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APRESENTAÇÃO  

O Brasil e o povo brasileiro vivem tempos difíceis. A imensa crise social, fiscal e econômica 
foi agravada pela pandemia da COVID-19 e pelo desgoverno do Bolsonaro. A retirada de 
direitos, o desmonte das políticas públicas, o ataque ao patrimônio público, a total ausência 
de programas de desenvolvimento, faz com que a queda de arrecadação e o aumento da 
demanda por serviços públicos cresça cada vez mais nos municípios brasileiros. Portanto, 
é fundamental assumir o compromisso de governar, com visão inovadora, pautada na 
gestão ética, transparente e democrática, com ampla participação popular, priorizando e 
cuidando dos que mais precisam. 

Neste cenário, o Partido dos Trabalhadores apresenta seu Programa de Governo para 
Palmeiras, período 2021-2024, com um projeto de gestão inovadora, com o olhar no 
presente, mas projetando ações para o seu futuro. 

Nossa administração promoverá uma efetiva inversão de prioridades, comprometida com o 
bem-estar da população, privilegiando os investimentos sociais nas áreas de educação, 
saúde, assistência, saneamento básico, habitação, transporte, meio ambiente, cultura, 
desenvolvimento local, de forma articulada com todos os segmentos sociais e esferas de 
poder.   

Para isso, vamos debater com a população de Palmeiras as propostas para uma gestão 
aberta ao diálogo e à participação popular. Uma gestão atenta às reais necessidades da 
população e às dificuldades dos segmentos vulneráveis que estará desamparada diante da 
grave situação do país.   

Em virtude disso, apresentamos nosso Programa de Governo e temos plena convicção 
que, com o apoio da população de Palmeiras, implantaremos as políticas que formulamos 
e defendemos. E a partir da evolução e ampliação dessas propostas e do desenvolvimento 
de novos projetos, apresentamos as diretrizes e compromissos que assumimos com o 
povo de Palmeiras. 

 

 

  



OS DESAFIOS DA CONJUNTURA     

A campanha eleitoral municipal em 2020 será realizada em uma conjuntura na qual 
os danos da política ultraliberal desenvolvida no país desde 2016, vêm provocando 
desmontes e retrocessos nas políticas sociais, nos direitos previdenciários e trabalhistas, 
privatizações e cortes provocados pela Emenda Constitucional 95/2016, mais conhecida 
como a PEC da Morte, por reduzir gastos em áreas essenciais e congelar os gastos 
públicos por nada menos que 20 anos.    

O Brasil vive uma crise sem precedentes na história. Esta crise – sanitária, social, 
econômica, política, ambiental e cultural – está entrelaçada a uma crise mundial, gera 
insegurança, medo, descrença e pessimismo na sociedade.   

Após anos de estabilidade democrática, em um curto período da história brasileira 
inúmeros direitos foram cassados, violados e massacrados, com diversos casos de 
violência incentivados pelo discurso de ódio.  O país andou para trás na renda do povo, na 
saúde, na educação, na defesa do meio ambiente e na liberdade. 

O desemprego está nas alturas e quase 90% das ocupações criadas são informais, 
segundo o IBGE. A taxa de trabalhadores sem registro, sem direitos e proteção social já 
ultrapassa 40% - sem falar dos desalentados que nem ocupação têm. São estes que 
sofrem com o aumento dos combustíveis e do gás de cozinha e do abusivo preço dos 
alimentos.   

O desmatamento aumentou 83%, com incentivo de um governo que arruinou nossa 
imagem junto aos ambientalistas e à comunidade internacional. Líderes indígenas e 
sindicalistas foram assassinados; professores e artistas, perseguidos; e mulheres, pessoas 
negras e LGBTIQ+s sofrem diariamente violência e são assassinadas, tudo isso com total 
aval do governo federal.  

Mas, por outro lado, apesar do clima de intimidação, agressão e violência que estes 
setores buscam criar, vislumbramos a mobilização dos mais diversos grupos de defensores 
da democracia, mostrando a força dos que resistem aos retrocessos de um governo 
ditatorial instalado em nosso país.   

Por isso mesmo, além de se unir ao clamor popular em defesa da soberania do 
voto, nossa campanha enfrentará o pleito municipal como mais uma etapa na luta pela 
preservação da legalidade democrática e das conquistas sociais no Brasil, adquiridas mais 
fortemente ao longo de 13 anos dos governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma 
Rousseff.     

No presente Plano de Governo, estes objetivos se traduzem em uma proposta 
progressista, democrática e popular que busca reafirmar os direitos de uma Palmeiras 
onde as pessoas exerçam plenamente sua cidadania, que seja justa, fraterna e solidária.     

Nesse contexto, nosso desafio, em âmbito municipal, será reafirmar os princípios 
norteadores que  nossos  governos promoveram na esfera nacional, gerando e garantindo 
novos direitos, como: o caráter público do SUS; a educação pública, gratuita, de qualidade, 
laica e livre de censuras; as políticas sociais como instrumentos de combate à miséria, à 
pobreza e à desigualdade; o Estado como promotor das igualdades de gênero, etnia, etária 
e orientação sexual; a transparência na gestão pública; a participação política como 
elemento de decisão pública, dentre outros.    



Infelizmente, a atual gestão municipal não deu prioridade às ações voltadas a 
melhorar as condições de vida da população, seja por falta de visão, de conhecimento, ou, 
até mesmo incompetência administrativa, deixando a comunidade desamparada. 

Por isso mesmo, é visível em nosso município os descuidos com a saúde, 
especialmente a atenção básica; a piora nos indicadores educacionais; o sucateamento do 
transporte público; a deterioração de espaços públicos; a falta de transparência e 
participação popular nas decisões de governo. Trata-se, de um modelo administrativo no 
qual a indiferença se constitui num dos mais claros exemplos de descaso com a cidade.   

Diferentemente do desprezo aos mais pobres demonstrado pelos governantes 
atuais, as gestões petistas sempre tiveram como foco principal diminuir o abismo existente 
entre privilegiados e excluídos e a defesa da vida e da dignidade dos que mais precisam. 

O povo de Palmeiras merece um governo que tenha capacidade de enfrentar os 
duros desafios dos tempos atuais e que aja no interesse da maioria da população. Para 
isso, a candidatura de Júlio Cézar de Jesus Júnior como prefeito e Thiago de Oliveira 
Ramos como vice-prefeito, com o Partido dos Trabalhadores se apresenta para debater 
publicamente as diretrizes de um Programa de Governo para construir uma Palmeiras 
socialmente justa, que aprofunde a democracia e a participação popular e que enfrente os 
problemas urbanos e rurais do município.   

