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APRESENTAÇÃO 
 

Minhas amigas e meus amigos, 

Uma cidade é feita de cidadãs e cidadãos, que trabalham, constituem famílias e 

querem conviver em um ambiente cada vez melhor. Com Piranhas não é diferente. 

Com uma economia estagnada, não conseguimos realizar tudo que anteriormente 

planejamos. 

O asfalto, o concreto, a construção de praças, tudo isso foi muito importante, mas 

queremos mais desenvolvimento para nossa cidade. Piranhas necessita de mais. 

Estamos engajados em trazer mais iniciativas que gerem emprego e renda, como 

novas empresas, apoio ao comércio e ao setor de serviços, comprar e pagar na região 

fazendo o dinheiro circular e assim criar novas oportunidades.  

Nos colocamos como o piloto desse processo de inclusão e fomento ao 

desenvolvimento. No Brasil, da instabilidade política e econômica, vimos que isso é 

possível sim com uma administração séria, competente, austera, participativa e 

comprometida com o povo de sua cidade, de mãos dadas com o setor produtivo, um 

polo multisetorial, além de apostar em campanhas promocionais para que Piranhas 

continue na agenda turística nacional. É isso e muito mais que precisa ser feito. E 

continuaremos em desenvolvimento. 

Quero continuar como prefeita de Piranhas para darmos continuidade ao crescimento 

econômico, pois, iniciamos arrumando a casa, organizando o que estava bagunçado. 

Somos uma terra promissora, a Lapinha do Sertão, com forte potencial de 

desenvolvimento e com um povo de alta estima, de grande reserva turística. 

Por tudo isso, quero afirmar que estou preparada, motivada e determinada para mais 

esse desafio com muita humildade, pés no chão e convicção de que esta continuará 

sendo a missão mais importante de minha vida. Continuarei dedicando os próximos 4 

anos ao povo da nossa terra, que acima de tudo é forte, guerreiro e com 

discernimento de entender a importância da continuidade dos nossos trabalhos. 

Os desafios nas diversas áreas, continuam sendo muitos: educação, saúde, habitação, 

assistência social, meio ambiente, cultura, esporte, lazer, desenvolvimento econômico, 

segurança entre outros, mas estamos prontos para enfrentarmos. Estou pronta para 

esta missão. Com muito orgulho já fui vereadora, secretária municipal e vice-prefeita, 

diga-se, sem soberba, que cumpri o árduo dever de representar o povo de Piranhas. 

Para consolidarmos a continuidade do nosso projeto, apresento esta proposta do 

nosso Plano de Governo. Nossas propostas irão permitir que Piranhas continue o seu 
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caminho, avance em passos largos em direção ao tão sonhado desenvolvimento e que 

continue sendo uma cidade de todos, principalmente uma cidade de oportunidades. 

Um grande abraço da amiga Maristela Sena Dias. 

UM POUCO DE HISTÓRIA 

Estamos às margens do Rio São Francisco, na Região do Alto Sertão Alagoano, 

mesorregião e, na microrregião alagoana do sertão do São Francisco, à oeste do Estado 

de Alagoas, exatamente no Bioma da Caatinga este, reconhecido pela UNESCO como 

único existente no mundo. Contamos com uma população de aproximadamente 27 mil 

habitantes, à uma distância de 280 km da cidade de Maceió, capital do estado. 

Piranhas tem suas origens no final do século XVII, início de XVIII por ocasião do ciclo do 

gado no Brasil. Em 1859, essa região recebe a visita de D. Pedro II que manda 

implantar uma ferrovia ligando Piranhas a Petrolândia, Jatobá no estado de 

Pernambuco. Nesse mesmo período, inicia-se a navegação a vapor e Piranhas tem seu 

porto fluvial como o mais importante da bacia sanfranciscana, estabelecendo a 

comunicação e transporte por meio de baldeação, navegação/ferrovia, entre o litoral e 

o alto sertão atingindo até o estado de Minas Gerais, Pirapora, pela calha do rio da 

integração nacional até então navegável. 

