
1 
 

 

 

 



2 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 Pão de Açúcar é umas das primeiras povoações do estado de Alagoas, 

berço de incontáveis e notáveis personalidades da agropecuária, da cultura, 

das artes, dos esportes e da política. Terra dos guerreiros índios Urumaris, que 

poeticamente a chamavam de Jaciobá e a amavam, como também amavam o 

rio. É uma cidade que, banhada pelo Velho Chico, se orgulha do seu passado, 

da sua história, das suas glórias e conquistas. Terra de um povo honesto, que 

trabalha e vence mesmo diante das dificuldades.   

Estamos iniciando mais uma jornada rumo ao progresso, rumo ao 

desenvolvimento, para colocar nossa amada terra no lugar de destaque, como 

ela sempre esteve ao longo da sua existência. É tempo de esperança, tempo 

de acreditar que é possível viver e reviver em uma cidade de paz, de sonhos e 

que acolhe todas e todos sem distinções.  

 Ao mesmo tempo em que temos amor e respeito pela nossa cidade e 

por todos e todas que nela habitam, estamos assumindo um grande desafio 

com vocês, pão-de-açúcarenses, na resolução de vários problemas estruturais, 

administrativos e financeiros. Buscando soluções, tratando todos e todas com 

muito respeito, ao mesmo tempo, olhando para a gestão pública com muita 

transparência, responsabilidade, agindo sempre de forma democrática, com 

participação popular e ouvindo as demandas de toda a população, pois só 

assim, construiremos uma Pão de Açúcar moderna e atrelada ao século XXI.  

Junto com todos e todas vocês, é possível e é o momento oportuno para 

construir uma nova história, através da união de um homem experiente, que 

conhece a nossa realidade e que tem se dedicado a ela continuamente, com a 

de um jovem inovador que sabe dialogar com a tradição e com o legado 

herdado do passado. Pão de Açúcar tem história, que constrói o futuro. 

Assim, o PSDB e o PSD apresentam o seu Plano de Governo para as 

eleições municipais em Pão de Açúcar, Alagoas, do quadriênio 2021-2024, 

tendo como representantes Jorge Silva Dantas e Eraldo João Cruz de Almeida, 

como sinal do nosso compromisso e amor a nossa terra. 
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Educação 

 

 Retomar a construção e concluir a creche no Povoado Lagoa de Pedra, 

em parceria com o Governo Federal; construir novas creches em locais 

onde a demanda escolar assim o exigir, garantindo a oferta e qualidade 

do Ensino de Educação Infantil; 

 

 Retomar a construção e concluir as escolas do Sítio Garrincha e da 

Comunidade Remanescentes Quilombolas Chifre do Bode, em parceria 

com o FNDE, e que atendam as demandas específicas de cada 

localidade; 

 

 Rediscutir e refazer o convênio das creches filantrópicas municipais 

com a SEAPA; 

 

 Criar sala de recursos, para o atendimento do estudante com 

deficiência; 

 

 Desenvolver, em parceria com os Governos Federal e Estadual, com 

Universidades e Secretaria Municipal de Saúde, programas voltados à 

saúde de estudantes que necessitem de atenção especial (Consultas 

médicas/ Especialidades, cadeira de rodas, aparelhos 

auditivos/ortopédicos e óculos); 

 

 Implantar, em parceria com a Secretaria Municipal/Estadual de Saúde, 

equipe multidisciplinar, formada por psicólogo, fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, dentista e neurologista, para o atendimento dos 

estudantes da Rede Municipal de Ensino; 

 

 Implantar Curso Pré-Vestibular;  

 

 Ampliar a oferta de Escola de Tempo Integral, possibilitando a oferta de 

atividades pedagógicas diversificadas, nelas incluídas atividades de 
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artes, esportes, lazer, música, xadrez e informática, de maneira a 

proporcionar um melhor desenvolvimento dos estudantes; 

 

 Ampliar a oferta da Escola Contextualizada/Campo; 

 

 Incentivar e oferecer transporte escolar gratuito para as excussões 

didáticas e culturais; 

 

 Formalizar parcerias e convênios com os estudantes do município, 

dispondo de incentivo para transporte escolar;  

 

 Instalar classes de Educação de Jovens e Adultos-EJA/Supletivo nas 

Escolas Municipais que apresentarem demanda e garantir a 

continuidade dos estudos destes estudantes; 

 

 Implantar programa de provimento, das escolas municipais, de 

equipamentos mobiliários e materiais didático-pedagógicos necessários 

e adequados ao funcionamento, eficiente, das escolas e do processo de 

aprendizagem; 

  

 Credenciar as escolas da Rede; 

 

 Ampliar e adequar os prédios das escolas Municipais, hoje existentes, 

possibilitando, com isso, o uso de novas tecnologias no ensino, com a 

instalação de espaços como bibliotecas e salas de informática; 

 

 Implantar Programa de Padrão Mínimo de Funcionamento das Escolas; 

 

 Instituir a Sistemática de Avaliação da Aprendizagem; 

