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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato Júnior de Beto e 

do Partido Progressista para a administração municipal no período 2021-2024. O 

conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir das reuniões ao longo 

da pré- campanha onde foram ouvidas as comunidades das  Áreas Urbana e Rural. 

O Plano ora apresentado traduz o anseio da população palmarense em muitas 

reuniões e diálogos realizadas ao longo da jornada para preparação do lançamento da 

candidatura. Trata-se de uma proposta de planejamento e futura implementação de 

políticas públicas,  na quais se vislumbram um amplo desenvolvimento social e 

econômico para a nossa Palmares. Neste sentido, busca-se contemplar em todos os 

setores,  nesse grande projeto de mudança, ideias inovadoras que tem como eixo central 

a articulação interinstitucional, parcerias entre instituições públicas e privadas que 

possam atuar conjuntamente fortalecendo as ações de responsabilidade social.  

Neste período de mandato, Júnior de Beto terá como meta implementar  um 

novo Modelo de Gestão na Administração Municipal, propondo e executando projetos 

estruturantes, necessários para a população, buscando resultados que melhorem e 

elevem a qualidade de vida dos palmarenses nas diversas áreas de atuação do Governo 

Municipal. 

No momento atual, se observa que um dos maiores anseios do Povo 

Palmarense está voltado ao emprego e renda que acreditamos ser um dos caminhos para 

tirar nossa cidade do atraso e minimizar em muito, o desemprego, a fome e a miséria 

que assolam nossa cidade. Na saúde estará o nosso grande desafio, no que diz respeito 

ao âmbito estrutural, fazendo com que a eficiência seja nossa marca, sendo assim 

combateremos as epidemias que tem atingido boa parte da população nos últimos 

tempos, incluindo o COVID 19. Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já 

existentes no município e implantar outros, que juntos garantam à comunidade uma 

assistência digna e contínua e preventiva, através das estratégias traçadas no corpo deste  

plano.  
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Entretanto, há que de considerar que hoje Palmares assiste à expansão do 

ensino superior e técnico em todo país, nas mais diversas áreas de formação acadêmica, 

realidade que demanda a adoção de estratégias capazes de garantir aos alunos o acesso 

a postos de trabalho. Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego 

para os jovens, a exemplo do estímulo à implantação de empreendimentos industriais 

no município, também passa a ser uma prioridade, bem como implantação de 

programas de   formação empreendedora com o intuito de criar um ambiente de 

empregabilidade e oportunidades. 

Sendo a vocação do município de Palmares predominantemente agrícola, 

não se concebe pensar o desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura, com base 

no desenvolvimento rural sustentável, nem pensar na geração de empregos sem que 

haja o aproveitamento desse potencial agrícola. Por essa razão, se pretendem fortalecer 

a relação com instituições como o SENAC, SEBRAE e SENAI que atuam no âmbito 

municipal/regional para a implantação de pequenas empresas (individuais ou 

cooperativadas) voltadas ao aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola 

local, conforme a vocação de cada comunidade. Ainda pensando na agricultura e no 

agricultor, a administração centrará esforços na manutenção das estradas vicinais por 

onde se escoa a produção e por onde trafega as pessoas que produzem. 

 
Outra ação de grande impacto da futura administração de Junior de Beto será 

no comércio Palmarense onde abrirá as portas para novos empreendimentos, e através 

de parcerias criará a casa do empreendedor, que dará suporte aos grandes, médios e 

pequenos empreendedores. Além dessas ações mencionadas, pretende-se estimular as 

empresas locais a assumirem uma postura proativa em relação à conservação dos 

equipamentos municipais, a exemplo das praças e quadras de esportes, e ao apoio a 

ações de cunho cultural e desportivo. 

 
Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da 

administração pública nas duas esferas Federal e Estadual, por meio de projetos 

voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias: emprego e renda, 

infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, habitação. 
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Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada 

a valores como trabalho, transparência, responsabilidade social, resultados, eficiência 

e criatividade e, acima de tudo, planejamento, (re)avaliação e monitoramento. Esses 

são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 

comprometida com os anseios da população, marca da trajetória política de Júnior de 

Beto. Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a 

legislação vigente (federal, estadual e municipal), obedecerão ao princípio da 

sustentabilidade econômica e socioambiental. 

 
Cabe ressaltar que este Plano não se configura numa ideia acabada ou 

imposta, mas apenas um esboço das principais reivindicações feitas pelo povo em 

nossas reuniões em cada bairro da zona urbana e nos engenhos da zona rural, estando 

aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e 

no decorrer da gestão, quando a administração se abrirá à participação da comunidade 

nas audiências públicas para o PPA/LDO/LOA e as conferências de Educação, Saúde e 

de Assistência Social. 

 
O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de 

planejamento e rigoroso acompanhamento de metas é igualmente sustentado sobre uma 

forte disciplina de execução e meritocracia, também possibilitará a coleta e análise de 

informações preciosas para a concepção de novas soluções para a cidade a médio e 

longo prazos, soluções que levarão a cidade a atingir um posicionamento compatível 

com a sua importância na região da zona da Mata Sul e no Estado de Pernambuco. 

 
O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto 

desempenho com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o 

idealismo do candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com 

envergadura e complexidade que demandarão uma administração moderna e 

extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades 

dos palmarenses. 
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PALAVRA DO CANDIDATO  

 

 

 

Ao povo palmarense,  

 

 

Ofereço a minha força de trabalho e a responsabilidade com o erário, a experiência para 

melhorar a vida das pessoas através de políticas públicas sérias, inclusivas e bem 

planejadas que priorizem o emprego, a renda, o desenvolvimento econômico sustentável, 

uma educação e saúde de qualidade que atendam aos anseios da população, além de 

incentivar e criar condições para que o esporte e o lazer envolvam jovens e crianças e que 

a mobilidade urbana e a segurança pública permitam que o nosso povo se sintam 

respeitados e amparados pelo seu governante.  

Que o povo se sinta partícipe da nossa gestão, na celebração das conquistas, no 

acompanhamento dos desafios e na superação das dificuldades!  

É Palmares voltando a ser feliz de novo!  

 

 

 

Cordialmente,  

Junior de Beto 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano de Governo foi elaborado a partir diversas reuniões comunitárias com 

representações de cidadãos palmarenses da área urbana e rural e de diferentes 

representatividades institucionais. Que a partir do sentimento e demandas das localidades, 

puderam ser transcritas e contempladas neste documento, que irá balizar os compromissos 

do candidato José Bartolomeu de Almeida Melo e dos partidos que formam a coligação 

progressista frente à Prefeitura de Palmares.   

