
 

 

 

 

PROGRAMA  DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO PCB 
COM PSOL, DENOMINADA DE “NEM O PASSADO 
COMO ERA, NEM O PRESENTE COMO ESTÁ.  
 
1 - ORÇAMENTO MUNICIPAL 
       O governo atual não  consegue investir o necessário para promover o bem 
estar da população.  
 
        A  proposta do PCB para Garanhuns  inclui a construção de mecanismos 
de transparência orçamentária e participação popular na fiscalização das 
contas públicas. Vamos criar salas da cidadania,  onde a população terá, 
através do sistema de informatização, livre acesso ao orçamento da cidade e à 
sua execução. Vamos ampliar e desenvolver grupos de acompanhamento pela 
sociedade das licitações públicas.  

  
. Quanto as licitações, vamos procurar firmar convênio com a Caixa 
Econômica Federal para adoção do seu   Sistema de Contratação de Serviços e 
ampliá-lo para Aquisição de Materiais Diversos 
. Condenamos a “antecipação de recebíveis” utilizada pela administração atual 
no que diz respeito as novas construções através da liberação antecipada da 
carta de “Aceite-se”, sem que a obra  esteja concluída; 
 

2 - EDUCAÇÃO 
. Considerar o “Abono Educador” (1 Salário Mínimo em outubro);  
. Manter as gratificações adquiridas para aqueles educadores que têm direito a 
Licença-prêmio (6 meses de salário a mais ou férias), adquirida a cada 10 anos 
de trabalho efetivo. Igualmente para as gratificações retiradas durante a 
Pandemia do COVID 19; 
. Estatização da AESGA, transferindo os cursos para a Universidade Federal 
Rural de Pernambuco e a UPE (Universidade de Pernambuco). Assim o Corpo 
Docente e Discente, bem como os alunos e funcionários seriam transferidos 
para essas  unidades de ensino superior  e, consequentemente,  o ensino seria 
público e gratuíto; 
. Repasse  de todas as verbas  destinadas aos professores, cujo recurso seja 
oriundo do FUNDEB, incluindo os vinte milhões de reais  recebidos pelo 
governo municipal, atual,  em meados de 2015 e não repassado como de 
direito;     
. Reajuste salarial sem parcelamento; 
. Valorização dos professores;  
· Construção de Prédios para implantação de mais Escolas e Creches, estas 
últimas do próprio município;  



 

 

 

 

· Condições estruturais para garantir educação de qualidade;  
. Implantação do Ensino Integral; 
. Implantação do Passe-livre no transporte escolar.  
. Incentivar a organização dos Grêmios Estudantis; 
. Política salarial, Jornada de trabalho e Plano de Carreira, compatível com os 
reclamos dos professores e professoras.  
. Escolha dos dirigentes das Escolas, através de lista tríplice; 
. Implantação do curso de Ciências Políticas na AESGA; 
. Reivindicar a independência do Conselho Municipal de Educação, hoje 
atrelado a GRE/PE 
. Aplicação da Merenda escolar; 
. Adoção de disciplinas relativas a nossa história e a preservação do meio-
ambiente; 
. Implantação das Casas dos Estudantes, masculino e feminino, no Recife, isto 
é, para a população carente;  
 
 

3 - SAÚDE 
. Política de Saúde de recuperação e atenção às pessoas doentes que se 
instalam no Centro da Cidade, oriundas da própria cidade, assim como de 
outras da região; 
. Fortalecer  o caráter público do SUS e implantação de Postos de Saúde em 
conformidade com a legislação federal; 
. Reivindicar a adoção do profissional de Nutrição no SUS 
. Firmar convênio com o governo do Estado de Pernambuco, com o objetivo  
de implantar o IML, bem como o Crematório Regional; 
· Implantar uma política de incentivo a reforma e construção de Casas 
adequadas para a boa saúde, isto é, com ventilação, claridade, 
impermeabilização, água, esgotamento sanitário, evitando a proliferação de 
mofo e doenças; 
.  Construção do Hospital Municipal, o qual foi indevidamente extinto no 
início do governo atual. Como meta vamos verificar a possibilidade de 
construção de  Hospitais de Transição para o combate as doenças contagiosas, 
a exemplo do COVID 19; 
.  Continuação da política de prevenção contra o COVID 19 e outras doenças 
contagiosas, incluindo as Barreiras Sanitárias, etc; 
. Fortalecimento da política de assistência psicológica e de recuperação dos 
dependentes químicos.  
· Adotar um programa de saúde da mulher, dos idosos e dos deficientes; 
· Desenvolver uma política municipal de saúde do trabalhador; 
. Abrigo para os idosos  
 