 

 Implantar o Código de Ética da Educação; 
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 Construir Proposta Pedagógica para a Escola Contextualizada/Campo e 

Escola Quilombola; 

 

 Implantar políticas educacionais para a EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), principalmente na formação de professores e capacitação para 

o mercado de trabalho; 

 

 Implantar Programas educacionais, com base em evidência científica, 

que ofereça as escolas, professores e alunos um ensino de qualidade; 

 

 Orientar os profissionais de educação na introdução e uso de novas 

tecnologias de informação e comunicação, visando modernizar e 

garantir a qualidade no processo de ensino e aprendizagem; 

 

 Realizar diagnóstico, pesquisas e avaliações externas, que apontem 

novos rumos para as políticas educacionais, no Município, voltadas para 

a busca contínua da qualidade de ensino; 

 

 Criar o Centro de Referência Municipal de Formação Pedagógica dotado 

de Infraestrutura física e material com biblioteca, videoteca, refeitório e 

dormitório; 

 

 Construir em pontos estratégicos do município escolas que funcionem 

como Centro de Referência do Ensino dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, equipando com bibliotecas, laboratórios de informática e 

quadras poliesportivas; 

 

 Instituir Programa de Fardamento Escolar, respeitando a alteridade, 

autonomia e identidade da escola e da comunidade escolar; 

 

 Criar a escola municipal de música; 
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 Resgatar as Bandas fanfarras, que foram desativas, das escolas da rede 

e fazer aquisição de novos instrumentos para reposição e criar novas 

bandas; 

 

 Garantir a alfabetização de, no mínimo, 80%, dos estudantes no 1º ano 

do Ensino Fundamental, em parceria com Institutos de Educação com 

reconhecido know hall; 

 

 Criar programa de “Reforço Escolar” com objetivo de aprimoramento do 

aprendizado e erradicação ao analfabetismo; 

 

 Criar política municipal para erradicar o analfabetismo e ampliar o nível 

de escolaridade de jovens e adultos, com apoio das demais secretarias 

da área social, entidades, associações, Governo do Estado, sindicatos e 

igrejas; 

 

 Implantação do Cursinho preparatório para do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM; Instituto Federal de Alagoas - IFAL e para os 

Vestibulares; 

 

 Garantir a participação dos professores das Creches, Pré-Escolas e 

Ensino Fundamental bem como dos demais profissionais que atuam 

nessas escolas, de congressos, simpósios, conferências, palestras, 

encontros, fóruns e outros eventos relacionados à Educação Infantil e 

Fundamental; 

 

 Valorizar as escolas municipais como espaços abertos de convivência e 

conhecimento, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação 

das pessoas e comunidade, promovendo o desenvolvimento local com 

atividades sócio-educativas nos finais de semana; 

 

 Instituir uma Ouvidoria Educacional; 
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 Implantar o Agente Comunitário de Educação, com atuação prioritária 

nas escolas que apresentem alto índice de evasão, reprovação e baixo 

desempenho no IDEB; 

 

 Criar o Programa “A escola vai para casa”, com visitas de educadores 

aos estudantes e suas famílias para acompanhamento de processo 

educacional; 

 

 Assegurar condições para que as Escolas Municipais formulem e 

executem seus Projetos de Educação Ambiental; 

 

 Implantar a Gestão Democrática do Ensino Público Municipal;  

 

 Assegurar e prestar assistência para que as Escolas Municipais 

formulem e executem seus Projetos Políticos Pedagógicos, Regimentos 

Escolares, Conselhos de Classe e Grêmios Escolares; 

 

 Prestar contas das atividades didático-pedagógicas desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal de Educação, bem como, dos seus recursos 

financeiros aplicados na educação; 

 

 Disponibilizar, ao Conselho do FUNDEB, Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE), Conselho Municipal de Educação (CME), Câmara de 

Vereadores e Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de 

Alagoas – SINTEAL e SIFUMPA – Planilhas, Folhas de Pagamento e 

demais instrumentos necessários ao fiel acompanhamento e 

fiscalização; 

 

 Otimizar o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; o Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), o Conselho Municipal de Educação ( CME) 

e Fórum Municipal de Educação 
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 Instituir o Conselho Escolar; 

 Garantir o Piso Salarial Nacional e instituir programa de valorização dos 

servidores; 

 Garantir transporte gratuito de qualidade para professores (as) e 

trabalhadores (as) da educação para deslocamento para o local de 

trabalho e estudo de aperfeiçoamento e qualificação profissional; 

 Instituir prêmios a escolas e aos profissionais de educação que 

desenvolvam inovações na organização curricular, nos métodos e 

técnicas de ensino, nos materiais didáticos, no uso de tecnologias, na 

avaliação e na gestão; 

 Promover a participação dos colegiados no gerenciamento dos recursos 

humanos, materiais e financeiros, no processo de elaboração e 

execução do plano de desenvolvimento global da educação; 

 Diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento dos Professores 

Especialistas e Profissionais da Educação e propor medidas para 

atendê-las; 

 Criar o Programa de Apoio ao Professor (PAP) com orientações à 

postura corporal, fonoaudiologia e conforto ergonômico; 

 - Estabelecer, como um dos eixos da gestão, uma política de 

desenvolvimento profissional que contemple programas de formação 

inicial e continuada com o sistema de acompanhamento, suporte 

pedagógico e avaliação centrada no trabalho docente, tendo como 

referência o projeto político pedagógico comprometido com a qualidade 

e a efetiva aprendizagem e a cidadania; 

 - Desenvolver o programa para aquisição de laptops para professores da 

rede municipal e acesso livre a internet banda larga para uso 

pedagógico por todos os professores da rede pública. 
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Assistência Social 

 

 Implantação do Programa Cidadão, que visa mapear as famílias em 

áreas de vulnerabilidade social, contemplando com cursos 

profissionalizantes, preparando os integrantes a ingressar no mercado 

de trabalho e possibilitar a emancipação financeira;  

 

 Incentivar as potencialidades locais, através de suas específicas 

vocações, para qualificação profissional e fomento da geração de 

emprego e renda; 

 

 Criar uma vitrine de oportunidades, para divulgação dos trabalhos, 

produtos ou serviços da população, principalmente as que se encontram 

em áreas de vulnerabilidade social, com o intuito de potencializar a 

geração de emprego e renda; 

 

 Conceder benefícios eventuais, aos cidadãos e as famílias do município 

que se encontram desprovidas de renda; observando a legislação 

pertinente e disponibilidade de recursos; 

 

 Mapear as famílias de baixa renda, com intuito de equalizar na 

distribuição dos benefícios oferecidos pelo Governo Federal;  

 

 Ofertar através dos Programas Municipais (Sopão e Minha Cesta 

Básica), produtos para as famílias em situações de vulnerabilidade 

social, que visam à soberania alimentar e a segurança nutricional; 

 

 Zelar pela defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, através 

da implementação de uma rede protetiva, que garantirá uma proteção 

contra exploração e violência; 
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   Fomentar ações, através de projetos e programas, que valorizem a 

pessoa idosa como forma de integração e participação da vida 

comunitária; 

 

 Integrar os serviços oferecidos pela Assistência Social, visando um 

atendimento humanizado e uma resolutividade nas demandas 

encontradas; 

 

 Ofertar capacitação de forma continuada aos trabalhadores dos serviços 

disponíveis na Assistência Social, com o intuito da valorização do 

servidor, além de uma prestação de serviço de qualidade; 

 
 Ampliar e intensificar as ações realizadas pelo Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos; 

 

 Fortalecer e ampliar as ações desenvolvidas pela proteção social básica, 

através do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS e do 

Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS;  

 

 Criar e implantar o Programa Sou Cidadão, com intuito de ofertar a 

emissão de documentos, programas sociais educativos, serviços de 

saúde, lazer, entre outros; 

 

 Desenvolver ações de combate a todas as formas de violência contra crianças 

e adolescentes; 

 

Direitos Humanos e Diversidade 

 

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal, com intuito de 

dialogar e instalar a Delegacia da Mulher no município;  
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 Buscar parceria com os Governos do Estado e Federal para capacitar 

profissionais da saúde e assistência social para o acolhimento e 

identificação de mulheres vítimas de violências e opressões, dispondo 

de um ambiente (setor) hospitalar para o atendimento dessas vítimas; 

 

 Implementar um Comitê Municipal para atuar no enfrentamento à 

violência contra as mulheres; 

 

 Buscar parceria com os Governos do Estado e Federal para implantação 

do programa “Mulheres +”, com o intuito de fortalecer o 

empoderamento feminino através da geração de renda e do acesso 

pleno a educação em seus distintos níveis;  

 

 Adotar medidas de acompanhamento e execução dos tramites 

necessários para garantir a posse definitiva dos territórios quilombolas, 

junto a órgãos competentes, tais como: INCRA, ITERAL, FUNDAÇÃO 

CULTURA PALMARES e afins;  

 

 Fomentar à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde 

da população negra, realizando parcerias com os cursos de 

enfermagem, biologia, educação física da FASVIPA; 

 

 Elaborar políticas públicas que potencializem as habilidades e 

manifestações da juventude negra e afins de Pão de Açúcar;  

 

  Garantir que os remanescentes das comunidades dos quilombos 

tenham o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e 

manifestações religiosas; 
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 Adotar medidas necessárias para o combate a intolerância religiosa, 

discriminação racial e preconceitos contra as religiões de matriz africana 

e afins no município de Pão de Açúcar; 

 

 Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de 

matrizes africanas, ao lado da representação das demais religiões, em 

comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação 

vinculadas ao poder público; 

 

 Promover a educação e a orientação profissional agrícola para os 

trabalhadores negros e as comunidades negras rurais, e o fortalecimento 

da infraestrutura de logística para a comercialização da produção; 

 