  



13 DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, TRANSPARÊNCIA E GOVERNO ABERTO 

Nosso Programa de Governo considera fundamental compartilhar o exercício do governo 
com a população. A realização desta concepção de governo é a maneira mais concreta de 
construir a prática da cidadania ativa e de aprofundar a cultura democrática no plano 
municipal. 

É nesse cenário que reafirmamos a importância da participação cidadã acompanhada de 
mecanismos de controle social da gestão pública. O exercício da participação cidadã, que 
virá acompanhada do controle social, construirá uma esfera pública democrática, onde os 
diferentes interesses poderão se expressar em igualdade de condições, resultando no 
debate de ideias e na negociação de propostas; evitando os privilégios de poucos em 
detrimento dos interesses da maioria da população. 

Para tanto, propomos as seguintes diretrizes e ações: 

Participação Cidadã na destinação dos recursos públicos 

 Implantar o Plano Plurianual Participativo que define as prioridades para os 4 anos de 
governo. 

 Criar o Programa Participa Palmeiras, de implantação do Orçamento Participativo 
(OP) para que o governo identifique com clareza as prioridades para aplicar os 
recursos públicos de forma mais sintonizada com as necessidades da população. 

Condições adequadas para o exercício da Participação Cidadã 

 Criar a Política Municipal de Participação Cidadã, com a estruturação dos conselhos 
municipais e locais, mesa de negociação e demais mecanismos de participação do 
povo na administração pública. 

 Implantar os Conselhos de Políticas Públicas nas áreas de Saúde, Educação, Meio 
Ambiente e demais áreas. 

 Implantar as Conferências Municipais nas áreas de Saúde, Educação, Meio Ambiente 
e demais áreas. 

 Utilizar recursos, técnicas e metodologias que possibilitem e facilitem o entendimento, 
a comunicação e a expressão de ideias. 

 Atualizar o site da prefeitura, fornecendo informações de forma clara, com recursos de 
visualização e outras estratégias capazes de tornar a participação do cidadão mais 
efetiva. 

 Realizar atividades de formação para os conselheiros sobre as políticas públicas, o 
funcionamento da gestão, o papel dos canais de participação, na perspectiva de 
fortalecer sua atuação.  

Gestão transparente e Governo Aberto 

 Adotar os mais variados canais e instrumentos de transparência para prestar contas 
das ações do governo, incluindo os instrumentos digitais. 

 Ampliar o acesso aos dados públicos, sempre que possível, em formatos abertos, 
conforme estabelece a Lei de Acesso à Informação (LAI). 

 



GESTÃO ÉTICA E EFICIENTE 

Perseguiremos durante todo o mandato dois objetivos centrais: tornar a prefeitura capaz de 
prestar mais e melhores serviços de qualidade à população e introduzir maior 
transparência à ação governamental.  

Estes objetivos exigirão o fortalecimento da capacidade da Prefeitura cumprir suas 
funções, mas também para garantir a igualdade de acesso de qualquer munícipe aos 
serviços e ao aprimoramento dos mecanismos de transparência governamental.  

Adotaremos uma nova forma de organizar a ação da Prefeitura, tornando-a mais moderna, 
inovadora, eficiente e responsável. Este novo modelo de gestão se estruturará a partir das 
diretrizes e propostas a seguir: 

Gestão ética e de atenção às demandas da população 

 Combater a corrupção e a impunidade, com o fortalecimento dos mecanismos de 
controle, enfrentando esses maus hábitos tão arraigados na cultura política brasileira. 

 Implementar o Sistema de Ouvidoria do Município, com a descentralização de 
ouvidores locais para atendimento às demandas das comunidades. 

Fortalecer a capacidade institucional e gerencial da Prefeitura 

 Realizar uma inversão de prioridades, atendendo prioritariamente territórios e 
populações vulneráveis com ampliação dos serviços e obras por todo o município.  

 Criar um ambiente de respeito e confiança entre os servidores públicos, garantindo seu 
engajamento aos objetivos do governo e promovendo capacitações para seu 
aperfeiçoamento profissional no contexto do Programa Capacita Palmeiras.  

 Dialogar com as entidades sindicais dos servidores de forma democrática e 
transparente, com a instituição da Mesa de Negociação Permanente. 

 Dialogar com representantes dos diferentes territórios do município, considerando suas 
necessidades específicas, de modo a implantar conselhos locais de gestão no Distrito 
de Caeté-Açu e nas comunidades rurais. 

 Elaborar e a executar as políticas públicas de forma integrada entre as diversas 
secretarias municipais, superando a tradicional fragmentação das ações. 

 Realizar parcerias com diferentes agentes, como as universidades, para ampliar a 
capacidade técnica da prefeitura e dos servidores e até mesmo na execução de 
políticas. 

Gestão inovadora 

 Criar a Casa de Atendimento ao Cidadão (CAC) no Distrito de Caeté-Açu com o 
oferecimento de serviços públicos do Município diretamente na localidade.  

 Realizar atendimento ao cidadão de forma presencial e virtual, através da Internet. 
 Avançar para um Governo Digital com a adoção de tecnologias na prestação de 

serviços. 
 Criar o Programa Prefeito de Palavra, por meio do estabelecimento de um sistema de 

monitoramento das promessas de campanha. 

 

 



Buscar permanentemente a qualidade da despesa pública 

 Monitorar cuidadosamente todas as despesas, sejam os grandes montantes, como a 
folha de pagamento, sejam as despesas de manutenção, como água, energia, 
telefonia, entre outras. 

 Criar o Programa de Licitação Sustentável, por meio do uso do poder de compra da 
prefeitura, adquirindo produtos e serviços de melhor qualidade, sustentáveis e por 
menor preço e, quando possível, incentivando as empresas locais, especialmente as 
pequenas, revertendo em geração de emprego e renda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOÇÃO DA COOPERAÇÃO E REDES DE SOLIDARIEDADE 

Adotaremos uma nova forma de organizar a cooperação interinstitucional da Prefeitura 
com demais atores políticos, sociais e econômicos, tornando-a ágil, cidadã e solidária.  