As prioridades de governo e as características de gestão aqui expressas, estão em 

consonância com o momento político e econômico que passa o país, onde a necessidade 

de expandir a oferta de serviços públicos encontra severas limitações orçamentárias e 

financeiras, sobretudo quando nos deparamos com uma recessão formalizada frente a uma 

pandemia de efeito desastroso em todas as dimensões humanas, administrativas e 

econômicas.  Assim, a capacidade de maximizar recursos escassos e atender as crescentes 

demandas da sociedade, passa a ser uma tarefa para experimentados gestores, que tenham 

habilidade em compatibilizar a burocracia, com a celeridade na promoção e atendimento 

das necessidades prementes.  

Nosso Plano de Governo, propõe ações para cada setor do organismo municipal, sendo o 

pragmatismo empregado de forma coerente, pois entende o candidato e os partidos da 

coligação, que a sociedade, em especial a cidade dos Palmares, deseja o diálogo aberto, 

transparente e propostas factíveis, em detrimento a situação precaríssima da nossa cidade 

do ponto de vista da gestão municipal, que em breve nos depararemos.  

As propostas contempladas consideraram as necessidades e expectativas dos palmarenses 

de modo geral, em vários momentos de escuta e diálogo com diferentes comunidades 

urbanas e rurais, funcionários, profissionais da educação, saúde, desenvolvimento social, 

jovens, comerciantes, empresários, associações, conselheiros, pais, mães, crianças, idosos 

que puderam expressar as necessidades que os olhos de muitos gestores municipais não 

conseguiram enxergar nem considerar. A partir dessa conjuntura local, sem perder de 

vista a nacional, de um lado a constrição fiscal e de outro a exposição popular dos desejos, 

mazelas e soluções - pôde-se realizar um diagnóstico preliminar das carências da cidade 
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e da convergência de analistas e técnicos com as aspirações da população, possibilitando 

o surgimento de um NOVO JEITO DE OLHAR A CIDADE, PARA PODER 

DESENVOLVÊ-LA.   

DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO - A experiência comprovada do candidato José 
Bartolomeu de Almeida Melo, como gestor público está amparada em farto 
arcabouço de realizações no Poder Executivo. A característica marcante, que se 
pretende imprimir, tem a sua marca, que se inspira na busca incessante:  

 Melhoria da qualidade de vida dos cidadãos  
 Comando da administração municipal  
 O atendimento das necessidades básicas, respeito à dignidade das pessoas e de 

nossas instituições e profissionais 
 O estímulo ao crescimento da economia em favor da geração de emprego, renda 

e oportunidades como fator fundamental ao desenvolvimento social; 
 Criar a política municipal de Cidade Inteligente Sustentável e Acessível; 
 Estruturar mecanismos de relacionamento direto com as pessoas da cidade, as 

envolvendo nas soluções dos problemas, cuidando das obras realizadas, do 
patrimônio comum, das praças, dos espaços públicos e das ruas. 

José Bartolomeu de Almeida Melo, propõe assumir um protagonismo junto ao povo, 
buscando promover uma gestão de resultados, desenvolvimento e empregabilidade, 
imprimindo uma mudança na qualidade de vida dos palmarenses. Porém, há de se 
equilibrar a preservação e sustentabilidade do meio ambiente, com o avanço de 
empreendimentos motrizes. O equilíbrio, a moderação, a mediação, para a resolução e 
soluções críveis estarão presentes como diretrizes da gestão municipal. A redução das 
diferenças comunitárias, por meio de projetos integrados, capazes de equalizar a oferta 
de serviços públicos e priorizar o atendimento de qualidade nos bairros e comunidades 
campesinas é outra diretriz, que irá colocar a gestão municipal mais próxima de quem 
mais precisa.  
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PRIORIDADES DA GESTÃO 

 

As prioridades da administração municipal se caracterizam, no horizonte de quatro anos, 
em ações de Curto, Médio e Longo Prazos.  

 As Ações de Curto Prazo - estarão voltadas a manutenção dos serviços básicos, 
a níveis adequados, a fim que não haja impacto de descontinuidade ou redução da 
oferta de serviços públicos municipais. A população terá garantida a execução dos 
serviços de rotina.  

Equipe de Gestão - que será formada por técnicos e profissionais multidisciplinares - 
estarão realizando o diagnóstico mais acurado da saúde financeira do município, bem 
como avaliando os programas, ações e convênios mantidos com outros entes e entidades 
públicas e privadas. Ainda neste primeiro período, após o diagnóstico, se dará o ajuste da 
“máquina pública” adequando o tamanho da prefeitura, as reais necessidades da 
população, diminuindo o custeio, buscando novas fontes de financiamento e 
implementando uma gestão por resultados, exigindo a eficiência, eficácia e efetividade 
das ações em todas as áreas de governo.  
 
 No Médio Prazo - a implementação de novos programas de governo, a ampliação 

e renovação daqueles que efetivamente contribuíram com o desenvolvimento da 
cidade. Nesta fase, os projetos e preparativos, junto aos órgãos de fomento, 
controle e fiscalização, já deverão estar conclusos para o início e aplicação de 
recursos. 
 

  No Longo Prazo - a expectativa que seja constatada, junto aos principais índices 
de mensuração, uma melhora significativa entre a relação recursos aplicados e 
resultados alcançados. Paralelamente, a promoção e discussão das diretrizes para 
o crescimento da cidade, sem comprometimento da qualidade de vida, olhando o 
futuro de forma planejada e em sintonia com as crescentes demandas da 
população. Neste norte, elegemos as seguintes prioridades de atuação da 
Prefeitura dos Palmares: 
 

 Melhoria na Mobilidade Urbana - por meio de projetos de infraestrutura e 
integração de modais de transporte e implementação de estratégias eficazes 
favorecendo a pedestres, comércio e organização do trânsito; 
 

