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CAPELA FELIZ DE NOVO 
 

Tá na hora de mudar o jeito de  

governar a nossa cidade. 
 

Investir em segurança, educação, saúde e em mais oportunidades de 

trabalho. Cuidar de perto das crianças, dos jovens e de todas as pessoas da 

melhor idade. Pensar na cidade como um todo, integrando os bairros, 

fortalecendo os vínculos com a área urbana e rural, além de articular ações 

com os governos Estadual e Federal. Vamos atacar os problemas de Capela de 

frente, com vigor, coragem e criatividade para mudar o que está errado. 

Em nossa Capela, cuidar das pessoas estará sempre em primeiro lugar. 

Esse Plano de Governo tem por objetivo permitir que a população de Capela 

possa participar da administração municipal, manifestando seus desejos e 

idéias, através de canais que ampliarão a democracia e o desenvolvimento 

econômico e social da nossa cidade. A coligação Capela Feliz de Novo acredita 

que a nossa cidade só será mais humana e segura se a Administração Pública 

cuidar com carinho de cada um de seus cidadãos e de suas cidadãs. 

Neste documento você encontrará nossas principais propostas para 

governarmos Capela. Essas propostas foram elaboradas coletivamente, a partir 

do diálogo aberto com a população, além da participação de inúmeros 

colaboradores capelenses anônimos que amam essa cidade. Por fim, esse 

documento comporta muito mais que um Plano de Governo, trata-se de um 

Plano de Desenvolvimento Econômico-Social para transformar Capela numa 

cidade boa de se trabalhar, viver e empreender. 

A coligação Capela Feliz de Novo está também muito atenta sobre os 

efeitos do novo coronavírus  (Covid -19) na nossa Capela. A paralisação da 

atividade econômica devida o surgimento da pandemia do Covid-19 podem 

incutir em consequências dolorosas para a economia alagoana e de Capela pelos 

próximos anos. Segundo a BNB, no pior dos cenários, com 22 semanas de 

paralisação das atividades, a queda do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado 

de Alagoas pode atingir até 7% somente neste ano. A taxa de desemprego deve 

atingir o nível de17% da população ativa do nosso estado. Mas o pior vem depois. 

Isso terá efeitos atrozes sobre o crescimento de Capela e da renda da população 

mais carente da nossa cidade. Além de estar alinhada com as políticas do 

governo federal, a administração de Capela dos próximos anos tem que estar 

preparada para a preservação do emprego e renda da nossa cidade, ajudando 

os empregados e empregadores. Assim, a coligação Capela Feliz de Novo está 

propondo implementar um conjunto de medidas para garantir o emprego e a 

renda em nossa Cidade.   



 

3 

Coligação: Capela Feliz de Novo 

 

Por fim, gostaríamos que você participe, discuta e apresente sugestões, 

pois estaremos sempre atentos à vontade popular para governar com todos e 

todas por uma Capela cada vez mais humanizada, permitindo que o capelense 

resgate sua dignidade, sem medo de ser feliz, com honradez e não sofra mais 

perseguição. 

Muito obrigado a todos que sonham coletivamente por uma Nova Capela, 

para nós e nossos filhos! 

 

Eustaquinho Moreira. 



 

4 

Coligação: Capela Feliz de Novo 

BIOGRAFIA DOS CANDIDATOS 

 

 

 

EUSTAQUINHO MOREIRA (PREFEITO) 
 
Chamado carinhosamente por todos de Eustaquinho. Filho mais 
velho do Promotor de Justiça Luiz Eustáquio Silveira Moreira, o Tatá, 
e da professora Ialda Cavalcante Moreira, herdou da família o DNA 
político, pois seu avô foi o terceiro capelense a assumir a prefeitura 
de Capela por dois mandatos ainda no século passado. 
Eustaquinho, que é advogado, assumiu a prefeitura do município de 
Capela na gestão de 2013-2016, ocasião que implantou seu estilo 
arrojado e inovador de fazer gestão sempre buscando meios para 
modernizar os serviços públicos municipal. 
Dos muitos desafios encontrados ao assumir a prefeitura de Capela, 
os maiores foram os de restabecer as finanças de um município que 
estava atolado em dívidas oriundas de gestões anteriores o que 
equacionado, tornando possível, depois de um bom tempo 
pelejando, implantar ações em todas as áreas entre as quais cita-se 
a reabertura do Hospital que estava fechado no início de sua gestão, 
retirada do município do CAUC, o aumento do IDEB, o apoio à 
agricultura familiar, entre tantas outras. 

