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PROPOSTAS DE GOVERNO 2021 – 2024 
 
 

 



 

 

 
 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 
 

§ Qualificar a estrutura física e introdução de novos recursos tecnológicos, das 
secretarias municipais, de modo a possibilitar uma gestão moderna e eficiente; 

 
§ Criar uma política consistente de valorização do servidor público municipal, com 

melhores condições de trabalho, melhorias salariais e formação permanente, com 
vistas a tornar o serviço público municipal atrativo para bons quadros e melhorar 
a qualidade da gestão;  

 
§ Integrar e articular ações, programas e políticas públicas das áreas afins, de modo 

a evitar o retrabalho e o desperdício de recursos; 
 

§ Zelar pela execução das propostas de governo apresentadas durante a campanha 
e registradas no TRE, através da transformação em Lei Municipal e criação de 
Painel de Controle para acompanhamento da execução destas propostas durante 
todo o governo; 

 
§ Implantar mecanismos de participação cidadã na concepção, elaboraçãoo e 

execução das ações de governo; 
 

§ Criação de Sistema de Monitoramento da Gestão Pública Municipal;  
 

§ Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, como 
instância consultiva e deliberativa de apoio à Gestão Municipal; 

 
§ Criar mecanismos de ampliação e fortalecimento de participação popular na 

construção e controle social das três peças orçamentárias: PPA, LDO e a LOA, 
inclusive com o uso de ferramentas virtuais para sugestões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

EDUCAÇÃO 
 
 
PROGRAMAS 
 

§ Programa de Melhoria da qualidade da educação básica, tendo como meta a 
elevação do índice de desenvolvimento da educação básica IDEB e o índice de 
desenvolvimento da educação básica de Pernambuco IDEPE, a redução do 
abandono e a redução da distorção série/aluno; 

§ Programa de formação continuada para professores e demais profissionais da 
educação, visando à melhoria da gestão escolar e do processo de 
ensino/aprendizagem; 

§ Programa de adaptação das escolas públicas municipais ao sistema de ensino de 
tempo integral e semi-integral; 

§ Programa de melhoria, ampliação e manutenção das escolas públicas municipais; 
§ Programa de melhoria, ampliação e manutenção do transporte escolar; 
§ Programa de melhoria e manutenção da qualidade da merenda escolar, com foco 

na aquisição de alimentos da agricultura familiar, como forma de incentivo à 
produção local; 

§ Programa de garantia da entrega do fardamento e material didático de qualidade, 
nas escolas públicas municipais. 

§ Programa de Inovação e introdução de novas tecnologias no processo de 
ensino/aprendizagem (modernização dos laboratórios de informática, acesso a 
Internet de qualidade e novos recursos tecnológicos em todas as escolas 
municipais); 

§ Programa de melhoria da qualidade do atendimento e ampliação do número de 
creches públicas municipais; 

§ Programa de Segurança Escolar; 
§ Programa de integração família/escola; 
§ Programa de erradicação do analfabetismo; 
§ Programa de acessibilidade e ampliação do acesso à educação especializada aos 

educandos com necessidades educacionais especiais; 
§ Programa de melhoria das bibliotecas e incentivo à leitura; 
§ Programa de incentivo à educação esportiva, cultural, científica, ambiental e 

empreendedora, enquanto elementos complementares à educação formal, que 
contribuem para a melhoria das funções cognitivas e do desempenho escolar dos 
educandos; e também como meio para a descoberta de novos talentos. 

 
 
 



 

 

 
 
AÇÕES 
 

§ Aplicação dos Recursos do FUNDEB na educação básica do município, conforme 
estabelecido na Lei nº 11.494/2007 (Lei do Fundeb) e na nova Emenda 
Constitucional 108/2020; 

§ Revisão e cumprimento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 
profissionais da educação. 

§ Implantação de processo democrático para escolha dos gestores escolares, 
tomando por base o modelo implantado pelo Governo do Estado; 

§ Criação do Sistema de Gestão Eletrônica para todas as escolas municipais, com 
uso do diário escolar conectado a um banco de dados que permite registro do 
conteúdo programático, frequência, notas, acompanhamento individualizado de 
cada estudante e notificação mensal para a família. 

§ Implantação do Passe Livre Municipal, para os estudantes da rede municipal de 
ensino; 

§ Implantação da disciplina de Desenvolvimento Rural nas escolas rurais do 
município - de modo a ensinar aos jovens o aproveitamento das potencialidades 
do campo e o gerenciamento da propriedade da família. Atualmente os jovens do 
campo têm uma educação “urbana”, portanto, não inteiramente adequada às 
necessidades do contexto rural; 

§ Diálogo, cumprimento das normatizações/deliberações e fortalecimento do 
Conselho Municipal de Educação; 

§ Incentivo à criação e funcionamento efetivo dos conselhos escolares e grêmios 
estudantis, enquanto instrumentos pedagógicos de conscientização da necessidade 
de participação e ação de todos (professores, servidores, estudantes, famílias e 
comunidade) para a melhoria da educação pública municipal e exercício da 
cidadania; 

§ Promoção de ação específica de formação para elaboração dos Planos Políticos 
Pedagógicos (PPP) das escolas, verificando a realidade de cada escola (Rural, 
Quilombola, etc.);  

§ Criação da comissão para o estudo das boas práticas já existentes no país e 
paulatina introdução da meditação como meio de redução da violência nas 
escolas; 

§ Incentivo e apoio à participação de estudantes do município em olimpíadas 
regionais, nacionais e internacionais. 

§ Garantia no PPA, na LDO e na LOA da vinculação dos recursos próprios em 
consonância com as metas e estratégias do Plano Municipal de Educação; 

§ Uso do Plano de Ações Articuladas (PAR) como principal instrumento de 
orientação e captação de recursos para insumos, equipamentos, formações e 
edificações (escolas, creches e quadras) junto ao FNDE. 

 



 

 

 
 
Ensino Profissionalizante, Técnico e Superior 
 

§ Recriação da Escola Técnica Municipal, com reconhecimento pelo Conselho 
Estadual de Educação, visando à implantação de cursos geralmente não ofertados 
pelo IFPE, nem pelas Escolas Estaduais de Educação, tendo em vista às 
necessidades de mercado do município e região, a exemplos dos cursos de 
gastronomia, hotelaria, gestão de pequenos negócios, soldagem, mecanização 
agrícola, segurança no trabalho, eletricidade, tornearia e mecânica de precisão, 
marcenaria, refrigeração e climatização, redes de computadores, corte e costura 
industrial, construção/edificações, eletrotécnica/eletrônica, mecânica automotiva 
e de motos, etc. 

§ Criação do Fórum Permanente de Articulação das Instituições de Ensino Técnico 
e Superior, sediadas no município, visando à discussão de assuntos como a 
realização de ações de extensão conjuntas, a criação de novos cursos com base na 
estratégia de desenvolvimento do município e região, e a consolidação e 
fortalecimento do polo educacional. 