 Melhoria na Educação - será construído um planejamento de impacto, com 
criação de políticas educacionais de ampliação de vagas e atendimento escolar 
a crianças, jovens, adultos e idosos, promover formação continuada para 
professores; elevar os resultados de aprendizagem; reformar as escolas; ofertar 
merenda de qualidade; revitalizar o transporte escolar; distribuir 
pioneiramente o fardamento escolar; construir creches; ampliar a jornada de 
estudo do jovem e implementar o projeto (experimental) de escolas em tempo 
integral; firmar parcerias de ensino profissionalizante para jovens estudantes.  
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 Melhoria na Saúde - receberá um planejamento de choque de gestão 
administrativa e, recursos necessários para que o cidadão possa ser atendido 
rapidamente e de forma digna nas Unidades Básicas de Saúde,  diagnosticado 
e tratado no mais curto espaço de tempo, além de campanhas preventivas em 
parceria com outras secretarias para atender todas as comunidades em todas 
as faixas etárias; priorizar o abastecimento de insumos farmacológicos nos 
postos de saúde; Fortalecer a relação com o Estado para finalização e/ou 
construção  Unidade  de Pronto Atendimento (UPA), Policlínicas e outros 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) para melhor atendimento das comunidades 
urbanas e distritais; contratar médicos de diferentes especialidades para o 
atendimento dos palmarenses.    

 
 Segurança Pública - aperfeiçoamento das atribuições da Guarda Municipal, 

a fim de que possa se fazer mais presente e com competência no atendimento 
às necessidades das comunidades e as instituições municipais;  

 Políticas Sociais - de inclusão, amparo e proteção ao idoso, crianças, jovens 
em vulnerabilidade social;  

 
 Desenvolvimento Econômico - Incentivar, promover, financiar, apoiar 

empreendimentos motrizes indutores de emprego e renda em parceria com 
instituições públicas e privadas, convergindo o crescimento econômico com a 
preservação ambiental;  

 
 Reorganização da Administração Municipal – Promover profundas 

mudanças administrativas a fim de construir uma estrutura enxuta, 
profissional e de resultados de excelência: eficaz, eficiente e efetivo.  
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PROPOSTAS SETORIAIS -  
 
 

 SAÚDE -  A população brasileira notoriamente está mais idosa, a pirâmide etária do 
último censo de 2010 do IBGE apresenta esta transformação, que remete a 
necessidade de ampliação constante de acesso aos serviços de saúde pública. O 
desafio impele as administrações públicas uma renovação do modelo de 
financiamento e utilização dos recursos, sejam financeiros, de infraestrutura ou 
humanos. Nesta senda, a prefeitura envidará todos os esforços para que a conjunção 
dos fatores resulte numa dinâmica moderna, concisa e de resultados a garantir o 
acesso à consultas, exames e tratamento dignos. Algumas propostas na área da saúde, 
sem prejuízo de outras que se façam necessárias:  

 
 Ampliação da capacidade de atendimento dos postos de saúde.  
 Manter estoques suficientes de medicamentos e logística de distribuição. 
 Melhorar o controle e rapidez para o atendimento, consultas, exames, bem 

como o acesso aos profissionais especialistas.  
 Modernizar equipamentos clínicos de atendimento aos pacientes do nosso 

município.   
 Fortalecimento da gestão e da prestação do Sistema Municipal de 

Vigilância em Saúde, no que se refere à vigilância alimentar e nutricional, 
epidemiológica, sanitária, ambiental, saúde do trabalhador e do laboratório 
municipal de saúde. 

 Qualificar a gestão do Sistema e da Secretaria de Saúde com ênfase no 
financiamento, na administração e na formação dos profissionais de saúde. 

 Promover e implementar as ações de bem-estar animal, difundindo o 
tratamento ético e respeitoso aos animais por meio das campanhas de 
vacinação e de cuidados permanentes orientados à comunidade. 

 Buscar parcerias com a Secretaria do Estado para melhorar o 
funcionamento dos hospitais públicos estaduais sediados em Palmares, com 
ênfase no atendimento das urgências e emergências e na requalificação e 
expansão do SAMU.  

 Implantar programa de atenção domiciliar, promovendo a saúde, 
prevenindo e tratando de doenças em domicílio, integrando as redes de 
atenção através da estratégia de saúde da família.  

 Construir e equipar novos centros de saúde nos distritos e em 
comunidades longínquas, em parceria com o Ministério da Saúde e com o 
Governos de PE. 

 Aplicar no mínimo 15% de sua receita resultante de impostos e 
transferências na oferta de saúde de qualidade.  

 Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e 
agentes de endemias. 

 Distribuição gratuita de medicamentos para doenças como pressão alta, 
diabetes, colesterol e outros. 

 Reduzir o tempo de espera para as consultas médicas, contratando mais 
profissionais de saúde quando necessário. 

 Ampliar as especialidades de atendimento ao público na academia da 
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cidade com professores de danças, nutricionistas e educador físico. 
 Garantir a efetividade do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF. 
 Construir um Polo da Academia da Saúde na Orla do Rio Una -Avenida 

Luiz Portela de Carvalho e academia das cidades. 
 Construção de três PSF um no Quilombo II, um na Parte baixa de Nilton 

Carneiro outro no Engenho Capricho. 
 Programa de formação contínua para profissionais atuantes na saúde 

visando à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres 
comuns. 

 Ampliação do CEO – Centro de Especialidade Odontológico. 
 Realizar Concurso Público na Saúde – fazer no inicio da gestão um 

concurso para todas as áreas.  
 
 

 EDUCAÇÃO - A educação é sem dúvida o pilar de uma sociedade e a garantia de 
um futuro melhor. A oferta pública de vagas nas escolas e creches é a certeza do 
acolhimento e formação de nossas crianças, jovens, adultos e idosos. A educação de 
resultados, de qualidade com responsabilidade social são objetivos efetivos da gestão 
municipal. Portanto, as principais propostas para a educação são:  

 
 Ampliar o atendimento de vagas escolares para atender crianças, jovens, 

adultos e idosos. 
 Promover as reformas necessárias nos prédios das escolas, inclusive a 

acessibilidade, para que os estudantes e profissionais da educação tenham 
segurança e conforto.  

 Viabilizar programas educacionais de inclusão, profissionalizantes e 
vocacionais. 

 Promover parcerias com as Associações de Pais e Professores - APP para 
a utilização dos espaços públicos voltados à integração entre projetos 
educativos, difusão do esporte, da cultura e lazer nas comunidades onde tem 
escola municipal. . 

 Melhorar as condições de trabalho dos professores; o reajuste salarial 
conforme recomendações legais e condições financeiras municipais; 
estabelecer agenda positiva com gestores escolares como via de aproximação 
das necessidades escolares.  