 

 

 

 

 
 

4 - POLÍTICA URBANA 
. Política de ressocialização dos favelados com moradia digna em áreas 
providas de infra-estrutura e serviços;  
· Qualificação de calçadas, iluminação e mobiliário urbano em todos os bairros 
da    cidade; 
· Produção de equipamentos públicos (Escolas, Teatros, Postos de Saúde,  
Creches, Praças, etc) de  qualidade; 
· Ampliar a acessibilidade das pessoas deficientes; 
· Resolução das áreas de risco ocupadas por moradia; 
. Construção de cemitério público seguindo as normas ambientais; 
. Firmar convênio com o DNIT com o objetivo de retirar o depósito de carros 
danificados no acesso à cidade; 
. Reivindicar que o  DNIT implante a “alça” que está faltando na entrada da cidade, 

isto é, nos cruzamentos das BR 423 e 424; 

. Urbanização da cidade, incluindo avenidas mais largas e arborizadas; 

. Recuperar as áreas do poder  público ocupadas irregularmente;  

.  Garantir o direito à cidade e levar a cidade à periferia;  
· Desenvolvimento econômico nas periferias;  
· Política de regularização da posse dos imóveis; 
. Desenvolver uma política habitacional que seja capaz de manter a população 
de baixa renda em seu local de moradia.  
 

 

 

5 - PLANO   DIRETOR 
. Revisão do Plano Diretor  de modo que se faça as correções no Memorial 
Descritivo e que se permita a construção de edifícios com mais de três andares 
em determinadas áreas da cidade, preservando a paisagem e o ambiente. 
Portanto, anular a lei municipal que não altera o Plano Diretor, mas  permite 
que  se construa mais de três andares, mediante pagamento de taxa adicional. 
Ou melhor, devemos  evitar “vender” o espaço aéreo. Isso implica em dizer  
que devemos evitar  o “Complexo de Peter Pan” (menino que não queria 
crescer); 
. Onde existir Colina (Serra)  o bairro terá o mesmo nome da Colina, assim 
como terá a  Estação do Teleférico. 
. Agilizar a concessão de Licença de Construção, mediante apresentação  dos 
Projetos de Arquitetura e Engenharia, e do Registro no CREA e no CAU; 
. Firmar convênios com os Bancos para contribuir com  o financiamento das 
edificações; 
. Implantação dos normativos para implantação dos loteamentos; 



 

 

 

 

 
 

6 - TRANSPORTES 
• Ampliar a acessibilidade das pessoas com deficiência aos pontos e terminais 
de ônibus;  
. Implantação de vias expressas, pontes, viadutos e alargamento de Ruas. 
Lembrando que iremos melhorar o acesso aos bairros José Maria Dourado 
(popularmente conhecido por “Brahma”) e “Manoel Chéu (Várzea)”;  
. Reivindicar a Reforma, ampliação e modernização do Aeroporto; 
. Construção de espaço apropriado para o transporte alternativo, podendo o 
mesmo ser  implantado, mediante  estudo de viabilidade técnica e econômica,  
no espaço onde hoje funciona o Centro Administrativo. Portanto, seria anexo 
a Rodoviária de Transporte Intermunicipal e Estadual, com lojas, etc.  
• Implantação do Passe-livre para os estudantes, desempregados e idosos, 
através da aquisição de ônibus  para tal fim; 
• Ampliar e melhorar a estrutura dos pontos e terminais de ônibus;  
• Ampliar a acessibilidade das pessoas com deficiência aos pontos e terminais 
de ônibus;  
• Frota verde. Criar metas progressivas de adoção de energia limpa na frota de 
ônibus, por meio da adoção de motores híbridos e que reduzam a emissão de 
poluentes;  
• Desenvolver políticas de transportes por meio de táxis e mototaxistas; 
. Modernização da Estação Rodoviária; 

. Reforma e ampliação do Aeroporto. 