§ Criação de cursinho preparatório para o ENEM, para estudantes da rede pública 
de ensino. 

§ Reabertura do polo de EAD da Universidade Aberta do Brasil, A partir deste 
polo qq Universidade Pública do país pode disponibilizar cursos na modalidade 
EAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SAÚDE 
 
 
Diretrizes 
 

§ Fortalecimento do SUS 
§ Fortalecimento e ampliação do Programa de Saúde da Família 
§ Priorização das ações de saúde preventiva 

 
Nossa proposta de plano governo, no que se refere às ações na saúde, está voltada, 
sobretudo, ao fortalecimento do SUS e de suas estruturas.  
O foco de nossa atuação será na ampliação da abrangência dos serviços de saúde para 
população, que, entre nós, de Garanhuns, tem sido menor que a média da nossa 
mesorregião, tanto no que tange ao número de Unidades Básicas de Saúde (UBS), quanto 
no que diz respeito ao horário de funcionamento, atendimento emergencial em locais de 
maior demanda, na adequação no número deficitário dos seus componentes, de médicos 
aos agentes comunitários de saúde, e ainda nas ações de educação continuada e 
valorização dos servidores da saúde. 
 
 
PROGRAMAS 
 

§ Programa Atende em Casa, voltado à entrega domiciliar de medicamentos, 
especialmente aos portadores de hipertensão, diabetes, asma brônquica, etc. 

§ Programa de Prevenção ao Uso de Drogas 
§ Programa Boa Visão, com aquisição de Unidade Oftalmológica Móvel 
§ Programas de Prevenção do Câncer de Colo do Útero e do Câncer da Mama. 
§ Programa de Saúde Bucal 
§ Programa de Fortalecimento do SUS, com vistas à efetivação dos instrumentos de 

controle social: Conferências Municipais de Saúde, Conferências Temáticas de 
Saúde,  Capacitação de Conselheiros Municipais, etc. 

§ Expansão do Programa DST/AIDS 
§ Programa de Melhoria e Ampliação das Academias da Cidade 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
AÇÕES / SAÚDE 
 

§ Construção do Hospital Municipal de Garanhuns; 
§ Aquisição de duas UBS Móvel; 
§ Implantação da Unidade Mista Municipal, com vistas aos atendimentos 

ambulatoriais de média complexidade; 
§ Construção de uma UPA Municipal; 
§ Criação da Central de Regulação Municipal e Implantação do Prontuário Médico 

Eletrônico Unificado; 
§ Criação do Centro Farmacêutico Municipal; 
§ Criação do Centro de Saúde da Mulher; 
§ Criação do Centro de Saúde do Idoso; 
§ Criação do Centro de Referência em Pediatria; 
§ Fortalecimento da estrutura de vigilância sanitária; 
§ Criação do Centro de Terapias Complementares e Integrativas para atendimentos 

e projetos a serem vivenciados em escolas e afins, entre elas: Reik, Meditação, 
Yoga, Shiatsu, Automassagem etc.; 

§ Fortalecer o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); 
§ Fortalecer Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, com especial atenção para 

a melhoria da gestão do sistema, articulação intersetorial, ações de saneamento 
ambiental, com rígido monitoramento da qualidade da água, controle de zoonoses, 
campanhas de vacinação e saúde do trabalhador; 

§ Priorização e valorização de parcerias com o Polo Médico de Garanhuns, de modo 
a evitar o deslocamento de pacientes para outras cidades; 

§ Fortalecimento e ampliação do SAMU; 
§ Implantação de Casa de Apoio no Recife para os participantes do Tratamento Fora 

de Domicílio – TFD; 
§ Valorização dos agentes comunitários de saúde e de endemias, com melhores 

condições de trabalho, a exemplo do uso de tablets para marcação de consultas e 
exames, bem como melhorias salariais condizentes com a importância da função 
para a saúde pública municipal; 

§ Recriação da Clínica de Fisioterapia Municipal; 
§ Implantação de gratuidade nos transportes para pacientes (e acompanhantes) de 

baixa renda, em tratamento ou logo após o recebimento de alta; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 
 
O desenvolvimento econômico de uma cidade, sobretudo de uma cidade de porte médio, 
como é o caso de Garanhuns, não se sustenta quando apoiado em algumas ações isoladas 
e desarticuladas, mas passa necessariamente pela elaboração participativa de um plano 
estratégico de desenvolvimento que permita um amplo olhar sobre as potencialidades, as 
vocações e os limites de um determinado território.  
 
Esse é o foco, portanto, da nossa estratégia de governo, no que se refere ao conjunto de 
programas e ações que serão implementadas com vistas à geração de emprego e renda na 
cidade e no campo. 
 
E tais ações envolvem praticamente todas as áreas de governo, pois a implementação de 
um processo sustentado de desenvolvimento (em seu sentido amplo, holístico)  perpassa, 
direta ou indiretamente, por todas as áreas da gestão pública municipal. 
 
Por exemplo, a EDUCAÇÃO em Garanhuns, depois do comércio, é a maior fonte de 
geração de renda para os garanhuenses, tendo em vista que atualmente estão sediadas na 
cidade a UFPE, a UPE, a AESGA, o IFPE, a Escola Técnica Estadual, SENAI, SENAC, 
além dos cursos superiores a Distância, e sem contar os tradicionais colégios centenários 
e as demais instituições de ensino que recebem diariamente milhares de estudantes 
oriundos da região e de outros estados, ou seja, cada instituição dessa traz dezenas e até 
centenas de estudantes e famílias que passam a morar em Garanhuns – gerando emprego, 
renda e riqueza pra o município. 
 
Outra fonte importante é o TURISMO, porque Garanhuns tem hoje uma grande estrutura 
de hotéis (já são mais de 2 mil leitos), bares e restaurantes somados a um forte comércio 
local. Além dos dois eventos apoiados pela atual gestão (Viva Dominguinhos e Magia do 
Natal) e do FIG, pretendemos resgatar e implantar novos eventos que possam gerar 
emprego e renda o ano inteiro – como é o caso do Garanhuns Jazz, do Garanhuns 
Motofest, e de dois outros grandes eventos religiosos que serão oportunamente realizados.  
 
Também não podemos esquecer que a maior obra de desenvolvimento econômico, não 
apenas para Garanhuns, mas para todo o agreste meridional, seria a duplicação da BR 423 
– porque com esta duplicação o fluxo de negócios na região aumentaria muito, Basta ver 
o que aconteceu com os municípios situados à margem da BR 232 – que deram um salto 
no seu desenvolvimento (Vitória, Gravatá, Bezerros, Caruaru e São Caetano). 
 



 

 

 
Outra ação que também está sendo trabalhada pelo Governo do Estado é a continuação 
do Gasoduto (de Caruaru até Garanhuns), o que permitirá a instalação de novas indústrias 
no município. 
 