  

 

MÁRIO SÉRGIO DE ALMEIDA JÚNIOR (VICE-PREFEITO) 
 
Cresceu em Santa Efigênia onde sempre morou com seus avós. Sua 
carreira política começou por vocação, aos 30 anos, ingressou na 
política como candidato a vereador deste município, que em 2012-
2016 obteve o 8°lugar para ocupar uma vaga na Casa Legislativa 
José Alvino. 
Em 2016-2020 concorreu novamente a reeleição para vereador, 
obtendo o 1°lugar  com uma votação expressiva e nunca vista neste 
município, como o vereador mais votado na história eleitoral de 
Capela. 
Júnior Santa Efigênia, como é conhecido, sempre foi um jovem 
humilde, batalhador que sempre esteve e está a disposição de 
ajudar aqueles que mais precisam, sobretudo os moradores da 
região do Povoado de Santa Efigênia. 
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ÍNDICE  
 

 

AGENDA SOCIAL 

1. Educação; 

2. Saúde; 

3. Cultura; 

4. Esporte, Lazer e Juventude; 
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6. Assistência Social. 
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7. Desenvolvimento Econômico; 
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EDUCAÇÃO 
 

QUALIFICAÇÃO 

 Formação Continuada em serviço para professores, equipe 

pedagógica, merendeiras e equipe administrativa. 

AMPLIAÇÃO 

 Ampliação da oferta da Educação Infantil no Município, construindo 

novas creches no Conjunto Residencial Otávio Gomes e no Povoado 

João de Deus; 

 Viabilizar a criação da Escola Municipal de Tempo Integral. 

REESTRUTURAÇÃO 

 Apoiar as iniciativas dos Conselhos da Educação; 

 Equipar e melhorar todas as escolas e creches do município; 

 Garantir investimentos em materiais pedagógicos, merenda escolar 

com qualidade, tecnologia da informação e na manutenção e 

ampliação dos espaços escolares; 

 Promover distribuição gratuita de kits de material escolar, 

prioritariamente aos alunos de baixa renda; 

 Implantar modernização da Biblioteca Pública Municipal Monsenhor 

Tertuliano Passos Lima com a aquisição de novo acervo bibliográfico 

e computadores para acesso à internet; 

 Adquirir gêneros alimentícios para merenda escolar junto à 

Agricultura Familiar do município de Capela; 

 Manter em boas condições a frota do transporte escolar e planejar a 

sua renovação e aquisição de vans, ônibus, etc. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Apoiar as Fanfarras Municipais nas suas atividades e na aquisição de 

novos equipamentos. 
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INCLUSÃO 

 Apoiar a Educação Especial, oferecendo suporte para atendimento 

dos alunos; 

 Estruturar o Programa de Erradicação do Analfabetismo de Capela. 
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SAÚDE 
 

FORTALECIMENTO 

 Apoiar o Conselho Municipal de Saúde, capacitando os conselheiros, 

incentivando a participação em eventos de saúde pública e apoiando 

as iniciativas dos conselheiros; 

 Realizar estudos para a implantação do Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos - PCCV para os servidores públicos da Saúde. 

REESTRUTURAÇÃO  

 Dar continuidade a todos os convênios para manter e melhorar a 

estrutura física dos postos municipais, a qualificação dos profissionais 

e para oferecer um bom atendimento à população, inclusive com 

cirurgias de baixa e média complexidade; 

 Manter as unidades de saúde de forma a melhorar a qualidade dos 

serviços com ampliação de ações e garantindo material de consumo 

humano; 

 Manter o transporte para o atendimento de população em Capela em 

dois turnos, melhorar as condições de acesso e, quando necessário, 

buscar os usuários que residem em áreas rurais. 

