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• INTRODUÇÃO 

É com muito orgulho que a Coligação “União Popular pelo trabalho, progresso 

e paz” apresenta as diretrizes para Programa de Governo da candidatura de Altair Júnior 

para Prefeito e Karla Dimensão para Vice Prefeita. 

O Município de Palmares vive um novo tempo. Com muito esforço e 

planejamento realizado desde janeiro de 2017, a Administração Municipal conseguiu 

equilibrar suas contas e manter o adimplemento dos salários de todos servidores ativos 

e inativos rigorosamente em dia. 

Este grande alinhamento das contas públicas se deu em um dos piores cenários 

de crise econômica da história do país, aliado a uma série de endividamento do 

Município ocasionado por gestões passadas, como por exemplo o vultoso desconto de 

precatórios no FPM retendo quase 24 milhões de reais nos últimos 3 anos e 10 meses.  

Em que pese todo cenário financeiro desfavorável, a Administração do 

Município de Palmares conseguiu realizar uma série de obras e ações que estão 

beneficiando milhares de palmarenses como por exemplo, calçamentos, saneamento 

básico, recapeamento asfáltico, construção e revitalização de praças, investimentos na 

Zona Rural, Educação, Saúde e Desenvolvimento Social.  

Depois destas grandes transformações e do saneamento das contas públicas, é 

preciso inaugurar um novo ciclo de mudanças e avanços, para superar problemas 

estruturais de décadas que ainda impedem o desenvolvimento pleno para uma Cidade 

mais justa e para garantir que não ocorrerão retrocessos nas importantes conquistas 

obtidas nos últimos 03 anos e 10 meses. Este novo ciclo estará assentado nos pilares do 

desenvolvimento econômico e social.  



 
Palmares vive um momento de inovação e superação. Tempo de reconhecer 

que muito foi feito, mas que ainda existem grandes desafios pela frente. É tempo de 

manter o que está dando certo e realizar as mudanças que ainda precisam ser feitas. 

É hora de unir forças com Altair Júnior e Karla Dimensão, mas 

fundamentalmente com a população. Essa união é a certeza de mais resultados para 

Palmares. O compromisso de Altair Júnior é contribuir nas ações para fortalecer os 

serviços públicos municipais e promover um grande salto de desenvolvimento em 

Palmares, consolidando nossa cidade como a Capital da Mata Sul em saúde, educação e 

desenvolvimento social. Um governo com as melhores propostas para colocar sempre 

as pessoas em primeiro lugar. 

➢ EDUCAÇÃO 

PROPOSTA  01 -  

Construir três novas creches voltadas para alunos de 0 a 3 anos de idade e estruturar nas 

escolas da rede municipal: a) Escola Municipal Etelvino Lins; b) Escola Municipal Dom 

Reinaldo Punder; c) Escola Municipal Luiz Carlos Silles; d) Escola Municipal Monsenhor 

Abílio Américo Galvão; e d) Escola Municipal Dr. Rosemiro Rodrigues, os equipamentos 

adequados e insumos para crianças na idade do pré-escolar (04 e 05 anos), objetivando 

oferecer educação infantil para uma parcela considerável de crianças, da área urbana e 

zona rural,  residentes no Município. 

PROPOSTA  02 – 

Implantar a partir de 2022 escolas municipais de tempo integral garantindo aos 

estudantes do ensino fundamental maior tempo para aprender e desenvolver atividades 

multiculturais e esportivas, viabilizando uma ampla formação cidadã.  

PROPOSTA  03 -  

Promover curso de formação e qualificação para todos os professores da rede municipal, 

independente da função que ocupe nas escolas e na Secretaria de Educação, focando 

em questões contextual e contemporânea que sejam fundamentais para uma boa 

prática pedagógica, de gestão e de coordenação.  



 
 

PROPOSTA   04- 

Equipar todas as escolas municipais, a Biblioteca Municipal Fenelon Barreto e a sede da 

Secretaria de Educação, com cabeamento de qualidade para a rede de internet e wi-fi, 

computadores portáteis, suporte adequado de TI, laboratórios de informática e 

equipamentos/software, garantindo aos estudantes a passagem do ensino analógico 

para o digital com a possibilidade de uma melhoria na aprendizagem.  

