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PLANO DE GOVERNO MARECHAL DEODORO 2021-2024 
 

“Realizar um governo honesto, inovador, transparente e em sintonia com o Cidadão. Resgatar a 
autoestima e a confiança dos Deodorenses de todas as idades. Buscar qualidade de vida com 

geração de empregos e renda. Cuidar das Pessoas e da Cidade”. 
 

Elaboramos um Programa de Governo que visa atender aos anseios da população 
Deodorense.  Essas propostas refletem nosso vínculo com a história da cidade e nosso 
compromisso com a população, para garantir que todos tenham uma boa qualidade de vida. 
Elas refletem o nosso objetivo de potencializar a vocação turística de Marechal Deodoro, 
estimular a vinda de novos empreendimentos, gerar empregos e renda bem como contribuir 
para o desenvolvimento humano e social!  

Vamos trabalhar para construção de uma Cidade mais agradável, justa e inclusiva, pois ela é 
nosso núcleo mais forte, depois da Família. Daí a responsabilidade do Governante, que deve 
gerir o Município de forma planejada, e articulada com a sociedade civil organizada, 
estabelecendo parcerias com diferentes atores da comunidade e com os Governos Estadual e 
Federal.  

As Diretrizes para este Programa de Governo têm por finalidade seguir uma obrigação legal, 
determinada por lei e darem clareza de propósitos para a população.  

Vale ressaltar que este não se trata de um documento finalizado, mas um Plano de Propostas 
que servirão de base para o debate público, para que assim tenhamos fundamentos para 
implantar as que forem mais necessárias e viáveis, tendo em vista suas prioridades, impacto 
socioeconômico e possibilidades de recursos financeiros.  

 
Eixos estratégicos do Plano de Governo 
 

1) Geração de Emprego e Renda 
2) Infraestrutura 
3) Assistência Social 
4) Saúde 
5) Educação 
6) Moradia 
7) Turismo e Cultura 
8) Juventude, Esporte e Lazer 
9) Segurança  
10) Meio Ambiente e Sustentabilidade 
11) Administração Eficiente e Transparente 
12) Tecnologia 
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Geração de Emprego e Renda 
Gerar mais emprego e renda para a população é um dos nossos compromissos.  

Por isso, não vamos medir esforços para trazer ainda mais benefícios,  
que vão contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de Marechal Deodoro. Estes são os 

nossos compromissos para gerar emprego e  
renda em nosso Município: 

 
• Construção de Pequeno Estaleiro - Escola Marítima para a perpetuação das técnicas 

construtivas das canoas de madeira (tronco de jaqueira) que vem sendo substituídas 
por fibra perdendo sua proporcionalidade; 

• Implantação do “Projeto Lixo Zero”, com a criação do Sistema Integrado de Resíduos 
(SIR), para dar destino correto para todo o lixo produzido no Município, transformando 
o lixo em materiais de construção. (Usina de Reciclagem);  

• Incentivos e Terrenos para Novas Indústrias e empresas prestadoras de serviço; 
• Fortalecer a agricultura familiar, inclusive através de compras governamentais;  
• Implantação de uma moderna política para atração de novas indústrias e empresas;  
• Incentivo e implantação de pequenas fábricas domésticas;  
• Regularização e fortalecimento do comércio local para que possa vender para a 

Prefeitura de acordo com a Legislação vigente; 
• Parceria com outros órgãos públicos e privados para realização de capacitação 

permanente para jovens e adultos;  
• Implantação do Programa Municipal de criação de peixes em gaiolas;  
• Construção de um Centro para Processamento de Pescados; 
• Promover cursos profissionalizantes em parceria com o Sistema S;  
• Desenvolver o projeto da FACULDADE DE MARECHAL;  
• Parceria com Empresas e Indústrias para absorção do jovem capacitado;  

 
 

Infraestrutura 
Ações e obras de infraestrutura proporcionam melhores condições de vida para a população, além 
de atraírem investimentos para o Município, fortalecendo a economia. Desse modo, consideramos 

muito importante investir em: 
 