 
7 - MEIO-AMBIENTE  
· Combate à ocupação predatória do solo e a decorrente destruição das áreas 
verdes; 
. Impedimento do aterro indevido que está sendo executado no Vale da 
Liberdade (Buracão da Raposa) e nas proximidades do “Castelo de João 
Capão”, dentre outros;  
. Recuperação ambiental das áreas destruídas, a exemplo da Nascente do Rio 
Mundaú, implantando um Parque naquela área (proximidades da Rua Capitão 
Tomaz Maia, antiga Rua da Tábua); 
. Extinção do escoamento de esgoto sobre as calçadas e pavimento de ruas, 
através da construção de fossas sépticas, sumidouros e redes públicas de 
esgotamento sanitário; 
· Adoção de política de reciclagem do lixo; 
. Procurar rescindir o contrato com a LOCAR (empresa privada que faz a 
coleta de lixo e administra o aterro sanitário), de modo que o lixo se torne 



 

 

 

 

uma fonte de renda para o município através da reciclagem e da preservação 
da natureza. Mas, com absorção da mão de obra;  
. Implantação de um cinturão verde em nosso município de modo a melhorar 
a precipitação pluviométrica e o clima; 
. Criar áreas de recarregamento do lençol d’água; 
. Melhorar a visibilidade e ambientação da cidade através da implantação de 
flores em calçadas, inclusive às margens das estradas. 
. Adoção de uma política de reflorestamento, de despoluição, de  inibição das 

voçorocas, de recuperação dos nutrientes do solo, etc; 

. Recuperação e preservação dos mananciais de água, incluindo as fontes de 
água mineral, o Pau Amarelo, o Rio Mundaú e os açudes; 
· Vamos lançar campanhas de substituição do uso de sacos plásticos por 
sacolas de papel e de lâmpadas incandescentes por lâmpadas frias; 
· Sistematizar o trabalho de recolhimento de todo material tóxico ou nocivo ao 
meio ambiente, e também daqueles inertes mas que têm alto impacto 
ecológico: óleo, baterias de celular e pilhas, computadores e equipamentos 
eletrônicos, pneus, etc; 
· Criar e implantar parques municipais naturais (de proteção permanente) 
para proteger áreas estratégicas, especialmente na Várzea; 
· Criação do Jardim Botânico na Várzea;  
. Incentivo a plantação de grama, árvores e flores em substituição ao mato;  
. Disciplinar e normatizar   os cortes e aterros no solo, bem como o “bota fora” 
e o empréstimo de material obtido em jazida; 
. Também disciplinar e normatizar o “bota fora” de metralhas oriunda da 
construção civil, sempre visando a reciclagem e a trituração; 
. Firmar convênio com a Secretaria de Recursos Hídricos e o CPRH, para 
disciplinar e normatizar a perfuração de poços. 
 

8 - CULTURA 
• Investir na construção de equipamentos como bibliotecas públicas, salas de 
teatro e cinema, espaços para exposição de artes, sobretudo nas comunidades 
onde o acesso à cultura ainda é restrito. 
• Incentivar a criação das escolas livres de música, artes cênicas, audiovisual e 
uma política de oficinas/cursos em bibliotecas públicas e escolas municipais. 
• Apoio às expressões culturais de raiz brasileira (culturas afro-brasileira, 
nordestina, etc) que se expressem sem nenhum prejuízo, visando a ruptura 
dos preconceitos e dicotomias existentes na sociedade atual. 
• Resgate da cultura dos negros Quilombolas; 
• Construção do Museu, do Parque Temático e de Filme sobre a Hecatombe; 
• Criação de Shopping Cultural e Turístico para abrigar toda a nossa produção 
artística, cultural e econômica, onde será instalada a Estação do Teleférico, 
possivelmente na Colina Monte Sinai;  



 

 

 

 