 

PROPOSTA   05 -  

Garantir aos alunos da educação básica da rede municipal o fardamento escolar e o Kit 

do estudante, sendo: Bolsa, cadernos, lápis, caneta, cola, régua, caixa de lápis de cor, giz 

de cera e lupa, possibilitando que o estudante tenha melhores condições para uma boa 

educação escolar. 

 

PROPOSTA   06 –  

Oportunizar aos alunos, professores e funcionários da rede municipal, serviços 

especializados com profissionais habilitados nas áreas de psicopedagogia, psicologia e 

psiquiatria, visando apoiar sua formação integral e buscando sanar os danos causados 

pela pandemia da COVID-19. 

 

PROPOSTA   07 –  

Garantir que os programas de transporte escolar e merenda escolar sejam 

redirecionados para atender com mais amplitude e envolver um maior número de 

estudantes, oportunizando os insumos, os meios e o planejamento financeiro para o 

cumprimento do que estabelece a legislação vigente.  

 

PROPOSTA   08 –  

Promover políticas de valorização do professor e funcionário da rede escolar, 

oportunizando ações que possibilitem ao servidor: os direitos sociais básicos, salário 



 
justo, adequação de leis municipais voltadas para o magistério, respeito e liberdade de 

opinião e expressão, apoio às situações de vulnerabilidade referente a saúde e suporte 

nas garantias legais para a carreira profissional.  

 

PROPOSTA   09 –  

Manter a parceria firmada com o Governo do Estado para a execução e ampliação das 

diretrizes e metas do Programa Criança Alfabetizada, garantindo que a etapa de 

alfabetização e letramento das crianças de 05, 06, 07 e 08 anos de idade aconteçam com 

responsabilidade social do governo, da família e de todos que fazem a escola.  

 

PROPOSTA   10 –  

Ampliar e fortalecer políticas voltadas para a educação inclusiva, garantindo a todos 

aqueles que são portadores de deficiência a oportunidade e o direito de ter acesso aos 

estudos com dignidade e com os insumos, profissionais e equipamentos necessários 

para o pleno funcionamento das escolas.  

 

PROPOSTA   11 –  

Construir as quadras de esportes do Colégio Municipal Fernando Augusto Pinto Ribeiro 

e da Escola Municipal Profª Elisabeth Calado ( Escola Palco ).  

 

PROPOSTA   12 –  

Fortalecer a FAMASUL e FACIP, considerando:  

I – Plano de desenvolvimento Institucional; 

II – A qualidade de ensino; 

III – A valorização do corpo docente; 

IV – A valorização dos servidores administrativos; 

V – Apoio ao estudante; 



 
VI – Modernização da infraestrutura academica e administrativa.   

Ações para básicas para o quadriênio: 2021 a 2024:  

✓ Apoiar a criação do Curso de Direito na FACIP; 

✓ Ampliação de Cursos de Bacharelados ( Psicologia, Ciências Contábeis, Ciências 

da Computação) e Tecnólogos ( Gestão Hospitalar, Gestão Ambiental, Gestão de 

Agro Negócios, Sistema Biométrico) e dos Cursos de Pós graduação da FACIP; 

✓ Ampliação dos Cursos da FAMASUL com a implantação da Licenciatura em 

Educação Física e dos Cursos de Pós graduação da FAMASUL; 

✓ Desenvolver o Programa Campus Conectado, para toda comunidade acadêmica 

da FAMASUL e FACIP; 

✓ Atualizar o acervo físico bibliográfico da Biblioteca Universitária Ascenso 

Ferreira; 

✓ Apoiar pesquisa e publicações na área de iniciação cientifíca; 

✓ Desenvolver programas de extensão Universitária em espaço escolares e não 

escolares nas diversas comunidades atendidas pela FAMASUL e FACIP; 

✓ Firmar convênios com prefeituras da região para a realização de estágio 

renumerado para alunos da FAMASUL e FACIP; 

✓ Realizar concurso público para cargos para professor e administrativo; 

✓ Desenvolver Programa de Formação Continuada para professores da FAMASUL 

e FACIP ( Mestrado e Doutorado); 