Este novo modelo de gestão se estruturará a partir das diretrizes a seguir: 

 Criar o Programa Palmeiras Solidária, para estimular o protagonismo e voluntariado 
da população nos problemas sociais existentes no município de Palmeiras, além de 
multiplicar iniciativas de sucesso identificadas na sociedade. 

 Realizar parcerias interinstitucionais, interfederativas e intergovernamentais, para 
prestação conjunta de serviços, compras comuns e promoção do desenvolvimento 
regional. 

 Estabelecer parcerias para a implantação de Casas de Apoio ao Estudante de 
Palmeiras nas cidades de Salvador, de Cruz das Almas, Vitória da Conquista e 
Barreiras, dentro da disponibilidade orçamentária e da demanda. 

 Estabelecer parcerias para a implantação de um transporte para os estudantes 
matriculados em instituições de ensino superior e tecnológico em Seabra. 

 Estabelecer parcerias para a implantação de Casas de Saúde de Palmeiras nas 
cidades onde há pactuação do SUS com o Município (Seabra, de Iraquara e Salvador), 
dentro da disponibilidade orçamentária e da demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO À SAÚDE 

O Sistema Único de Saúde (SUS), inscrito na Constituição Federal de 1988, é a política 
pública mais inclusiva do país, pois atende a toda população brasileira. Reafirmamos o 
compromisso de defender o SUS e lutar pela melhoria dos serviços de saúde, como direito 
social de todo o povo brasileiro e dever do Estado. 

Nosso programa de governo para a área é composto das seguintes diretrizes e propostas:  

Fortalecimento da Gestão da Saúde 

 Criar um Plano Municipal de Saúde atualizado e participativo, tornando-o acessível à 
população, inclusive por meio da Internet e de campanhas de educação em saúde. 

 Criar, valorizar e aperfeiçoar os Planos de cargos e salários dos servidores públicos da 
área da saúde com permanente capacitação. 

 Informatização dos serviços de saúde do Município por meio da implantação do 
prontuário eletrônico, da coleta de dados pelos Agentes Comunitários de 
Saúde/Agentes Comunitários de Endemias (ACS/ACE) e com a implantação de uma 
Central Municipal de Regulação. 

 Estudar um modelo adaptado à realidade local de políticas públicas de prevenção e o 
tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso 
nocivo do álcool. 

Promoção da Atenção Básica 

 Criar o Programa Saúde em Casa com a implantação de equipes de Saúde da Família 
(eSF) e de Saúde Bucal (eSB) itinerantes e aquisição da Unidade Móvel Odontológica 
para ampliar o acesso à saúde nas comunidades rurais. 

 Ampliar e aperfeiçoar o atendimento à população pelos ACS, com a contratação de 
novos ACS. 

 Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para aferir pressão arterial, medir 
glicemia capilar, verificar temperatura axilar, realizar técnica limpa de curativo, apoiar a 
administração de medicamentos em pacientes em situação em vulnerabilidade.  

 Implantar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com profissionais de 
diferentes áreas de conhecimento. 

 Garantir o abastecimento de materiais básicos e de medicamentos da Farmácia Básica 
nas unidades de saúde, incluindo a expansão dos itens fornecidos. 

 Garantir o atendimento pré-natal às gestantes e às crianças, recém-nascidas do 
município, o teste da orelhinha e do olhinho através de parceria com instituições 
competentes. 

 Implantar o Programa Saúde na Escola (PSE) nas instituições de ensino do Município 
por meio da atuação articulada entre a Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria 
Municipal de Educação parceria com demais esferas federativas competentes, com 
ações de saúde bucal, saúde auditiva, visual, prevenção ao abuso de tabaco, álcool e 
apoio psicológico. 

 Implantar o programa Academia da Saúde, estabelecendo espaços públicos com 
infraestrutura apropriada, equipamentos e profissionais qualificados. 
 
 
 
 



Atenção Especializada, Urgência e Emergência 

 Transformar o Centro Médico Dr. João Freire em uma Unidade Hospitalar, com 
plantão médico e de enfermagem 24 horas, sala de parto normal, sala de estabilização 
e leitos de internação. 

 Manter uma equipe de assistência à Saúde de primeiros socorros com plantão 24 
horas no distrito de Caeté-Açu. 

 Fazer a Feira Municipal da Saúde semestral com a presença da Carreta da Saúde, 
trazendo o acesso a serviços especializados de média complexidade. 

 Aumentar a frota de ambulâncias do município. 
 Implantar o Disk Ambulância Palmeiras para solicitação de ambulância em situações 

de urgência e emergência. 
 Implantar um Centro de Especialidades Médicas, com atendimentos ambulatoriais de 

pediatria, ginecologia, neurologia e outras especialidades. 
 Expandir o acesso da população a procedimentos especializados e cirúrgicos eletivos, 

reduzindo a demanda reprimida. 

Vigilância em Saúde 

 Aperfeiçoar a vigilância em saúde, pela ampliação da cobertura do Programa de 
Agente de Endemias e a melhoria da infraestrutura do laboratório de endemias. 

 Disponibilizar veículos exclusivos para o setor de endemias e para as ações de 
vigilância sanitária, visando intensificar a atuação dos agentes. 

 Intensificar as ações de vigilância epidemiológica, prioritariamente no combate ao 
coronavírus, aedes aegypti e leishmaniose segundo as melhores práticas. 

  



EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE  

A garantia de educação de qualidade, pública, inclusiva e democrática para todos e todas 
é fundamental para o exercício da liberdade e da cidadania, para o fortalecimento das 
relações sociais respeitosas e para prática de valores humanitários. 

Para tanto, propomos no nosso programa de governo as seguintes diretrizes e propostas:  

Garantir a democratização, acesso, permanência, qualidade, inclusão e equidade no 
ensino 

 Implantar o processo de eleição direta para os diretores das escolas municipais. 
 Criar um programa de educação infantil garantindo a oferta regular de vagas em creche 

situada na sede, no distrito de Caeté-Açu e em Campos de São João. 
 Garantir internet de qualidade em todas as unidades de ensino do município. 
 Estudar a viabilidade de implantação, gradativa, de escolas em tempo integral. 
 Criar o programa Escola de Qualidade, para um acompanhamento participativo 

visando garantir as condições necessárias de infraestrutura e recursos 
didáticos/pedagógicos das escolas do município (sede e zonas rurais), levando em 
consideração as especificidades de cada unidade escola e localidade. 

 Aperfeiçoar a oferta de transporte escolar para o deslocamento dos estudantes da rede 
pública de forma ininterrupta durante todo o ano letivo, melhorando a qualidade dos 
veículos. 