• Incentivo as publicações literárias;  
. Recuperação da Banda de Música Municipal Manoel Rabelo, conhecida 
popularmente por “Quebra Resguardo”; 
 
 

9 – COMUNICAÇÃO E POLÍTICA 
 Garantir o acesso à informação pública por parte da imprensa e de todos 

os cidadãos e cidadãs, como instrumento para facilitar o controle social 
das políticas de governo;  

 Não entregar a cidade ao domínio da Legião Estrangeira (são políticos, 

independente de certidão de nascimento, que querem entregar a cidade aos 

políticos de outras cidades); 

 . Não exercer ingerência na escolha do Presidente da Câmara dos Vereadores; 

 Fomentar a comunicação como ferramenta de democratização da gestão 
pública;  

 Contribuir para a ampliação da pluralidade e diversidade das fontes 
disponíveis de informação;  

 Utilizar estratégias de comunicação para facilitação de processos de 
participação popular e planejamento estratégico nos bairros;  

 Avançar na integração dos cadastros dos serviços públicos e programas 
sociais, viabilizando a identificação de possíveis beneficiários dos 
programas da Prefeitura;  

 Difundir para os cidadãos seus direitos, a estrutura e o funcionamento 
da Prefeitura e as formas possíveis de participação na gestão pública;  

 Criação de agência de notícias da prefeitura, reunindo notícias de todas 
as áreas de governo, com distribuição de boletim periódico;  

 Adotar softwares livres em todas as áreas da administração municipal e 
nos programas sociais do setor;  

 Implantar o programa Cidade Limpa e estabelecer política de uso de 
placas e outros espaços do mobiliário urbano que não permitam a 
degradação do espaço público.  

 Fortalecimento de programa com a  realização de oficinas de 
educomunicação para jovens e discussão sobre a implementação de 
disciplina de prática e leitura crítica dos meios de comunicação nas 
escolas de 1° grau.  

 

 
 

10 - ESPORTE E LAZER  
. Construção de Estádio Municipal de Futebol, no estilo Multiuso; 
. Construção de Quadra Poliesportiva Coberta; 



 

 

 

 

. Criação de Vila Olímpica onde seja praticado o Atletismo, dentre outras 
modalidades esportivas; 
. Criação de Parque Aquático onde além de incentivar atividades esportivas, 
também contribua com a recuperação de pessoas com deficiência física; 
. Não promover festas que tenham o objetivo de alienar e anestesiar a 
juventude; 
. Implantação de diversos espaços destinados a prática esportiva, lazer  e de 
atividade física, incluindo jovem, adultos e idosos; 
. Incentivo ao time de futebol que participe de competições regionais, estadual 
e nacional, assim como de outras modalidades esportivas; 
. Revitalização dos Parques da cidade, a exemplo do Ruber van der Linden 
(Pau Pombo) e Euclides Dourado; 
. Revitalização de Praças; 
. Incentivar a prática de Educação Física nas Escolas.   
 

 
11 - DIREITOS HUMANOS, DOS ANIMAIS E  
POLÍTICA SALARIAL 
 
. Cidade higienizada a violação de direitos humanos; 
. Guarda Civil Desarmada, mantendo as demais funções civis, tais como:   
guardar e preservar os bens públicos como hospitais, escolas, parques, etc; 
. Política Salarial e Plano de Cargos e Carreira, compatível com os interesses 
coletivos. Por exemplo: médicos, engenheiros, professores e demais 
profissionais liberais devem no mínimo serem remunerados com o salário 
mínimo estipulado pela entidade sindical municipal e/ou regional;                     
. A quantidade de contratados não deve ultrapassar o índice de 10 a 15%  dos 
efetivos (hoje temos cerca de 4.000 servidores e mais ou menos a mesma 
quantidade de contratos, formando um exército eleitoral; 
. Tratar e cuidar dos animais abandonados 