 Proibir e coibir nos setores públicos municipais, a discriminação baseada 

na orientação sexual e identidade de gênero; 

 

 Desenvolver campanhas de educação e informação pública para 

combater atitudes homofóbicas, lesbofóbicas e transfóbicas e promover 

os valores da diversidade e do respeito mútuo; 

 

 

Saúde 

 

 Elaborar o Planejamento Estratégico para Saúde, a partir do 

mapeamento dos problemas diagnosticados nas comunidades, 

estabelecendo metas para melhoria dos serviços ofertados; 

 

 Implantar o Programa SAÚDE ATÉ VOCÊ, buscando ampliar os 

serviços de saúde ofertados para as comunidades rurais, integrando 

ações que busquem contemplar a eficiência a saúde para todos; 
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 Reformar, reativar e equipar as Unidades Básicas de Saúde - UBS, 

levando serviços de qualidade para toda a população;  

 

 Reorganizar e humanizar o atendimento nas Unidades Básicas de 

Saúde, com consultas, pré-natal, vacinas, visitas domiciliares, e outros 

atendimentos, visando à prevenção de doenças e diminuição da 

sobrecarga dos serviços hospitalares; 

 

 Reorganizar e humanizar o pronto atendimento 24 horas, dotando de 

todos os cuidados necessários para o devido restabelecimento da saúde 

dos pacientes; 

 

 Reativação do laboratório de análises clínicas, ofertando serviços de 

qualidade e resolutividade das demandas dos usuários; 

 

 Implantação do Centro Cirúrgico, realizando cirurgias de pequeno e 

médio porte, e Centro Obstétrico dando oportunidade aos filhos da terra 

de nascerem em Pão de Açúcar; 

 

  Reestruturação e organização da Farmácia Central, adotando um 

sistema de distribuição eficiente, que atenda a demanda de toda a 

população, evitando a falta de medicamentos; 

 

 Implantação da Policlínica de Especialidades Médicas (Cardiologia, 

Ginecologia, Dermatologia, Endocrinologia, Ortopedia, entre outros), 

além de serviços de nutrição, fisioterapia, psicologia e exames de 

imagens; 

 

 Buscar parceria com Centros Universitários como alternativa ao controle 

e prevenção de doenças transmitidas por animais de rua, além da 

criação de um espaço para amparar os animais abandonados; 
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 Intensificar as ações das equipes multiprofissionais do Núcleo de Apoio 

a Saúde da Família – NASF, com o intuito de ofertar uma melhoria na 

qualidade de vida dos usuários; 

 

 Oferecer serviços de qualidade aos usuários do Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS, fomentando a motivação e auto estima, além de 

promover o acolhimento humanizado; 

 

 Firmar convênio com Instituições de ensino, como estratégia de ofertar 

campo de estágio, pesquisa e extensão, ao corpo discente e docente; 

 

 Reorganizar as ações de promoção e prevenção em saúde bucal, 

ampliando a assistência nas escolas de todo município e ofertando, 

junto as Unidades Básica de Saúde – UBS, tratamentos de saúde bucal; 

 

 Criar o Comitê de Combate à Mortalidade Infantil - CCMI, visando à 

redução do alto índice de mortalidade infantil, uma vez que este reflete o 

perfil de saúde do município; 

 

 Ampliar e tornar acessível os serviços de saúde as pessoas em 

condições especiais e de vulnerabilidade social; 

 

 Reestruturar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU para 

atender com mais eficiência a população; 

 

 Valorização dos profissionais da Saúde ofertando cursos de capacitação 

e reciclagem e melhores condições de trabalho. 

 

 

 

 



16 
 

Agricultura e Desenvolvimento Sustentável 

 

 Buscar parcerias com os Governos do Estado e Federal para incentivar 

a produção do leite no município, criando e fortalecendo os postos de 

coleta em associações e cooperativas, promovendo a inclusão produtiva 

e escoamento da produção, agregando renda e melhor qualidade de 

vida para as famílias; 

 

 Buscar parcerias com os Governos do Estado, Federal e Instituições de 

Pesquisa para implantar o Programa de Melhoramento Genético, que 

tem como finalidade aumentar a qualidade da produção, sem riscos de 

doenças infecciosas, além de garantir uma qualidade genética voltada 

para a produção do leite em larga escala; 

 

 Buscar parcerias com os Governos do Estado, Federal e Instituições de 

Pesquisa para reativar o Programa de Inseminação Artificial, cujo 

objetivo é aumentar o quantitativo da produção dos pequenos 

agricultores, levando um alto padrão genético da qualidade da sua 

criação; 

 

 Implantar o Programa de Vacinação, que consiste na disponibilização 

gratuita de doses de vacinas contra Febre Aftosa e Brucelose para os 

Pequenos Produtores, permitindo uma vida saudável do seu rebanho; 

 

  Fortalecer o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) na aquisição 

de produtos, cumprindo a legislação, além de dispor de uma merenda escolar 

de qualidade, aumentando o número de fornecedores no fomento de renda e 

apoiando os pequenos negócios no campo; 