A área de Cultura, por sua vez, tem tudo para ser uma das grandes fontes de renda do 
município, tendo em vista a vocação municipal para a prestação de serviços e para sediar 
grandes eventos culturais, o que cria o ambiente de negócios ideal para o desenvolvimento 
da chamada economia criativa, que tem crescido exponencialmente no Brasil e no mundo. 
 
Ainda em relação ao desenvolvimento econômico de Garanhuns, é oportuno salientar que 
este passa também pelo desenvolvimento rural, pelo campo, ou seja, embora Garanhuns 
tenha uma zona rural relativamente pequena, mas o clima e altitude e outras 
características ambientais favorecem o cultivo de algumas novas culturas, como é o caso 
da uva, da pitaia, do morango, das flores e de outras que poderão ser implantadas – e 
inclusive resgatadas como é o caso do café e do algodão. A bacia leiteira também é uma 
das âncoras do desenvolvimento local. 
 
Ademais, em relação à zona rural, investir no apoio à agricultura orgânica, à agroecologia 
e à introdução de novas culturas, agrícolas e animais, será uma das prioridades do nosso 
governo. 
 
GERAÇÃO DE EMPREGOS NA CIDADE 
 
PROGRAMAS 
 

§ Programa Municipal de Inclusão Produtiva – voltado ao fortalecimento das 
microempresas individuais, bem como das micro, pequenas e médias empresas de 
produção e prestação de serviços locais; 

§ Programa de Incentivo ao Primeiro Emprego – em parceria com os setores 
público, privado e organizações da sociedade civil (Terceiro Setor); 

§ Programa Municipal de Apoio a Empreendimentos Coletivos (Cooperativas, 
Associações, Coletivos, Co-workings) 

§ Programa Municipal de Qualificação Profissional – que terá como base a Escola 
Técnica Municipal (a ser recriada), bem como os programas de qualificação 
descentralizados (por área e por categoria);  

§ Programa de Capacitação Produtiva - voltado especialmente para as empresas 
com potencial de fornecimento de bens para a Prefeitura. Trata-se  de capacitação 
para participação em licitações públicas e venda direta ao Poder Público 
Municipal, de modo a reduzir ao máximo a evasão de recursos municipais; 

§ Programa de Implantação e Acompanhamento dos Instrumentos Previstos na Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa, com vistas ao aumento da competitividade 
das empresas locais; 



 

 

 
 

§ Criação do Programa Municipal de Economia Solidária, voltado à formação de 
redes de colaboração, que integrem grupos de consumidores, produtores e 
prestadores de serviços para as práticas de finanças solidárias, consumo ético, 
produção sustentável e do comércio justo e solidário, para desenvolvimento do 
comércio local e melhoria dos Indices Desenvolvimento Humano das 
comunidades mais carente de Garanhuns; 

§ Programa Municipal de Microcrédito para financiamento (preferencial) de micro 
e pequenos empreendimentos associativos; 

 
 
AÇÕES 
 

§ Criação do Banco Comunitário de Garanhuns e instituição da moeda social 
eletrônica GAROA, como forma de incentivar a produção e o comércio locais, 
combater as desigualdades sociais, fomentar o desenvolvimento socioeconômico 
das comunidades e gerar de emprego e renda para as camadas mais carentes do 
município; Trata-se de experiência já implantada com êxito em mais de cem 
municípios brasileiros, entre os quais Maricá/RJ e Limoeiro de Anadia/AL; 

§ Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico, com a 
finalidade de auxiliar a Administração Municipal na Elaboração do Plano 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de emprego e Renda, 
mapeando e solucionando todos os gargalos que dificultam o desenvolvimento 
econômico de Garanhuns nas áreas urbana e rural; 

§ Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico 
Sustentável; 
Implantação da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável 
– estrutura a ser criada nos moldes da Agência de Desenvolvimento de 
Pernambuco (AD/DIPER), o que permite ao município captar recursos públicos e 
privados para desenvolvimento econômico, sem a burocracia natural dos órgãos 
públicos. 

§ Criar o Centro Municipal de Apoio ao Micro e Pequeno empreendedor (que 
inclusive foi objeto de emenda parlamentar do Deputado Sivaldo Albino; 

§ Implantação da Incubadora Municipal de Empresas de base tecnológica (em 
parceria com a UPE, também foi objeto de emenda parlamentar do Deputado 
Sivaldo Albino) 

§ Criação do Museu do FIG (e Centro de Produção audiovisual para incentivar a 
economia criativa, também foi objeto de emenda parlamentar do Deputado 
Sivaldo Albino) 

 
 
 



 

 

 
 
 

§ Criar o Balcão do Microempreendedor - Para facilitar e apoiar o pequeno 
empreendedor na abertura de novos negócios, eliminar a burocracia e agilizar do 
processo de emissão de Alvarás e Licenças para MEI, Micro e Pequenas Empresas 
(estabelecendo um prazo estipulado para emissão das mesmas); 

§ Resgatar a Feira Anual de Produtores e Prestadores de Serviços do Agreste 
Meridional - esta feira era realizada anualmente na quadra do SESC. O povo da 
região precisa saber o que a sua região está produzindo; 

§ Criação da Agência Municipal de emprego - para facilitar a conexão entre 
empresários e trabalhadores; 

§ Reestruturação e revitalização dos espaços públicos de Comércio Popular: 
mercado 18 de agosto, Mercado de Farinha, Pop Shop e CEAGA; 

 
 
GERAÇÃO DE EMPREGOS NO CAMPO 
 
 
PROGRAMAS  
 

§ Programa de Melhoria e conservação de estradas vicinais, visando, além da 
manutenção permanente das estradas rurais, ao piçarramento das principais 
artérias, à construção de passagens molhadas, sinalização, capinação, etc. 

§ Programa de Incentivo à Produção Rural – voltado aos produtores de hortaliças, 
grãos (milho e feijão), mandioca, frutas, flores, café, outras culturas adaptáveis às 
condições, climáticas, altitude, composição do solo, etc. Na pecuária, voltado aos 
produtores de leite, gado de corte, caprinos, peixes, aves, etc. 

§ Programa de regularização hídrica e irrigação  – visando à identificação, 
mapeamento e redução das ações emergenciais e aumento da oferta perene de 
água, de modo a assegurar a inclusão produtiva e o desenvolvimento 
socioeconômico, bem como viabilizar a construção de barragens,  açudes, 
adutoras, poços, caixas-d’água, cisternas, etc. 