 Assegurar o acesso e a permanência do estudante com deficiências nas turmas 
regulares de ensino. 

 Capacitar os profissionais de educação (professores e demais funcionários das 
escolas) para a assistência às pessoas com deficiência matriculadas na rede municipal 
de ensino, garantindo adaptação curricular e inclusão destas. 

 Implantar, gradativamente, nas unidades escolares salas de recursos multifuncionais 
para os estudantes com deficiência, com acompanhamento de profissionais 
especializados.  

 Garantir a efetivação do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, 
inclusive com programas educacionais voltados para a população quilombola de 
Corcovado e demais comunidades de identidade quilombola. 

 Implantar um programa permanente de iniciação musical para crianças matriculadas na 
rede municipal de ensino, por meio de oferecimento da música como conteúdo 
obrigatório e estímulo à formação de grupos musicais. 

 Implantar o projeto “excursões pedagógicas”, como prática a ser desenvolvida ao longo 
de todo o ano letivo nas escolas do município, como forma de construir nos estudantes 
a ideia de pertencimento, em que estes irão conhecer os pontos turísticos e culturais do 
município. 

 Fortalecer o desenvolvimento de atividades extracurriculares que trabalhe os temas 
violência no trânsito, violência doméstica, educação financeira e educação sexual. 

 Criar e implantar a Feira Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação de 
Palmeiras (FeCiTIP) na sede e em comunidades rurais. 

 Criar uma premiação destinada aos estudantes e professores que se destacarem no 
ambiente escolar, em parceria com a Câmara Municipal e o comércio local. 



 Propor programas de erradicação da repetência, da evasão e da distorção idade-série, 
por meio de um trabalho específico com os estudantes que se encontrem nessas 
situações. 

 Retomar a parceria com a UNEB, de modo a reativar o cursinho pré-vestibular 
Universidade Para Todos (UPT). 

 Implantar cursos técnicos profissionalizantes, em parceria com a Secretaria Estadual de 
Educação, aliados à política de geração de emprego e renda. 

 Estudar a viabilidade de implantação da Escola Técnica Municipal de Palmeiras, 
oferecendo de cursos técnicos profissionalizantes e graduação tecnológica de ensino 
superior gratuitos. 

 Estudar modelos de atração de Instituições Privadas de Ensino Superior para Município 
e de implantação de um polo da Universidade Aberta do Brasil. 

 Fortalecer a Educação de Jovens e Adultos, aliada a política de geração de emprego e 
renda. 

 Promover a continuidade, o fortalecimento e a visibilidade da Feira Literária de 
Palmeiras (FLIPA). 

 Restaurar, modernizar e informatizar a Biblioteca Municipal da Sede, inclusive 
implantando o empréstimo e a renovação de livros por meio da Internet. 

 Criar um programa de fluência em língua estrangeira nas instituições municipais de 
ensino (programa Escola Bilíngue). 

 Criaras salas de leitura nas comunidades rurais com acervo de livros e programas de 
incentivo à leitura. 

 Estudar modelos de atendimento educacional especializado para pessoas com 
deficiência. 

Formação e valorização dos profissionais da educação 

 Garantir a valorização de todos os servidores da educação, por meio da análise e 
atualização do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, assegurando 
remuneração adequada ao seu fazer pedagógico, formação e avaliação do 
desempenho. 

 Primar pelo ingresso dos profissionais da educação via concursos e/ou processos 
seletivos.  

 Garantir, sempre que possível, que todo o corpo docente lecione a disciplina para a 
qual foi aprovado(a) em concurso público. 

 Propor, em regime de parceria com os governos federal e estadual e universidades, 
cursos de formação continuada para todos os profissionais da educação, dando uma 
atenção à formação para o trabalho com pessoas portadoras de necessidades 
especiais, educação infantil, educação de jovens e adultos, educação integral, 
educação do/no campo, relações ético-raciais e diversidade religiosa, de gênero, de 
classe, sexual e outras. 

 Assegurar cursos de formação continuada, com foco na educação especial, para os 
professores e os assistentes de classe que atendem alunos com deficiência.  

 Garantir a continuidade da oferta de transporte escolar para o deslocamento dos 
docentes que lecionam em escolas das comunidades rurais da rede municipal e 
estadual de forma ininterrupta durante todo o ano letivo. 

 



CULTURA PARA TODOS 

A cultura, em todos os seus aspectos, artísticos ou outros, tanto de criação, quanto de 
admiração e divulgação, tem como resultado fortalecer a identidade pessoal e social do 
indivíduo, bem como de integrá-lo em sua família e em sua comunidade, fornecendo-lhe, 
através do bem-estar mental e social, condições de bem-estar no mundo. 

Nosso programa para a cultura é composto das diretrizes e propostas a seguir: 

 Estudar propostas de aperfeiçoamento da estrutura administrativa de cultura no 
Município. 

 Criar políticas de preservação do patrimônio material e imaterial do município. 
 Criar a Comissão do Carnaval e resgatar o carnaval cultural de Palmeiras, com 

inclusão de blocos das comunidades. 
 Criar a Comissão de Festejos Juninos, resgatando o São João cultural de Palmeiras 

e recuperando a tradição das fogueiras e do cortejo junino. 
 Criar um calendário cultural da cidade –Festival Palmeirense de Cultura Popular, Festa 

do Bom Jesus, Aniversário da Cidade, Ternos de Reis, Festa de São Sebastião (Vale 
do Capão), Carnaval Cultural, Festejos de Santo Antônio, São João Cultural, Flipa, 
Tradicional Caruru do GAP, Festival de Forró “Pé de Serra” do Capão, Festival de Jazz 
do Capão, Festa da Virada (Sede e Vale do Capão) e etc. 

 Abrir de forma ininterrupta para visitação o Museu Municipal. 
 Transformar a Casa da Cultura em um Centro de Cultura, Convivência e Arte (CCA) 

com a oferta de cursos profissionalizantes, oficinas educativas de dança, teatro, 
música, capoeira, artes marciais, percussão, leitura e desenho; com estrutura para 
orientação profissional, emocional e psicológica e cursinho pré-vestibular, integrando 
cultura e desenvolvimento social para a comunidade palmeirense. 

 Implantar o Museu do Diamante na comunidade da Lavrinha, restaurando e 
revitalizando o trecho da estrada real na comunidade da Lavrinha. 