✓ Desenvolver parcerias com vários orgãos públicos e privados nas áreas de saúde, 

meio ambiente, manejo de resíduos sólidos, cultura e empreendedorismo; 

✓ Manter e ampliar os programas de bolsas: ”Passos para o Futuro” e o PROUPE, 

junto ao governo estadual; 

✓ Aparelhar os espaços pedagógicos e administrativos com aparelhos tecnológicos 

a exemplo : computadores, impressoras, roteadores, datashow, etc.; 

✓ Humanizar espaços de convivência para profissionais que atuam no Campus 

universitário a exemplo de : motoristas, serviços gerais e outros; 



 
 

 

 

PROPOSTA   13 –  

Organizar e estruturar em 10 (dez) escolas municipais, bandas e fanfarras, compostas de 

todos os instrumentos ( de percussão e sopro ), trazendo de volta a participação escolar 

de Palmares nos concursos de banda.  

  

PROPOSTA   14 –  

Implementar ações pedagógicas para a rede escolar municipal atingir e superar os 

indicadores do IDEB e do SAEPE, de forma que os resultados sejam consequências de 

uma política sustentável de boas práticas de aprendizagem. 

 

PROPOSTA   15 –  

Garantir a realização anual dos jogos escolares municipais, com a participação das 

escolas particulares, municipais e estaduais, sendo uma ação coletiva e integrante das 

aulas de educação física e do projeto de fortalecimento do desporto estudantil.  

 

➢ DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

PROPOSTA 1-  

Prover e aprimorar os serviços de proteção social básica e especial, bem como 

programas, projetos e benefícios (Programa Bolsa Família e BPC) para famílias, 

indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal. 

PROPOSTA 2 

Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco, 

vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais 

cujo foco seja o cuidado com os mais necessitados. 

PROPOSTA 3 



 
Garantir condições físicas, materiais e de recursos humanos para os equipamentos 

públicos (CRASs, CREAS e CCI), atender as demandas em Plantão Social nos finais de 

semana e feriados e ampliar o atendimento nos CRASs, enquanto equipamento público 

de acesso as Políticas Públicas. 

PROPOSTA 4 

Criar e manter grupos de discussões e reflexões destinados às comunidades atendidas 

em todos os CRASs anualmente, de acordo com o diagnóstico sócio-territorial, 

realizando visitas às famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, 

referenciadas na área de abrangência de cada um dos 03 CRASs, de forma a identificar 

as demandas das famílias e regular os Serviços de Proteção Social Básica e Especial no 

Domicilio para pessoa com Deficiência, idosos e suas famílias.  

PROPOSTA 5 

Implantar sistema de informação, visando à construção de indicadores e índices 

territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que incidem 

sobre famílias/pessoas, nos diferentes ciclos de vida (crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos). 

PROPOSTA 6 

Implementar e implantar novas ações de qualificação profissional, promovendo e 

estimulando à cultura do empreendedorismo e da economia solidária, junto às famílias 

atendidas em todos os CRASs e as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 

(Geração de Emprego e Renda, por meio de cursos de qualificação e requalificação 

profissional), objetivando a criação de um polo de geração de renda. 

PROPOSTA 7 

Implantar e cofinanciar unidade de acolhimento para famílias em situação de rua (CASA 

de Passagem), buscanado a garantia dos direitos humanos fundamentais da população 

em situação de rua, propondo neste processo a construção do vínculo, do acesso e do 

acolhimento na rede. 

 

 



 
PROPOSTA 8 

Instituir a Lei Municipal do SUAS e o plano de cargos, carreira e salário dos trabalhadores 

do SUAS com foco na consolidação institucional do Sistema Único de Assistência Social. 

PROPOSTA 9 

Garantir a política de enfretamento e combate ao uso de drogas, tráfico de pessoas, 

exploração sexual e  erradicação do trabalho infantil, em parceria com o sistema de 

garantias de direitos e demais políticas públicas. 

PROPOSTA 10 

Implantar  o Programa Ruas de Lazer nas Praças nos finais de semana a fim de garantir 

às famílias em situação de vulnerabilidade social o acesso a cultura e ao lazer.  