AMPLIAÇÃO 

 Implantação de Atendimento Ambulatorial 24h no povoado de Santa 

Efigênia com um suporte de serviço de enfermagem, consulta médica 

de forma presencial e por telemedicina, a qual estará interligada 

remotamente com o Hospital  Municipal Dr. José Vânio de Barros 

Morais; 

 Buscar alternativas para aumentar o número de consultas no posto de 

saúde, bem como de outras especialidades; 

 Ampliar atendimentos para raio-x, ecografias e exames 

complementares; 

 Manter e ampliar os serviços de fisioterapia; 
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 Buscar parceria com o Estado para implantação de uma unidade de 

Proteção Materno Infantil para garantir acesso, principalmente, das 

gestantes e crianças com atenção diferenciada, com atendimento de 

ginecologista, obstetra e pediatra; 

 Ampliar a parceria entre a estratégia Saúde da Família e a Pastoral 

da Criança para acompanhamento das carências nutricionais. 

INFRAESTRUTURA 

 Informatização de todos os setores e prontuários de pacientes; 

 Ampliar o número de medicamentos do programa de assistência 

farmacêutica; 

 Aumentar os itens da farmácia básica de medicamentos; 

 Rever junto ao Estado a lista de medicamentos de alto custo e 

medicamentos excepcionais; 

 Viabilizar equipamentos para as equipes da estratégia Saúde da 

Família; 

 Manter e dar suporte técnico para equipe de Vigilância Sanitária; 

 Apoiar os Programas de Combate a Dengue e criar uma estratégia 

para a erradicação do mosquito transmissor, melhorando o suporte 

técnico da equipe de Agentes de Endemias; 

 Manter o serviço de endemias atualizado e com notificações 

periódicas conforme regulamentação do SUS e melhorar o suporte da 

equipe; 

 Apoiar os Programas de Combate ao Coronavirus e Dengue e criar 

estratégias para implementação do Plano de Contigenciamanto e o 

Protocolo de Flexibilização Programada do Isolamento Social; 

 Manter ambulâncias para dar suporte ao atendimento de emergência 

e transporte de usuários para outras cidades, quando necessário. 

NOVAS ESPECIALIDADES 

 Criar um programa municipal para atenção ao idoso, com atividades 

físicas e acompanhamento de equipe multiprofissional, na sede e em 

todos os postos das zonas rurais; 

 Criar o programa de saúde mental e buscar novos convênios para 
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proporcionar um bom atendimento ao usuário, ampliando assim o 

atendimento do CAPS; 

 Implantar o Programa Hiperdia (hipertensos e diabéticos), mantendo 

medicamentos e condições de acesso dos usuários. 
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CULTURA 
 

RESGATE DA CULTURA CAPELENSE  

 Reativar o carnaval de praça e todas as festividades de tradição 

como: cavalhadas, festa de São Sebastião, Dia do Trabalhador, festas 

juninas nos bairros, Festa da Independência em Santa Efigênia, 

Emancipação e Réveillon; 

 Reacender a Nossa Quadrilha para competição a nível municipal e 

estadual; 

 Buscar meios para reativação dos tradicionais clubes municipais de 

Capela, como o Clube Capelenses e Paladinos; 

 Reativação do projeto no antigo prédio João de Barro; 

 Fortalecimento, via Sebrae, da inclusão do município de Capela na 

rota turística do Estado. 

VALORIZAÇÃO 

 Fortalecimento das bandas fanfarras; 

 Valorizar os artistas locais em todas as festividades do município; 

 Apoiar os artistas locais em apresentações estaduais e nacionais; 

 Ampliar e aprimorar os serviços de exposições do centro cultural, 

incluindo apresentações de artistas da terra de 15 em 15 dias para 

movimentar o comércio; 

 Procurar, por meio legal, destinar recursos para apoio às festividades 

privadas no município; 

  Buscar emendas federal para aprimorar e dar segurança jurídica aos 

empreendedores locais e aos serviços do artesanato local. 
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ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
 

FORTALECIMENTO 

 Criação da Secretaria da Juventude. 