 Implantar o Museu do Quilombo Corcovado na comunidade quilombola do 
Corcovado. 

 Criar rotas culturais como a rota da história (museus/pinturas rupestres/casarões e 
outras obras arquitetônicas), rota do café, rota dos doces etc., inclusive, promovendo a 
inserção da população palmeirense nas “excursões pedagógicas”. 

 Restaurar o prédio do mercado municipal, reorganizando o espaço para venda de 
produtos típicos da região, transformando-o em um espaço cultural; 

 Fomentar projetos de dança, teatro, música e outras expressões artísticas e culturais. 

 

 

 

 

 

 

 



ESPORTE E LAZER ACESSÍVEL A TODOS 

O governo do PT garantirá o direito ao acesso da população, de todas as idades, ao 
esporte e lazer em seus bairros e comunidades, onde as escolas municipais terão um 
papel fundamental.  

Daremos uma atenção especial à utilização dos espaços públicos, praças e logradouros 
para a prática do esporte e do lazer. Estimularemos os momentos de convívio entre 
gerações, com jogos e outras práticas coletivas. Atenderemos também demandas de 
skatistas, ciclistas entre outros, para implantação de estruturas adequadas às suas práticas 
esportivas.  

Nosso programa para esporte e lazer é composto das seguintes diretrizes e propostas:    

Políticas Públicas de Esporte e Lazer 

 Criar o Sistema Municipal de Esporte e Lazer, construindo uma Política Municipal 
de Esporte e Lazer, visando criar condições para que todas as pessoas, inclusive as 
pessoas com deficiência, possam participar dos programas e projetos, e, instituindo o 
Conselho Municipal de Esporte e Lazer. 

 Dialogar com as federações esportivas, visando contribuir com a captação de eventos 
esportivos locais, regionais e nacionais, na perspectiva de fortalecer a prática esportiva 
da nossa população. 

 Promover o diálogo do Sistema Municipal de Esporte e Lazer com o Sistema Municipal 
de Ensino, visando estimular a realização do esporte entre os estudantes e despertar 
novos talentos durante as aulas de Educação Física. 

Eventos esportivos 

 Criar os Jogos Olímpicos Municipais, reunindo as mais diversas modalidades 
desportivas, integrando todas as comunidades rurais e bairros da sede. 

 Instituir um calendário esportivo que integre zona rural e urbana (realização das 
olímpiadas municipais e campeonatos de futebol masculino e feminino, e além de 
outras atividades esportivas). 

Esportes da escola 

 Aprimorar as aulas de Educação Física nas escolas, melhorando a infraestrutura e 
qualificando o corpo docente para ações educativas, tendo o esporte como um vetor de 
fortalecimento da cidadania. 

Lazer nos espaços públicos  

 Construir e revitalizar os espaços públicos de lazer (praça com quadra poliesportiva, 
anfiteatro, parque infantil e equipamentos de ginástica) na sede e nas comunidades 
rurais. 

 Estabelecer parcerias com as associações recreativas (Clube Social e o Clube de 
Palmeiras, entre outras entidades) para realização de atividades de lazer. 

 Desenvolver animação artístico-cultural nos espaços públicos tanto na sede quanto 
nas comunidades rurais, levando música, poesia, apresentações circenses, exibição de 
filmes etc. 



ERRADICAÇÃO DA POBREZA, PROMOÇÃO DA EQUIDADE E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

A implementação de políticas sociais é essencial para diminuir os efeitos das 
desigualdades estruturais e para melhorar a vida das pessoas, especialmente as mais 
vulneráveis. Nosso Programa de Governo propõe integrar políticas e ações para enfrentar 
a miséria e as desigualdades e assegurar e ampliar os direitos sociais de forma universal. 

Os efeitos da pandemia da COVID-19 aprofundaram a crise econômica que já afetava o 
país. A redução e o fim do auxílio emergencial provocarão a perda da única renda de 
milhões de famílias no país e terá impacto em nosso município. 

No nosso governo, vamos assegurar condições de sobrevivência a essas famílias da 
nossa cidade, seja com ações de segurança alimentar, seja com a articulação das diversas 
políticas públicas municipais capazes de cuidar das pessoas mais vulneráveis. Daremos 
atenção especial às ações que favoreçam a inclusão produtiva de famílias em situação de 
vulnerabilidade. 

Proteção Social 

 Ampliar, fortalecer e modernizar a infraestrutura e atuação do Conselho Tutelar, do 
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial e do CRAS - Centros de Referência da 
Assistência Social. 

 Erradicar a extrema pobreza, de modo a resgatar a dignidade humana por meio da 
garantia de acesso à educação, renda, alimentação, água, saneamento, energia e 
estímulo à economia solidária. 

 Fortalecer o Programa Bolsa Família, incentivando o cumprimento das obrigatoriedades 
exigidas e melhoria e descentralização do atendimento (CadÚnico). 

 Criar o Programa Renda Cidadã, realizando a transferência direta de renda para 
pessoas em situação de vulnerabilidade e aumentando o poder de compra no comércio 
local. 

 Criar o Programa Cheque Servidor em parceria com o comércio local, possibilitando 
aos servidores públicos crédito no comércio local a ser descontado em folha no mês 
subsequente. 

Segurança Alimentar 

 Construir rede de apoio a cooperativas de agricultura familiar e orgânica e adquirir 
produtos da agricultura familiar para a merenda escolar e para distribuição às famílias 
vulneráveis.  

 Criar o Banco Municipal de Alimentos, estimulando a parceria com o setor privado na 
captação de alimentos, redistribuindo-os para as populações vulneráveis. 

 Incentivar a criação de hortas comunitárias, inclusive em terras públicas, com o objetivo 
de realizar geração de renda no território. 

 Fomentar atividades de educação alimentar e nutricional, promovendo campanhas de 
combate ao desperdício alimentar e de prevenção à obesidade. 

 



Políticas para Crianças e Adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas 
em vulnerabilidade social 

 Implantar o PROJOVEM, nas modalidades rural e trabalhador, em parceria com o 
Governo Federal, com vista a atender jovens entre 15 e 29 anos, primando pela 
formação profissional. 

 Implantar o projeto Primeiro Emprego, em parceria com o Governo Federal, de modo 
a oferecer qualificação socioprofissional a jovens de 16 a 24 anos, desempregados, 
com renda mensal per capita de até meio salário mínimo em colaboração com o 
comércio local, rede hoteleira, fábricas e órgãos públicos do munícipio. 

