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A RENOVAÇÃO COMEÇA AGORA 

 

 

 

A "construção" de um plano de governo é algo complicado, difícil, mas ao 

mesmo tempo, é gratificante, pois é no plano de governo que nós 

passamos para o documento, passamos para o escrito, os nossos anseios e 

ideais de construção da nossa sociedade. 

Para muitos, serão apenas "sonhos" ou promessas impossíveis de se 

realizar, mas é preciso começar, dar os primeiros passos, e mostrar que 

sim, é possível construir uma Palmares voltada para o futuro ! 

Além disso, um plano de governo não é apenas o sonho de UM 

governante. Ele é um conjunto de anseios de uma população, de um povo, 

que espera que o melhor aconteça na sua cidade, e que o gestor saiba 

escutar o seu povo, consiga escolher os melhores projetos, traçar os 

melhores planos e assim, realizar as coisas que são possíveis, e fazer com 

que o maior número de sonhos possíveis, se tornem realidade. 

Em nossa caminhada, sabemos que muita coisa irá mudar, mas para que 

continuemos no caminho certo, temos que escolher alguns pilares, os 

quais devem ser o nosso norte, para que saibamos acertar esse caminho, 

e que a gente imagina que ao final da caminhada, que nunca irá acabar, 

possamos olhar pra trás e ver que construímos muita coisa juntos, e que 

ainda há muito mais, para que a nossa Palmares se orgulhe da construção, 

da obra, e principalmente do seu resultado final. 

 

ALEXANDRE DA ROCHA LEÃO 

 

  



 

INTRODUÇÃO 

 

Para evitar o espontaneismo, ou a especulação, devemos traçar em papel, 

e ter todas as ideias registradas para nortear a nossa atuação, no papel de 

gestores e transformadores de uma sociedade. 

Além disso, para que todos possam nos cobrar, e para atingir os nossos 

objetivos de dias melhores para o povo palmarense, escolhemos alguns 

EIXOS DE ATUAÇÃO para que a nossa administração seja reconhecida pelo 

povo como pessoas que pensam NOVO, que pensam NO FUTURO, e 

sobretudo, que pensa no seu povo, na sua gente. 

Alex freitas 

Coordenador do Programa de Governo 

 

  



 

MISSÃO, VISÃO,VALORES 

 

MISSÃO 

Nossa missão, não apenas como seres humanos, é de estarmos em 

constante mudança para não apenas “acompanhar” a evolução do homem 

mas, como administração pública, ser este vetor de transformação. 

Ajudar para que as pessoas transformem a sua vida, a sua 

comunidade,tudo ao seu redor, e sejam cidadãos de respeito, e que 

tenham também a sua vida e seus direitos respeitados. 

 

VISÃO 

Agentes de transformação da nossa sociedade, da nossa terra, de forma a 

trazer o desenvolvimento econômico e social, com o resgate dos valores 

esquecidos, do peso que a cidade tinha como polo regional de saúde, de 

comércio e de cultura. 

VALORES 

Os valores a serem explorados, e difundidos pelo nosso modelo de gestão, 

serão sempre os princípios da honestidade, da transparência, da 

humildade, do respeito e da coragem, para fazer o que precisa ser feito, 

para tornar o nosso povo LIVRE mais uma vez. 

 

  



 

EIXOS DE ATUAÇÃO - SAÚDE 

Reorganizar a gestão de saúde do município, promovendo e criando ações 

para agilizar o atendimento, além da transparência no uso de seus 

recursos 

 

∙ Promover a saúde física e emocional em todo o município 

∙ Promover a segurança alimentar e nutricional 

∙ Recuperação dos postos de saúde do município 

∙ Recuperação das frotas de ambulância 

∙ Criação de um sistema de Marcação Virtual/Eletrônica de consultas 

∙ Ampliação da cobertura dos agentes de saúde municipal 

∙ Reabertura do Hospital Menino Jesus, como autarquia municipal de 

saúde, fazendo as devidas adaptações para transformá-lo no Hospital da 

Mulher, um hospital de referência no atendimento à saúde feminina 

 

  



 