 
12 - SEGURANÇA   
. Firmar Convênio com o Governo do Estado de Pernambuco de modo que a 
cidade seja policiada regularmente pela Polícia Militar em pontos estratégicos, 
a exemplo da Estação Rodoviária, Hospitais, Centro da Cidade, etc. Além do 
mais, os Guardas Municipais precisam ter livre acesso a PM em casos de 
agressões ao patrimônio e a vida;  
· Reivindicar que o Governo do Estado de Pernambuco, tenha uma política de 
ressocialização dos presos da Penintenciária de Canhotinho e que haja 
controle eficaz do regime semi-aberto;  
 



 

 

 

 

 

13 - JUVENTUDE 
· Vamos promover a criação e manutenção de equipamentos públicos 
destinados as atividades culturais (teatros, cinemas, centros culturais, etc.), 
práticas esportivas (quadras, campos de futebol e atletismo, pista de skate, 
etc.) e outros que propiciem e incentivem o convívio e a integração social, o 
lazer e a diversão para a juventude, principalmente na periferia da cidade.  
· Implantação do Passe-livre, inicialmente  para os estudantes da rede 
municipal, através da aquisição de ônibus; 
· Incentivo à organização juvenil e participação política, através de suas 
entidades de Base; 
. Reformar, Melhorar e entregar  para a UESG, a sede da  outrora Casa do 
Estudante de Garanhuns, localizada na proximidade do Parque Euclides 
Dourado. Lembrando que iremos manter a homenagem a Geraldo de Freitas 
Calado (in memorian),  idealizador da Casa do Estudante de Garanhuns e ex-
Presidente da UEG (União dos Estudantes de Garanhuns) 
· Criação da Secretaria Municipal Juventude; 
 · Desenvolveremos políticas públicas de geração de emprego que garantam 
uma adequada e digna integração do jovem no mercado de trabalho. 
· O Governo Municipal  deve estar sempre presente no combate à violência 
que afeta a juventude, principalmente nas periferias da cidade 
· Será garantido o direito do jovem ao pagamento de meia-entrada em 
estabelecimentos culturais tais como: shows, cinemas, espetáculos teatrais, 
exposições etc, mediante a apresentação de documento com foto; 
 · Incentivo à criação, por parte da comunidade e dos movimentos sociais, de 
núcleos de educação popular para os jovens. Tais como: cursinhos pré-
vestibulares populares, alfabetização, reforço escolar, formação política, etc; 
. Realização de Congresso Municipal da Juventude; 
. Incentivar a organização livre e democrática da UESG (União dos Estudantes 
Secundaristas de Garanhuns), através da eleição livre e direta, com a 
participação de todos os estudantes, incluindo as crianças.; 
 
 

14 - POPULAÇÃO NEGRA 
 
• Valorização das expressões da cultura negra, especialmente dos 
Quilombolas, como é o caso das Danças, da Banda de Pífanos do Castainho, 
etc;  
. Apoiar os Quilombolas no que diz respeito a posse da Terra e a produção 
agrícola;  
 



 

 

 

 

• Regulamentação da Lei 10.639/03 (atual 11645/08), a partir de um amplo 
debate com educadores (as) e militantes do movimento negro, com o objetivo 
de capacitar educadores, produzir material didático e formar um Centro de 
Referência da População Negra; 
• Formação de Comitês de  Combate ao Racismo e Valorização da Cultura 
Afro-Brasileira;  
• Promover o Encontro Municipal de Religiões de Matriz Africana, para 
debater iniciativas do poder público municipal para resguardar o direito à 
liberdade religiosa 
 
 

15 - MULHERES 
. Combate à violência;  
. Não contratar bandas musicais, cantores, artistas de um modo geral, os quais 
estimulem a humilhação e a violência contra as mulheres; 
. Concluir as quatro Creches Municipais em construção. Iniciadas no governo do ex-

prefeito Luís Carlos e não concluídas no governo do burguês Izaías Régis. O 

município não possui uma Creche nitidamente municipal. As que existem são em 

convênio com os clubes/entidades  de serviço; 

· Política de  Saúde compatível com as reivindicações  das mulheres. 
· Educação escolar e doméstica que atenda os seus reclamos. 
· Firmar convênio com órgãos governamentais e a Caixa Econômica Federal 
para construção de moradias. Lembrando que no nosso governo as moradias 
serão, preferencialmente, registradas em poder das mulheres;  
· Relações de trabalho em igualdade de condições para todos;  
 

 

16 - CONSTRUIR O PODER  POPULAR 
. As discussões sobre a contribuição da participação popular na gestão das cidades 

deve ser feita através dos Conselhos Populares, os quais devem ser desatrelados dos 

Partidos Políticos, do Governo Municipal e do Poder Legislativo. 