§ Programa de estudo, experimentos e diversificação de novas culturas agrícolas, 
em parceria com a UFRPE e demais órgão federais e estaduais ligados ao setor 
agrícola; 

§ Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) do Município (em 
parceria com o Governo do Estado e UFRPE, voltado a agricultores e pecuaristas; 

§ Programa de Incentivo à agricultura familiar, com a criação da Cesta de Alimentos 
e a compra direta ao agropecuarista de produtos voltados para a merenda escolar, 
creches municipais e demais programas municipais; 

§ Programa Municipal de Incentivo à Agricultura Orgânica, em parceria com o 
Governo do Estado, visando especialmente à plantação de hortaliças e legumes; 



 

 

 
 

§ Programa Municipal de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo – com 
assistência jurídica, gerencial e de cursos de formação e capacitação para 
agricultores e pecuaristas; 

§ Programa de Padronização das feiras livres, financeiramente viável para os 
feirantes, tendo em vista à necessidade de padronização das barracas e uniformes, 
setorização das feiras por tipo de produto, implantação de banheiros químicos e a 
realização de cursos de empreendedorismo e de manipulação de alimentos. 

§ Programa Campo Jovem, visando à inclusão socioprodutiva dos jovens nas 
atividades rurais, com alternativas tecnológicas para convivência com o 
Semiárido, potencializando a diversificação produtiva da Agricultura Familiar e 
do empreendedorismo rural, através de  Convênios e parcerias com Universidade 
Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE)), consultores do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar/PE), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae); 

§ Programa de Incentivo à agroindustrialização, como estratégia de agregação de 
valor para fomentar o beneficiamento dos produtos da Agricultura Familiar; 

§ Programa de Fortalecimento das feiras de produtos orgânicos e agroecológicos, e 
adesão à economia solidária, como estratégia de fortalecimento da agricultura 
familiar; 

§ Programa Agro Mulher, de realização de cursos e capacitação destinada  
agricultoras familiares em empreendedorismo e gestão de negócios, viabilizando 
a agroindustrialização e beneficiamento das matérias primas disponíveis nas áreas 
rurais. 

§ Programa Municipal de Hortas Comunitárias Medicinais; 
§ Programa cozinha quilombola, de incentivo ao cultivo e fabrico de gêneros 

alimentícios de origem afro. 
 
 
AÇÕES 
 

§ Identificação e Mapeamento das potencialidades da zona rural, com vistas à 
elaboração de um planejamento estratégico específico para as ações 
governamentais voltadas ao homem do campo;  

§ Ampliação de patrulha mecanizada para uso exclusivo do homem e da mulher do 
campo; 

§ Regate da Feira Agropecuária bianual no município e região agreste do Estado; 
§ Articulação de órgãos governamentais e entidades pecuaristas privadas voltada ao 

melhoramento genético do rebanho para corte e leite, com compra de um cilindro 
para conservação de sêmen, como também oferecer suporte para treinar 
profissional voltado para inseminação artificial, visando o aumento de leite e da 
carne do rebanho; 



 

 

 
 

§ Criação do Sistema de Inspeção Municipal (SIM);  
§ Criação do selo de qualidade para queijos, manteiga, leite e carne de sol; 
§ Construção de nova sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, 

com galpão anexo para abrigar máquinas e equipamentos; 
§ Ampliação dos quadro de pessoal da Secretaria de Agricultura, via concurso 

público; 
§ Criação do Balcão do Empreendedor Rural, em parceria com órgãos federais e 

estaduais ligados à agropecuária (Universidades, Bancos, Adagro, IPA, 
Ministério da Agricultura, Sindicatos) com vistas à centralização, em um único 
espaço, das informações, capacitações necessárias ao empreendedorismo rural 
(assistência técnica, crédito, licenciamentos, regularização fundiária, etc.); 

§ Revitalização da Sementeira Municipal, como instrumento de apoio às ações de 
incentivo à arborização da Cidade e do Campo, bem como de apoio à 
Agroecologia e incentivo à criação de hortas comunitárias rurais e urbanas; 

§ Incentivo à participação do homem do campo em feiras e eventos de incentivo à 
agricultura familiar de Garanhuns, como forma de promover a produção local e a 
troca de experiências entre agricultores do município, da região e do país; 

§ Fortalecimento e ampliação das ações da Secretaria de Agricultura no Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), disponibilizando 
local fixo para as reuniões e promovendo o debate e a construção participativa das 
ações dentro do Conselho;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

TURISMO 
 
Todos os programas e ações da área de turismo têm por objetivo a ampliação do fluxo de 
turistas permanente no município, tendo em vista a necessidade de minimização dos 
efeitos do turismo sazonal que atualmente predomina, em razão de sua limitação aos 
eventos realizados anualmente no município. 
 
PROGRAMAS 
 

§ Programa Municipal de Incentivo ao Turismo Religioso, Desportivo e de 
Negócios, de modo a manter o fluxo de turistas em Garanhuns o ano inteiro; 

§ Programa de incentivo ao turismo regional, em parceria com o trade turístico 
local, visando a atrair o público dos estados vizinhos e visando a atrair categorias 
específicas (terceira idade, comerciários, estudantes, servidores públicos); 

§ Programa de Melhoria, Preservação e Segurança dos Pontos Turísticos 
Municipais (Cristo do Magano, Pau Pombo, Centro Cultural, Praça Mestre 
Dominguinhos); 

§ Programa de Qualificação Profissional do Turismo, voltado para o pessoal dos 
empreendimentos ligados à cadeia municipal do Turismo (bares, restaurantes, 
lanchonetes, etc.); 

 
AÇÕES 
 

§ Criar o Plano Municipal de Turismo - como forma de nortear as ações de turismo 
no município e facilitar a captação de recursos federais, estaduais e da iniciativa 
privada para execução de ações na área turística; 

§ Transformação de Garanhuns na Terra dos Festivais, tendo em vista que 
Garanhuns possui atualmente uma grande estrutura de hotéis (já são mais de 2 mil 
leitos), bares e restaurantes (além de um comércio forte). Além dos 3 grandes 
eventos já existentes, pretendemos resgatar e implantar novos eventos que possam 
gerar renda o ano inteiro – como é o caso do Garanhuns Jazz, Garanhuns Motofest, 
e 2 grandes eventos religiosos a serem realizados oportunamente; 

§ Criação do Pavilhão de Feiras e Eventos do Agreste Meridional de Pernambuco; 
§ Retomada dos estudos que foram elaborados pelo estado, ainda durante a gestão 

do Prefeito Luiz Carlos, para a implantação de um teleférico, entre o Monte Sinai 
e o Relógio de Flores, a ser executado em parceria com o Governo Estadual; 

§ Criação da Rota dos Quilombolas, com áreas de visitação e divulgação das 
tradições culturais das sete comunidades quilombolas existentes no município;  

 
 



 

 

 
 

§ Criação do Centro de Esportes Radicais, em parceria com o Governo do Estado e 
iniciativa privada, que prevê a construção de Jeepódromo, pista de motocross, 
bicicross e kart; 

§ Criação da Festa dos Quilombos de Garanhuns, visando ao resgate de parte da 
história cultural do município e geração de renda para as comunidades 
quilombolas envolvidas; 

§ Criação da Trilha das Sete Colinas; 
§ Incorporar as sugestões do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal das 

Nascentes do Mundaú, documento elaborado em 2017, oriundo de parceria 
celebrada entre a Fundação Pró-SOS Mata Atlântica e a ONG Econordeste, e que 
contou também com o apoio financeiro do Fundo Municipal do Meio Ambiente 
(FMMA) de Garanhuns;. Em especial na parte final, quando trata do 
desenvolvimento de uma cadeia de turismo relacionada ao turismo rural (que já 
começou), ecológico (baseado no referido Parque), religioso (envolvendo também 
o Cristo Magano) e gastronômico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CULTURA 
 
 
Por se tratar de uma cidade turística na qual são realizados importantes eventos culturais, 
e também por se tratar de cidade de tradição estudantil e mais recentemente por ter se 
tornado uma cidade universitária, o Tema CULTURA, em Garanhuns, reveste-se de 
grande importância por ser um dos vetores de desenvolvimento da economia, isto é, de 
geração de emprego e renda. 
 
