


Apresentação

    Em 2016, o povo deodorense movido pela esperança 
decidiu mudar. Foi uma eleição histórica, marcada por muita 
luta e garra, mas sem perder a esperança. E ao final confiaram 
em nosso projeto de garantir um novo tempo para cada 
família, que sonhava com uma vida digna. Foi um desafio 
enorme, e posso afirmar que desde o primeiro dia do meu 
mandato fiz dessa a maior e mais importante missão da minha 
vidavida ao garantir mais oportunidades e resgatar o orgulho de 
viver na primeira capital.
  
  Ao longo dos últimos quatro anos foram inúmeros os 
desafios, mas a força do povo me impulsionou para trabalhar 
dia e noite em busca de uma Marechal Deodoro mais justa e 
igualitária.

  Fizemos muito, em todas as áreas, e nos quatro cantos da 
cidade, fato esse que nos credencia a olhar nos olhos de cada 
deodorense e pedir a oportunidade para governá-los por mais 
quatro anos.
  
    Esse plano de governo vai subsidiar as ações de nossa 
gestão, e contribuir de forma que tenhamos uma Marechal 
Deodoro voltada para o futuro com um trabalho permanente e 
focado em cuidar das pessoas.



1. Criar novas escolas em tempo integral
2. Construir novas creches
3. Ampliar o transporte escolar
4. Garantir o transporte universitário
5. Revisar o Plano de Cargos e Carreiras da Educação
6. Ampliar o programa Preparando para o futuro
77. Antecipar para 2 (dois) anos a idade mínima de entrada 
nas creches
8. Implantar a primeira escola pública municipal bilingue do 
município
9. Ampliar o programa educacional “Supera Ideb”
10. Ampliaro programa de distribuição gratuita de óculos 
para alunos da rede municipal
11.11. Implantar videomonitoramento nas escolas
12. Implantar o Cursinho para o concurso público da 
Prefeitura
Municipal de Marechal Deodoro
13. Criar o Centro para cursos técnicos profissionalizantes
114. Criar a Avaliação da educação de Marechal Deodoro e 
premiaros professores e escolas com melhores 
desempenhos

EDUCAÇÃO



1. Continuar a modernização das unidades de saúde
2. Criar o Programa de segurança alimentar para combater a 
mortalidade infantil
3. Criaro lactário/banco de leite na Maternidade Imaculada 
Conceição
4. Ampliar a ação farmácia em casa
5.5. Criar o Centro de Reabilitação Física
6. Criar centro de diagnóstico por imagem
7. Construir sede própria dos postos de saúde
  •  Barro Vermelho
  •  Taperaguá
8. Construir a sede própria do CEO - Centro de 
Especialidades Odontológica
99. Ampliar o programa de castração de animais
10. Implantar o posto de saúde no Mucuri
11. Ampliar o programa melhor em casa

SAÚDE



1. Criar novo Polo Industrial e de Serviços próximo ao Centro 
de Marechal
2. Criar o Programa de incentivo as Micro Empresas
3. Captar novos grandes hotéis para a Praia do Francês
4. Criar a Rota Turística “Primeira Capital”
  • História & Cultura (Igrejas, Casarios, Museus) – Centro    
Histórico
  •  • Sol & Mar – Praia do Francês
  • Lagoas & Sabores – Santa Rita, Massagueira, Barra Nova e 
Riacho Velho
5. Criar o Programa - Profissionaliza Marechal
6. Criar o Centro de Artesanato da Praia do Francês
7. Incentivar empreendimentos comerciais por meio do IPTU
8. Fortalecer o Natal Iluminado
99. Fortalecer o calendário turístico
10. Resgatar o Festival de quadrilhas juninas no Bairro de
Taperaguá
11. Fortalecer o destino Marechal Deodoro em feiras 
nacionais e internacionais
12. Construir um Centro Gastronômico no bairro da Poeira
13. Fortalecer o apoio ao artesanato

TURISMO E
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO



1. Ampliar o programa Guarda Mirim nas escolas Municipais
2. Criar o patrulhamento ciclístico - Ronda Marechal
3. Capacitação para Guarda Civil para o combate a violência
doméstica - Patrulha Maria da penha
4. Ampliar a atuação da Guarda Municipal Comunitária
5.5. Criar a Central municipal de segurança e 
vídeomonitoramento