PROPOSTA 11 

Construir uma sede própria para abrigar os Conselhos de Políticas Públicas e de direitos, 

fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de Assistência Social com espaço de 

democratização, negociação de consenso e de gestão compartilhada. 

PROPOSTA 12 

Garantir o combate às desigualdades como condição do desenvolvimento em nosso 

município, garantindo a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas 

as minorias, observando as diferenças étnico-raciais,  e qualquer outra forma de 

descriminação, promovendo a  efetivação de cidadania. 

PROPOSTA 13 

Executar os benefícios eventuais (Auxilio Natalidade, Auxilio Funeral e Programa de 

Segurança Alimentar e Nutricional – Cesta Básica), a população de baixa renda e em 

vulnerabilidade, e risco social e pessoal. 

PROPOSTA 14 

Instituir através de Lei Municipal o Programa Renda Cidadã que será um programa de 

transferência de renda do Governo Municipal (Bolsa Família Municipal) dos Palmares, e 

tem como objetivo atender famílias em situação de pobreza, com renda mensal familiar 

per capita de até meio salário mínimo nacional, prioritariamente até ¼ do salário 



 
mínimo, mediante ações complementares e transferência direta de renda, como apoio 

temporário do Município. 

PROPOSTA 15 

Assegurar ações voltadas à proteção social, orientação, apoio, atendimento,  e 

informação a população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à 

prevenção dos riscos, por situações de emergência e calamidade pública, a exemplo da 

COVID-19, entre outras. 

 

 

➢ DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 

 

PROPOSTA 01 

Aquisição de Alimentos Agricultura Familiar para PNAE e PAA; 

 

PROPOSTA 02 

Abertura da Sala da Cidadania (INCRA); 

 

PROPOSTA 03 

Projeto Piscicultura  (escavação de tanques e doação de alevinos); 

 

PROPOSTA 04 

Projeto de Credito Rural - PCR; 

 

PROPOSTA 05 

Assistência Técnica e Extensão Rural (CAR); 

 

PROPOSTA 06 

Programa Terra Pronta; 

 



 
PROPOSTA 07 

Construção de Agroindústrias (beneficiamento de frutas e pescado, doces e compotas e 

farinha e derivados); 

 

PROPOSTA 08 

Cursos Técnicos (Tratores e máquinas, beneficiamento de produtos alimentícios e 

cooperativismo); 

 

PROPOSTA 09  

Aquisição de Máquinas e Implementos;  

 

PROPOSTA 10 

Licenciamento Ambiental Municipal; 

 

PROPOSTA 11 

Ampliação da Coleta Seletiva (incluindo a logística reversa); 

 

PROPOSTA 12 

Implantação do PRAD e monitoramento da área a ser restaurada do antigo lixão; 

 

PROPOSTA 12 

Mapeamento e recuperação de nascentes; 

 

PROPOSTA 14 

Criação de Unidades de Conservação e 

 

PROPOSTA 15  

Construção de viveiro de mudas nativas, exóticas e frutíferas (arborização de ruas e 

praças. 



 
 

➢ DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 

PROPOSTA 1 

Promover anualmente o Liquida Palmares, incentivando a venda de produtos e 

serviços, impactando diretamente no desenvolvimento econômico; 

 

PROPOSTA 2  

Promover anualmente o Turismo na Praça (Dr. Paulo Paranhos); 

 

PROPOSTA 3  

Promover anualmente o FestSul Literário, valendo-se do potencial de produção de 

escritos, tradição do município; 

 

PROPOSTA 4  

Construir o memorial e centro comercial Severiano Lins, às margens da BR 101 no 

Engenho Capricho; 

 

PROPOSTA 5  

Investir no turismo Rural, Cultural e Criativo, incentivando e orientando a criação de 

circuitos, ações e roteiros de turismo, trabalhando de forma integrada com outras 

secretarias; 

 

PROPOSTA 6  

Desenvolver esforços junto ao Governo do Estado para construir um balneário às 

margens do reservatório da Barragem de Serro Azul; 

 

PROPOSTA 7  

Transformar a Casa Grande de Serro Azul em Museu do Açúcar; 

 



 
PROPOSTA 8  

Reativar o município de Palmares no Projeto Circuito das Águas da Mata Sul, 

fortalecendo a gestão turística do município por meio de parcerias (inclusive com a 