 Ampliar e fortalecer as iniciativas de projetos sociais já existentes no município. 
 Criar o Projeto Cidade Digital Inclusiva, disponibilizando um ponto de acesso à 

Internet gratuito em praças públicas da sede e das comunidades rurais. 
 Criar a Política Municipal para as Pessoas com Deficiência, a ser articulada com as 

Secretarias Municipais de Saúde e de Educação. 
 Criar a Política Municipal para a Pessoa Idosa, a ser articulada com a Secretaria 

Municipal de Saúde, buscando tornar Palmeiras um município referência para o 
Envelhecimento Ativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA NA SEDE E EM TODAS AS 
COMUNIDADES 

Todas as pessoas que vivem no município têm direito a um desenvolvimento urbano 
socialmente equilibrado, ambientalmente sustentável e com melhor qualidade de vida. E 
esta passa pelo combate e redução das desigualdades, em suas diversas dimensões, 
além da garantia do direito à cidade.  

O pleno direito à cidade sustentável se dará por meio do acesso à moradia digna com 
saneamento básico – água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, drenagem das águas 
pluviais. Acesso a uma mobilidade urbana que priorize o transporte coletivo e, ainda, que 
garanta a promoção do acesso equitativo aos equipamentos públicos de cultura, lazer, 
educação, saúde em todos os bairros. 

Neste cenário desafiador nossos compromissos para o desenvolvimento urbano e rural se 
consolidarão por meio das diretrizes e propostas a seguir:  

 Estabelecer um processo de elaboração e revisão do Plano Diretor, com leitura 
participativa de todo o território municipal, que permitirá a discussão dos principais 
problemas, conflitos e potencialidades, estabelecendo metas de médio e longo, além 
das políticas de gestão do uso e ocupação do solo. 

 Garantir as funções sociais da propriedade e da cidade por meio da aplicação dos 
instrumentos do Estatuto da Cidade, em especial das Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS), possibilitando a construção de habitação de interesse social nas áreas 
consolidadas, o IPTU progressivo e a edificação compulsória para refrear a 
especulação imobiliária. 

Infraestrutura urbana 

 Construir o novo cemitério municipal, situado fora do perímetro urbano, com 
estrutura física adequada e organizada, garantindo a existência de serviços de 
manutenção permanente, restringindo o uso do atual cemitério municipal à sua 
capacidade. 

 Construir uma Casa de Velório, dotada de estrutura para descanso dos familiares. 
 Criar o Programa Municipal de Iluminação Pública, por meio da melhoria da 

iluminação pública de todo o município. 
 Reformar o terminal rodoviário de modo a viabilizar uma estrutura de recepção dos 

viajantes, inclusive com espaço para a venda do artesanato local.  
 Construir um portal turístico no entroncamento da Rodovia BA-849 com a BR-242. 
 Realizar obras de revitalização do morro do Cruzeiro e da orla municipal observando a 

harmonia com o meio ambiente e a sustentabilidade. 
 

Moradia Digna 

 Implementar uma política municipal de habitação com ações para as diferentes 
necessidades, por meio da promoção, financiamento e assistência técnica para a 
regularização fundiária; produção de lotes urbanizados e de moradia. 

 Promover o inventário de moradias precárias no município de Palmeiras, buscando 
identificar medidas de garantia do direito à moradia digna para a população em 
vulnerabilidade. 



 Estabelecer parceria e assistência técnica aos movimentos sociais, ONGs, grupos 
organizados e sindicatos, para os projetos de habitação do município. 

 Utilizar os terrenos e edifícios vazios para a produção de moradias de interesse social 
e de equipamentos públicos. 

 Criar o Projeto Pintando Esperança, por meio da realização de parcerias com 
empresas de tinta para pintura das fachadas das casas tombadas como patrimônio 
público e casas populares. 

Saneamento Básico  

Infraestrutura hídrica e coleta e tratamento de esgoto 

 Ampliar a disponibilidade hídrica para abastecimento da população através de parceria 
com a CERB para perfuração de poços artesianos e aquisição de cisternas. 

 Garantir às famílias beneficiárias de programas de transferência de renda o acesso à 
tarifa social. 

 Aumentar progressivamente a coleta e o tratamento de esgoto, mantendo rigorosa 
separação entre águas pluviais e esgoto. 

 Fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade de os imóveis estarem ligados à rede de 
esgoto. 

 Firmar parceria com os governos Federal e Estadual para aquisição de sanitários para 
famílias carentes. 

Drenagem 

 Elaborar Plano de Drenagem, visando identificar os pontos de alagamento ou 
inundação, para implantar sistema de Drenagem urbana, facilitando o escoamento das 
águas de chuva e evitando possíveis alagamentos.  

 Fazer a manutenção permanente do sistema de drenagem urbana e o 
desassoreamento de rios e córregos. 

 Pavimentar e qualificar vias urbanas, considerando os sistemas de drenagem de águas 
pluviais, redes de água e esgoto e calçadas permeáveis. 

Resíduos Sólidos    

 Elaborar Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 
com o máximo de envolvimento das comunidades, dos catadores e cooperativas de 
reciclagem. 

 Estabelecer parcerias visando a criação de um aterro sanitário para tratar os resíduos 
sólidos do município e encerrar o atual lixão. 

 Disponibilizar recipientes adequados para depósito do lixo e realizar coleta periódica 
nas comunidades rurais.  

 Implantar a coleta seletiva de lixo, incluindo as cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis ao sistema e desenvolvendo programas de educação ambiental para 
incentivo ao consumo responsável, a redução da geração de resíduos, o aumento da 
reciclagem e da compostagem residencial. 

 Incentivar ações de reciclagem do lixo e de compostagem, com a conversão de 
resíduos orgânicos em adubo. 

 Fortalecer cooperativas de reciclagem existentes (ex. GAP e Recicla Capão). 

 



Transporte e Mobilidade Urbana  

 Implantar transporte público entre a sede e o Distrito de Caeté-Açu e entre a sede e 
Campos de São João, através do mecanismo de parceria cabível. 

 Construir pontos de ônibus para abrigar e proteger pessoas que estejam à espera de 
transporte público.  

 Implantar ciclovias, facilitando o uso dessa alternativa de transporte. 
 Adequar as calçadas e dotá-las progressivamente de acessibilidade, com o objetivo de 

facilitar as viagens a pé de curta distância e priorizar o pedestre na travessia de vias 
públicas. 