 Construir Creches no centro e nos distritos dos Palmares. 
 Construir democraticamente o Currículo Referência dos Palmares, a fim 

de apoiar a prática docente e, consequentemente, melhorar a aprendizagem 
dos estudantes do sistema de ensino municipal. 

 Construir uma Política de Formação Continuada para os profissionais de 
educação (professores, coordenadores, gestores, secretários escolares e 
técnico-pedagógicos).  

 Desenvolver política de Monitoramento Escolar, a fim de acompanhar os 
resultados de aprendizagens e criar projetos interventivos com foco na 
melhoria do Índice de Desenvolvimento Escolar (IDE - Palmares). 
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 Atualizar e consolidar diretrizes pedagógicas e matrizes curriculares 
municipais para o desenvolvimento da educação integral (escolas 
experimentais) e ampliação da jornada escolar. 

 Construir, reformar e/ou equipar laboratórios de aprendizagem das escolas 
e da Instituições de Ensino Superior da AEMASUL (Famasul e Facip). 

 Elaborar um planejamento acadêmico-administrativo para captar 
estudantes para Famasul e Facip em parceria com instituições públicas e/ou 
privadas.  

 Organizar um Comitê Consultivo com representação da AEMASUL, 
Secretaria de Educação, Administração e Governo para implementar 
estratégias com FOCO na Melhoria e Desenvolvimento da Educação do 
Ensino Básico e Superior do Município. 

 Criar uma política de desenvolvimento de ensino moderno - AEMASUL, 
com vistas à dinâmica de oferta de cursos de graduação e especialização, no 
fomento permanente de ações administrativas e acadêmicas que tragam 
sustentação e equilíbrio financeiro à instituição.  

 Desenvolver um Observatório de Multiletramentos para desenvolver as 
habilidades dos estudantes, em diferentes linguagens exigidas no mundo 
moderno através de Minicursos: Inglês; Jogando com os Números e 
Aprendendo Matemática; Literarte; Musicalizando; Teatralizando; Xeque 
Mate, Aprendi Xadrez; Mente Sã Corpo São; Projeto Piaget; Sabatinando 
(aulas nos sábados agendados para os 7ºs, 8ºs e 9°s Anos - Simuladões 
Mediados).  

 Criação do Núcleo de Educação Inclusiva – projeto de apoio 
multidisciplinar para pais, estudantes e professores com Necessidades 
Educativas Específicas. 

 Fortalecer o Regime de Colaboração com as instituições estaduais e 
federais. 

 Ofertar merenda de qualidade em parceria com a agricultura familiar. 
 Revitalizar e ampliar a frota do transporte escolar municipal. 
 (Re)avaliar e implementar o Plano Municipal de Educação, priorizando o 

cumprimento das Metas Prioritárias da Educação Básica e Superior. 
 Apresentar um Resultado de Crescimento Municipal no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB ao término da gestão, como 
resultado das políticas educacionais implementadas. 

 Aplicar no mínimo 25% de sua receita resultante de impostos e 
transferências na Manutenção e no Desenvolvimento da Educação.  

 
 Transformar Palmares em Polo Regional de Educação Superior com 

parcerias entre o IFPE, UPE, FAP, ESUDA, FAMASUL/FACIP.  
 

 Implantar curso preparatório para o ENEM e Pré-vestibular.  
 

 Programa “ Futuro Promissor”, buscar promover parcerias com empresas e 
comércio locais, com o propósito de integrar o jovem palmarense ao mercado de 
trabalho, numa parceria entre Estado e Município.  
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 Implantação da Assembleia Geral de Educação que tem por objetivo 
compilar sugestões, propostas educacionais voltadas à 
implementação/avaliação das Metas do Plano Municipal de Educação. 

 
 Criar o Programa “Alfabetizar letrando” para as escolas campesinas. 

 Credenciar os Estudantes com a Carteira Estudantil Municipal Anual.  

 Criação do Programa “Formando Mais”, objetivando fortalecer parcerias 
com Instituições de Ensino Superior para os professores – Pós-graduação 
Stricto e Lato Sensu em Parceria com a AEMASUL, UPE e UFPE através de 
convênios.  

 Implantação do Curso de Empreendedorismo Jovem nas escolas, aos 
sábados, como carga horária extracurricular. 

 
 

 
 SEGURANÇA PÚBLICA - Uma das demandas mais citadas pela população, além 

da educação e saúde é a segurança, tendo em vista a escalada vertiginosa do aumento 
de crimes de toda natureza, que a cidade assim como as áreas rurais vêm sofrendo. A 
crise econômica agrava ainda mais o quadro, expondo a população a diversos riscos. 
Neste sentido, a administração municipal tem que se fazer presente na construção de 
soluções e imposição do rigor de suas competências. Engendrar alternativas com as 
polícias civil e militar e empregar de forma eficaz o efetivo da guarda municipal. 
Nessa direção as propostas iniciais são: 

 
 Policiamento ostensivo, como programas de ronda 24 horas.  
 Unidades móveis da guarda municipal em pontos de maiores 

suscetibilidades de crimes. 
 Criar programas que promovam a segurança no perímetro das escolas e 

combate ao assédio à crianças e jovens. 
 Aumento das unidades de vigilância eletrônica e manutenção permanente 

destas. 
 Intensificar a participação da Guarda Municipal no controle e fiscalização 

do trânsito. 
 Criar o Conselho de Segurança pública, trazer a comunidade para participar 

de forma ativa da nossa segurança.  
 
 

 MOBILIDADE URBANA - Devido aos padrões urbanísticos que a cidade 
atualmente exige, o crescimento populacional de Palmares e o acesso a nossa cidade 
como polo comercial e de atendimento à saúde, por parte dos munícipes das cidades 
adjacentes, dificultando ou inviabilizando a mobilidade eficiente tão almejada pelos 
palmarenses e comerciantes.  Destarte, com o grande fluxo de veículos que circulam 
e adentram às nossas ruas e avenidas, as vias rapidamente ficam saturadas. Como 
reflexo, engarrafamentos, que já não tem mais hora, afetando a mobilidade, 
consumindo recursos e tempo da população. Nessa direção, entraremos com um 
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projeto de engenharia de trânsito, focalizando na organização, na liberação de vias 
principais, na mobilidade eficiente e segura para veículos, pedestres, motociclistas e 
ciclistas, possibilitando inclusive, que as lojas fiquem livres, sem carros escondendo 
suas entradas.  