Piranhas atravessa o apogeu do ciclo do couro e do algodão, testemunha os 

investimentos trazidos de Pernambuco por Delmiro Gouveia, é cenário das lutas de 

resistência contra os cangaceiros e torna-se, à época, ainda mais conhecida pela foto 

célebre da exposição das cabeças decapitadas na escadaria do prédio da prefeitura do 

município, de Lampião, Maria Bonita e outros nove cangaceiros em 28 de julho de 

1938, há mais de 82 anos. 

Em 1964, a ditadura militar desativa a ferrovia causando um grande impacto 

econômico a toda região. Em meados dos anos 80, inicia-se a implantação e 

construção da Usina Hidrelétrica de Xingó pela, Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco - Chesf, que reanima a economia e Piranhas vê renovada suas possibilidades 

de desenvolvimento. 

Como detentora de um conjunto de bens patrimoniais, materiais e imateriais, o sítio 

histórico de Piranhas foi tombado juntamente com o sítio histórico do distrito de 

Entremontes como Patrimônio Histórico e Paisagístico Nacional, pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN em 17 de dezembro de 2003, tornando 

Piranhas única cidade protegida e preservada no ecossistema da Caatinga. 

A cidade foi inventariada e digitalizada com enfoque nos bens patrimoniais materiais. 

Ao passar dos tempos a cidade implantada dentro cânion do São Francisco surpreende 



PIRANHAS LIVRE PARA O DESENVOLVIMENTO 

5 

 

 

pela beleza e diversidade de cenários, do conjunto arquitetônico e se revela numa 

capacidade de permanência e de resiliência cultural dinâmica e criativa. 

Atualmente, Piranhas encontra-se como terceiro destino turístico do estado de 

Alagoas, amparada pela sua história, paisagem natural e cultural, diversidade de 

opções de passeios aquáticos, turismo rural e ainda por contar com uma excelente 

infraestrutura turística, contagiante e alegre dessa "... gente hospitaleira para valer...". 

 

OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 
 
Objetivos: 
 

1. Estabelecer diretrizes e estratégias para execução do Plano de Governo do 

município de Piranhas; 

2. Construir uma estrutura administrativa moderna e eficiente que garanta a 

preservação do patrimônio e eficácia nos gastos públicos; 

3. Buscar investimentos produtivos para incremento da economia local; 

 
 

Na elaboração das Diretrizes Gerais do Plano de Governo definiu-se uma relação 

baseada em quatro eixos norteadores: Confiança, Eficiência, Transparência e 

Participação Popular. 

 

Princípios de atuação: 
 

1. Exercer uma Gestão Administrativa com Eficácia, Eficiência e Efetividade; 

2. Promover o Desenvolvimento Sustentável (ambiental, econômico e social); 

3. Melhorar a Qualidade de Vida; 

4. Desenvolver a Responsabilidade Social; 

5. Exercer o direito a Cidadania
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PROPOSTAS DE GOVERNO 
 

1. ADMINISTRAÇÃO 
 

Para o quadriênio 2021/2024, nos propomos a implantar um programa de 

austeridade fiscal. Iremos ampliar os sistemas de planejamento, controle e 

gerenciamento dos processos procedimentos administrativos e financeiros, 

com foco na modernização da gestão, na eficiência e na desburocratização dos 

serviços públicos. Bons resultados na gestão pública passam necessariamente 

pela capacitação, aperfeiçoamento e valorização do quadro de servidores. 

Neste quesito iremos avançar em parcerias com órgãos públicos com vista a 

desenvolver cursos de capacitação na Gestão Pública. 