CAPACITAÇÃO E APOIO 

 Ofertar cursos profissionalizantes; 

 Promover palestras motivacionais; 

 Disponibilizar ônibus leito para os universitários; 

 Implantar uma Casa de Apoio para os jovens na capital. 

INICIALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 Disponibilizar serviços gratuitos para os jovens capelenses, tais como: 

elaboração do Curriculum Vitae, auxílio para expedição de 

documentação e treinamentos para entrevistas de emprego, além de 

apoio aos jovens na busca do 1º emprego; 

 Criar o Programa Cadastro Jovem, onde os jovens terão um cadastro 

o qual pessoas especializadas irão em busca de vagas de empregos 

conforme o perfil profissional do jovem; 

 Através do Programa Cadastro Jovem implementar o serviço de envio 

de currículo digital para empresas; 

 Implementar o Programa Jovem Aprendiz do Governo Federal em 

Capela; 

 Oferecer o Estágio Jovem, um programa onde os jovens poderão 

estagiar em Capela, através de um cadastro específico; 

 Estimular o empreendedorismo entre os jovens. 

ESPORTE E LAZER 

 Desenvolver políticas de esportes integradas a outras áreas, criando 

o Projeto Vida Ativa associados à terceira idade, à criança e ao 

adolescente, às pessoas portadoras de necessidades e às pessoas que 

participam de programas de saúde como: hipertensos, diabéticos e 

outros; 
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 Apoiar e aprimorar todas as práticas esportivas, nas diversas faixas 

etárias (ex.: futebol de campo, futsal, atletismo, basquete, vôlei, 

handebol, xadrez, balé, ginástica rítmica e outros). 
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SEGURANÇA COMUNITÁRIA 
 

INFRAESTRUTURA 

 Conservação da iluminação das ruas, postes e praças; 

 Aprimorar a defesa civil do município, disponibilizando bombeiros 

disponíveis para toda população; 

  Fortalecer, ouvindo as principais necessidades do comércio, o apoio 

as empresas de ronda na cidade, dando o suporte do município; 

 Reativar e aperfeiçoar o sistema de vídeo monitoramento nos 

principais pontos da cidade; 

 Implantar o sistema de câmeras de vigilância nos centros e bairros. 

AMPLIAÇÃO 

 Criar uma sede da guarda municipal em Santa Efigênia, com 

transporte (moto) disponível; 

 Implantar um anexo (sub-sede) da Guarda Municipal no Loteamento 

Otávio Gomes e na Usina João de Deus; 

 Ronda nos bairros, com guardas municipais e apoio da Polícia Militar 

do município; 

 Segurança nas escolas municipais. 

VALORIZAÇÃO 

 Dignificar a guarda municipal de Capela, ajustando todos os direitos 

dos servidores efetivos, comissionados e contratados; 

 Contribuir com as polícias (militar, civil, etc) no combate à violência 

e das drogas, dando condições de trabalho, equipamentos e 

suprimentos. 
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ASSISTÂNCIA SOCIAL 
 

APOIO AS ENTIDADES 

 Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais, da Assistência Social, 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso entre 

outros; 

 Apoiar o Conselho Tutelar; 

 Apoiar toda a Rede de Assistência do Município: APAE, Pastoral da 

Criança, Associações de Moradores e etc. 

AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS 

 Apoiar e implementar os Programas Federais já em curso e os novos 

que surgirem; 

 Ampliar e/ou implantar o atendimento do CRAS enquanto 

equipamento público de acesso as Políticas Públicas principalmente 

no atendimento as necessidades básicas da população; 

 Ampliar e/ou implantar cursos profissionalizantes para todos os 

segmentos: mulheres, homens e jovens. 