EIXOS DE ATUAÇÃO - EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

Promoção das manifestações culturais da nossa cidade, com o resgate aos 

valores, aos símbolos, aos personagens históricos, e criação de laços com 

a nossa juventude, perpetuando histórias, enaltecendo fatos e 

acontecimentos, transformando a cultura, a educação, em agentes 

transformadores da realidade social do nosso povo 

 

∙ Reforma de escolas e climatização das salas de aula 

∙ Reforma das creches e climatização 

∙ Criação de creches para a zona rural, para atender os engenhos 

circunvizinhos 

∙ Promover a educação e a cultura com a realização de festivais, 

feiras e eventos 

∙ Apoio aos artistas locais, e estímulo a jovens artistas, com a 

criação de um centro cultural 

∙ Apoio à criação de grupos de teatro, de música, de dança, de 

cinema, de arte 

∙ Restauração e revitalização de casas e casarões históricos da 

cidade, com a reconstrução e preservação de suas fachadas 

∙ Respeito à Lei do Piso (piso salarial para professores) 

∙ Restauração, manutenção, ampliação da escola de Serro Azul, 

transformando-a em Escola de Referência 

∙ Uso das dependências da estação ferroviária como promoção 

das atividades culturais de Palmares 

∙ Uso do Teatro Cinema Apollo, para apresentações culturais, 

saraus poéticos, espetáculos musicais, dando o devido uso ao 

instrumento de cultura municipal 

 

  



 

EIXOS DE ATUAÇÃO - ESPORTE, TURISMO E LAZER 

Total apoio e incentivo aos equipamentos existentes, e criação de novos 

equipamentos, que possam trazer aos munícipes, festas, eventos e 

acontecimentos, reforma e criação de locais para incentivo ao turismo, e 

ao lazer, dando incentivo para a Indústria do Turismo, como fonte de 

transformação 

∙ Reforma e manutenção de todos os equipamentos de esporte 

municipais 

∙ Criação de academias da cidade nos principais bairros 

∙ Reconstrução do ginásio de esportes O Portelão 

∙ Revitalização dos campos da Rede e do Ulissão 

∙ Melhorias nos campos da zona rural com inclusão de alambrados 

e refletores 

∙ Criação de calendário esportivo de eventos, que incluem futebol 

de campo, de salão, volley, handebol, etc 

∙ Apoio total do município a ações voltadas ao turismo, seja no 

suporte a eventos, áreas de lazer, exploração de áreas naturais 

∙ Em áreas públicas (banhos, cachoeiras, trilhas), suporte do 

município para a criação, manutenção, apoio à segurança, 

limpeza, desses equipamentos 

∙ Criação de parque agro-ecológico, para exploração e visitação 

das famílias a áreas rurais, com catalogação de árvores e 

espécies, criação de um museu natural, entre outras atividades 

ligadas à agro-ecologia 

∙ Investimentos em infraestrutura e segurança na criação dos 

polos turísticos de Pirangi e Serro Azul, mediante a 

implementação do turismo ecológico com trilhas, tirolesas, rapel 

e utilização da barragem Governador Eduardo Campos com 

incentivos à prática de esportes náuticos 

∙ Concessão de incentivos à investidores do setor hoteleiro e de 

bares e restaurantes nos polos de Pirangi e Serro Azul 

∙ Conclusão da estrada de Serro Azul que liga Palmares à Bonito 

∙ Criação de um PÁTIO de eventos, estruturado, com Palco, 

Camarins, restaurantes, estacionamento, banheiros, sala de 

imprensa 



 

∙ Criação de Calendário de Eventos, com 6 grandes festas com o 

total apoio do município, sendo : 

● Pré Carnaval (fevereiro) 

● Vaquejada e Cavalgada (abril) 

● São João (junho) 

● MotoFest  / RockFest (agosto) 

● Forromares (outubro) 

● Festas da Padroeira (dezembro) 

  



 

 

 

EIXOS DE ATUAÇÃO - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 

Um dos maiores identificadores da falta de administração pública é o caos 

urbano, em uma cidade com apenas 60 mil habitantes, que não consegue 

ser ordenado publicamente em seu trânsito, dificultando a locomoção de 

seus moradores num caos vergonhoso, onde detecta-se a falta de 

estrutura, de comando, de organização 

 