Música, Teatro, Dança, Cultura Popular, Poesia, Literatura, Audiovisual, Fotografia, 
Cinema, Culinária e outras formas de expressão cultural e artística, são elementos que 
compõem a chamada economia criativa, que, quando devidamente apoiadas por políticas 
públicas consistentes podem se tornar, também, meios de sustento de parcela importante 
da população, assim como tem ocorrido em outras cidades de tradição turística e cultural 
pelo Brasil e pelo mundo afora. 
 
É papel, portanto, do Executivo Municipal criar tais políticas públicas, em parceria com 
os demais atores envolvidos, de modo a fortalecer não apenas a cultura local, mas 
sobretudo a geração de emprego e renda, a partir da articulação das ações governamentais, 
da iniciativa privada e dos produtores culturais. 
 
Os programas e ações que ora apresentamos refletem a importância que o nosso governo 
dará ao segmento cultural.  
 
 
PROGRAMAS 
 

§ Programa de capacitação permanente para gestores e produtores culturais; 
§ Programa de incentivo à realização de eventos no município, de modo a ampliar 

o fluxo turístico e dinamizar a economia (hotéis, bares, restaurantes, artesanato, 
postos de combustíveis, etc.). A ideia é aproveitar as potencialidades turísticas do 
município e fortalecer o turismo religioso, o turismo de eventos e de negócios, 
atraindo o maior número possível de torneios esportivos, competições, encontros, 
palestras, simpósios, excursões, terceira idade, etc. 

§ Programa permanente de formação e capacitação nas diversas áreas da chamada 
economia criativa, a exemplo do audiovisual, pintura, fotografia, artes gráficas, 
produção e edição de vídeo, música, dança, teatro, radicalismo e locução, etc. 

§ Programa de restauração e preservação de imóveis e móveis do patrimônio 
histórico público municipal, em parceria com Fundarpe e Iphan; 

 



 

 

 
 

§ Programa de valorização e preservação da identidade cultural das comunidades 
quilombolas situadas no município; 

 
AÇÕES 
 

§ Ampliação do período de realização do Festival de Inverno para 30 dias, ou seja, 
período de 1 a 31 de julho de cada ano; 

§ Adequação da Política Cultural do Município à Lei nº 12.343/2010 – Plano 
Nacional de Cultura, como forma de integrar os órgãos públicos municipais 
ligados à cultura aos esforços de fortalecimento da área cultural empreendidos 
pelo estado de Pernambuco e pela União; 

§ Reconhecimento da cultura municipal como algo bem além da tradicional visão 
que a limita a cultura aos eventos e ao entretenimento, e inseri-la dentro de uma 
estratégia de desenvolvimento econômico local, tendo em vista sua importância 
que a transforma em um dos segmentos que mais cresce no Brasil e no mundo, ou 
seja, tornar a cultura um viés do desenvolvimento municipal, proporcionando 
inclusão social e geração de renda, assim como a agricultura, o comércio, o 
turismo, etc.; 

§ Revisão periódica do Sistema Municipal de Cultura – SMC, e do Plano Municipal 
de Cultura, enquanto principais instrumentos de elaboração de estratégias e de 
definição de uma estrutura para regular, direcionar e realizar a política municipal 
de Cultura; 

§ Implantação dos vários instrumentos e instâncias previstos na Lei nº 12.343/2010, 
para o efetivo funcionamento e desenvolvimento do segmento cultural no 
município, sendo eles: 

- Identificação e mapeamento do patrimônio cultural material e imaterial 
do município, bem como os potenciais e capacidades locais, de modo a 
tornar o município apto a participar do Sistema Integrado de Informações 
Culturais, previsto no art. 10, inciso I, da Lei no 12.343/2010; 
- Fundo Municipal de Cultura, com a finalidade de financiamento, via 
edital, dos vários segmentos culturais locais, dentre os quais: artes visuais, 
audiovisual, cultura de rua, cultura popular, artesanato, dança, literatura, 
teatro e circo, artes integradas e música; 
- Secretaria Municipal de Cultura; 
- Fórum municipal de Cultura, espaço destinado ao diálogo entre a 
sociedade, classe artística e representantes do governo, com o objetivo de 
debater e propor políticas, programas e ações a serem desenvolvidas no 
município; 
- Conselho Municipal de Política Cultural; e 
- Conferência Municipal de Cultura. 
 



 

 

 
 

§ Criação do Calendário Municipal Oficial de Eventos; 
§ Criação de Comitê Permanente, formado por representantes do Estado de 

Pernambuco, da Prefeitura de Garanhuns, de entidades municipais e estaduais 
ligadas à cultura e ao trade turístico, bem como por membros da sociedade civil 
organizada, com o objetivo trabalhar em conjunto, desde sua concepção, cada 
edição do Festival de Inverno de Garanhuns; 

§ Criação do Museu do Festival de Inverno de Garanhuns e Centro de produção 
audiovisual; 

§ Resgate do São João de Garanhuns, tomando por base a valorização de nossas 
tradições juninas regionais; 

§ Resgate do Garanhuns Jazz Festival; 
§ Criação da Casa do Artesão com espaço adequado para comercialização do 

artesanato produzido localmente, inclusive com Loja Virtual que possibilite aos 
artesãos e artesãs locais a venda de seus produtos via Internet; 

§ Fomento à utilização de espaços públicos, como praças, parques, escolas, 
associações rurais, distritos, etc. para a realização e difusão de atividades 
culturais; 

§ Incentivo à criação de parcerias entre Poder Público Municipal e iniciativa privada 
para a viabilização e execução dos programas e ações previstas neste plano; 

§ Criação do Museu de Garanhuns, a partir de acervo a ser criado com contribuições 
de comunidades quilombolas, famílias e instituições dispostas a manter e 
preservar a história do município e região; 

§ Implantação da Escola municipal de Artes; 
§ Implantação de Unidade do Conservatório Pernambucano de Música, em parceria 

com o Governo do Estado; 
§ Criação da Casa do Reisado e do Pastoril de Garanhuns; 
§ Criação da Casa da Cultura de Garanhuns; 
§ Criação do Complexo Turístico-Cultural dos Quilombolas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

INFRAESTRUTURA 
 
Existem vários instrumentos que, de uma forma ou de outra, remetem ao planejamento 
de uma cidade, como é o caso do PPA, da LDO, da LOA, do Plano de Metas e vários 
outros planejamentos setoriais exigidos por lei. Contudo, quando falamos de 
infraestrutura e, portanto, de planejamento urbano, nenhum instrumento tem maior 
relevância do que o plano diretor, tendo em vista tratar-se do principal instrumento de 
política urbana a cargo dos gestores públicos municipais. 
 