1. Ampliar o número de famílias do Programa da Agricultura 
Familiar Alimenta Marechal
2. Ampliar o apoio aos pecadores e marisqueiras
3. Fortalecer a coleta seletiva nos bairros através da CoopMar
4. Ampliar o apoio e incentivo a Cooperoleo
5.5. Ampliar a fiscalização as queimadas e desmatamento
6. Criar ecopontos nos bairros
8. Ampliar ações de educação ambiental
9. Criar a balança do peixe

SEGURANÇA

MEIO AMBIENTE,
PESCA, AGRICULTURA
E AQUICULTURA



1. Criar o drive das frutas e verduras
2. Criar o Programa Municipal de regularização de imóveis
3. Criar bairros e nomes de ruas para facilitar a entrega
domiciliar dos Correios
4. Construção de novas casas por meio do programa Casa 
Verde Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida)

1.1. Projeto de macrodrenagem da Massagueira e Barra Nova
2. Ampliar o programa PavimentaAção
3. Ampliar o saneamento básico do município
4. Continuar a revitalização das praças e logradouros 
públicos
5. Ampliar a instalação das academias nos bairros
6. Revitalizar o centro histórico
77. Revitalizar e cobrir o pátio da feira
8. Reformar e ampliar os cemitérios do Centro, Massagueira 
e Barra Nova
9. Revitalizar do Cais da Lancha
10. Ampliar a cobertura de iluminação em LED em todos os 
bairros

PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
URBANO

INFRAESTRUTURA



1. Ampliar os cursos oferecidos pelo CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social
2. Fortalecer e ampliar as ações do PETI - Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil
3. Ampliar os programas para as famílias em situação de 
vulnerabilidade social:
   • Entrega de sopa
   •    • Cestas básicas
   •  Enxovais
4. Criar o Programa Renda Mínima Municipal
5. Criar o novo Conselho Tutelar para atender a comunidades 
da região dos canais

1.1. Criar Centrais de Atendimento ao Cidadão PREFEITURA 
AQUI (SAAE, Tributos municipais, demais serviços) nos 
bairros
2. Criar o Programa Marechal Digital
3. Revisar o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos 
Servidores Públicos
4. Criar o Clube Recreativo dos servidores públicos
5.5. Ampliar o acesso Internet nas praças e outros logradouros
públicos
6. Realizar do concurso público para servidores
7. Criar o Programa Jovem Aprendiz garantindo
oportunidades para os jovens da cidade
8. Fortalecer e Ampliar o Programa de estágio para os
estudantes

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GESTÃO

5. Ampliar o acesso Internet nas praças e outros logradouros
públicos
6. Realizar do concurso público para servidores
7. Criar o Programa Jovem Aprendiz garantindo
oportunidades para os jovens da cidade
8. Fortalecer e Ampliar o Programa de estágio para os
estudantes



CULTURA E PRESERVAÇÃO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE

1. Ampliar o apoio aos músicos e as filarmônicas
2. Criar o Museu da Cidade (música, arqueologia, pesca, 
gastronomia, artesanato)
3.  Criar o Centro-Escola de Restauro
4.  Ampliar o número de alunos do conservatório da música
5.  Renovar os instrumentos musicais das filarmônicas
66.  Ampliar o apoio aos folguedos populares - Pastoril, Banda 
de Pífano, Boi, Quadrilha junina e maracatu
7.  Fortalecer os festejos juninos nos bairros

1. Criar os Jogos Escolares Municipais de Marechal Deodoro 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
2. Fortalecer e ampliar o apoio ao esporte amador
3. Ampliar do programa Zumba nos bairros
44. Criar os "Jogos de Verão"
5. Implantar o projeto academias públicas com Professor de
Educação Física
6. Criar o circuito deodorense de corridas de ruas
7. Fortalecer e ampliar o programa de apoio aos atletas
8. Construir do Campo de Fut7 no Francês
9. Construir o Centro Esportivo da Massagueira



TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA

SAAE

FAPEN

1. Criar novos eixos viários
2. Fortalecer o transporte público nos bairros
3. Ampliar os programas:
   • "Travessia Legal"
   • "Educação no Trânsito"
4. Construir a nova rodoviária no bairro da Poeira

1.1. Ampliar a rede de abastecimento nos bairros
2. Ampliar o Programa Tarifa Social nos bairros

1. Construção da sede própria do Fapen



Coligação 
A Mudança
Continua