 

1.1. Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos); 

1.2. Implantar o CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão) em parceria 

com o Governo do Estado; 

1.3. Realizar concursos públicos mediante identificação de carência e em 

conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal; 

1.4. Implantar o sistema de atendimento on line para todos serviços de 

atendimento ao cidadão; 

1.5. Modernizar o Arquivo Público Municipal; 

1.6. Manter o programa de renovação da frota municipal e dos 

equipamentos; 

1.7. Implantar a Escola de Gestão Pública, promovendo a capacitação e 

aperfeiçoamento continuados dos servidores municipais; 

1.8. Implantar programa de atenção, vigilância e promoção à saúde do 

servidor; 

1.9. Ativar a Ouvidoria Municipal de forma a agilizar as respostas aos 

reclames dos munícipes; 

1.10. Implantar a casa do Trabalhador; 
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1.11. Reestruturar o instituto de previdência municipal; 

1.12. Implantação do orçamento participativo, tendo como base a 

realização das conferencias para ouvir a população; 

1.13. Melhorar a pontuação dos indicadores do município de Piranhas no 

IDH; 

1.14. Criar o Conselho da Cidade, como previsto no plano diretor; 

1.15. Buscar recursos para construir o centro administrativo municipal; 

1.16. Construir a sede própria do Piranhas Prev; 

1.17. Criar um sistema de gestão da qualidade dos serviços públicos 

municipais; 

1.18. Criação do órgão de Transporte e Trânsito; 

1.19. Qualificar novos empreendedores e orientar os já instalados, na 

forma de incubadoras; 

1.20. Desenvolver e implantar uma política municipal de incentivos fiscais 

e locacionais; 

1.21. Promover assessoria técnica na área de gestão empresarial com 

capacitação e formação profissional; 

1.22. Incentivar a criação de cooperativas, apoiar os micros e pequenos 

comerciantes, fortalecendo a casa do empreendedor; 

1.23. Apoiar os arranjos produtivos locais (APL,) em parceria com o Estado 

de Alagoas e SEBRAE; 

1.24. Estimular mecanismos de promoção e compras no comércio local; 

1.25. Apoiar a participação em feiras de mostras de negócios, junto com 

os empreendedores locais e promover o turismo através de eventos 

e negócios locais; 

1.26. Estabelecer parcerias com as Universidades públicas e privadas para 

a promoção do desenvolvimento sustentável do município; 

 

2. AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE. 
 

O poder público municipal compreende um dos principais elementos de 
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promoção e fomento desse fundamental setor da nossa economia, que é a 

agricultura. Neste sentido, a Secretaria de Agricultura continuará 

desenvolvendo importantes programas e projetos de apoio ao homem do 

campo. 

2.1. Estruturar e reformar a sede da secretaria de Agricultura, Pesca e 

Meio Ambiente; 

2.2. Apoiar projetos de empreendedorismo nas famílias da Agricultura 

Familiar, bem como associações e cooperativas; 

2.3. Proporcionar melhorias de genética do rebanho bovino, ovinos e 

caprinos, leiteiro e de corte, através de programas de inseminação 

artificial, nutrição, sanidade e manejo do rebanho; 

2.4. Exposição de animais e torneio leiteiro;  

2.5. Construção de um parque de exposição; 

2.6. Comemoração do dia do agricultor; 

2.7. Promover palestras, Dias de Campo e reuniões técnicas para troca 

de experiências, visando à capacitação e aperfeiçoamento dos 

produtores e a diversificação de suas atividades; 

2.8. Ampliar, com recursos das esferas Estadual e Federal a quantidade 

de equipamentos para a Patrulha Agrícola; 

2.9. Apoio a preparação do solo, plantio e colheita aos produtores 

familiar; 

2.10. Integrar o jovem estudante através de ações de empreendedorismo 

com experiências práticas dentro da propriedade; 

2.11. Manter e incentivar políticas públicas para a geração de renda para 

os agricultores familiares, através da venda de seus produtos; 

2.12. Fomentar e motivar práticas que visem à produção agroecológica, 

com qualidade de vida e sustentabilidade; 

2.13. Manter e ampliar a assistência técnica profissional, agrícola e 

veterinária; 

2.14. Apoiar a construção de agroindústrias, objetivando uma melhoria 

financeira para nossos munícipes; 

2.15. Parceria com escola Técnica IFAL, realizando convênio com a 
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mesma, aproveitando seu potencial nas diversas áreas e setores;  

2.16. Oferecer capacitação aos agricultores, através do SENAR, SEBRAE, 

EMBRAPA e outras entidades; 