Isto é, no Brasil, as bases para o planejamento das cidades estão estabelecidas no Estatuto 
da Cidade (lei 10.257/2001). O Estatuto da Cidade pode ser considerado o principal 
marco legal para o desenvolvimento das cidades, junto à Constituição de 1988, de onde 
originam seus princípios e diretrizes fundamentais. Ele estabelece as normas de ordem 
pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 
coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
 
Infelizmente, nos últimos anos o nosso município vem crescendo de modo desordenado, 
criando sérios problemas como a degradação do meio ambiente, o desrespeito aos cursos 
naturais de água e às nascentes existentes em seu território, a falta de saneamento básico, 
entre outros. 
 
Cabe à política urbana induzir o desenvolvimento inclusivo, sustentável e equilibrado, de 
modo a corrigir essas distorções. 
 
Assim, o planejamento urbano deve ir além dos aspectos físicos e territoriais, encarando 
o ordenamento do território como um meio para cumprir objetivos maiores, a citar: 
 

§ garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações. 

§ Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 
adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 

§ Evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos 
sobre o meio ambiente. 

 
Assim, a integral obediência ao Plano Diretor, democraticamente elaborado e/ou 
revisado, e à legislação ambiental brasileira será a base da construção do nosso governo, 
sobretudo no que diz respeito à ordenação urbana e preparação do nosso município para 
as atuais e futuras gerações. Crescer é preciso, mas crescer desordenadamente, sem levar  



 

 

 
 
em conta os impactos ambientais e sociais desse crescimento, ou seja, desrespeitando a 
dimensão de sustentabilidade do crescimento, é criar sérios problemas para os nossos 
descendentes e significa também a negligência para com o legado dessa bela cidade que 
está nos sendo paulatinamente entregue pelos nossos ascendentes. Por isso que a 
necessidade de mudança é urgente. 
 
 
AÇÕES 
 
PLANEJAMENTO URBANO 
 

§ Revisão do Plano Diretor do município; 
§ Fortalecimento dos Conselhos Municipais, e, no que tange ao desenvolvimento 

urbano, respeito às orientações do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – CODEMA; 

§ Incorporação das orientações e sugestões do Plano de Manejo do Parque Natural 
Municipal das Nascentes do Mundaú, documento elaborado em 2017, numa 
parceria celebrada entre a Fundação Pró-SOS Mata Atlântica e a ONG 
Econordeste, e que contou também com o apoio financeiro do Fundo Municipal 
do Meio Ambiente (FMMA) de Garanhuns, aos instrumentos de planejamento 
municipal; 

§ Programa de Esgotamento Sanitário e Pavimentação de novas artérias, em 
parceria com União e Governo do Estado, zelando pelo que determina o Estatuto 
das Cidades, o Plano Diretor e a Lei 14.026/2020, quanto às metas e quanto à 
responsabilidade dos proprietários de loteamentos no que diz respeito à 
construção da infraestrutura necessária à liberação dos empreendimentos; 

 
 
URBANIZAÇÃO / SUSTENTABILIDADE 
 

§ Criar, em parceria com o DNIT e Governo do Estado, parceria para iluminação, 
limpeza e capinação regular das rodovias perimetrais que atravessam a cidade, a 
exemplo da BR 423, da BR 424 e da PE 177; 

§ Reforma do Centro Comercial de Garanhuns; 
§ Realização de estudo para a criação de Ciclovias no município, buscando 

interligar os bairros com pontos de integração nos terminais de ônibus e 
planejando a construção de bicicletários e outros mobiliários para receber os 
usuários dessa modalidade de transporte; 

§ Reforma do Pop Shop com construção de coberta, Reforma e Melhoria do e 
Mercado 18 de Agosto, do Mercado de Farinha e da CEAGA; 

 



 

 

 
 

§ Revitalização das praças existentes e criação de novas praças nos bairros onde 
ainda não existam, zelando pelo paisagismo com plantas nativas. 

§ Revitalização e garantia de segurança dos pontos turísticos do município, com 
especial atenção ao Parque Euclides Dourado, ao Parque Ruber Van Der Linden 
e às Sete Colinas, dentro da estratégia de desenvolvimento do turismo; 

§ Elaboração do Plano Municipal de Habitações  
§ Construção de Parque de Lazer no espaço do antigo Parque de Exposição de 

Animais e mais três novos parques - nas proximidades dos bairros Severiano de 
Moraes e Cohab I,  Francisco Figueira (Cohab II) e Magano.  

§ Criação do Plano Municipal de Gestão de Energia Elétrica, com vistas ao combate 
ao desperdício e eficiência no uso da energia elétrica nas vias e prédios públicos; 

§ Criação do Plano Municipal de Produção de Energias Limpas e Renováveis, 
visando, entre outros objetivos, o incentivo à produção de energia limpa, pelos 
diversos setores da sociedade, inclusão do zoneamento energético no Plano 
Diretor, firmando com isso o compromisso do município nos esforços do estado, 
da União para a renovação da matriz energética do país; 

§ Reestruturação e humanização dos cemitérios públicos municipais, São Miguel, 
São Cristóvão e dos distritos de São Pedro, Miracica e Iratama, de modo a permitir 
que as famílias possam visitar seus entes queridos com segurança e dignidade; 

§ Construção do Hospital Veterinário de Garanhuns; 
§ Reestruturação do Centro de Zoonoses, priorizando a construção de espaço 

adequado para a criação e convívio de animais de rua, de modo a evitar o sacrifício 
de animais. 