• Desenhos específicos para os equipamentos urbanos para adequação das políticas 
preservacionistas do sítio histórico rigoroso – banco de praças, postes, lixeiras, pontos 
de ônibus e tantos outros; 

• Recuperação urbanística do Largo do Convento; 
• Ampliação dos serviços de manutenção das vias públicas;  
• Reforma e modernização total do Mercado Público;  
• Recapeamento em asfalto de 50 novas ruas em diversos bairros; 
• Instalação de quiosques, com ombrelones (sombrinhas), para convívio social, nas 

praças; 
• Totens de identificação dos bairros e comunidades; 
• Ampliação do sistema de Coleta de Lixo; 
• Ampliação dos serviços de Iluminação Pública;  
• Ampliação dos Cemitérios da Massagueira e da Barra Nova. 
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Assistência Social 

Trabalhar forte para trazer mais benefícios que visam melhorar a qualidade de vida das nossas 
famílias é nosso compromisso. Cuidar da população e contribuir para o desenvolvimento social do 
Cidadão é fundamental. Pensando nisso, entendemos que é necessário realizar diversas ações para 

tornar Marechal um lugar ainda melhor para se viver como: 
 

• Erradicação da pobreza absoluta em Marechal Deodoro por meio da ampliação da 
transferência de renda às famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família e do acesso 
aos serviços públicos de assistência social, saúde, educação e moradia.  

• Criação do Bolsa Família Municipal; 
• Ampliação dos Programas Federais;  
• Ampliação dos Programas Municipais;  
• Implantação de uma escola profissionalizante, com cursos permanentes de corte e 

costura, informática, culinária, hotelaria e construção civil;  
• Construção de um Centro especializado, para amparo e proteção à melhor idade 

(idosos);  
• Implantação do “Salão Municipal de Corte de Cabelo”;  
• Ampliação do programa de distribuição de Cestas Básicas;  
• Criar o Centro de Atividades e Lazer da Pessoa Idosa; 

 
 

Saúde 
Investir em saúde deve ser uma das prioridades de todo Município.  
É muito importante que as pessoas tenham acesso a atendimento  

em saúde de qualidade, com médicos qualificados e hospitais bem equipados.  
Por isso, defendemos que é importante colocar em prática: 

 
• Construção do Centro de Referência de Imagem e Laboratório;  
• Mais Médicos, Enfermeiros e Dentistas; 
• Aquisição de mais sete novas ambulâncias;  
• Aumento no incentivo para Agentes Comunitários de Saúde; 
• Oferta de ambulância, 24 horas, nos Conjuntos Habitacionais;  
• Construção do Hospital Municipal de Marechal Deodoro; 
• Aquisição de um ônibus Odonto-médico, para atender as comunidades;  
• Cursos de capacitação para os Servidores da área da saúde;  
• Implantação do Programa Remédio em casa  
• Implantação do Programa de Gerenciamento Medicações da Central e Abastecimento 

Farmacêutico – CAF, nas Unidades de Urgência e Emergência, no CAPS e nas Unidades 
de Saúde;  

• Melhorar as estruturas físicas da Unidades de Saúde da Família, que tem prédio 
próprio;  

• Construção de mais três Unidades de Saúde da Família para os bairros: Barro 
Vermelho, Tuquanduba, Taperaguá;  

• Implantar o centro integral da Saúde da Mulher;  
•  
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Educação 
Educação é o principal elemento para a transformação e o desenvolvimento sustentável  

de um Município. Por isso, vamos investir forte na Educação para contribuir na construção  
de um futuro cada vez mais promissor para nossas crianças e nossos jovens. 