∙ Disciplinamento do trânsito na cidade 

∙ Criação de acessibilidade nas calçadas e prédios da 

administração pública 

∙ Criação de áreas de estacionamento público 

∙ Cadastro, treinamento, auxílio aos mototaxistas 

∙ Emplacamento dos mototaxistas 

∙ Organização e reforma da Rodoviária Municipal 

∙ Melhoramento e regulação dos concessionários de Transporte 

público 

∙ Melhor suporte ao agentes de trânsito 

∙ Estudo de viabilidades técnicas, para alargamento de algumas 

ruas, facilitando o fluxo de veículos 

∙ Proteção ao pedestre, incluindo projetos para recuperação de 

calçadas 

∙ Criação de uma rede de vias cicláveis, com uma ciclofaixa 

cortando o eixo principal da cidade, de Japaranduba até a Orla 

do Rio Una, e outra cortando da Cohab II ao centro 

∙ Fiscalização, fazendo valer a lei de circulação, com a criação de 

um cinturão no centro da cidade, onde veículos de grande porte 

NÃO poderão circular em horários específicos, o que aumentará 

a fluidez do trânsito e desafogará o centro da cidade 

∙ Reforma de placas verticais e horizontais no perímetro urbano 

∙ Pavimentação das principais ruas da cidade com recapeamento 

asfáltico, calçamento de todas as ruas secundárias 



 

EIXOS DE ATUAÇÃO - GERAÇÃO DE EMPREGO 

Uma das maiores expectativas dos moradores da nossa cidade, quando se 

fala em mudança, em crescimento, em reorganização, é ver Palmares não 

apenas como “exportadores” de mão de obra, mas, que seus filhos sejam 

qualificados e que vivam e trabalhem na cidade. 

Para isso, o município deve tomar ações que sejam capazes  de 

impulsionar a dinamização econômica e a geração de emprego da sua 

população 

∙ Criação de um programa de isenção fiscal e estímulo ao 

investimento para implantação de atividades econômicas para a 

geração direta de empregos 

∙ Oferecer formação técnico-profissional e empreendedorística 

aos jovens e adultos, promovendo a integração ao mercado de 

trabalho 

∙ Parceria com órgãos do Sistema S (SENAI, SESC, SENAR, SEBRAE) 

para implantação de cursos de qualificação e profissionalizantes, 

preparando jovens e população em geral para o mercado de 

trabalho 

∙ Apoio a criação de micro e pequenas empresas/fábricas em 

nossa cidade para gerar uma indústria que absorva a mão de 

obra disponível, em parceria com cidades amigas, aproveitando 

o nosso potencial hídrico, a nossa facilidade de acesso pela BR 

101 e a nossa proximidade de grandes centros, como o Recife, 

Maceió, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama 

 

  



 

EIXOS DE ATUAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE À POBREZA, 

DIREITOS HUMANOS E MULHER 

Elaboração de serviços, programas e projetos de assistência social, não 

focando apenas no repasse de recursos financeiros, ou de alimentos, já 

que isso não é política emancipatória de combate à exclusão 

 

∙ Inserção de pessoas vulneráveis em programas de 

ressocialização, de aprendizado, de formação 

técnico-profissional, dessa forma promovendo a integração ao 

mercado de trabalho 

∙ Implantação de um CRAS da zona Rural 

∙ Implantação de um CAPS para atender a saúde da população, 

usuário de Álcool e outras drogas 

∙ Criação de um Balcão da Cidadania para a retirada de 

documentos, e a utilização de projetos sociais, com vistas à 

assistência a nossa população, em projetos de apoio e incentivo 

à humanização de seus personagens 

∙ Apoio aos grupos de cuidados aos animais existentes na cidade, 

e criação de um lar para adoção e cuidados desses animais, 

como forma de controle de zoonoses, evitando animais soltos 

nas ruas da cidade 

 

  



 