 

  Fortalecer o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), incentivando os 

pequenos agricultores a fornecer produtos que serão destinados a pessoas em 
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situação de insegurança alimentar, nutricional, atendidas pela rede 

socioassistencial, rede pública e filantrópica de ensino, dispondo de uma 

segurança alimentar e nutricional; 

 

 Buscar parcerias com os Governos Federal e Estadual, para implantar novas 

Tecnologias Sociais Hídricas, a fim de captar e armazenar a água da chuva, 

para períodos de estiagens, possibilitando a população uma melhoria na 

qualidade de vida e amenizar o problema da falta de água; 

 

 Incentivar as Associações e Cooperativas na criação do Banco de Sementes 

Comunitário, enaltecendo o fortalecimento das organizações, valorizando o 

conhecimento tradicional, além de dispor de sementes crioulas de qualidade 

para períodos de escassez; 

 

 Buscar parcerias com os Governos Estadual, Federal e Instituições de 

Pesquisa, a fim de possibilitar a homens e mulheres do campo, 

momentos de discussões que possibilitem a utilização de técnicas de 

trabalhos que auxiliem no aumento da produção dos pequenos 

agricultores e agricultoras; 

 

 Implantar o Programa HOMEM DO CAMPO, que consiste em apoiar os 

homens e mulheres do campo, no preparo do solo para aração e 

gradagem e na colheita com a colhedeira de forragens, para confecção 

de silagem e reduzir perdas no período produtivo, com atendimento 

igualitário em serviços de máquinas e equipamentos; 

 

 Buscar parcerias com os Governos do Estado e Federal, para a 

distribuição de sementes de qualidade e auxiliar no aumento da 

produtividade para os trabalhadores(as) rurais; 

 

 Buscar parcerias com os Governos Federal e Estadual, para o 

fortalecimento da cadeia produtiva do apicultor no município; 
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 Implantar em parceria com os demais órgãos municipais, estratégias de 

educação ambiental que fomentem a valorização da biodiversidade, 

como prática pedagógica e que resgate as espécies in loco; 

 

 Implantar estratégias para aumentar as áreas verdes do município, a fim 

de amenizar o dano ambiental e auxiliar no bem estar e qualidade de 

vida da população; 

 

 Buscar parcerias com os Governos Federal e Estadual, para reativar a 

piscicultura, como estratégia de dinamizar a economia local, gerando 

emprego e renda e possibilitando o desenvolvimento sustentável do 

município; 

 

 Buscar parcerias com os Governos do Estado e Federal, a fim de 

implantar Quintais Produtivos em áreas desprovidas de praticas 

agrícolas, além de auxiliar na geração de emprego e renda e amenizar 

na dependência externa de produtos e serviços para feira local; 

 

 Trabalhar na construção, recuperação e limpeza de açudes e barragens 

comunitárias, como estratégia de aumentar a resistência às margens 

para erosão e fornecimento de água de qualidade para os animais; 

 

 Estabelecer e fortalecer as parcerias no tocante a intensificação da 

utilização de carros-pipa, na distribuição de água de qualidade, para as 

famílias das comunidades rurais que necessitam de água para o 

consumo humano; 

 

 Promover cursos e palestras voltadas as boas práticas de manejo na 

produção de peixes e na manipulação, beneficiamento e 

comercialização do pescado; 
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 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal para promover o 

repovoamento regulares de peixes nativos do Rio São Francisco em 

locais de pesqueiros tradicionais indicados pelos pescadores, 

proporcionando assim, uma maior eficiência na renovação dos estoques 

de peixes; 

 

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal para organizar e 

implantar a Semana do Peixe, evento voltado à comercialização, ao 

intercâmbio profissional, à divulgação e à consolidação da pesca e da 

piscicultura como atividades de relevante potencial de desenvolvimento 

econômico para o município; 

 

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal, para realizar 

povoamento de peixes (tilápias) em açudes/barragens das comunidades 

rurais, proporcionando uma fonte alternativa de alimento e de renda para 

população; 

 

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal, no intuito de 

implantar alternativas para melhoria das condições higiênico-sanitárias 

da banca e do mercado do peixe, comercializando um produto de 

qualidade e dotando de um ambiente adequado para o trabalho; 

 

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal, para reativar as 

pisciculturas em tanques-rede no Rio São Francisco, além de prestar 

assistência técnica especializada de qualidade e com regularidade aos 

pescadores e piscicultores; 

 

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal, para desenvolver 

projetos técnicos que possam viabilizar recursos para o fortalecimento 

da cadeia produtiva do pescado no município, além de viabilizar a 
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inserção do pescado oriundo da pesca e da piscicultura no Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA; 

 

 

Desenvolvimento Econômico e Turismo  

 

 Reinserir Pão de Açúcar no mapa do Turismo, com intuito de iniciar um 

processo de desenvolvimento do turismo regional; 

 