 
• Implantação da Educação em Tempo Integral; 
• Inovar na educacional com implantação do “Google Classroom” (Google for Education) 

levando tecnologia e eficiência a todos os professores e alunos da Rede Municipal de 
Educação; 

• Fortalecimento do Ensino Público; 
• Centros Profissionalizantes; 
• O aumento da oferta de vagas nos Centros de Educação Infantil  
• Programa de Valorização dos Professores  
• Canal permanente para diálogo com os Servidores da Educação;  
• Promover campanhas para erradicar o analfabetismo;  
• Criação do Curso Pré-Vestibular Municipal, para preparar o aluno ingressar na 

Universidade;  
• Construção de mais duas Creches;  
• Instalação de Kits Multimídia, com computador, projetor, telão e acesso à internet em 

todas as salas de aula;  
• Implantação de um computador por sala de aula para o professor interagir com o 

sistema de multimídia;  
• Implantação de tablet por aluno em cada sala de aula do oitavo e nono ano;  
• Transporte escolar em ônibus climatizado;  
• Internet gratuita no pátio das escolas durante os intervalos das aulas;  
• Realização dos Jogos Estudantis Municipais;  
• Realização de Olimpíadas de Matemática e Ciências;  
• Implantação de Laboratórios de Robótica e Ciências nas escolas;  
• Implantação do programa municipal “Aluno-Monitor”, que auxiliará os professores e 

receberá uma Bolsa Mensal no valor de meio salário mínimo;  
• Realização de Festivais Estudantis de Música e Teatro;  
• Criar uma segunda Escola de Língua Estrangeira para alunos da Rede Pública; 

 
 

Moradia 
Proporcionar o direito a moradia digna aos deodorenses, esse também é nosso compromisso.  

Para atender a demanda e reduzir o déficit habitacional, vamos implantar o maior programa de 
habitação da história do Município. 

 
• Construção de mais 2.000 (duas mil) casas populares;  
• Ampliação do programa “Moradia Legal” em parceria com o Tribunal de Justiça, que visa 

regularizar a documentação dos imóveis da população de baixa renda;  
• Implantação do programa municipal de acessibilidade, que fará adaptações de 

engenharia nas residências que tiverem pessoas com deficiência; 
• Adequação do Plano Diretor para proporcionar o crescimento ordenado da cidade. 
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Turismo e Cultura 

O Município de Marechal Deodoro é vocacionado para o Turismo. Suas lindas praias. Suas Lagoas e Canais 
interligando-se ao Mar, provocam o visitante levando-o a voltar outras vezes. 

Seu Casario Histórico, tombado, associado às suas seculares e belíssimas Igrejas,  seu clima, sua proximidade 
com a Capital Maceió, sua história – berço do Proclamador da República - despertam o interesse em todo 

aquele que visita  o  Estado de Alagoas e o Nordeste do Brasil. 

Em nosso Município o turismo está ligado a diversos segmentos, entre eles, o turismo de massa (praia e sol), 
o turismo de consumo, o turismo religioso, o turismo cultural, o turismo ecológico, e até, gastronomia, 

considerando o povoado de Massagueira através de seu polo com restaurantes conhecidos mundialmente. O 
Turismo é a atividade do setor terciário que mais cresce no Brasil.  

Somos também um Município com forte potencial cultural tendo a música como carro chefe, seguida de um 
rico artesanato, bem como, um potencial artístico diversificado e latente em inúmeros Deodorenses, para o 

desenvolvimento desse patrimônio de cultura. 

Para tanto haveremos de fazer as seguintes implementações: 

 
• Construção de um Conservatório de Música na rua Marechal Deodoro 
• Estabilização da Igreja N. Senhora do Amparo e posterior, projeto de restauração com 

proposta de uma Biblioteca Sacra – Dar continuidade às obras; 
• Inventário do imaginário e bens integrados das igrejas que integram o Sítio Histórico e 

suas restaurações; 
• Estudos aprofundados dos Sítios de Sambaquis encontrados nas regiões da Ilha de 