 
 O centro da cidade não comporta mais veículos competindo com os 

pedestres, cabe um projeto de revitalização das vias, valorização e 
implantação de áreas verdes e transporte alternativo, inclusive com áreas 
apropriadas e distanciadas do comércio, para veículos particulares. Assim 
podem-se destacar algumas propostas: 
 

 Elaborar e implantar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 
 

 Adequar o sistema de transporte público urbano às condições de 
acessibilidade, composto por veículos, pontos de parada, terminais e 
equipamentos urbanos, grade de horários e itinerários.  
 

 Priorizar os modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e 
dos serviços de transporte coletivo sobre o transporte individual motorizado. 
 

 Promover uma nova política de circulação viária na cidade, dando 
prioridade ao transporte coletivo de qualidade. 
 

 Adequar o horário de funcionamento da cidade, diluindo a concentração 
dos picos de circulação em discussão e diálogo com os atores que fazem parte 
do processo.   

 
 ESPORTE E LAZER - Os benefícios da prática do esporte são reconhecidos tanto 

na prevenção de doenças, mas também como filosofia de vida ou meio de sustento, 
como atleta. As estatísticas mostram que os projetos sociais vinculados ao esporte 
reduzem significativamente a evasão escolar e aumentam o índice de aprovação de 
aprendizagem entre os estudantes atletas. A integração das políticas de esporte, lazer 
e educação se traduzem na construção da cidadania plena e na geração de novas 
oportunidades, refletindo diretamente na melhoria da qualidade de vida da população. 
As principais propostas da área: 

 
 Desenvolver projetos esportivos de inclusão social. 
 Desenvolver projetos de formação esportiva. 
 Implantar projetos para pessoas com deficiências. 
 Incentivar projetos esportivos que usem o meio ambiente como área de 

prática. 
 Ampliar a integração das atividades desportivas comunitárias com as áreas 

da educação, saúde e segurança pública. 
 Priorizar a realização de competições de modalidades onde haja atletas 

locais de destaque, aumentando o potencial de atração de novos praticantes. 
 Viabilizar apoio em treinamento e competição a atletas de ponta. 
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 Priorizar a criação de espaços de lazer em áreas carentes, com a construção 
de mesas de dominó e xadrez, pistas de skate, quadras de basquete de rua, 
vôlei, etc.  

 Organizar a mobilidade urbana da cidade, para que aos domingos, a cidade 
possa estar organizada em determinadas avenidas para o ciclismo, 
caminhadas, esportes de rua como skate, patins e patinete. 

 Revitalizar as Academias da Cidade, propiciando às diferentes comunidades 
o acesso ao esporte e aos parques infantis, com paisagismo, iluminação e 
aparelhamento dos instrumentos de preparação física. 

 Promover campeonatos esportivos nas comunidades urbanas e rurais em 
diferentes modalidades. 

 Construir um Ginásio Esportivo Municipal em parceria com o Governo 
Federal. 

 Construção e revitalização das quadras esportivas das escolas municipais 
em parceria com os Governos Estadual e Federal.  

 
 

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Econômico Municipal - PEDEM tem a finalidade de identificar e planejar eixos 
estratégicos que promovam o desenvolvimento econômico sustentável de Palmares 
até 2024 e, por consequência, a melhoria da qualidade de vida de sua população. Um 
de seus principais objetivos é, a partir da visão de toda a sociedade, identificar as 
prioridades dos principais eixos estratégicos de desenvolvimento do município e 
traçar um plano para fortalecer estes eixos. Para isso, seguem algumas propostas 
essenciais:  

 
 Implantar o Plano Diretor - que contemplará, além da abordagem 

urbanístico-ambiental, ações estratégicas com abrangência municipal e 
integração regional, baseado na participação popular, na função social da 
propriedade, no resgate da cidadania e no reconhecimento da cidade real.  

 
 Criar o Conselho Consultivo da Cidade, órgão democrático responsável 

pela coordenação do planejamento urbano e atualização permanente do Plano 
Diretor.  

 
 Assegurar a participação direta da população em todas as fases do processo 

de gestão democrática da execução do Plano Diretor.  
 

 Estruturar um sistema municipal de informações sociais, culturais, 
econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físico-territoriais, 
inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, imobiliárias e outras de 
relevante interesse.  

 
 Criar programas e projetos que fomentem o empreendedorismo, a economia 

criativa e abra as oportunidades de empregos diretos e indiretos.  
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 Atualizar o diagnóstico das condições socioeconômicas e ambientais no 

município, quantificando e identificando os problemas nas áreas de risco, 
loteamentos irregulares, assentamentos subnormais e áreas de preservação 
ambiental ocupadas.  

 
 Criar um Programa Sustentável de Abastecimento de Água para as 

comunidades, escolas e  postos de saúde da área rural.   
 

 Rever, simplificar e consolidar a legislação de parcelamento, uso e ocupação 
do solo, de modo a assegurar a função social da propriedade urbana.  

 
 Implantar política de uso e ocupação junto à orla de Palmares, 

assegurando resgate cultural, acessibilidade pública e infraestrutura 
qualificada compatível com seus condicionantes ambientais.  

 
 Preservar a cultura local, integrando-as aos serviços turísticos da cidade, 

seus engenhos, trilhas e banhos de rio.  
 

 Colocar Palmares na Rota do Turismo do Estado de Pernambuco, 
investindo na Barragem de Serro Azul e nas belas paisagens de nossa cidade. 

 
 Criar um evento semestral de ciclismo, atletismo e trilhas aproveitando 

nosso território. 
 

 
 SECRETARIA DA MULHER - Nossa gestão ressignificará a atuação dessa 

secretaria, buscando contribuir para a emancipação social e econômica da mulher, 
ampliando e desenvolvendo projetos essenciais na perspectiva do seu empoderamento 
e na promoção de práticas de conscientização sobre seu papel essencial no contexto 
político, social e familiar.  

 
 Criação do hospital da mulher. 

 
 Criar um centro de oncologia que disponibilize exames de mamografia, 

visando combater o câncer de mama. 
 

 Promoção de campanhas e movimentos com o objetivo de combater a 
violência doméstica e oferecer apoio psicológico a mulheres violentadas. 

 
 Plano de geração de emprego para mulheres, incentivando o 

cooperativismo da mulher. 
 