2.17. Incentivar o resgate às culturas de espécies em extinção (grãos, 

tubérculos e outros.); 

2.18. Oportunizar aos agricultores a participação em dias de campo e 

feiras agropecuária; 

2.19. Reativação dos bancos de sementes;  

2.20. Implantar Programa Saúde do Trabalhador Rural com medicina 

preventiva nas comunidades; 

2.21. Fortalecimento da apicultura, com aquisição de novos kites apícolas, 

equipamentos e assistência técnica especializada;  

2.22. Construção de um pátio da feira livre no povoado Piau; 

2.23. Apoiar e incentivar o homem do campo e sua família, 

desenvolvendo a produção de grãos, como também a criação de 

pequenos animais, bovinos de leite e de corte; 

2.24. Capacitação e regularização de embarcação dos Pescadores; 

2.25. Assistência técnica aos piscicultores;  

2.26. Distribuição de alevinos; 

2.27. Limpezas e recuperação de açudes e barragens;  

2.28. Construção de uma adutora para irrigação com a formação de um 

condomínio agrícola;  

2.29. Construção de pequenas adutoras e complemento de rede em 

comunidades rurais; 

2.30. Reuso de águas residuais; 

2.31. Perfuração e manutenção de poços tubulares;  

2.32. Arborização de avenidas e vias de acesso com espécies nativas 

ornamentais e frutíferas; 

2.33. Paisagismo e jardinagem nas escolas municipais com espécies 

nativas ornamentais; 

2.34. Recuperação florestal de matas ciliares com espécies nativas da 

região de piranhas; 
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2.35. Parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para 

restauração do Parque Ecológico Pedra do Sino – PEPS; 

2.36. Aplicação da política municipal de resíduos sólidos; 

2.37. Implantação da coleta seletiva nas áreas urbanas do Município de 

Piranhas; 

2.38. Criação de galpão de triagem e reciclagem no Piau; 

2.39. Regularização de área ambiental para reciclagem de material da 

construção civil – 02 pontos: Piau e Piranhas; 

2.40. Palestras e eventos sobre a conscientização contra a leishmaniose 

inseridas em eventos de cunho ambiental; 

2.41. Proposta de parceria para castração móvel para animais domésticos 

pertencentes a família de baixa renda;  

2.42. Dar suporte técnico para sequência dos trabalhos de Licenciamento 

de projetos ambientais de impacto local, conforme determinação 

legal; 

2.43. Desenvolver projeto de construção de BBZ, (barramento base zero) 

para contenção de águas de enxurradas (visando preservação do 

meio ambiente e das estradas vicinais); 

2.44. Apoiar o reflorestamento de áreas rurais pouco produtivas, 

tornando-as rentáveis. 

 

3. ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Para darmos continuidade na contrução de uma cidade para todos, precisamos 

continuar combatendo a desigualdade social do nosso município. Por isso, 

continuaremos com uma política articulada de combate à exclusão social. 

 

3.1. Alcançar o máximo de trabalhadores do Sistema único da Assistência 

Social - SUAS de nível superior e médio com vínculo de servidor 

estatutário ou empregado público;  

3.2. Criar canais de escuta dos usuários nas unidades de execução dos 
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serviços e benefícios socioassistenciais para conhecer e avaliar o 

grau de satisfação dos usuários; 

3.3. Plano de incentivo a Educação Permanente dos servidores; 

3.4. Consolidar metodologias de trabalho social no Serviço de Proteção 

Social Básica do Domicílio para idosos e pessoas com deficiência;  

3.5. Procurar sempre almentar a identificação, cadastramento e 

acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de 

trabalho infantil; 

3.6. Construir fluxos de ação entre a Proteção Social Especial e a 

Proteção Social Básica para materializar as ações estratégicas do 

PETI (AEPETI) e definir competências para o acompanhamento de 

crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil;  

3.7. Disseminar informações sobre a rede socioassistencial entre as 

demais políticas públicas por meio do fortalecimento da Vigilância 

Socioassistencial;  

3.8. Articulação e mobilização para encaminhamento do público da 

Assistência Social, para outras políticas públicas, bem como o 

monitoramento da trajetória de participação dos usuários.  