Santa Rita e Praia do Francês; 
• Perpetuação do saber das bandas de pífanos tipo “esquenta muié” e o reconhecimento 

como mestre dos saberes de alguns destes grupos; 
• Publicação das obras literárias dos principais escritores ilustres nascidos na cidade; 
• Projeto de fomento das culturas imateriais do Município, tais como: artesanato, 

bordados e rendas, das celebrações (missas e procissões); recuperação da tradição dos 
tapetes decorativos no período da Semana Santa e Corpus Christi; festas juninas e 
tantas outras que as administrações esqueceram;  

• Esculturas representativas a serem implantadas ao longo da duplicação da AL 101 SUL 
(sítio da Giboia – Monumento à Democracia; Massagueira – Tributo aos Pescadores; 
Tributo às Rendeiras no limite do Município com a Barra de São Miguel); 

• Desenvolver um APP voltado exclusivamente para divulgar nossa cultura e nosso 
turismo; 

• Fomentar todos os seguimentos Turísticos;  
• Modernização dos Mirantes;  
• Sinalização das Trilhas;  
• Fortalecimento do artesanato local, com a construção de um moderno Centro do 

Artesão;  
• Implantação do Calendário anual de eventos;  
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• Desenvolver programas voltados para a saúde do visitante (turista) que passam por 
nossa cidade;  

• Desenvolver o Programa “Turismo Acessível” para promover a inclusão social e o acesso 
de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida à atividade turística.  

• Construção de um Anfiteatro;  
• Oferta permanente de cursos de interpretação, dança, canto, música e teatro;  
• Criação da “Arena Cultural”, uma vez por mês, com apresentações artístico-culturais nas 

comunidades;  
• Criação da Academia Deodorense de Letras e Artes;  
• Garantir a participação dos artesãos em eventos nacionais;  
• Viabilizar cursos para os artesãos;  
• Criar exposição de produtos originários do Município;  

 
 

 
Juventude, Esporte e Lazer 

Inclusão social também se faz com incentivo ao esporte e ao lazer.  
Pensando nisso, vamos investir cada vez mais forte nessas áreas, para promover  

o desenvolvimento humano e social de Marechal Deodoro. 
 

• Criar a Bolsa Universidade;  
• Construir Areninhas Esportivas; 
• Estimular a iniciação esportiva em diversas modalidades nas Escolas Municipais;  
• Implantar Programas para prevenir gravidez na adolescência e DSTs; 
• Implantar os jogos de verão, com diversas modalidades esportivas na orla lagunar; 
• Qualificar jovens para inclusão nas atividades econômicas do município e da região, a 

fim de gerar emprego e renda; 
• Contribuir e incentivar o esporte municipal para atletas de alto rendimento do 

município; 
• Abrir quadras das escolas para uso comunitário e esportivo à noite; 

 
 

Segurança 
Proporcionar mais tranquilidade aos moradores de Marechal Deodoro é nosso compromisso. Por 

isso, vamos realizar ações que vão contribuir, com as iniciativas do Governo do Estado, na 
promoção da segurança, da cidadania e da paz no Município. 

 
• Ampliação da Guarda Municipal com vídeo monitoramento em 100% da cidade além de 

viaturas e motos; 
• Convênio e treinamento junto a Polícia Federal, para que os Guardas Municipais 

possam portar armas de fogo;  
• Criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública;  
• Contribuir com Órgãos do Governo do Estado, para implantação de projetos que, 

juntos, promovam o fortalecimento da segurança pública, criando base de policiamento 
comunitário; 
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Meio Ambiente e Sustentabilidade 
• Laboratório flutuante na lagoa Manguaba para análise da oxigenação e outras 

necessárias para preservação da fauna e flora daquele ecossistema propiciando o 
cultivo de tanques de peixes, camarão, ostra e mariscos; 

• Implantação da Guarda Municipal Ambiental; 
• Implantar a Política Municipal de Gestão do Saneamento Básico (água, esgoto e 

drenagem);  
• Ampliar as visitas técnicas e capacitações visando um projeto para “inovação 

tecnológica, empreendedorismo e pesquisas no ecossistema ambiental do Município”; 
• Implementar o projeto “Marechal Menos 2 Graus”, arborizando todos os espaços 

públicos, tornando a cidade mais verde;  
• Implementar projeto “Espaços Públicos Sustentáveis” com reaproveitamento de água, 

energia solar, demais soluções para desenvolvimento sustentável;  