Usina de Arte de Santa Teresa-Água Preta) e participação social até 2024; 

 

PROPOSTA 9  

Promover a integração e conhecimento total da rede de serviços turísticos de 

Palmares até 2022; 

 

PROPOSTA 10  

Criar condições para a geração e ocupação de novos empregos no setor de turismo 

até o fim de 2023, promovendo o aumento na eficiência de infraestrutura adequada 

à atividade turística; 

 

PROPOSTA 11  

Atrair a participação das comunidades locais, bem como, incentivar, envolver e 

capacitar os produtores da agricultura familiar, artesãos e outros artistas 

Palmarenses de diversos segmentos, para parceirização com atividades voltadas ao 

desenvolvimento econômico e turismo; 

 

PROPOSTA 12  

Promover cursos sobre Empreendedorismo destinado a comerciantes e 

microempreendedores, através do SEBRAE; 

 

PROPOSTA 13  

Colocar em pontos estratégicos da cidade, sinalização indicativa de pontos turísticos 

do Município. 

 

 



 
➢ POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 

  

PROPOSTA 1  

Melhorias no acolhimento as mulheres vítimas de violência na secretaria, que é nosso 

serviço essencial e primordial, como a ampliação da sala de atendimento do CEAM 

(Centro de atendimento as mulheres), que funciona em nossa sede; 

PROPOSTA 2 

 Instalação de um dormitório/brinquedoteca, onde as mulheres vítimas de violência 

possam se instalar, até que a Secretaria da Mulher Estadual envie uma equipe para leva-

la ao abrigamento, onde na grande maioria das vezes às mesmas esperam horas com 

filhos menores na secretaria com todos os seus pertences; 

PROPOSTA 3 

Construção do nosso espaço ‘’Auditório Rozineide Farias’’, onde temos como projeto 

construir na área externa que é própria da nossa secretaria, um auditório para 

realizarmos nossas palestras de empoderamento feminino e conscientização da 

violência contra à mulher, salientando que, seria além de um grande ganho, também 

teria uma redução de custos, já que sempre o município aluga locais para que possamos 

realizar esses eventos, bem como, seria mais um espaço para realizarmos novos cursos; 

PROPOSTA 4  

Promover ainda mais campanhas de conscientização da violência contra à mulher no 

nosso município, ressaltando que nesses últimos anos tivemos bons resultados com as 

campanhas já elaboradas e realizadas pela secretaria, com total apoio do município; 

PROPOSTA 5 

 Dar continuidade à luta para a instalação da Delegacia da Mulher da cidade, diante das 

autoridades estaduais responsáveis, juntamente com o Prefeito Altair, que em sua 

gestão, esteve nesta luta nos apoiando; 



 
PROPOSTA 6 

Traçar novas metas juntamente aos setores envolvidos melhores condições as mulheres 

artesãs do município; 

PROPOSTA 7 

Intensificar capacitação para a Equipe da Secretaria da Mulher, bem como equipes de 

setores que tem acesso a população mais vulnerável, como, Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde; 

PROPOSTA 8 

 Melhorias nos principais Projetos existentes na Secretaria, como, Maria vai à Escola, 

Deixa Ela Trabalhar, Mão na massa, que são projetos que envolve a conscientização do 

que é a violência, como os cursos profissionalizantes que na maioria das vezes as 

participantes são mulheres já usuárias da secretaria e que através desses cursos, 

conseguimos tira-las de situações de dependência financeira e vulnerabilidade; 

PROPOSTA 9 

Lançamento de novos cursos profissionalizantes para as mulheres, como, telemarketing, 

pizza, sushi, marketing digital, redes sociais, administração financeira, entre outros; 

PROPOSTA 10 

Estender nosso projeto ‘’Mulheres que dançam bonito’’, para todas as outras 

comunidades que nos solicitam; 

PROPOSTA 11 

Estender nosso horário de atendimento na Secretaria da Mulher; 

PROPOSTA 12  

Criar projetos que cheguem até as mulheres da Zona Rural; 

 



 
PROPOSTA 13 

Intensificar parceria com Secretarias de Desenvolvimento Social e Saúde; 