EIXOS DE ATUAÇÃO - SEGURANÇA 

Um dos maiores problemas no nosso município está na segurança, ou na 

falta dela. O município tem por obrigação, fazer a sua parte para que seus 

moradores tenham o acesso a um mínimo de segurança física, 

patrimonial, bem como os órgãos e instituições públicas. Para isso, faz-se 

necessário apoiar, modernizar, aparelhar os instrumentos, de forma a 

aumentar a segurança, e proteger a vida 

 

∙ Apoio à Guarda Municipal, com capacitação e treinamento para 

permissão do uso de armas de fogo 

∙ Treinamento dos agentes de guarda municipal e de trânsito 

∙ Instalação de câmeras de segurança nos principais pontos da 

cidade 

∙ Criação de uma estação de monitoramento, 24 horas por dia 

acompanhando os principais pontos da cidade, que ajuda a inibir 

ação de vândalos e de maus feitores 

∙ Descentralização da Guarda Municipal, colocando pontos de 

apoio em vários bairros da cidade 

∙ Implantação do Projetos educativos, com visitação de agentes de 

segurança às escolas, em ações educativas e de alerta 

 

  



 

EIXOS DE ATUAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO 

O principal ponto seria a criação de uma ouvidoria, como forma de trazer 

os moradores para uma maior participação nos rumos da cidade, bem 

como nas denúncias, e apoio para que a administração saiba onde estão 

os problemas, e tenha mais efetividade na resolução destes 

∙ Criação de uma ouvidoria 

∙ informatização e criação de um sistema da secretaria de infra 

estrutura, para uma maior agilidade no atendimento a 

problemas estruturais, como buracos, iluminação, vazamentos 

de água e esgotos, acúmulo de lixo 

∙ criação de sub-prefeituras nos distritos, como forma de agilizar 

as ações para aquelas localidades, e aumentando a participação 

dos seus moradores, nas decisões locais 

∙ criação de uma “prefeitura digital”, como forma de integrar os 

serviços às modernidades dos aplicativos, e aumento da 

velocidade na tomada de decisões e resolução de conflitos 

∙ revitalização da feira livre do mercado público, aumentando a 

limpeza e segurança dos mercados do centro, da Cohab II 

∙ reestruturação da feira da sulanca, alavancando o instrumento 

como forte ponto de comércio, ajudando a desenvolver a cidade 

como polo regional de comércio 

∙ Criação de uma central de abastecimento de hortifruti 

granjeiros, concentrando dessa forma os produtores e 

compradores, barateando custos de alimentos, ajudando no 

escoamento de nossa produção 

∙ Criação e Adoção de um Orçamento Participativo, onde a 

população terá voz em um instrumento democrático, e serão 

feitas as sugestões diretas da população na destinação das 

verbas públicas 

  



 

EIXOS DE ATUAÇÃO - POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

∙ A política e comunicação adotada, à partir do início da gestão, 

será de total transparência para o seu povo, das ações dos 

gestores e uso do dinheiro público.  

∙ A destinação das verbas, com compra de materiais, insumos, 

equipamentos, veículos, bem como a lista de funcionários, todos 

os gastos municipais, serão feitas de uma forma transparente, 

mostrando à população a honestidade e clareza que deve ser 

tratado o uso da verba pública 

 

 

  



 

MANIFESTO 

 

Essas e outras ações, esses e outros projetos, que serão incluídos no 

decorrer da nossa gestão, farão com que Palmares avance, em direção a 

um futuro que foi esquecido por muitos governantes, mas que nós não 

podemos deixar a vida passar e nada fazer em benefício do nosso povo. 

Dessa forma, queremos garantir ao nosso povo, o acesso à saúde, o apoio 

à educação, lazer para o nosso povo, e que também a nossa cultura seja 

resgatada, um crescimento econômico com geração de empregos, e 

aumento da segurança pública, através dessas ações que iremos 

implementar. 

Encontraremos para Palmares uma nova vocação e o turismo será uma 

grande porta de entrada para alavancar os investimentos e a geração de 

emprego em nossa cidade. 

Nada é fácil, mas quando um povo se junta as ações acontecem. Palmares 

voltará a ser a capital da Mata Sul, terra de cultura e de grandeza, terra 

dos poetas! Vamos juntos ser a renovação que nossa cidade precisa! 

 

Alexandre Leão 

 

 

 

 

 

 


