
 

 

PLANO DE GOVERNO 

COLIGAÇÃO “ A MUDANÇA SEGUE EM FRENTE” 

2021/2024 

 

O presente instrumento de planejamento governamental – 2021/2024, foi elaborado 

através das experiências, atos administrativos e serviços vindicados durante o Governo 

de 2017/2020, o que credencia os candidatos que muito trabalharam por esta 

municipalidade, para no pleito eleitoral majoritário, quais sejam Adelminho Calheiros e 

Eliane Lucena Malta, Prefeito e Vice- Prefeita, em enfatizar conquistas sólidas que 

serão alcançadas e realizadas no aludido quadriênio que se avizinha. 

Ademais, o Plano que se infere no contexto deste trabalho, é um instrumento 

orquestrado por iniciativa social, mas, sobretudo, formado de um diálogo permanente 

entre os candidatos majoritários e sua equipe juntamente com os anseios advindos da 

sociedade capelense. 

Assim, Adelminho e Eliane Lucena, reforçam e estendem os braços para junto do Povo 

desta Terra, firmar o compromisso e a seriedade de maiores conquistas e realizações 

nesta cidade. 

 

BIOGRAFIA 

 

Adelmo Moreira Calheiros,  

“Adelminho”, brasileiro, casado com Lícia Melro, pai do Pedro e da Clara, 

agropecuarista, nasceu no dia 14 de abril de 1978, sendo domiciliado e residente na 

Fazenda Olhos D’água, Zona Rural, nesta cidade, onde viveu sua infância e juventude; 

filho de Rosa Moreira e Adelmo de Novaes Calheiros, graduando em Direito, pelo 

CESMAC, foi Vereador nos mandatos de2001 a 2004, foi Secretário Municipal nos 

anos de 2005 a 2008, durante os anos de 2009 a 2011 foi Vice-Prefeito, e Prefeito de 

2011 a 2012, sendo reconduzido ao mandato de prefeito no ano de 2017 até o presente. 



 

 

 

Eliane Lucena Malta 

“Eliane Lucena”, brasileira, casada com Editélmio Malta, mãe do Fernando, Fabrício e 

do Editélmio Filho, nasceu no dia 23 de dezembro de 1950, sendo domiciliada e 

residente na Rua Gercino Moreira, 120, Centro, nesta cidade. Filha de José Alvino da 

Silva e Maria Elena Lucena Silva; sua vida sempre foi pautada em servir, na 

religiosidade e nos seus relevantíssimos préstimos na educação local; foi Vice- Prefeita 

nos anos de 2005 a 2008, sendo reconduzida ao mesmo cargo no ano de 2017 até o 

presente. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Capela, “Princesa do Vale do Paraíba”, cidade da Zona da Mata alagoana com pouco 

mais de 17.000 habitantes, atualmente registra os melhores e exitosos índices de 

desenvolvimento urbano e progresso social. 

Terra de gente forte e acolhedora, rica no artesanato cerâmico, de generosos valores 

gastronômicos, conhecida pelo histórico futebolístico de vitórias do Capelense, o único 

tri- campeão alagoanodo interior, sobretudo pelos festejos populares e culturais de 

cavalhada e da vaquejada do Parque Zé Maria Galo D’água, do saudoso Eustáquio 

Melo. 

Outrossim, no agronegócio, Capela tem um importante papel econômico, notadamente 

no cultivo da cana-de-açúcar, cultura ainda forte nessa região. 

Porém, durante à atual gestão, foram feitos vários investimentos e progressos na 

diversificação agrária, especialmente na Agricultura Familiar, com arrendamento de 

lotes de Terras, inclusão social, disponibilização de maquinários e implementos 

agrícolas, sendo prestigiados diretamente por cerca de aproximadamente 430 famílias. 

Ademais, na Saúde, Capela se destaca regionalmente pelas especialidades clínicas, com 

a reativação do laboratório, com os serviços de urgência e emergência 24 horas no 

Hospital local, com pequenas e médias cirurgias, com os serviços no NASF e na 



 

 

manutenção da Atenção Básica, o que contempla de forma universal à todos os 

cidadão(ãs) locais. 

No Esporte, foram feitos enormes investimentos como toda à estruturação e reforma das 

dependências internas do Estádio Manoel Moreira, possibilitando conforto e condições 

condignas aos participantes e beneficiários das práticas esportivas amadorras e 

profissionais, naquele Setor. 