 Fazer campanhas educativas para mulheres, visando combater DST’s, 
estupros e gravidez precoce. 
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 Incentivo fiscal para microempresas de costura. 
 

 Incentivar feira de artesanato. 
 

 Formar uma equipe para dialogar com as mulheres palmarenses 
periodicamente e, através do debate, ver o que elas precisam e o que sugerem 
para o melhoramento do empreendedorismo promovido pela gestão. 

 
 Implementação da delegacia de mulher do município de Palmares, visando 

combater a violência doméstica. 
 

 Construir creches, para facilitar a vida das mães que passam o dia 
trabalhando. 

 
 Programa “Falta de leite nunca mais”. Buscar incentivos federais e 

estaduais para implementar um programa que vise comprar leites para mães 
que não tem condições fisiológicas ou econômicas para amamentar seus 
filhos. 

 
 Criar programa para ensinar mães jovens a cuidar da higiene e da saúde 

dos seus filhos.  
 

 Incentivo ao esporte feminino. 
 
 
 ASSISTENCIA SOCIAL - A Secretaria Municipal de Assistência Social é 

responsável pela garantia da proteção social do povo pobre e humilde da nossa 
Palmares, que por meio da implementação do Sistema Único de Assistência Social 
desenvolve programas, projetos e ações de fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários, voltados para diferentes públicos: crianças e adolescentes, vítimas de 
violência e maus-tratos, idosos, pessoas com deficiência e população de rua. 

 
 Fortalecimento do Centro dos Idosos. 

 Criação de centro de recuperação jovens infratores e viciados em drogas. 

 Programa de orientação para prevenção de alcoolismos e drogas. 

 Combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual. 

 Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação efetiva e correta de 
suas funções. 

 Implementação de plano para erradicação de casas sem condições 
mínimas de moradia. 

 Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais, 
fazendo a busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos 
programas pela falta de acesso à informação; 

 

https://www.vitoria.es.gov.br/imprensa/assistencia-social-e-gerenciada-por-sistema-unico-e-participativo
https://www.vitoria.es.gov.br/imprensa/assistencia-social-e-gerenciada-por-sistema-unico-e-participativo
https://www.vitoria.es.gov.br/imprensa/assistencia-social-e-gerenciada-por-sistema-unico-e-participativo
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 Criar oficinas de geração de Rendas para as mulheres. 
 

 Ampliar o atendimento ao Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV). 

 
 Em Parceria com Instituições religiosas realizar mutirão de casamento. 

 Promover a valorização da Pessoa Idosa e a conscientização familiar 
quanto às suas necessidades e direitos. 

 
 Implantar o CRAS itinerante que vai garantir a população da Zona Rural 

benefícios oferecidos. 
 

 Promoção de Cursos Profissionalizantes para os jovens. 

 Realizar a Conferência de Assistência Social. 

 Realizar Concurso Público na Secretaria de Assistência social 
 
 
 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - A agricultura é uma atividade milenar 

que primariamente visa à produção de alimentos. É fato que sua importância não é 
alvo de questionamento, no que diz respeito ao atendimento de uma das necessidades 
básicas e importantes dos seres humanos.  

 
  Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos 

municípios de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores locais. 
 Implantação de Programa de extensão rural (assistência técnica e 

formação) de acordo com a aptidão de cada Comunidade. 

 Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte 
dos seus respectivos recipientes. 

 Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para 
aproveitamento no período de ociosidade do solo. 

 Estímulo à constituição de microempresas e associações para autogestão, 
por meio de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais. 

 Criação de cooperativas e associações para beneficiamento e venda da 
produção agrícola. 

 Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica 
na agricultura familiar. 

 
 Criar o Programa Educação Ambiental.  

 
 Ampliar os Serviços prestados pela Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente com foco nas situações das comunidades. 
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 Construção de Centro de Abastecimento -  SEAPA. 

 
 Criar um programa de Coleta Seletiva onde contemple todos os bairros da 

cidade desde a área urbana e a rural. 
 

 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e 
do patrimônio natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento 
da cidade; 

 
 
 CULTURA - O Plano Municipal de Cultura tem sua prioridade focada na “definição 

e clareza” do papel da Gestão Pública Municipal, no desenvolvimento artístico e 
cultural do município, aprimorando e elencando suas funções e definições interligadas 
a órgãos colaboradores, como associações, grupos, fundações e academias, ordenadas 
e regidas pela Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho. 

 
 Desenvolver uma política de valorização aos artistas da terra, ao seu 

património cultural humano e físico. 
 Criação de Núcleos Culturais de Jovens Talentos através de parcerias 

firmadas que podem ser realizadas com as escolas públicas, privadas, 
associações comunitárias e instituições culturais locais. 

 Promover a formação de gestores, produtores e demais agentes culturais 
visando à qualificação da produção artística e cultural da nossa cidade.  

 Resgatar as Festas e Eventos tradicionais da cidade e dos engenhos, como 
incentivo, respeito e valorização de tradições locais. 

 Adotar a Economia Criativa como uma das estratégias de desenvolvimento 
para Palmares. 

 Fomentar o empreendedorismo e o cooperativismo, valorizando as 
expressões artísticas de diferentes localidades da nossa cidade. 

 Estabelecer parcerias e/ou convênios para apoio a projetos de iniciativas não 
governamentais que tenham relevância sociocultural, visando intensificar e 
qualificar a agenda cultural de Palmares. 

 Estimular e apoiar a produção de publicações em plataformas virtuais 
sobre a história, a cultura e as artes de Palmares. Bem como a produção de 
material de formação e divulgação, jornais e revistas digitais sobre o universo 
cultural de Palmares. 

 Priorizar a Cultura como direito fundamental do cidadão. 
 Fortalecer a transversalidade da cultura nas diversas políticas públicas 

municipais, especialmente nas áreas da Educação, Desenvolvimento Social, 
Planejamento Urbano, Turismo, Saúde e Segurança Pública. 

  Fortalecer parcerias e/ou convênios com outras instituições para promoção 
de programas, projetos e ações voltadas à cultura inclusiva, proporcionando 
que pessoas com cegueira, baixa visão, surdez, deficiência mental ou física, 
autismo, entre outras tenham acesso aos bens, produtos e serviços da cultura 
palmarense, dentro dos princípios de respeito e igualdade. 
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 Promover programas e ações que assegurem o acesso aos bens, serviços e 
produtos da cultura, e a liberdade de expressão de grupos minoritários e 
comunidades em situações de exclusão social e vulnerabilidade, ou ainda que 
envolvam questões de gênero, orientação sexual e etnia.   