 Executar ações em parceria com os Governos Federal e Estadual, a fim 

mapear as empresas que atuam no setor do turismo, para realizar o 

Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos e receber o Selo do 

CADASTUR; 

 

 Buscar parceiras com o Governo Estadual, Federal, Instituições de 

Ensino e Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE, com o intuito de construir e solicitar o pedido de concessão de 

Indicação Geográfica para o bordado do boa noite da Ilha do Ferro, junto 

ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; 

 

 Explorar áreas rurais com potenciais turísticas, com o objetivo de atrair 

visitantes para o intercâmbio cultural, valorização das práticas rurais, 

resgate da auto estima dos campesinos, além de valorizar as riquezas 

naturais e culturais, construindo uma cadeia produtiva em torno do 

sistema; 

 

 Criar o concurso da gastronomia local, com a finalidade de valorizar os 

produtos e a culinária da região, no intuito de atrair grupos de turistas, 

valorização dos profissionais e o fomento de um polo gastronômico; 
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 Induzir os potenciais turísticos como atrativo de visitação, 

proporcionando maior conhecimento e relevância nos aspectos naturais, 

históricos e culturais para o município;  

 

 Sediar eventos formais e não formais no município, explorando as 

riquezas naturais e culturais, como estratégia de atrair e implantar o 

turismo de negócios; 

 

 Construir um calendário com as festividades religiosas, para fomentar o 

turismo religioso, além de organizar programações e atrair fiéis ao 

município; 

 

 Implantar a Centro de Apoio ao Turista, a fim de orientar as pessoas aos 

atrativos no município, as possíveis programações locais e 

comercialização de artesanatos produzidos pelos artesãos(ãs); 

 

 Capacitar os atores sociais locais como informantes do turismo, para 

apresentar os principais pontos turísticos do município, sua história de 

formação, além de oportunizar a geração de emprego e renda; 

 

 Capacitar trabalhadores(as) do terceiro setor, para o fomento ao turismo, 

no intuito de oferecer serviços e produtos de qualidade, além de 

dinamizar o processo de implantação para atrair o turista ao município;  

 

 Buscar parcerias com os Governos do Estado e Federal, para explorar 

Pão de Açúcar nas rotas Caminhos do Imperador e Caminhos do São 

Francisco, a fim de conhecer as riquezas naturais e históricas da região 

e fomentar o desenvolvimento do turismo com a efetivação desses 

roteiros; 
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 Incentivar as empresas do município a participarem das licitações, 

utilizando os benefícios em lei para priorizar as MPE, como estratégia de 

promover o desenvolvimento local; 

 

 Abrir a Agência do Trabalhador, Empreendedor e Agricultor, com intuito 

de oferecer serviços da administração pública e dispor de 

oportunidades, que irão auxiliar na dinamização de novos empregos e 

distribuição de renda; 

 

  Criar o Escritório da Inovação, como estratégia de incubar, orientar, 

mentoria e aceleração das Micro e Pequenas Empresas - MPE e 

oportunizar estratégias para o crescimento e permanência no mercado; 

 

 Criar o Balcão de empregos e oportunidades, a fim de facilitar o 

encontro de munícipes e empresários, proporcionando a geração de 

emprego e renda no município; 

 

 Induzir o uso do empreendedorismo em áreas deprimidas, 

potencializando abertura de novos negócios, além de servir como 

estratégia na geração de emprego e renda; 

 

 Implantar o Projeto Empreendedorismo Rural, com o intuito de 

oportunizar e qualificar a mão de obra da população da zona rural, além 

de promover o desenvolvimento local; 

 

  Apoiar o associativismo e cooperativismo no fomento do 

desenvolvimento local; 

 

 Incentivar a economia circular e criativa em todas as comunidades do 

município, possibilitando atingir os objetivos da Agenda 2030, da ONU. 
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 Buscar parcerias com o Sistema S, Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai); Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social 

da Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio 

(Senac); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço 

Social de Transporte (Sest), como forma de orientação e qualificação do 

cidadão aos novos negócios; 

 

 Adotar a Política Municipal de Benefícios Fiscais, como estratégia de 

atrair novos empreendimentos, gerando emprego e renda e 

possibilitando o desenvolvimento local; 

 

 Firmar parceria com o Governo do Estado, para reativação da JUCEAL 

EXPRESS; 

 

 Firmar parceria com os Bancos locais, no intuito de disponibilizar linhas 

de créditos para o incentivo aos empresários e desenvolvimento dos 

pequenos negócios; 

 

 Desburocratizar os serviços para abertura e baixa das MPE no 

município. 