. Os Conselhos Populares devem ter autonomia e independência financeira do poder 

empresarial e político. Assim, o Poder Popular deve se organizar através dos 

Sindicatos, Entidades Estudantis e Conselhos Populares. 

. O Governo Municipal deverá se dirigir aos Conselhos Populares para discussão e 

adoção de políticas públicas de interesse da comunidade. 

. Os mecanismos de controle social, de deliberação política e práticas coletivas 

desenvolvidos em nível local, são fundamentais numa gestão municipal que aponta 

para a construção de um horizonte socialista. 

  Os Conselhos Populares deverão fiscalizar as atuações dos Poderes Executivo e 

Legislativo. 

. Não se envolver nas Eleições para os diversos Conselhos Municipais; 



 

 

 

 

 

17 - TURISMO 
 

 

. Implantação do Teleférico entre as Sete Colinas (Serra), Parques Ruber van der 

Linden e da Liberdade (a construir), Jardim Botânico (a implantar na Várzea), 

Nascente do Rio  Mundaú ( Rua Capitão Tomaz Maia). 

. Urbanização de áreas de passagem do Teleférico.  

. Nas estações do Teleférico, implantar o Shopping Turístico, Pista de Esqui, Asa 

Delta, Parque Ecológico da Liberdade, Jardim Botânico, Quadra para Patinação, 

Pedalinho, Plano Inclinado, etc. 

 . Evitar promover críticas desnecessárias ao Governo do Estado de Pernambuco, 

como faz o Prefeito atual, as quais só prejudicam o bom andamento do FIG (Festival 

de Inverno de Garanhuns);  

. Reimplantação do Trem para passeio turístico; 

. Reimplantar o Festival de Jazz, ora cancelado pela atual administração municipal; 

. Construção de Parque Temático sobre a Hecatombe, na Praça irmãos Miranda. Bem 

como, incentivar a produção cinematográfica relativa aquele episódio; 

. O acesso a algumas atividades do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), deve ser 

feito mediante doação de agasalhos e/ou 1kg de alimentos não perecíveis, destinados 

a população carente; 

. Implantação de Parque Aquático para os Pedalinhos e Plano Inclinado, a ser 

instalado por trás do Parque Ruber Van der Linden (Pau Pombo)  

. Reivindicar que o Festival de Inverno de Garanhuns se torne Patrimônio Cultural e 

Imaterial do Brasil. Além do mais,  deve ser reivindicado a apresentação de  artistas 

locais durante o evento, sem rebaixamento dos honorários;   

. Firmar convênio com as Igrejas Católica e Presbiteriana, e o CDL, para realização 

do período Natalino, onde haja atrações Culturais, apresentação da Banda de Música 

Manoel Rabelo e da Banda de Pífanos do Castaínho, bem como de artistas locais e de 

outras regiões, culminando com a chegada do Papai Noel através do Teleférico no 

Parque Ruber van der Linden (Pau Pombo).  

 

18 – EMPREGO  
. Reivindicar a criação de órgão federal denominado de CODEVAM (Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do Rio Mundaú), repartição pública semelhante a 

CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco); 

. Criar as condições para instalação de  indústrias e cooperativas urbanas e rurais; 

. Incentivar a construção civil através da alteração adequada do Plano Diretor e do 

atendimento tempestivo relativo a Licença de Construção; 



 

 

 

 

. Construção de equipamento suspenso (tipo Shopping) na Av. Santos Dumont, em 

conexão com o Mercado 18 de Agosto e demais lojas e bancos adjacentes, criando um 

centro de comércio onde  sejam abrigados os pequenos comerciantes do POP 

SHOPPING. Em baixo do citado equipamento irá funcionar o transporte urbano e 

bosques para policiamento; 