INCLUSÃO E ATENÇÃO 

 Ter como objetivo a superação das formas de exclusão social e 

assegurar medidas que garantam o exercício da cidadania; 

 Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social 

tenham como foco principal a família; 

 Disponibilizar ônibus para o Grupo dos Idosos para confraternização 

com grupos de outras cidades. 
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DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E 

RENDA 
 

PLANEJAMENTO 

 Criar o Plano Municipal de Desenvolvimento, em parceria com a 

sociedade civil organizada, com a finalidade de identificar as 

potencialidades e a vocação do município. 

CAPACITAÇÃO 

 Capacitar os nossos servidores municipais e implantar programa de 

qualidade total; 

 Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria com 

o SENAI, SENCA, SEBRAE, SENAR e outros. 

APRIMORAMENTO 

 Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, 

mantendo a atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio 

Público; 

 Preparar cada vez mais os nossos funcionários para que os projetos e 

convênios sejam executados; 

 Criar o almoxarifado municipal para o controle e distribuição de 

materiais. 

INCLUSÃO 

 Estruturar um setor como a Agência do Trabalhador, buscando vagas 

aos trabalhadores no município e cidades da região; 

 Continuar apoiando a inserção e participação da mulher no mundo 

produtivo, comprometendo-nos com a manutenção e implantação de 

instituições como o Conselho Municipal da Mulher, visando garantir a 

igualdade de direitos sociais entre os gêneros; 

 Procurar ampliar as políticas de apoio a juventude, firmando 

parcerias com instituições de ensino, órgãos governamentais 
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desenvolvendo ações que venham ao encontro dos jovens de Capela. 

VALORIZAÇÃO 

 Garantir os pagamentos dos salários aos servidores municipais com 

pontualidade, bem como dos fornecedores; 

 Criar grupo de trabalho para assegurar o equilíbrio das finanças do 

município, já a partir de 2021, bem como realizar estudos sobre o 

passivo trabalhista do município. 

COMUNIDADE ATIVA 

 Manter a Administração aberta à participação popular através dos 

Conselhos de Orçamento Participativo. 

EMPREGO E RENDA 

 Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e 

equipamentos; 

 Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os projetos 

para o microcrédito;  

 Estruturar uma lei de incentivo locacional e fiscal para o município; 

 Criar a Cartilha do Investidor em Capela, em parceria com a 

Fecomercio/AL e a Federação da Indústria do Estado de Alagoas, para 

fomentar a atração de  investimentos nos setores primários, 

secundários e terciários na nossa cidade;  

 Desenvolver uma plataforma digital de vendas, onde o comerciante 

capelense poderá se cadastrar e revender seus produtos, 

incentivando a expansão do comércio local; 

 Criar, juntamente com os setores produtivos de Capela, uma feira 

regional de animais; 

 Criar, juntamente com os artesãos locais, uma feira de produtos 

artesanais; 

 Criar, juntamente com os agricultores familiares, uma feira regional 

dos produtos derivados da agricultura familiar. 
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TURISMO E CULTURA 
 

 Levantar as potencialidades turísticas do nosso município; 

 Criar agenda cultural, de forma a divulgar as festividades e 

manifestações de Capela, preferencialmente com artísticas locais; 

 Apoiar os artistas locais promovendo eventos para a valorização da 

cultura capelense; 

 Resgatar os eventos culturais como: Carnaval, Festa do trabalhador, 

Festa de Emancipação, entre outros; 

 Divulgar e incentivar as visitações dos alunos da rede pública e a 

população, em geral, nas áreas de preservação e conservação 

ambiental do município; 

 Preparar as propriedades rurais modelo e qualificar os moradores 

para receberem visitas técnicas e trocas de experiências no setor de 

turismo. 
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AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
 

VALORIZAÇÃO DO PRODUTOR LOCAL 

 Apoiar e incentivar as agroindústrias buscando agregar mais valor aos 

produtos aqui produzidos como, além de dar estrutura técnica; 

 Apoio às iniciativas das mulheres da área rural: artesanato, 

panificação e outros; 

 Continuar e aprimorar o apoio a agricultura familiar e pequenos 

produtores, na busca da diversificação, mantendo-o no campo com 

suas famílias, obtendo mais renda e qualidade de vida; 

 Criar e promover as cooperativas: do frango caipira, do leite, entre 

outras, disponibilizando técnicos capacitados para as pessoas; 

 Apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

QUALIFICAÇÃO 

 Apoio técnico para melhoria da qualidade dos produtos 

hortifrutigranjeiros para produção e venda. 