 
MOBILIDADE URBANA 
 

§ Realização de estudo sobre os gargalos atuais e futuros relacionados à mobilidade 
urbana no município, tendo em vista fatores como o crescimento populacional, a 
implantação de novos loteamentos, o aumento do fluxo de veículos, enfim, 
visando à criação de rotas alternativas em diferentes bairros, com vistas a 
desafogar o fluxo nas principais vias e facilitar a trafegabilidade de condutores e 
pedestres. Tal estudo buscará também apresentar soluções para questões como a 
falta de estacionamentos adequados e transportes alternativos no Centro da 
Cidade;  

§ Criação do Plano Municipal de Acessibilidade, com base na Lei Brasileira de 
Acessibilidade e demais dispositivos legais relacionados à matéria, tendo em vista 
a necessidade de tornar acessíveis aos portadores de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, as vias e equipamentos de uso público, em todo o município; 

 
 
 



 

 

 
 
ZONA RURAL 
 

§ Mapeamento das necessidades de infraestrutura (hídrica, viária e de demais 
equipamentos públicos) na sede dos três distritos e zona rural do município; 

 
OUTRAS OBRAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO E/OU DO 
ESTADO, MAS QUE INTEGRAM A NOSSA PAUTA DE REIVINDICAÇÃO E 
LUTA POLÍTICA 

 
§ Duplicação da BR 423; 
§ Pavimentação da estrada ao Distrito de Miracica; 
§ Construção dos anéis viários, com o objetivo de desafogar o trânsito na área 

central da cidade e facilitar o fluxo de veículos nas perimetrais;  
§ Estudo e implantação de novo distrito industrial voltado à prospecção e atração 

de novas indústrias, centros de distribuição e grandes prestadores de serviços 
para o município. 

§ Construção de novas instalações para o 9º BPM, na área onde atualmente funciona 
o DER, e transformação do Monte Sinai em Hotel Escola e construção do Centro 
de Convenções de Garanhuns, na mesma área. Tal assunto já vem sendo tratado 
pelo Deputado Sivaldo Albino com o Governo do Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 
 
AÇÕES 
 

§ Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública; 
§ Criação do Comitê de Segurança Pública Municipal, com a finalidade de integrar 

e articular os vários setores afins de realizar trabalho educativo de prevenção da 
violência; 

§ Criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública; 
§ Reestruturação da Guarda Municipal, tendo em vista às novas necessidades de 

segurança da sociedade: Ordenamento do Trânsito, Guarda Patrimonial, 
Patrulhamento e Prevenção da Violência e Segurança Escolar; 

§ Dotar a Guarda Municipal de estrutura adequada e formação permanente, 
incluindo nesta formação temas como racismo, feminicídio e homofobia, de modo 
a inibir preconceitos e garantir melhor atuação preventiva e coercitiva no combate 
aos crimes e contravenções; 

§ Implantação de sistema, em conjunto com Polícia Civil e Militar, de 
monitoramento  e instalação de câmeras em vias públicas, com vistas à cobertura 
integral dos pontos de maior potencial de ocorrências delituosas; 

§ Instalação de guaritas em pontos estratégicos, de forma a inibir e coibir atos de 
violência, e garantir maior segurança à população, especialmente aos grupos mais 
vulneráveis (mulheres, adolescentes, crianças, idosos); 

§ Criação de Patrulha Comunitária, realizando rondas nos bairros, com viaturas 
especificas e policiamento 24 horas, e como apoio ao efetivo da Polícia Militar. 
A viatura de cada área estará ao alcance dos respectivos moradores, através de 
aplicativos e serão monitoradas por câmeras e GPS. Os policiais terão capacitação 
específica e estarão vinculados a uma política de incentivos salariais; 

§ Criação de Patrulha específica para atendimento de casos referentes à lei Maria 
da Penha.  

§ Melhoria das Condições de trabalho da Guarda Municipal, tendo em vista a 
necessidade de  infraestrutura e logística adequadas ao desempenho das 
atribuições dos servidores da Guarda Municipal, incluindo instalações físicas, 
veículos, sistemas de informação, sistemas de comunicação, equipamentos, 
insumos, uniformes,  adequados ao local de atuação; 

§ Formação continuada da Guarda Municipal, através de cursos de formação e de 
capacitação, abordando transversalmente a adoção de condutas humanizadas de 
respeito aos direitos humanos e de responsabilidade social; 

 
 



 

 

 
 

§ Valorização dos trabalhadores(as) da Segurança, o que significa aprimoramento 
da carreira, formação continuada, garantia de concurso público e salários dignos, 
condizentes com os riscos inerentes à função; 

§ Criação de convênio com a PM/PE para a implantação de postos policiais em cada 
um dos 3 distritos do município; 

§ Criação da guarda patrimonial, de trânsito e da guarda ostensiva (armada) depois 
de adotados os procedimentos adotados pelas polícias militares e mediante 
concurso público; 

§ Projeto Escola Segura – projeto específico para garantir a segurança do 
patrimônio das escolas, bem como dos professores, servidores e alunos – com uso 
de monitoramento, patrulha e guardas escolares; 

§ Reivindicação ao Governo do Estado de Companhia Independente para 
Garanhuns (BIESP); 

§ Reivindicação ao Governo do Estado da criação de nova sede para a FUNASE, 
tendo em vista a instalação da mesma em local apropriado; 

§ Realização de estudo de verificação da viabilidade de criação do Programa de 
Agentes de Defesa Social, como trabalho complementar e preventivo de 
segurança pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 
 
 
AÇÕES 
 

§ Criação da Diretoria da Juventude, junto à Secretaria de Esporte e Lazer, para a 
realização de estudos, pesquisas, elaboração e execução de políticas públicas 
voltadas para os jovens; 

§ Construção de campos de futebol, com iluminação, em cada um dos bairros da 
cidade; 

§ Criação de Academias da Cidade, com foco no Esporte e Lazer, para crianças e 
adolescentes; 

§ Criação de uma piscina olímpica municipal, voltado para o incentivo da natação 
como importante modalidade esportiva; 

§ Reestruturação e construção de novos equipamentos de lazer, no Parque Euclides 
Dourado, incluindo a construção de vestuário e cobertura das quadras de esportes, 
visando à sua utilização também durante o período de chuvas; 

§ Término do campo de futebol do Parque Euclides Dourado, no primeiro ano do 
mandato; 

§ Criação do FUNDESPORTE, para seleção de projetos anuais de incentivo à 
pratica de esportes; 

§ Implantação de unidade do Conservatório Pernambucano de Música em 
Garanhuns; 

§ Programa JOVEM CONSCIENTE, que consiste no mapeamento da situação dos 
jovens residentes em Garanhuns (zona urbana e rural), com vistas à criação de 
robusta política pública, territorialmente descentralizada, de acesso aos jovens a 
áreas geralmente acessíveis apenas às camadas de maior poder aquisitivo, a 
exemplo de: 

- aulas de reforço escolar; 
- aprendizado de novos idiomas; 
- aulas de balé, dança popular; 
- artes marciais (judô, karatê, Jiu jitsu,  
- instrumentos musicais (de corda, de sopro, de percussão) 
- Esportes (voleibol, basquetebol, handebol, futebol de salão, etc.) 
- Cultura popular e erudita (teatro, literatura, dança popular, balé, entre 
outros. 

§ Programa de Incentivo à criação de clubes e coletivos de jovens visando à defesa 
de causas e promoção de ações coletivas nas áreas de cultura, meio ambiente, 
assistência social, esportes, aprendizado de novas habilidades, etc.  