 

 

Cultura 

 

 Criar o calendário cultural de Pão de Açúcar, desenvolvendo uma 

agenda de ações na área, valorizando as festividades tradicionais, 
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promovendo as manifestações comunitárias, além da criação de novos 

eventos;  

 

 Mapear os mestres e fazedores de cultura do município, como estratégia 

de identificar e fomentar ações que valorizem as tradições, folguedos e 

grupos culturais de Pão de Açúcar, incentivando a cadeia produtiva da 

cultura e privilegiando o acesso dos grupos culturais; 

 

 Promover atividades e eventos culturais, valorizando os artistas locais e 

regionais, além de preservar as tradições históricas e culturais do 

município; 

 

 Criar a Escola de Artes e Formação Cultural de Pão de Açúcar, com 

intuito de oferecer aos indivíduos condições para expressar os seus 

valores e suas manifestações culturais;  

 

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal para melhorar as 

condições físicas e do acervo técnico da Biblioteca Pública Municipal, 

como forma de incentivo à leitura e espaço de estudo e convivência dos 

munícipes;  

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal como estratégia 

de fomentar publicações de relevância histórica e literária para município 

de cunho artístico cultural; 

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal e Academia de 

Letras de Pão de Açúcar para implantar a Semana Literária no 

município, como estratégia de apoiar o movimento literário e despertar o 

prazer da leitura; 

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal para criação do 

Projeto Cultura na Praça, com eventos finais de semana, tais como: 

teatro, cinema, música, exposição do artesanato, entre outras atividades 

culturais, priorizando e valorizando artistas locais e regionais;  
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 Criar o Projeto Caça Talentos, com intuito de descobrir talentos 

vinculados à arte e a cultura, e fomentar ações e iniciativas que 

desenvolvam e aprimorem suas habilidades;  

 Promover concursos de redação, fotografia, desenho, pintura, música, e 

outras artes, como forma de incentivo e valorização dos munícipes a 

arte;  

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal para tombar o 

Antigo Casarão, onde ficou hospedado D. Pedro I, e servir como ponto 

de visitação aos turistas com o intuito de resgatar o processo histórico 

de ocupação e povoamento do município, e a importância do rio São 

Francisco para região;  

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal para recuperar o 

Antigo Casarão, onde ficou hospedado D. Pedro I, e servir como ponto 

de visitação aos turistas com o intuito de resgatar o processo histórico 

de ocupação e povoamento do município, e a importância do rio São 

Francisco para região;  

 Buscar parceria com os Governos Estadual e Federal para revitalizar o 

prédio da antiga Delegacia, criando a Casa da Cultura que servirá para 

resgatar a história e as tradições da cultura  de Pão de Açúcar; 

 

 

Juventude, Esporte e Lazer 

 

 Reabertura do Centro da Juventude, com o intuito de servir como 

espaço de convivência aos jovens, além de oferecer atividades de 

esporte e lazer; 

 

 Incentivar a reativação da União dos Estudantes de Pão de Açúcar – 

UESPA, com uma sede e que venha auxiliar na aplicação da política 

municipal da juventude; 
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 Dispor de um órgão na gestão municipal, para trabalhar de forma direta 

a implantação da Política para Juventude; 

 

 Implantar o Programa JUVENTUDE NO CAMPO, com o intuito de 

incentivar os jovens a desenvolver atividades de acordo com as suas 

aptidões e diminuir o êxodo rural; 

 

 Implantar o Programa de estágio remunerado, para os estudantes das 

instituições de nível superior do município; 

 

 Reativar as praças digitais nas zonas urbana e rural, no intuito de 

promover a inclusão digital de toda a população, além de tornar o meio 

exterior mais acessível para pesquisa e promoção ao conhecimento; 

 

 Construção de um calendário esportivo, a fim de divulgar eventos, 

priorizando os eventos tradicionais e que contemplem as mais diversas 

modalidades esportivas; 

 

 Reorganizar as competições esportivas na zonas urbana e rural, com o 

intuito de divulgação dos atletas da terra, estimulando a competição e a 

manutenção de uma vida saudável;  

 

 Buscar e formalizar parcerias e convênios na captação de recursos e 

investimentos para construção e reformas de espaços destinados à 

prática esportiva;  

 

 Buscar parcerias com os Governos do Estado e Federal, para 

disseminar a prática dos esportes adaptados com intuito de incluir 

pessoas com deficiência em modalidades esportivas, estimulando o 

coletivismo, valorização e a auto estima; 
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 Retomar o torneio estudantil das escolas do município, que contemplem 

diversas modalidades esportivas, com o intuito de promover um momento 

de lazer e integração entre os alunos das diversas escolas; 

 

 Buscar parcerias com os Governos do Estado e Federal para 

reestruturação do campo Beira Rio, para fomentar a prática de 

modalidades esportivas de areia; 

 

 Incentivar e fortalecer o futebol local em parceria com os clubes do 

Jaciobá e Internacional, revelando atletas e proporcionando um avanço 

no processo de formação do atleta; 

 Apoiar e incentivar os clubes Jaciobá e Internacional, visando sua 

participação em competições de âmbito estadual e federal. 