Além do mais, na Infraestrutura, à atual gestão aumentou a frota de máquinas e 

veículos, obtendo manutenções periódicas desses objetos, sendo, que, contemplou o 

maior Programa hídrico já realizado nessa cidade, resolveu de vez o problema da água, 

que em outrora era imprópria ao consumo humano, como também, ainda em pauta no 

referido Programa, perfurou vários poços artesianos nas Comunidades e Povoados 

rurais, prestigiando dezenas de famílias que há anos aguardavam por essas benesses. 

Por seu turno, se investiu em calçamento em paralelepípedo, pavimentação asfáltica, e 

se deu manutenção nas estradas e rodagens vicinais, a limpeza urbana, que antes era 

uma problemática, hoje, é visível nos arredores da cidade à eficácia do correto e 

disciplinado recolhimento de lixo, além de entulhos e outros dejetos domésticos, que o 

Município viabiliza sedimentar tal mister, para que Capela “brilhe” cada vez mais com 

os investimentos de iluminação em LED, para que faça jus ao carinhoso título de  

“Princesa do Vale do Paraíba.” 

Na Educação, a “Terra do João das Alagoas” também obteve destaque, seja com os 

alunos premiados nacionalmente nos Programas Jovem Senador, Olimpíada Nacional 

de Matemática, ou, seja pela obtenção gradual das notas de elevação do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica. 

Entretanto, foram reformadas todas as Escolas Municipais, construídos novos Ginásios 

Poliesportivos, e especialmente obtivemos maior presença do professor e alunado nas 

salas de aula, o que valoriza uma perspectiva de maior progressão e aprendizado de 

nossos alunos. Além, sobremaneira, do fomento da Cultura local, reconhecendo e 

valorizando nossos artistas, com respeito também à alusão aos tradicionais festejos, com 

show´s artísticos e comemorações das datas cívicas. 

No Plano Assistencial, foram desenvolvidos vários serviços no CRAS e no CREAS, 

além da contemplação de mais de 800 famílias em situação de vulnerabilidade social, 



 

 

que são assistidas mensalmente com a entrega de utensílios e gêneros alimentícios. E, 

foram feitas parcerias público – privadas, que possibilitaram à efetivação do “Programa 

Caminho para o Futuro”, com aulas de dança, balé, capoeira, música, canto, modelagem 

em argila, e o incentivo da Casa de Artes que formam profissionais e viabiliza a pintura 

e o artesanato em crochê. 

No empreendedorismo, foram abertas cerca de aproximadamente 200 empresas (ME e 

EPP), além da geração de renda obtida de forma indireta nas obras e serviços públicos 

nesta cidade. 

Contudo, foram e serão mantidos regularmente os pagamentos do funcionalismo 

público, o que viabiliza o crescimento do comércio e das finanças locais. Além, 

inclusive, que o município está administrativamente organizado, com ações e 

planejamento governamental futuro crescentes, para maiores e qualificados serviços à 

coletividade. 

Em Santa Efigênia, além da manutenção periódica da estrada que liga o Povoado, os 

investimentos serão mantidos de forma integral, o que aproxima a gestão do Povo, 

como fora feito: à construção das áreas de lazer, a reforma e ampliação da quadra 

Poliesportiva, incentivo à juventude, pronto-atendimento 24h na Unidade Básica, o 

Sopão, o Saneamento Básico, a Reforma da Creche Municipal, a reforma da Escola 

Bartolomeu, além dos demais serviços diuturnos. 

Assim, ante todo o exposto, que novamente Adelminho e Eliane Lucena, reiteram o 

compromisso e a seriedade da condução dos destinos para o quadriênio à frente, em 

especial para pedir uma nova oportunidade ao Povo dessa“Terra de filhos ilustres”, para 

cuidar da Administração por amor à Capela, porque “A MUDANÇA SEGUE EM 

FRENTE!” 

 

AGENDA DE ATIVIDADES 

 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 Manter o compromisso imprescindível do calendário de pagamento do 

funcionalismo público em dia; 



 

 

 Promover Projetos e um planejamento eficaz, para firmar parcerias com os entes 

federados e angariar recursos para obras e serviços; 

 Manter o sistema de Governança para atingimento das metas, eficiência e 

produtividade dos servidores no serviço público; 

 Construção e ampliação do Mercado Público de Carnes e Verduras; 

 Promover um planejamento eficaz junto aos feirantes para comercialização dos 

produtos no Novo Mercado, diariamente. 