 Promover a manutenção permanente das vias, implantado progressivamente a 
pavimentação ou calçamento nos bairros sem essa infraestrutura.   

Ocupação do solo 

 Criar os mecanismos para fazer o levantamento dos dados da terra e do uso e 
ocupação do solo, compatibilizando a gestão territorial em harmonia com a legislação 
urbano-ambiental. 

 Criar mecanismos para a verificação das licenças concedidas de acordo ao alvará 
expedido pelo Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, TURISMO, INOVAÇÃO E GERAÇÃO DE 
EMPREGO 

Todas as pessoas que vivem no município têm direito a um desenvolvimento econômico 
visando uma melhor qualidade de vida. E esta passa pelo combate e redução das 
desigualdades, em suas diversas dimensões, além da garantia da sustentabilidade e 
geração de emprego e renda por meio de incentivos ao turismo e outras medidas 
inovadoras de atração de investimentos. 

Neste cenário desafiador nossos compromissos para a sustentabilidade econômica, 
inovação, turismo e geração de emprego se consolidarão por meio das diretrizes e 
propostas a seguir:  

Sustentabilidade econômica, inovação e geração de renda: 

 Criar o Programa Nova Indústria, por meio da revitalização o Distrito Industrial de 
Palmeiras, inclusive por meio do incentivo à instalação de indústrias voltadas para a 
economia verde, condicionadas à contratação de mão-de-obra local. 

 Incentivar a criação de micro-indústrias (ex. cozinhas comunitárias) para 
processamento de produtos agropecuários e extrativistas oriundos de comunidades 
rurais. 

 Incentivar o cooperativismo voltado para a geração de renda, por meio da capacitação 
e captação de recursos para investimento no Município. 

 Reservar áreas urbanas e periurbanas ociosas para a agricultura urbana, com a 
produção de alimentos, mudas de espécies florestais e medicinais, priorizando a 
geração de renda e a distribuição de alimentos para a população em risco social. 

 Promover políticas de trabalho, geração de emprego e renda para associações e 
grupos de mulheres do meio rural, comunidades e povos tradicionais. 

 Implantar programas de capacitação para as mulheres do campo voltadas para a 
geração de renda. 

 Criar o Programa SIMM (Serviço Intermediário Municipal de Mão de Obra), com o 
intuito de capacitar os trabalhadores locais e criar um banco de dados que será 
disponibilizado aos empresários para seleção da mão de obra. 

Economia criativa 

 Criar a Política Municipal de Economia Solidária. 
 Fomentar o empreendedorismo, por meio da oferta de consultoria especializada 

(jurídica, de designer de marcas, de marketing e de técnicas agrícolas). 
 Criar o Programa de Educação Financeira, por meio do desenvolvimento de 

atividades extracurriculares de educação financeira nas escolas. 
 Fortalecer associações para o desenvolvimento de práticas tradicionais como produtos 

oriundos do licuri, frutas desidratadas, entre outros. 
 Firmar convênio com o SEBRAE para promoção de cursos que fomentem o 

empreendedorismo em diversas áreas. 

Turismo 

 Criar a Política Municipal de Turismo Sustentável com os instrumentos adequados 
às potencialidades da região, bem como o estabelecimento da Secretaria Municipal 
de Turismo Sustentável como órgão central da política. 



 Realizar intensa política de promoção e marketing dos pontos turísticos do município. 
 Criar três Centros de Atendimento ao Turista (CAT): um na Sede, nas proximidades 

da rodoviária, outro no Distrito de Caeté-Açú e outro no Morro do Pai Inácio, para 
conhecimento dos pontos turísticos do município e roteiros de passeios, com uma 
agência de turismo local. 

 Criar o Programa Municipal de Ecoturismo Rural, por meio da organização do 
turismo rural pelo município, com a estruturação de roteiros para passeios, através de 
rotas naturais, aumentando as visitações nos sítios arqueológicos onde se encontram 
as pinturas rupestres, e através de rotas culturais, aumentando as visitações aos 
museus e comunidades tradicionais, como quilombolas. 

 Garantir transporte público para os roteiros turísticos do município. 
 Permitir o acesso a determinados pontos turísticos apenas através dos guias locais 

credenciados. 
 Criar de um QRCode para colaboração com a manutenção dos serviços prestados nos 

pontos turísticos. 
 Reestruturação do ponto de apoio do Morro do Pai Inácio, como CAT, com 

infraestrutura adequada de acesso, estacionamento, alimentação, venda de 
artesanatos, sanitários, dentre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO RURAL E ESTÍMULO À AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

Todas as pessoas que vivem no município têm direito a um desenvolvimento rural 
socialmente equilibrado, ambientalmente sustentável e com melhor qualidade de vida. 

A transição ecológica no meio rural se expressa na adoção da agroecologia, tendo como 
objetivo a produção de alimentos saudáveis, com redução gradativa do uso de agrotóxicos. 
O estímulo ao cooperativismo, o apoio técnico à agricultura familiar e as compras de 
produtos pelo poder público são fundamentais para um desenvolvimento socioeconômico 
inclusivo no campo. 

Neste cenário desafiador nossos compromissos para o desenvolvimento rural e estímulo à 
agricultura sustentável se consolidarão por meio das diretrizes e propostas a seguir: 

 Estimular a agricultura familiar com princípios agroecológicos, que garantam a 
manutenção de variedades e cultivos locais, práticas tradicionais de manejo e 
desenvolvimento rural sustentável; com redução gradativa do uso de agrotóxicos. 

 Investir em infraestrutura para irrigação nas comunidades rurais. 
 Investir em infraestrutura, com manutenção periódica das estradas, e logística 

necessárias ao escoamento da produção alimentar e o acesso ao mercado 
consumidor. 

 Ampliar os espaços e as condições de comercialização dos produtos oriundos da 
agricultura familiar, agroecologia e dos agroextrativistas para o abastecimento 
alimentar da população, aquisições para a alimentação escolar pelo governo municipal 
e ampliação dos pontos de vendas de produtos nas feiras municipais. 

 Oferecer a assistência técnica para os produtores rurais, por meio de consultoria 
efetuada por engenheiro agronômico contratado para essa finalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM HARMONIA COM O DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

Estamos comprometidos com a luta por um meio ambiente equilibrado, a instituição de 
novas formas de produzir e consumir e a busca do desenvolvimento sustentável. A 
pandemia alertou ainda mais o mundo para a correlação entre desequilíbrios ecológicos e 
pandemias, reforçando a essencialidade da questão ecológica. 