SEGURANÇA 

 Implantar e manter as Patrulhas Rurais e buscar recursos para ampliar 

e renovar constantemente para atender mais e melhor os 

agricultores. 

INFRAESTRUTURA 

 Buscar parcerias Município/Agricultores para conservação de todas as 

estradas vicinais do município. 

 Viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e rede de 

distribuição em localidades que necessitam. 

MEIO AMBIENTE 

 Criar Associação dos Catadores através da conscientização dos 

moradores na coleta seletiva, buscando a capacitação pessoal, 

melhoria da estrutura física com a construção de barracão próprio e 
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aquisição de equipamentos necessários; 

 Criar a coleta periódica do lixo reciclável nas comunidades do interior 

com apoio da Associação dos Catadores; 

 Implantação de processos de compostagem dos resíduos orgânicos; 

 Manter o convênio com a EMATER/AL; 

 Produzir mudas de flores para o ajardinamento da nossa cidade; 

 Produção ou aquisição de mudas de árvores nativas e exóticas para 

reflorestamento; 

 Criar o Canil Municipal, que tem por principal finalidade prestar 

atendimento a animais em situação de abandono nas ruas, que 

estejam feridos ou doentes, além de filhotes e fêmeas recém-

paridas, que serão tratados e, ao estarem reabilitados, ficarão 

disponíveis para adoção responsável. 
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 

 Apoiar as iniciativas e propostas do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento — COMUDE; 

 Informatizar e integrar a rede municipal de Saúde do município; 

 Transformar a cidade de Capela numa cidade inteligente, através do 

uso  tecnologia da informação - TI, para gerar eficiência na 

interligação das operações urbanas e rurais do município, de tal 

forma que a cidade assegure uma trajetória de desenvolvimento 

sócio-econômico sustentável e proporcione melhoria da qualidade de 

vida da população.  
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PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

ESTRADAS E VIAS 

 Manter os carreadores e estradas rurais em melhores condições com: 

cascalhamento, readequação de estradas, substituições das pontes 

de madeira por bueiros e pontes de concreto; 

 Melhorar a sinalização de trânsito; 

 Executar melhorias na infraestrutura da nossa cidade, como: 

iluminação, calçamento e galerias; 

 Colocação de obstáculos para diminuição de velocidade (tachões, 

lombadas, etc.) de acordo com a legislação dos órgãos Estaduais e 

Federais. 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  

 Manter as vias públicas limpas; 

 Recolocação das lixeiras nos principais pontos públicos; 

 Aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo; 

 Criar uma equipe específica de jardinagem para conservar a cidade 

mais bonita e acolhedora, além da pintura de meios fios e sinalização 

de trânsito. 

INFRAESTRUTURA 

 Através de avaliação técnica, viabilizar projeto para escoamento das 

águas pluviais, evitando os alagamentos recorrentes nas ruas Miguel 

de Souza, Mutirão, do Trilho, entre outras; 

 Fazer um projeto com técnicos para reurbanizar a nossa cidade com: 

mudança de árvores que estão danificando as construções e rede 

elétrica e até mesmo trazendo problemas de saúde como alergia 

respiratória, conjuntivite e buscar a padronização de calçadas; 

 Viabilizar recursos para a reestruturação da Praça Central; 

 Buscar recursos para criar locais de lazer e prática de esportes; 

 Ampliar a área de cobertura da rede de internet nos logradouros da 
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cidade; 

 Implantar o Governo Digital no município de Capela para conectar os 

serviços da prefeitura ao cidadão por aplicativos; 

 Criar um Centro de Desenvolvimento Tecnológico, visando atrair 

negócios e a geração de emprego para Capela; 

 Manter as máquinas em condições de trabalho e renovar a frota. 
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