 Manutenção do Programa Prefeitura em Ação nas Comunidades e Bairros 

locais; 

 Ampliar o Sistema de Segurança Pública de vigilância e Guarda Municipal; 

 Promover o sistema de vídeomonitoramento da Guarda Municipal com 

colocação de câmeras de vídeo nos principais trechos da cidade; 

 Zelar pelo patrimônio públicoe promover os atos e ações conforme emana a 

Legislação em vigor; 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

 

 Construção da Passarela de Acesso ao Conjunto Otávio Gomes; 

 Ampliação da Iluminação Pública em 100% em LED; 

 Continuação do calçamento até a Escola de Educação Básica José Bartolomeu 

(Santa Efigênia); 

 Construção do Banheiro Público no Povoado de Santa Efigênia; 

 Ampliação e Reforma do Cemitério no Povoado de Santa Efigênia; 

 Análise e execução do sistema de engenharia hídrica para tratamento da água no 

Povoado de Santa Efigênia; 

 Interligação com Calçamento da Rua Élias Ferreira Bastos até a Comunidade 

Patrimônio; 

 Manutenção periódica das Estradas Vicinais; 



 

 

 Calçamento do Conjunto Messias Moreira II; 

 Reforma e Ampliação do Cemitério Local; 

 Construção do Espaço administrativo da Sede dos Taxistas e mototaxistas; 

 Construção da Área de Lazer III, que beneficiará as Comunidades das Ruas 

Professor Rocha, Eugênio Lisboa e adjacências; 

 Construção de uma Praça com atividades de Lazer e maquinários para práticas 

esportivas no Conjunto Messias Moreira I; 

 Construção do Pórtico de Entrada da cidade, com colocação de Obra dos 

reconhecidos artistas do barro de nossa Terra; 

 Reforma da Praça Central, Praça do Caboje, Praça da Antiga “TELASA”, Praça 

da Rua da Passagem e Praça da “Marinalva”; 

 Construção de uma Área de Lazer no Povoado João de Deus (Antiga Usina João 

de Deus); 

 Revitalização e reforma do Trecho da Rua Euzébio Borges; 

 Revitalização do trecho compreendido nos fundos da Rua da Igreja até aRua da 

Cacimba; 

 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 Promover parceria com os latifundiários locais, para ampliação dos lotes de 

terras arrendadas para as famílias beneficiárias do Programa de Agricultura 

Familiar; 

 Promover estudo técnico com membros da EMATER, para auxílio aos 

agricultores locais; 

 Promover periodicamente a distribuição de sementes e produtos 

diversificados para o plantio e colheita destes pelos agricultores do 

Programa; 

 Firmar parceria junto à Associação dos Agricultores para que o SEBRAE 

promova capacitações e instruções de empreendedorismo aos agricultores 

inseridos no Programa; 

 Firmar Parceria com à Associação dos Agricultores, disponibilizando um 

Espaço Público para que se instale a Casa de Farinha; 



 

 

 Firmar parceria com a Associação dos Agricultores para que o Município 

possa adquirir os produtos da agricultura familiar na merenda escolar e nos 

demais Órgãos Públicos; 

 Promover medidas de desenvolvimento sustentável, a fim de que os serviços, 

obras, maquinários e outros, nãoameacem e/ou agridam o meio ambiente; 

 Promover e incentivar junto às Escolas Públicas o plantio e colocação de 

árvores, substituindo as árvores antigas que danificam as obras e serviços 

outros; 

 Promover a limpeza constante das margens do Rio Paraíba, evitando-se o 

acúmulo de lixo e recicláveis; 

 Incentivar e promover políticas públicas para a instalação de Cooperativa 

para seleção de recicláveis; 

 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

 Promover Escola em Tempo Integral nas Unidades do Colégio Antônio 

Moreira e Porfírio Soriano; 

 Aquisição de novo Ônibus Escolar para os estudantes de Maceió; 

 Incentivo aplicado com reforço escolar para os estudantes do ENEM; 

 Construção de uma quadra poliesportiva para a Escola Antônio Moreira; 

 Equipar o laboratório de informática nas Escolas; 

 Criar o Programa “Próximos Passos”, para apoio às famílias e crianças 

que saíram da Creche para a Escola, bem como da Educação Básica para 

o Ensino Médio; 

 Criação do Centro Especializado de Atenção aos estudantes com 

deficiência física; 

 Construção da Casa de Artes no Espaço do antigo “Cinema”; 

 Criar a semana da Juventude, promovendo um calendário e atividades 

Lúdicas e de Lazer voltadas aos Jovens e adolescentes; 

 Manter as festas tradicionais e culturais da cidade; 



 

 

 Promover ações culturais periódicas no Centro Cultural Lêda Valéria, 

com exposições fotográficas, artísticas, danças típicas e demais festejos 

culturais; 

 Criação e execução do estande/museu do Time do Capelense no Centro 

Cultural; 

 Promoção da Gincana Cultural; 

 Promoção e incentivo aos músicos, Bandas Fanfarras e artistas locais. 