 
Administração Eficiente e Transparente 

Uma das atividades de grande relevância contemplada no Plano é a modernização administrativa 
dos diversos níveis da estrutura municipal. Embora constitua uma atividade-meio, e, portanto, não 
caiba num plano tal como concebido, é pressuposto básico para o sucesso da série de estratégias 

setoriais aqui formuladas. Receberá, por isso, atenção privilegiada por parte do Novo Governo, 
consciente da necessidade de aumentar a racionalidade, a produtividade e a transparência do 

aparelho municipal. Assim, são pressupostos básicos do Setor Público:  
 

• Implantação de Controladorias Gerais independentes nas Secretarias de Educação, 
Saúde, e Assistência Social; 

• Atualização do Portal da Transferência conforme determina a legislação em vigor;  
• Criação do Comitê Municipal de Gerenciamento de Resultados, com representantes da 

Prefeitura, da Câmara de Vereadores, do Comércio, dos Servidores Públicos, da 
Juventude, e da Sociedade, para acompanhar a realização de cada um dos itens desse 
Programa de Governo;  

• Construção do Clube Municipal do Servidor Público;  
• Criar a Ouvidoria da Administração, permitindo a aproximação e consequente 

participação da comunidade nas atividades da Gestão Administrativa; 
• Aproximar-se dos Municípios que integram a Região Metropolitana, considerada a 

proximidade com a Capital, para a busca de soluções coletivas aos problemas que os 
atingem igualmente;  

• Implantar a Escola de Governo, buscando a Excelência em Gestão Pública, com foco 
numa Administração Gerencial voltada para o RESULTADO, capacitando e educando de 
forma continuada, os Servidores Públicos, para valorização dos mesmos, e para 
prestação de um serviço público com a qualidade esperada;  

• Fortalecer a atividade da Controladoria do Munícipio;  
• Promover ainda no primeiro ano de Governo, concurso público para várias áreas da 

Administração, carentes de novos funcionários; 
• Os programas de treinamento e aperfeiçoamento para o Servidor;  
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• A valorização da categoria com base no sistema de mérito; 
• A implantação de um Plano de Cargos e Salário; 
• A modernização do atendimento ao público;  
• A transparência dos seus atos; 
• O fortalecimento dos processos decisórios com os instrumentos da democracia 

participativa; 
• A realização de uma gestão integrada e eficiente para a sustentabilidade;  
• A realização de uma gestão não-segregacionista e mais inclusiva.  
• A valorização do Servidor Público como fator fundamental para o sucesso da 

administração; 
 

 
Tecnologia 

É a integração da saúde, da segurança, educação, do transporte, do meio ambiente e infraestrutura, 
e do atendimento púbico através de software de inteligência, permitindo ao Prefeito, tomadas 

rápidas de decisões, reduzindo custos e gerando eficiência. Permitindo ao cidadão acesso on line a 
todos os setores da prefeitura, podendo acompanhar todas as demandas es suas soluções, através 

de aplicativos disponibizados em todas as plataformas de comunicação. 
 

• Empreender esforços para viabilizar o projeto “Cidade Inteligente”; 
•  Integração de todos os equipamentos públicos;  
•  Desburocratização e melhor utilização dos Recursos Humanos;  
•  Redução dos prazos em obtenção dos recursos nos repasses de verbas federais e 
estaduais;  
• Completa gestão de serviços prestados ao munícipio;  
• Internet pública; 
• Implantação do Parque Tecnológico para atração de empresas do setor;  
• Implantação da escola municipal de tecnologia; 
• Implantação da Certificação Digital em todos os setores;  
• Digitalização de todos os documentos e arquivo municipal;  
• Divulgação do calendário anual de pagamento dos servidores públicos. 
 

 
 
 
 