Propomos, outros valores e referenciais de consumo, um novo padrão de produção no 
município compatível com a urgência dos desafios ambientais e, ao mesmo tempo, capaz 
de apresentar alternativas econômicas que aproveitem a diversidade sociocultural e 
ambiental do nosso município, seja no campo ou na cidade. 

Esse eixo articulador aponta para uma economia justa, que não desperdiça e nem esgota 
recursos naturais existentes, protegendo as necessidades das gerações atuais e futuras e 
contribuindo para enfrentar as mudanças climáticas. 

Neste cenário desafiador nossos compromissos para a proteção do meio ambiente se 
consolidarão por meio das diretrizes e propostas a seguir:  

Proteção do Meio ambiente e Enfrentamento das Mudanças Climáticas 

 Criar a Política Municipal de Meio Ambiente. 
 Realizar recuperação de nascentes e mata ciliar, garantindo proteção da 

biodiversidade e sustentabilidade. 
 Criar o Programa Planta Palmeiras, visando a arborização dos espaços públicos 

tanto na sede quanto nas comunidades rurais.   
 Criar mecanismos de fiscalização local nos marcos do Código Florestal e da legislação 

ambiental. 
 Criar o Programa Municipal de Etnoconservação Sustentável, fortalecendo o 

modelo de uso dos recursos naturais desenvolvido pela pequena agricultura, pelas 
populações tradicionais, protegendo os meios de vida e a cultura dessas populações. 

 Criar a Política Municipal de Mudanças Climáticas, buscando trabalhar os 
instrumentos de mitigação e adaptação dos efeitos adversos das mudanças do clima 
no Município. 

 Criar o Programa Municipal de Pagamento de Serviços Ambientais, estabelecendo 
o pagamento por serviços ambientais a pequenos produtores rurais ou às famílias 
extremamente pobres ou comunidades tradicionais, quilombolas, que vivem em áreas 
de conservação ambiental e que desenvolvem atividades de uso sustentável dos 
recursos naturais e preservação de nascentes. 

 Implementar modelos de preservação dos espaços territoriais especialmente 
protegidos no Município, com destaque para os parques municipais, promovendo o 
interesse público em harmonia com a natureza. 

 Criar o Programa Municipal de Educação Ambiental, inclusive implantando o Museu 
da Educação Ambiental, com espaço para exposições artísticas utilizando artesanato 
com produtos reciclados. 

 Criar o Programa Municipal de Energias Alternativas, incentivando a implantação de 
projetos-piloto de uso da energia solar, eólica e oriunda da biomassa no Município. 

 

 



Gestão de recursos hídricos 

 Criar o Projeto Viva o Rio Preto, de recuperação do Rio Preto, compatibilizando os 
usos das margens do rio em harmonia com a sustentabilidade hídrica, assegurando a 
gestão da água com a preservação das nascentes e dos mananciais, promovendo a 
despoluição e recuperação de nascentes, rios e mananciais degradados. 

 Adotar o reuso de água nas atividades e edificações da prefeitura e incentivar as 
empresas e a população a fazer o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ 

A despeito da responsabilidade pela segurança pública ser principalmente do governo de 
Estado, acreditamos que a prefeitura tem um papel importante, sobretudo no que se refere 
à prevenção do crime e da violência. 

Em primeiro lugar, criaremos o Fórum Comunitário de Segurança Pública com participação 
da Polícia Militar e Polícia Civil e representantes da população de todas as regiões da 
cidade, como espaço para diagnóstico, discussão de ações a serem realizadas e avaliação 
de resultados. 

Realizaremos um amplo diagnóstico da dinâmica da violência e do crime na cidade, 
ouvindo a PM, a Polícia Civil e representantes da sociedade civil de todas as regiões da 
cidade, que comporão o Fórum. 

Além disso, buscaremos nas secretarias municipais dados relevantes para compor esse 
diagnóstico como, por exemplo, a Notificação Compulsória de Violência da Secretaria da 
Saúde, que é uma fonte de informação essencial para a política de segurança, em 
especial, mas não somente, no que se refere à violência doméstica. 

Nosso governo irá estruturar suas ações baseando-se no conceito de Segurança Cidadã, 
que combina ações preventivas territorializadas tanto de caráter policial, especialmente de 
inteligência, quanto ações sociais e urbanas, o que permitirá uma atuação sistêmica do 
município      

Esse diagnóstico e as informações disponíveis no âmbito do governo cumprirão papel de 
aperfeiçoar as diretrizes e propostas que temos para tornar nossa cidade mais segura. 

Ações de prevenção ao crime e a violência de caráter social e urbano 

 Criar o CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança) no Município de Palmeiras.  
 Garantir iluminação pública nos bairros, por ser um fator importante para coibir a 

violência e os crimes. 
 Implementar programação cultural, esportiva e de lazer nas praças e abertura das 

escolas nos finais de semana com atividades para a comunidade, garantindo 
alternativas de entretenimento para todas faixas etárias, mas principalmente aos 
jovens.  

 Criar o Projeto Vigia Palmeiras, com a implantação de um Sistema de 
Videomonitoramento integrado com aguarda municipal, a PM e a Polícia Civil, através 
da instalação de câmeras nas proximidades das escolas e nas principais vias da cidade 
para ampliar a sensação de segurança e inibir a violência e o crime.  

Ações de prevenção ao crime e a violência de caráter policial 

 Criação do Programa Municipal de Mediação Escolar, em conjunto com o Projeto 
de Segurança Escolar, a ser desenvolvido com a presença de guardas, combinada 
com ronda veicular preventiva, especialmente na entrada e saída dos alunos, que 
promovam interação com a comunidade escolar e do seu entorno.  

 Estabelecer o Policiamento Preventivo, inclusive nos equipamentos públicos. 
 Estimulara criação de ações de prevenção da violência doméstica, a exemplo de 

parcerias com a Polícia Militar para a implantação da Ronda Maria da Penha, 
visando evitar a violência contra as mulheres.  



 Criar a Política Municipal de Mediação de Conflitos e Promoção da Cultura da 
Paz em parceria com o Poder Judiciário com o objetivo de resolver pequenos 
conflitos, por meio da cultura do diálogo e da mediação, sem judicializar os 
problemas, buscando os meios para que os acordos celebrados sejam reconhecidos 
como títulos executivos extrajudiciais. 

 