 
  Implantar o Conselho Municipal de Cultura vinculado aos desígnios da 

Gestão Pública Municipal, anexando-os às prioridades elencadas e orçadas por 
meio de fóruns e discussões de grupos constituídos pelos artistas locais, 
academias, associações, grupos culturais e sociedade civil organizada.  

 
 Proporcionar a integração entre a Fundação de Cultura Hermilo Borba 

Filho e as demais secretarias do município, bem como, organizações não 
governamentais, associações, academias e outras instituições públicas e 
privadas, voltadas para implementação de ações de cultura do município.   

 
  Estabelecer o “Programa de Formação Cultural” promovendo de forma 

periódica fóruns, oficinas, cursos e seminários, objetivando a formação e 
qualificação cultural.  

 
 Reorganizar a Fundação Casa da Cultura, bem como suas atribuições 

permeadas ao estabelecido pelo que rege o Plano Municipal de Cultura, 
buscando ampliar às visitações populares para conhecimento das riquezas 
culturais da nossa cidade.   

 
  Criação de programa de apoio e incentivo a reprodução e produção 

artística, grupos e instituições com desígnio de participar de eventos culturais 
em níveis municipais, estaduais e federais. 

 
 Regulamentar o sistema de Tombamento do patrimônio material e 

imaterial do município dos Palmares, coordenado pela Fundação Casa da 
Cultura e pelo conselho municipal de cultura.  

 
 Manter o espaço físico e ampliação do acervo, bem como dispor de 

funcionários para a manutenção, atendimento, conservação da Biblioteca 
Municipal Fenelon Barreto.  

 
 Permitir à realização de eventos no anfiteatro da Praça Paulo Paranhos, 

bem como nas dependências do Cine Teatro Apolo, destinados às dimensões 
artístico-culturais, bem como realização de conferências, simpósios e 
seminários temáticos.   

 
 Garantir uma Conferência Municipal de Cultura a cada dois anos, com a 

intenção de avaliar e apresentar o crescimento e inovação da cultura 
municipal.  
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 Criar mecanismos de comercialização de artesanato e outras produções 
artísticas, produzidas no município através de distribuição, apoio a 
participação em feiras eventos e comércios de produtos produzidos de forma 
individual e coletiva.  

 
  Criar parcerias com entidades locais, escolas, associações, secretarias e 

organizações não governamentais, que possibilitem o lançamento de no 
mínimo uma obra literária por ano.  

 
  Exibir com regularidade no espaço “Cine Teatro Apolo” filmes de média 

ou curta metragem e /ou documentários de caráter, local, municipal e até 
internacional, quando regulamentado e regido pelas normas de reprodução de 
audiovisual. 

 
 Garantir a formação de plateia, realizando no mínimo 01 (um) evento por 

mês, nos espaços culturais da Fundação da Casa da Cultura Hermilo Borba 
Filho, com entrada franca e gratuita.  

 
  Instituir uma programação permanente de atividades culturais, dentro 

das escolas, associações, agremiações, academias entre outros, expandindo-as 
para a Área Rural, que deverão ser desenvolvidas por artistas, grupos e 
instituições, culturais do município.  

 
  Garantir a aplicação da Lei Municipal que dispõe sobre a participação de 

artistas locais em eventos municipais sobre a concessão do direito de acesso 
gratuito de entretenimento.  

 
 Garantir o pagamento de cachê para artistas, grupos, academias e 

instituições, que porventura se apresentem em eventos promovidos e/ou 
apoiados pela Prefeitura Municipal dos Palmares, bem como a Fundação Casa 
da Cultura Hermilo Borba Filho.  

 
 Firmar parcerias com o governo do Estado, instituições públicas e privadas 

com a finalidade de afiançar ações de cultura no município, bem como a 
realização da festividade anual do FORRÓMARES.  

 
 Criar um programa cultural que destine aos bairros, o resgate das 

manifestações e realização artístico-cultural tradicionais, como “SÃO JOÃO 
NOS BAIRROS”.  

 
 Criar uma programação anual de atividades e eventos artístico-culturais 

com entidades sociais locais e regionais para idosos e pessoas com 
Necessidades Educativas Específicas.  

 
  Estabelecer convênio entre a Fundação Casa da Cultura com grupos de 

artistas, academias e instituições locais que desenvolvam ações culturais.  
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 Organizar a Feira do Artesão - um espaço na cidade de acesso fácil à 
população, para compras de utensílios, acessórios, produções dos artesãos da 
terra. 

 
 Resgatar os festejos de manifestações culturais tradicionais - Carnaval; 

Dia Internacional da Mulher; Dia das Mães; Dia do Trabalhador; Festas Juninas; 
Dia dos Pais; Dia 07 de Setembro; Dia das Crianças; Eventos Evangélicos; 
Padroeira da Cidade; Natal. 

 
 Criação do Programa Municipal de Valorização dos Artistas da Terra. 

 
 Criação do moderno programa “Cidade Conectada” para instalação de 

WI-FI (internet móvel) nos principais pontos e praças da cidade, para facilitar 
comunicação e interação da população acompanhando as novas tecnologias. 

 
 Cinema nos bairros - levar alegria as pessoas mais carentes levando cinema 

até elas. 
 

 Noite Cultural nas Comunidades típicas das Bananas e nos Distrito.  
 

 
 INFRAESTRUTURA - Consiste em um conjunto de elementos estruturais que irá 

impulsionar o desenvolvimento socioeconômico de nossa Palmares. Vamos ampliar 
e melhorar os principais serviços que compõem a nossa infraestrutura como 
transporte, a energia e saneamento ambiental.   

 
 Reforma do Mercado público municipal com a construção de um  moderno 

centro de abastecimento que garanta higiene e qualidade nos produtos 
oferecidos aos consumidores, bem como condições de armazenamento e 
comercialização para os agricultores familiar 

 
 Realização de obras de pavimentação nos bairros periféricos possíveis.  
 Construção de calçamento nos bairros da cidade. 

 
 Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com 

direcionamento para o aterro sanitário.  
 

 Programa Cidade Iluminada, todas as ruas da zona urbana e 
rural com lâmpadas de LED.  