PROPOSTA 14 

 Criar projetos lucrativos para as mulheres que são capacitadas pelos cursos 

profissionalizantes oferecidos pela nossa secretaria para que possam empreender 

diante daquilo que aprenderam; 

PROPOSTA 15 

Projeto Aluguel Social da Mulher, onde iremos elaborar juntamente com outras 

secretarias, uma forma de oferecer um lar para as mulheres que sofrem violência em 

suas casas e não saem por não terem para onde ir com seus filhos, pelo menos por um 

tempo de estabilização; 

 

➢ ESPORTES  

PROPOSTA 01 

CAMPEONATO PALMARENSE DE FUTEBOL  

Previsão Início: março – Término: junho 
 

PROPOSTA 02 

CIRCUITOS FESTIVOS EM HOMENAGEM AO TRABALHADOR (DIA 1º DE MAIO), COM 

ATIVIDADES DE VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA E FUTVOLEI (FEM. E MASC.), HANDEBOL 

(FEMININO E MASCULINO),  Iº TROFÉU ZUMBÍ DE ATLETISMO, CICLISMO, PAU DE SEBO, 

QUEBRA-PANELA, ETC. 

 

PROPOSTA 03 

CIRCUITOS FESTIVOS EM HOMENAGEM À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCÍPIO NO 
DIA 9 DE JUNHO. 



 
*Passeio Ciclístico pelas Ruas da cidade, Patins e Skates com sorteio de brindes ao final, 
no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. 
 
PROPOSTA 04 
 
CIRCUITOS FESTIVOS JUNINOS (CORRIDA DA FOGUEIRA) 
Dia 24.06 – 16h - Corrida da Fogueira 
Largada: Nova Palmares – Chegada: Pátio de Eventos Luiz Gonzaga  

 PROPOSTA 05 

IIIª LIGA DE FUTSAL (FEMININO E MASCULINO (Parceria com a LIGA DESPORTIVA DOS 
PALMARES) Jogos de Inverno 

*Início 1º de julho – Término: 31 julho. 

PROPOSTA 06 

JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE PALMARES (Masculino e Feminino)          Campo e 
Salão (Montar Grade com a Secretaria de Educação)                         Início: 1º de agosto – 
Término: 30 de setembro 

PROPOSTA 07 
COPA RURAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES  
Início: Dia 5 de setembro – Término: Dia 31 de outubro 
  
PROPOSTA 08 
DIA 7 DE SETEMBRO - TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA (Futebol de Campo Masculino e 
Feminino), Circuitos Rurais de Lazer (Passeios Turísticos pela Zona Rural), Troféus da 
Independência para Atletismo, Ciclismo, Skate e Patins. 
 
PROPOSTA 09 
COPA DE VETERANOS DOS PALMARES (FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO) 
Início: 1º de outubro -  Término: 28 de novembro 
 
PROPOSTA 10 
CIRCUITOS FESTIVOS EM HOMENAGEM AO PROFESSORES (em parceria com a Secretaria 
de Educação). Dia 15 de outubro. 
 
PROPOSTA 11  
TORNEIO DOS COMERCIARIOS DOS PALMARES – Campo e Society 
Início:  18 de outubro – Término: 06 de novembro 
 
PROPOSTA 12 
CIRCUITOS DE XADREZ E TÊNIS DE MESA 
Início: De 22 a 30 de novembro 



 
 
PROPOSTA 13 
CIRCUITOS DAS ARTES MARCIAIS – De Fevereiro a Dezembro (atividades realizadas de 
acordo com o calendário das Academias) 
 
  
JUVENTUDE 

1-Criação da Bolsa Atleta  

2- Implantação da praça para esportes radiciais .  

3- Garantir a reestruturação da Casa das Juventudes em parceria com governo de 

Pernambuco  

4- Criação de 01 Programa de Qualificação Rápida com (oficinas, cursos, workshops) 

tendo em vista novos paradigmas no trabalho juvenil: empreendedorismo, novas 

tecnologias e economia criativa. 

5- Criação do Projeto Juventude Saudável - em 100% das escolas municipais: Realizar 

atividades itinerantes, promovidas pelos postos de saúde, para levar informações e 

atendimento aos jovens em espaços públicos, centros culturais e esportivos e escolas. 