. Firmar convênios com os Bancos com a finalidade de incentivar o Parque Industrial, 

a Construção de Casas e Galpões, a Produção Agrícola, etc; 

. Procurar atender as reivindicações dos Mototaxistas e Entregadores de Aplicativos 

(APPs) 

 

 

19 –POLÍTICA SOCIAL 
 

. Critério democrático para escolha das pessoas que devam ter acesso a casa própria, 

isto é, sem politicagem e sem favorecimento pessoal; 

.  Democratização e eficiência nos serviços públicos; 

. Implantação de organismo constituído por pessoas qualificadas  na área social 

(Sociólogos; Assistente Social; Psicólogos, etc) para adoção de uma política que 

atenda os reclamos e demandas sociais da população carente, incluindo os moradores 

de rua; 

. Fortalecimento e diversificação de cursos de capacitação na área técnica; 

  

 

20 - AGRICULTURA 

. Incentivar a produção  e  a comercialização de:  Flores, Café, Caju (incluindo o 

beneficiamento das castanhas), Mamona, Frutas, etc.  

. Incentivar a produção de Flores e de Café, adquirindo Câmaras Fria e Secadores, 

respectivamente;  

. Aquisição de Patrulha Mecanizada. 

. Realização das Festas das Flores, Café, Caju, etc.  

. Melhoramento das Estradas Vicinais. 

. Prestação de Assistência Técnica a  Produtores Rurais; 

. Desestimular a utilização de agrotóxicos; 

. Implantar um sistema de recuperação dos nutrientes do solo, evitando a sua erosão. . 

. Recuperar o paisagismo  e promover o reflorestamento;  

. Firmar  convênios com os Bancos com a finalidade de incentivar a Produção     

  Agrícola e de Leite; 

. Que a padronização das Barracas das Feiras Livres, como também a sua localização, 

seja realizada em comum acordo com a representação dos Feirantes, sempre 

observando a higiene, limpeza, o lay-out, trânsito e segurança, numa perspectiva de 



 

 

 

 

minimização das despesas sem a transferência da administração para a iniciativa 

privada.  

 

21 – PATRIMÔNIO PÚBLICO 
. Defesa do nosso Patrimônio Histórico e Imobiliário. Ser mais criterioso  na doação 

de   algum terreno. Anular a recente concessão de terreno para o SESC, uma vez que 

naquele local vamos implantar o Parque Aquático dos Pedalinhos e o Plano Inclinado, 

como atração turística; 

. Revitalizar a Av. Santo Antônio, considerando: 
1 - a preservação do trabalho em alto relevo do artista plástico Armando 
Rocha (in memorian), localizado no Espaço Cultural Luiz Jardim, no qual 
conta a história de fundação do Garanhuns/PE; 
2 – analisar e verificar a possibilidade de implantação do trabalho da arquiteta 
garanhuense Janete Costa; 
. Aquisição de imóveis históricos, assim como a Reconstrução do Castelinho 
(casa onde  residiu o engenheiro, professor e  escritor Ruber van der Linden), 
etc;  
. Repor a placa indicativa do terminal rodoviário, a qual homenageava o 
patrono do transporte interurbano de Garanhuns, o conterrâneo João Tude de 
Melo,  onde em seu lugar   foi   aposto a placa da SOCICAM, após a demolição  
do  pendente ornamental de concreto-armado ; 
. Firmar convênio com o governo do Estado de Pernambuco, com o objetivo de 
negociar a aquisição do prédio onde hoje se localiza o 9º Batalhão da Polícia 
Militar, na Colina (Serra) Monte Sinai; 
. Dialogar com o SESC, com o objetivo de  se construir outra unidade da 
Colônia de Férias, noutro local, visando a devolução daquele espaço, outrora  
pertencente ao Parque Ruber van der Linden; 
. Estudar a possibilidade de recuperação da Colina (Serra) Antas, a qual foi 
cortada na “cumeeira”.   
. Aquisição de imóveis históricos, assim como a Reconstrução do Castelinho 
(onde residiu o engenheiro, professor e  escritor Ruber van der Linden), o 
Convento de Freiras (onde hoje se localiza o estacionamento de veículos na 
Praça Dom Moura), etc 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


