizar a trilha do Morro do Gavião- Capão; 

 

4.21 Implantar estacionamento público no Capão; 

 

4.22 Implantar calendário anual de monitoramento no Capão; 

 

4.23 Implantar campanha de incentivo à regularização dos empreendimentos 

turísticos; 

 

4.24 Mapear e sinalizar as trilhas e os pontos turísticos municipais; 

 

4.25 Implantar ciclovia no trecho BR-242- Capão; 

 

4.26 Realizar o cadastro de hotéis, pousadas, lanchonetes, linhas de 

transporte e agências de viagens junto ao departamento de turismo; 

 

4.27 Criar em parcerias com instituições de qualificação profissional e com o 

comércio local, curso de formação profissional para jovens e adultos 

direcionando-os ao mercado de trabalho; 

 

4.28 Implantar viveiro de produção de mudas frutíferas, arbustivas e 

ornamentais; 

 

4.29 Realizar assistência técnica às atividades agropecuárias exploradas no 

município; 

 

4.30 Implantar projeto de criação de peixe em cativeiro (piscicultura); 

 

4.31 Incentivar a utilização dos mananciais existentes para a exploração de 

áreas irrigadas; 

 

4.32 Implantar Projeto de Floricultura; 

 



 

4.33 Incentivar a utilização de sementes selecionadas para a criação de um 

Banco de Sementes no Município; 

 

4.34 Incentivar a implantação de Agroindústria familiar; 

 

4.35 Implantar e aperfeiçoar os programas de comercialização e seguro da 

produção: PAA, PNAE e Garantia Safra; 

 

4.36 Construir uma  Central de Distribuição dos Produtos Agrícolas; 

 

4.37 Desenvolver trabalhos com horta escolar e comunitária com o objetivo de 

melhorar a qualidade alimentar do município; 

 

4.38 Incentivar a agricultura orgânica e medicinal; 

 

4.39 Incentivar a apicultura e meliponicultura; 

 

4.40 Construir  e reformar as cisternas de consumo humano e produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eixo 5: Infraestrutura 

 

5.1 Reconstruir/reformar as barragens municipais localizadas ao longo do Rio 

Preto, contribuindo para combater a falta de água em épocas de seca;  

 

5.2 Buscar recursos ou celebrar convênio junto aos Governos Estadual e/ou 

Federal para a construção de Pórtico na entrada da cidade, na BR-242; 

 

5.3  Buscar recursos ou celebrar convênio junto aos Governos Estadual e/ou 

Federal para garantir a pavimentação de todas as ruas da sede e das ruas 

da Zona Rural do município; 

 

5.4  Buscar convênios para a Construção de praças/jardins em todas as 

comunidades e povoados e reformar/recuperar nos locais onde as mesmas 

já existem; 

 

5.5  Construir abrigos/ponto de ônibus, em estilo rústico, nas principais 

estradas do município, para abrigar e proteger pessoas que estejam 

esperando transporte;  

 

5.6  Reformar o Mercado Municipal (Mercadão); 

 

5.7 Melhorar a qualidade do abastecimento de água nas comunidades da Zona 

Rural e na sede município, por meio de parceria com a EMBASA; 

 

5.8 Buscar em parceria com empresas da área telefônica, a expansão e a 

melhoria da qualidade da telefonia móvel (rede celular) e da telefonia rural 

(telefone rural) em todo o município; 

 

5.9 Buscar recursos ou celebrar convênio junto aos Governos Estadual e/ou 

Federal para a reativação do Polo Industrial do Rio Preto; 

 

5.10 Buscar por meio de recursos próprios a reforma e/ou ampliação do 

Cemitério Municipal, do Aeroporto Municipal e do Terminal Rodoviário; 

 

5.11 Buscar em parceria com a Coelba, a expansão e a melhoria da qualidade 

da iluminação pública de todo o município; 

 

5.12 Capacitar os Guardas Municipais; 

 

5.13 Realizar a coleta do lixo do município. 



 

Eixo 6:  Gestão Pública e Administração da Cidade. 

 

6.1 Adquirir veículo para o Gabinete do Prefeito, por meio de recursos próprios; 

 

6.2 Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e 

Salários; 

 

6.3 Implementar programa de atenção, vigilância e promoção à saúde do 

servidor, nos moldes dos EPS – Exame Periódicos de Saúde; 

 

6.4 Criar juntamente com as secretarias e com o sindicato dos servidores 

públicos do município, o Código de Ética e Conduta para todos os 

servidores públicos do Município de Palmeiras; 

 

6.5 Agrupar as secretarias afins num mesmo espaço físico para reduzir gastos 

com aluguel de imóveis; 

 

6.6 Fortalecer e apoiar associações comunitárias; 

 

6.7 Celebrar convênio junto ao Governo Estadual e a Secretaria de Segurança 

Pública da Bahia para intensificar as rondas policiais na sede e nas 

comunidades da Zona Rural; 

 

6.8 Organizar o trânsito da cidade com a criação de lei e colocação de placas 

que regulem o estacionamento de veículos na entrada da cidade (Largo), 

na Seringueira (próxima ao Largo), nas praças e no centro histórico; 

 

6.9 Buscar junto a Embasa a redução da taxa de esgotamento sanitário 

cobrada dos munícipes; 

 

6.10 Reformular o Código Tributário; 

 

6.11 Revisar a planta genérica de valores; 

 

6.12 Realizar o recadastramento socioeconômico; 

 

6.13 Revisar as vias e logradouros públicos com denominação. 

 

 

 