6-criação do passe livre estudantil- para uso nos ônibus urbanos da cidade .  

7-Aplicação da Lei do Jovem Aprendiz em 100% dos órgãos municipais e uma campanha 

municipal para adesão de empresas.  

8-Criação de programa de empreendedorismo juvenil que promova a qualificação 

profissional de jovens que atuam em áreas informais de trabalho com incentivo para 

formalização profissional através do MEI e apoio com linhas de crédito e microcrédito. 

9-Criação de selo – Empresário Amigo da Juventude com possibilidade de isenção fiscal 

a medida que contratem mais jovens – de acordo com a Agenda Nacional do Trabalho 

Descente, respeitando e apoiando seu período de estudo. 

10-Projeto de Incentivo financeiro a ações culturais, como os Saraus e a exibição de 

filmes, em bares da cidade de Palmares. 

11-Garantia de recursos para realização da Semana Municipal da Juventude .  

12- Festivais culturais da juventude nos distritos de Palmares . Valorizando os talentos 

da juventude local.  



 
13- criação de um circuito anual de skate, bike.  

14-Criar 01 programa de incentivo a profissionalização da juventude na área esportiva 

15- Criação de uma incubadora de projetos juvenis 

 

➢ SAÚDE  

01 – Manter e ampliar os programas de atenção básica à saúde da população, 

assistindo-a com procedimentos básicos e intensificando ações preventivas e 

ampliar a cobertura. 

 

02 – Manter e ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e 

hospitalares do SUS. 

 

03 – Construir o Laboratório Municipal. 

 

04 – Ampliar o número de equipes de saúde da família, realizando concurso e ou 

processo seletivo para agentes comunitários e endemias. 

 

05 – Construir, requalificar e/ou ampliar prédios no espaço urbano e rural para 

instalação de novas unidades de saúde . 

 

 

06 – Manter e ampliar o Programa Saúde na Escola – PSE, com vistas a promover 

a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção; contribuir para a construção 

de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos 

humanos. 

 

07 - Implantar programa de atenção domiciliar, promovendo a saúde, prevenindo e 

tratando de doenças em domicilio, integrando as redes de atenção à saúde, através 

da estratégia de saúde da família; 

 

08- Implantar o programa “Remédio em Casa”, para os acamados cadastrados na 

rede municipal; 

 

09- Implantar / Construir unidades de Atenção Básica nos Quilombos  . 

  

11- Implantar / Construir um Hospital Municipal da Mulher. 

  

12- Implantar a Sistematização do Atendimento Farmacêutico em 100% das 

unidades de saúde com farmácia. 



 
 

13- Implantar e manter serviços ambulatoriais para atendimento de Obstetrícia 

de Média Complexidade (pré-natal de risco intermediário e alto risco) adequado 

a demanda do número de gestantes. 

 

14- Manter as ações de enfrentamento ao novo CORONAVÍRUS. 

 

15- Construir uma Sede própria para o Centro de Reabilitação Física e 

Intelectual, CER tipo II. 

 

➢ CULTURA  

1° - Fortalecer o Cine Teatro Apolo e as atividades realizadas no local; 

2° - Recuperar o Casarão do Alto do Inglês;  

3° - Criação da Feira de Artesanato no Pátio da Fundação de Cultura; 

4° - Realização dos Eventos do Calendário Nacional e Municipal: 

    • Carnaval 

    • São João 

    • Forromares 

    • Padroeira 

    • Emancipação 

5° - Manter o Festival da Canção; 

6° - Incentivar as Oficinas de: 

    •Teatro 

    •Dança 

    •Artesanato 

    •Cinema  

    E Outros  

7° - Criação do Projeto: "Cultura nos Distritos" 

8° - Manter a participação de Palmares na Fenearte; 

9° - Realização do Natal na Praça; 

10° - Manter a Valorização dos Artistas, com espaço nos Eventos e pagamentos dos 

cachês em dia. 



 
 

 

 

➢ Saae  

 

- Ampliação da estação de tratamento de Japaranduba.  

 -Criação da tarifa social para pessoas de baixa renda. 

- Renovação frota. 