 
 Manutenção das estradas do município, sobretudo as estradas do 

Distrito de Santo Antônio e do Engenho Pirangi, de grande importância 
no transporte da produção agrícola do município. 

 Programa “Tapete Preto”, todas as principais ruas de da nossa cidade 
serão asfaltadas. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/saneamento-ambiental.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/saneamento-ambiental.htm
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 Reforma e modernização da fonte luminosa da Praça Paulo 
Paranhos.  

 Reforma e modernização das praças públicas, transformando-as em 
espaços de convivência e lazer, o que implica investir em segurança, 
iluminação, implantação de equipamentos esportivos e recreativos, bem 
como na arborização e embelezamento.  

 
 Construção de quadras de futebol e práticas esportivas.  

 
 Programa “ Inverno Seguro”, preparando a cidade para enfrentar o inverno 

com mais tranquilidade e segurança, cuidando das estradas vicinais, encostas, 
rio, barreiras e comunidades que suscitam mais riscos.  

 Operação periódica de “ Tapa Buracos”.    

 Aquisição de Caçambas e Máquinas.  

 Criar o programa de “Estradas vicinais”.  

 Construção de Praças nos Bairros de Nilton Carneiro, São Francisco, Nova 
Palmares, Novo Horizonte, Quilombo I e outras Localidades.  

 Praça de Alimentação – Melhorar as condições dos comerciantes que 
trabalham na praça de alimentação e criar outras praças nos bairros. 

 Ampliar o abastecimento de água nos Bairros do Quilombo I, Novo 
Horizonte, Santo Onofre e Santa Luzia, também nos Engenho de Pirangi, 
Camivozinho, Pena Branca.   

 Instalar uma sede dos Correios no Engenho Pirangi.  

 Acesso de Serro Azul para Bonito 

 Construção da academia das cidades em Serro Azul 

 Fazer o Calçamento de acesso da Escola e Posto de Saúde de Serro Azul. 
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 JUVENTUDE - A Juventude, não pode, simplesmente, ser tratada como uma 
pequena parte da sociedade, visto que ela é a sociedade em sua essência e como não 
dizer, o seu futuro. Esse subconjunto da sociedade tem demandas como um todo, 
como sociedade global e também demandas específicas que devem ser encaradas com 
seriedade. A Juventude é à base de sustentação econômica e uma forma de vislumbrar 
já nos dias de hoje o nosso amanhã. Que por meio de suas demandas específicas 
projetam no momento presente, a nossa vivência e nossos sorrisos para um futuro 
próspero em nosso município. 

 
 Criação de uma Secretaria da Juventude almejando apoiar e atender todos os 

anseios da população jovem, demonstrando para toda a sociedade o pensamento de 
prioridade com a juventude de Palmares.  

 
 Criação do Projeto “Qualifica Palmares” oferecendo cursos 

profissionalizantes, objetivando não só a inserção do jovem no mercado de 
trabalho, mas ofertando cursos de Informática, Logística, Administração, 
Idiomas, como também incentivando o desenvolvimento cultural trazendo os 
cursos de Fotografia, Artesanato, Música, Teatro e Dança.  

 Criação de uma política municipal de saúde específica para a juventude 
visando capacitar os profissionais de saúde e educação para melhor atender a 
população jovem tanto os orientando sobre a importância dos cuidados na 
adolescência para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 
utilização de métodos contraceptivos para evitar uma gravidez indesejada, 
quanto no auxílio ao tratamento dessas enfermidades e no apoio a mãe jovem.  

 Criação do Projeto Jovem Empreendedor Palmarense buscando realizar 
palestras e cursos voltados ao marketing digital e empreendedorismo 
objetivando possibilitar a capacitação e, consequentemente, a inserção desse 
jovem no mercado de trabalho.  

 Criação do Projeto “Mais Estágio” aproximando o setor público ao privado 
da nossa cidade, buscando possibilitar aos jovens um primeiro contato com o 
mercado de trabalho, gerando o primeiro emprego e renda para juventude. 

 Criar um programa de Apoio ao Estudante Universitário,  visando 
colaborar com o translado dos estudantes palmarenses que estudam em 
Caruaru e/ou Vitória de Santo Antão, dentro das orientações legais e 
possibilidades financeirras da prefeitura.  

 Criação do Projeto “ Sabor de Merenda”,objetivando melhorar a qualidade 
do cardápio, ofertando refeições saudáveis, nutritivas para os estudantes das 
escolas públicas. 

 Construção de um Centro Poliesportivo, além da manutenção periódica e 
ampliação do nosso Estádio Municipal Ulissão, valorizando as práticas 
esportivas da cidade de Palmares. 

 Fortalecer os vínculos entre a juventude das áreas rural e urbana, através 
da Educação, Esporte e Cultura.  
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 Valorização esportiva e de lazer nos distritos de Serro Azul e Santo Antônio 
dos Palmares. 

 Como forma de apoio ao jovem palmarense, buscar incentivos para a 
criação de competições municipais de diversas modalidades, como torneios de 
futsal, futebol de campo, vôlei, handball, lutas como judô, Tae-kwon-do, 
Xadrez e entre outras modalidades esportivas. Além de incluir as modalidades 
de Sports, que envolvem competições on-line de diversos jogos.  

 
 Incentivos para disputa de campeonatos e torneios intermunicipais e 

apoio às equipes amadoras que disputam campeonatos em diversas cidades e 
estados do Brasil, engrandecendo e levando o nome de Palmares, buscando 
trazer orgulho e reconhecimento para nossa cidade.   
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O Governo municipal deve estabelecer prioridades no desenvolvimento de políticas 

públicas que privilegiem a mobilidade social (vertical e horizontal), o desenvolvimento 

econômico sustentável e solidário, a saúde pública, a habitação popular com qualidade, o 

lazer, a educação, o esporte, a cultura, a conservação do meio ambiente e a segurança 

pública. Para isso, faz-se com devida responsabilidade e urgência que a revisão do Plano 

Diretor seja participativo, com pré-conferências de preparação dos moradores de todos os 

bairros, para que a população esteja pronta para decidir sobre a cidade que queremos. 

Como também a implantação de plataforma de um aplicativo democrático e acessível 

para reunir propostas de todos.  

Governar com responsabilidade social, diálogo com a população e transparência serão 

algumas das nossas marcas, para que Palmares volte a ser feliz de novo e tenhamos uma 

cidade que nos orgulhem! 

 

 

 

 