 



 

 

 
 

§ Programa de Incentivo à ocupação dos espaços públicos para a produção e 
disseminação de ações culturais;  

§ Criação de mecanismos e de incentivo à participação dos Jovens no controle social 
das atividades dos órgãos municipais, como forma de aprendizado e exercício da 
cidadania; 

§ Programa de Incentivo ao Futebol Amador, com o incentivo à realização de 
campeonatos municipais e regionais – sempre com a inclusão dos jovens das 
comunidades rurais; 

§ Reestruturação e ampliação do Programa Bolsa Atleta e Criação do Fundo de 
Esportes de Garanhuns; 

§ Reconstrução, em parceria com o Governo do Estado e União, da Casa do 
Estudante de Garanhuns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

POLÍTICAS PARA AS MULHERES 
 
Nossa políticas de governo voltadas para as mulheres terá 4 eixos principais de atuação: 
 
1) Fortalecimento da Secretaria da Mulher 
 

§ Com melhor estrutura física e de recursos humanos, de modo a permitir o 
atendimento às demandas do seu público-alvo., especialmente o acompanhamento 
dos casos de violência, bem como para amparo social e psicológico; 

 
2) Autonomia econômica das mulheres 
 

§ Criação de um Programa de capacitação permanente específico para atender à 
realidade das mulheres do município, isto é, com a descentralização dos cursos de 
qualificação, levando-os aos bairros mais afastados, aos distritos e à zona rural; 

§ Criação do Centro de Produção e Comércio da Mulher de Garanhuns; 
§ Criação de um marketplace (Loja Virtual onde as mulheres produtoras e artesãs 

de Garanhuns possam vender seus produtos na Internet). 
 
3) Combate à violência contra as mulheres, priorizando a prevenção 
 

§ Realização de ações preconizadas pela Lei Maria da Penha, de proteção e 
promoção dos direitos das mulheres na forma de seminários, encontros e palestras 
em escolas, associações de bairro, clube de mães e outras entidades; 
Aumento do número de viaturas na Delegacia da Mulher para garantir 
atendimento rápido às demandas; 

§ Garantia do funcionamento da Delegacia da Mulher 24h e fins de semana, a partir 
de convênio com o Governo do Estado; 

§ Criação do mapa de monitoramento da violência doméstica contra a mulher no 
município; 

§ Instalação do Centro de Referência da Mulher; 
§ Criação do Conselho Municipal de Direitos da Mulher 
§ Criação da Casa de Acolhimento para Mulheres vítimas de violência doméstica, 

com atendimento psicossocial especializado voltado às mulheres em situação de 
vulnerabilidade, bem como de seus filhos/as; 

§ Oferta de serviços articulados ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de trabalho entre os poderes 
Executivo, Judiciário e Legislativo, com os movimentos de mulheres e com os 
diferentes grupos e segmentos sociais comprometidos com a luta pelo fim da 
violência contra as mulheres; 



 

 

 
 
4) Melhoria da qualidade de vida das mulheres, em ação integrada com as demais 
secretarias municipais relacionadas: 
 

§ Secretaria de Educação - Melhoria do atendimento e implantação de novas 
creches; 

§ Secretaria de Saúde - Criação do Centro de Saúde da Mulher; 
§ Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Programa de qualificação 

profissional voltado para s mulheres; 
§ Secretaria de Assistência Social – Criação de programas e ações voltadas às 

peculiaridades das mulheres; 
§ Secretaria de Agricultura e Abastecimento – Programa Agro Mulher, voltado para 

as mulheres agricultoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Em relação à assistência social, é nosso propósito atuar em consonância com o Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS,  articulando, apoiando, capacitando, assessorando 
e cofinanciando programas e profissionais nos municípios, de forma a viabilizar, com 
qualidade e proximidade, os serviços de acolhimento, proteção e assistência; 

Ademais é fundamental a atenção aos serviços integrados de atenção a mulheres, negros 
e negras, jovens, idosos e deficientes, vítimas de qualquer tipo de violência, além do 
atendimento às comunidades tradicionais, sempre levando em conta o cuidado especial 
com as pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
 
 
PROPOSTAS 
 
AÇÕES  
 

§ Implantação de um CRAS Itinerante, com vistas a garantir o acesso e atendimento 
à população de áreas mais distantes, ou isoladas, do município; 

§ Criação da Lei de regulamentação do Novo Marco Legal das Organizações da 
Sociedade Civil (MROSC), no município, com vistas à ampliação das parcerias 
com tais organizações, especialmente naquelas localidades em que a atuação de 
alguma OSC possa ser mais vantajosa do que o uso da máquina pública; 

§ Implantação dos serviços da Proteção Social Básica noo domicílio, para pessoas 
com deficiência e pessoas idosas, de acordo com a disponibilização de co-
financiamento federal; 

§ Ampliação da inclusão dos beneficiários nos Benefícios de Prestação Continuada 
(BPC) e no Programa Bolsa Família, nos CRAS, bem como o público prioritário 
nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV); 

§ Adequação dos espaços físicos existentes, conforme normativas vigentes, o que 
implica a revitalização, a modernização e a manutenção da infraestrutura física, 
do mobiliário e dos equipamentos eletroeletrônicos das unidades de assistência 
social; 

§ Realização de formação permanente para os trabalhadores da Proteção Social 
Básica; 

§ Construção das sedes para os CRAS e CREAS já existentes (em funcionamento 
em sedes locadas); 

§ Realização de novo concurso público para seleção de servidores para composição 
das equipes de Proteção Social Básica Existentes e dos serviços a serem 
implantados; 



 

 

 
 

§ Ampliação da cobertura de proteção integral às crianças, adolescentes, adultos, 
portadores de deficiência e idosos; 

§ Implantação de república para jovens de 18 a 21 anos; 
§ Criação de abrigo municipal para crianças e adolescentes em situação de rua; 
§ Criação de um centro pop; 
§ Ampliação de metas de acompanhamento das famílias referenciadas pelo 

CREAS, de forma territorializada, a fim de atender 100% da demanda de violação 
de direitos; 

§ Implantação de centro dia para idosos e centro dia para pessoas com deficiência, 
preferencialmente por meio de cofinanciamento estadual e federal; 

§ Discussão e construção de padrão de qualidade dos serviços prestados pelas 
unidades integrantes da Proteção Social Básica (orientações técnicas e normativas 
municipais); 

§ Criar mecanismos de participação e controle social, dos cidadãos e cidadãs, e dos 
conselhos setoriais, no orçamento, no planejamento e na execução das políticas 
públicas de assistência social; 

§ Construção de um Centro de Convivência de Idosos; 
§ Criação de Casa de Apoio no Recife, para pacientes e acompanhantes da área de 

saúde 
§ Criação de um Restaurante Popular na área central da cidade; 
§ Apoio à construção da Ala Masculina do Abrigo São Vicente de Paulo; 
§ Fortalecer a atuação do Conselho Tutelar e dos demais Conselhos Municipais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