 

 

 

Infraestrutura, Transporte, Mobilidade e Habitação Urbana e Rural 

 

 Implantação do Programa RECUPERA MINHA PRAÇA, cujo objetivo é 

revitalizar as praças do município, possibilitando um entretimento das 

famílias e promovendo o bem estar da população; 

 

 Implantar e padronizar a sinalização de ruas e praças, e a identificação 

das ruas que ainda não possuem nomes;  

 

 Construir o pórtico na entrada da cidade, com o objetivo de valorizar o 

aspecto visual da cidade, tornando mais atrativa para a população e 

turistas; 

 

 Recuperar os jardins e a arborização da cidade e das praças, com o 

objetivo de melhorar a paisagem urbana e garantir a harmonia nos 

espaços públicos; 
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 Melhorar e garantir eficiência no setor de iluminação pública, avalizando 

a qualidade dos serviços, além de inibir possíveis casos de violência;  

 

 Buscar adequar os espaços públicos com acessibilidade, atendendo as 

necessidades dos deficientes físicos e pessoas com mobilidade 

reduzida;  

  

 Dotar de uma melhor estrutura física aos pontos dos mototaxistas e 

transportadores alternativos.  

 

 Pavimentar ruas na sede do município e nos povoados, desprovidas de 

calçamento, com o intuito de proporcionar conforto, além de melhorar as 

condições de saúde, limpeza e tráfego; 

 

 Construção do Calçadão na rua Coronel Manoel Antônio de Freitas 

Machado, com intuito de revitalizar o comércio local, além de servir com 

área de lazer para os munícipes; 

 

 Retomar o processo de urbanização na sede do município e nos 

povoados, com a construção e recuperação de praças; 

 

 Recuperação das estradas vicinais, permitindo o melhoramento do 

escoamento da produção e um melhor deslocamento das pessoas entre 

os povoados e sede do município;  

 

 Firmar parceria com os Governos Federal e Estadual, no intuito de 

construir conjuntos habitacionais, a fim de reduzir o déficit habitacional 

do município; 

 

 Construção de novos pontos de sinalização para identificação e acesso 

aos povoados e comunidades rurais; 
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 Reorganizar a feira livre do município, com o objetivo de melhorar o fluxo 

de pessoas, motivando os feirantes a comercializar seus produtos e 

fomentar o desenvolvimento local;  

 

 Reorganizar os serviços de limpeza pública urbana e rural, dispondo de 

uma cidade limpa; 

 

 Viabilizar melhorias para a limpeza da praia do Velho Chico, com o 

objetivo de atrair novos investimentos e pessoas para visitação ao 

município; 

 

 Revitalizar os mercados da carne e de cereais, dotando de uma 

estrutura dentro da norma vigente, além de garantir uma segurança 

alimentar a toda população; 

 

 Firmar convênio com os Governos Federal e Estadual para revitalização 

da orla fluvial; 

 

 Ampliar a rede de abastecimento de água para sede do município e para 

os povoados, disponibilizando para os usuários um serviço eficiente, 

além da oferta de água de qualidade;  

 

 Firmar parceria com os Governos Federal e Estadual, para construção 

de poços artesianos e instalação de dessalinizadores, com o intuito de 

atender a demanda humana e animal com o abastecimento e segurança 

hídrica, além de possibilitar uma melhoria na qualidade de vida dos 

munícipes da zona rural; 

 

 Pleitear junto ao Governo Federal a reativação da construção da adutora 

do Sítio Conceição ao Assentamento Alemar; 
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  Implantar medidas que visem à modernização da prestação de serviços 

de atendimento ao público na sede do município pelo Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto - SAAE; 

 

 

Administração, Finanças e Gestão Pública 

 

 Agir com eficiência, probidade, moralidade, legalidade e 

responsabilidade na gestão do erário público; 

 

 Promover a construção e aperfeiçoamento do orçamento participativo na 

elaboração e avaliação cidadã dos instrumentos constitucionais de 

orçamento: a PPA, a LDO e a LOA; 

 

 Realizar a reestruturação administrativa, a partir da reformulação das 

secretarias, cargos e funções, a fim de garantir o desenvolvimento 

eficiente dos serviços públicos do município; 

 

 Modernizar a gestão administrativa através da utilização de software e 

demais tecnologias inovadoras de gerenciamento de planos e metas da 

gestão municipal; 

 

  Construir um plano permanente de capacitação e valorização dos 

servidores públicos do município;  

 

 Desburocratizar os serviços administrativos, garantindo a redução de 

custos e o acesso informatizado, célere e eficiente do cidadão aos 

serviços públicos; 
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 Promover a descentralização territorial do planejamento público, 

valorizando o associativismo e demais organizações sociais da 

sociedade civil local; 

 

 Zelar e valorizar a gestão patrimonial e tributária do município; 

 

 Promover o aprimoramento da gestão contábil municipal, de acordo com 

os preceitos dos órgãos de controle competentes; 

 

 Realizar regularmente audiências cidadã setoriais para participação e 

avaliação cidadã da implementação e resultados dos programas e 

serviços governamentais; 

 

 Investir nas parcerias com órgãos de controle e orientação orçamentária 

e financeira, a fim de executar as diretrizes necessárias para o bom 

andamento dos gastos públicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


