
PROJETOS DE GOVERNO 

SAÚDE 

01 – Realização do Projeto “Mutirão da Saúde” durante os 120 primeiros dias do governo, com 

as Unidades de Saúde funcionando até as 22h00, para zerar a fila de exames clínicos, consultas 

e cirurgias. 

02 – Recuperação gradativa de toda a Rede municipal de Saúde, com reformas e 

modernização. 

03 – Garantia de medicação gratuita para todos. 

04 – Garantia de um veículo por comunidade, para o acesso de pacientes até as Unidades de 

Atendimento. 

05 – Fortalecimento e ampliação do atendimento de Dentistas, inclusive na Zona Rural. 

06 – Valorização real dos servidores, com promoção de ambientes de trabalho seguro e 

saudável, com garantia de disponibilização de EP’is e promoção permanente de treinamentos 

para evolução profissional. 

07 – Modernizar o laboratório municipal. 

08 – Aquisição gradativa de novos aparelhos de Ultrassonografia, Raio X e Eletrocardiograma. 

09 – Melhorar a locomoção dos Agentes de Saúde e Endemias. 

EDUCAÇÃO 

01 – Reformar e modernizar gradativamente as escolas e creches da rede municipal. 

02 – Instalação gardativa de ar-condicionado em todas as salas de aula, salas dos professores e 

setores administrativos de todas as escolas, inclusive da Zona Rural. 

03 – Construção de três novas creches em 04 anos. 

04 – Implantação de duas escolas de tempo integral em 04 anos. 

05 – Melhoria da merenda escolar. 

06 – Implantação de internet gratuita e de qualidade nas escolas municipais. 

07 – Implantação da meritocracia, gerando incentivo aos diretores e professores que atingirem 

as metas estabelecidas  no início de cada ano letivo. 

08 – Promoção permanente de cursos de capacitação de reconhecido valore qualidade. 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 



01 – Implantação do Programa “Lua é Vida”, que através de uma Usina de Energia Solar, vai 

gerar créditos para as pessoas de baixa renda. 

02 – Fortalecimento real da Assistência Social, começando pela valorização dos seus 

servidores. 

03 – Criação do “Abrigo dos idosos”, para acolher aqueles em situação de abandono ou de alta 

vulnerabilidade social. 

04 – Promoção permanente de cursos de capacitação de reconhecido valor e qualidade. 

05 – Implantação da Casa da Sopa, para atender, inclusive, a Zona Rural. 

06 – Aquisição de máquinas para a produção de sandálias e frldas geriátricas para serem 

doadas aos mais necessitados. 

07 – Implantação do Programa “Cine Social”, que levará o cinema para todas as comunidade. 

AGRICULTURA, ÁGUA E IRRIGAÇÃO  

01 – Criação de um Fundo Municipal para garantir o fornecimento, sem interrupções de água 

limpa e de qualidade em todas as comunidades não atendidas pelos carros-pipa. 

02 – Perfuração /recuperação gradativa de poços artesianos durante os 04 anos de governo. 

03 – Garantia de distribuição de sementes para pequenos produtores. 

04 – Implantação do Programa “irriga Pão de Açúcar”, com investimento real e federal em 

Sistemas de irrigação para pequenas propriedades, otimizando a produção agrícola. 

05 – Treinamento semestral através de técnicos da Embrapa e da Secretaria Estadual de 

Agricultura, para fortalecer o conhecimento e a produção dos nossos agricultores e criadores 

de animais. 

06 – Garantir apoio aos agricultores através da utilização de tratores, máquinas e implementos 

agrícolas. 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

01 – Implantação do Programa “compra Consignada”, onde o comércio local poderá vender 

aos servidores municipais, tendo garantia do recebimento dos valores devidos. 

02 – Recuperação,  modernização e humanização do “Pátio da Feira” e do Mercado Público, 

atraindo mais consumidores, aumentando o faturamento dos feirantes, que entregarão 

produtos com mais qualidade e higiene. 

03 – Implantação do Programa de criação de Frangos Caipiras para atendimento, inclusive, da 

Merenda Escolar. 

04 – Implantação do Programa de criação de Bodes, com apoio financeiro e técnico do Poder 

Público Municipal. 