 

 

SAÚDE 

 

  

 Ampliar o Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo as atividades e 

serviços; 

 Implementar as redes de assistência à saúde (saúde mental, psicossocial, 

do idoso, urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades 

especiais) com adoção de linhas de cuidado e protocolos de atendimento; 

 Manter equipes de atendimento da ESF (estratégia de saúde da família) 

com cobertura de 100%, expandindo os atendimentos em conjunto com 

todos os programas preconizados pelo Ministério da Saúde; 

 Ampliar as ações de saúde na área rural do município; 

 Conservar a frota de veículos (carros e Ambulâncias) 

 Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com 

doenças crônicas e de tratamentos contínuos em outros municípios; 

 Manter em pleno funcionamento a Central de Ambulâncias; 

 Ampliar os convênios para a realização de procedimentos cirúrgicos 

eletivos e ambulatoriais; 

 Aprimorar os sistemas informatizados nas unidades; 

 Implantar a coleta de dados informatizada dos agentes comunitários de 

saúde e agentes de endemias, por meio de computadores portáteis; 



 

 

 Implantar sistema de comunicação via SMS (mensagem de celular) com 

pacientes (agendamento de consultas, resultados de exames e outros 

serviços); 

 Ampliar o modelo de assistência farmacêutica e de insumos; 

 Revitalizar sempre que necessário as Unidades de Saúde; 

 Fortalecer a rede de saúde mental e ampliar o atendimento a dependentes 

químicos, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras 

drogas em parceria com o governo estaduale federal; 

 Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de 

saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da 

atenção especializada; 

 Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança 

com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade; 

 Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo; 

 Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde; 

 Intensificar as ações de combate ao aedesaegypti, Zica, Chikungunya e o 

Coronavírusde acordo com o plano de contingência municipal da 

Vigilância em Saúde, com a disponibilidade de veículo exclusivo para 

setor de endemias; 

 Garantir às crianças recém-nascidas do município teste da orelhinha e do 

olhinho, através de parceria com instituições competentes; 

 Fortalecer o programa de atendimento domiciliar a pacientes acamados, a 

doentes crônicos pela equipe multiprofissional com o Programa“Melhor 

em Casa”; 

 Firmar parceria com o Governo do Estado para regularizar e garantir o 

fornecimento de medicamentos de alto custo e o Programa Mais Saúde 

Especialidades; 

 Ampliar o atendimento dos pacientes diabéticos com a estruturação no 

fornecimento de aparelho e reagentes para o controle da doença; 



 

 

 Garantir o acesso dos usuários ao fornecimento de próteses dentárias 

mediante necessidade e critérios de avaliação preconizados pela 

Secretaria de Saúde Municipal; 

 Ampliar as especialidades médicas para atendimento dos usuários; 

 Manter e ampliar oferta de medicamentos da Farmácia Básica; 

 Garantir o desenvolvimento dos programas de atenção básica à saúde 

bem como, as coberturas vacinais; 

 Garantir a efetividade e o pleno funcionamento das atividades do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF); 

 Garantir o funcionamento do Programa de Planejamento Familiar para 

realização de laqueaduras; 

 Ampliar as especialidades de atendimento ao público da Academia da 

Saúde (professor de dança, nutricionista, dentre outros); 

 Implantação dos Leitos em Saúde Mental; 

 Construir o Centro Especializado de Reabilitação – CER II 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Construção da Casa da Sopa; 

 Promover parcerias com os Entes Federados para atração de Cursos 

Profissionalizantes para à Mulher; 

 Manutenção dos Serviços do CRAS e CREAS, com auxílio da equipe 

multiprofissional, para às famílias vulneráveis e hipossuficientes desta 

cidade; 

 Manutenção e ampliação do programa de distribuição de gêneros 

alimentícios e apoio às famílias carentes; 

 Manutenção e ampliação do Programa de Distribuição de Sopa; 

 Manter parcerias público-privada para fomento de atividades lúdicas, 

educativas e de socialização; 

 



 

 

ESPORTE E LAZER 

 

 Manutenção das dependências internas e externas do Estádio Manoel 

Moreira; 

 Realização do Campeonato Amador de Futebol; 

 Criação de Espaços para práticas esportivas diversificadas (Campo de 

areia, quadra de futevôlei, espaço para capoeira, quadra infanto-juvenil; 

 Incentivo ao esporte amador e às categorias de base; 

 Incentivas atletas profissionais em atividades e competições realizadas 

em outras localidades; 

 Promoção da Gincana Esportiva na Semana da Juventude; 

 Implantação do Projeto de Lazer “A Praça é Sua”, com programação de 

atividades esportivas, sociais e de lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