05 – Implantação/Recuperação do Programa de Apicultura para produção de Mel, que será, 

inclusive, adquirido para a Merenda Escolar. 

06 – Criação de Escola Profissionalizante, que oferecerá cursos práticos de manutenção de 

celulares, computadores e ar condicionado. 

07 – Implantação de Programa para criação de Peixes em gaiolas e/ou tanques rede, para 

abastecimento do comércio e das feiras-livres da região e para a Merenda Escolar. 

08 – Esforços para diminuir a burocracia, facilitando aquisições no comércio local. 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

01 – Recuperação e modernização do sistema de coleta do lixo, nas Zonas Urbana e Rural. 

02 – Implantação de Programa de Reciclagem, permitindo a troca de material reciclado em 

créditos para aquisição de alimentos no comércio local. 

03 – Reativação do Banco de Sementes, para atender pequenos e médios agricultores. 

04 – Implantação gradativa de painéis de energia solar em todos os prédios públicos, 

promovendo o uso de energia lima, gerando economia e, conseqüentemente, investimentos 

em áreas prioritárias o Município. 

05 – Reurbanização e paisagismo em praças e espaços públicos. 

06 – Criação de Cooperativa para separar, prensar, pesar, embalar e vender material reciclável. 

07 – Implantar o Programa “Pão de Açúcar + Verde”, incentivando o plantio de árvores em 

todo o Município. 

JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

01 – Recuperação e modernização gradual de todos os espaços para a prática esportiva. 

02 – Construção de mais ginásio cobertos. 

03 – Construir praças para a prática do Skate. 

04 – Realizar anualmente, a Feira Literária de Pão de Açúcar, com a participação de nomes 

consagrados da literatura e artistas nacionais. 

05 – Incentivo á criação da Academia de Jovens Escritores Pãodeaçucarenses. 

06 – Promover eventos de teatro, Música, Dança e Fotografia. 

07 – Cumprir o calendário de festas e eventos que incluam Pão de Açúcar no roteiro turístico 

alagoano. 

08 – Criar um cursinho gratuito e de qualidade preparatório para o Enem e concursos públicos. 

09 – Garantir a entrega de material esportivo às equipes amadoras da cidade e da Zona Rural. 



10 – Implantar uma Academia Municipal de Ginástica, gratuita e de qualidade, com 

professores formados e equipamentos modernos. 

11 – Apoiar o funcionamento das  Escolinhas de Futebol. 

12 – Implantar escolinhas de artes marciais. 

13 – Criar trilhas para a prática do ciclismo. 

14 – Promover e incentivas  os esportes náuticos. 

TURISMO 

01 – Concluir e modernizar a nossa orla fluvial. 

02 – Iluminar as nossas praias, permitindo melhor funcionamento noturno. 

03 – Implantar novos e modernos estabelecimentos comerciais em nossos pontos turísticos. 

04 – Buscar parcerias com a iniciativa privada para implantação de equipamentos de praia . 

05 – Transformar a antiga Cadeia Pública no Museu do Sertão, criando um novo pólo turístico. 

06 – Reurbanizar a Ilha do Ferro, fomentando meios de divulgação internacional, aumentando 

a geração de emprego e renda. 

07 – Criar um espaço na praia central, destinado a apresentações culturais semanais. 

08 – Criar e fomentar portais na rede mundial de computadores, para divulgar e promover a 

nossa culinária, o artesanato, passeios turísticos, etc. 

09 – Com a cidade transformada, participar de eventos nacionais de Turismo para criar o 

destino “Pão de Açúcar”. 

INFRAESTRUTURA 

01 – Recuperação da vias urbanas e rurais; 

02 – Recuperar e modernizar todas as praças e logradouros. 

03 – Implantar/conservar/recuperar/manter iluminação em LED em toda a cidade. 

04 – Implantar/conservar/recuperar/manter iluminação nos acessos aos povoados. 

05 – Construir, em parceria com os governos Estadual e Federal, novas casas populares; 

06 – Garantir a conservação de todas as estradas vicinais, garantindo o acesso e mobilidade 

dos habitantes da Zona Rural, inclusive para escoamento das suas produções agrícolas. 
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