3.9. Criar a casa de acolhimento do Idoso; 

3.10. Criar projeto cultural com amostra fotográfica e exposição de 

objetos e afins, para dar maior visibilidade aos seguimentos dos 

pescadores, quilombolas, pessoas com necessidades especiais, 

bordadeiras e as expressões de religiosidade do município; 

3.11. Criação de uma escolinha de futebol para as crianças e adolescentes 

em parceria com a educação e esporte; 

3.12. Criação de uma banda marcial com o público infanto-juvenil do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

3.13. Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social por meio da 

ampliação dos equipamentos, das participações nas reuniões 

mensais;  

3.14. Fortalecer o grupo de idosos, incentivando-os a repassar para a nova 

geração práticas manuais e culturais exitosas; 
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3.15. Fortalecer as ações de combate ao trabalho infantil, junto às famílias 

que possuam menores em cumprimento de medida socioeducativa 

sobre os direitos e garantias fundamentais; 

3.16.  Criar serviço especializado para grupos em situação de maior risco 

social, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis, Queer - 

LGBTQ+; 

3.17. Fortalecer o Conselho Municipal da Mulher a fim de que seu 

funcionamento seja pleno, garantido a participação das mulheres 

observando as diferenças étnico-racial, geracional financeira e suas 

multiformes sociais; 

3.18. Criação do Projeto Jovem Acessuas - Programa de Promoção do 

Acesso ao Mundo do Trabalho -  para iniciar a inserção do jovem no 

mundo do trabalho, por meio de parceiros governamentais e não 

governamentais; 

3.19. Ampliar o conhecimento sobre o Acessuas nas comunidades mais 

distantes, para jovens, mulheres e comunidade em geral; 

3.20. Expandir as ações desenvolvidas pelo AEPETI –Ações Estratégicas do 

Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - AEPETI, para as 

famílias que possuam crianças e adolescentes notificados em 

situação de trabalho infantil. 

3.21. Inter-relacionar as ações do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS com as politicas de Educação, saúde, e 

demais políticas públicas bem como ampliar a divulgação de suas 

ações; 

3.22. Ampliar o atendimento do Programa Bolsa Família com ponto de 

apoio no Povoado de Lagoa Nova e em Entremontes; 

3.23. Ampliar o atendimento do Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS, com um ponto de apoio no Distrito do Piau.  
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4. CULTURA E TURISMO 
 

Piranhas é um berço cultural, é um complexo que concentra e define a cultura 

do sertão. Assim, a responsabilidade da Gestão ganha dimensão maior na área 

de proteção e conservação dos Bens Patrimoniais sejam da Natureza sejam da 

Cultura. Dessa forma, em respeito, obediência e sintonia com à Lei Orgânica do 

Município no seu CAPÍTULO V, que trata DA CULTURA nossos projetos, ações e 

propostas aqui estarão amparados legalmente. 

 

4.1. Criação de um setor que trate exclusivamente da temática histórico 

patrimonial em nível municipal com atribuições específicas; 

4.2. Fazer o levantamento e inventariar os bens imateriais do município, 

dessa forma devemos dar prioridade ao meio rural, dos aboios e 

vaqueiros, costumes sertanejos, da pesca artesanal, das festas 

religiosas, do samba de tebei, reisado, bandas de pífano, 

gastronomia, patrimônios vivos, etc.; 

4.3. Implantar em todo o território do município o Projeto de Educação 

Histórico Patrimonial do Município de Piranhas que inclui palestras, 

edição de cartilhas e de livros, DVD’s e CD’s, exposições fotográficas 

e de objetos, concursos diversos nessa área da conservação 

patrimonial tendo como público alvo todo e qualquer cidadão 

residente no município, rede de ensino publico e privado, e 

empresarial local, serviços e do trade turístico;  

4.4. Promover encontros, seminários, workshop envolvendo instituições 

reconhecidas e ligadas à conservação e preservação patrimonial; 

4.5. Aumentar o perímetro do polígono do tombamento instituído; 

4.6. Implantar projeto de sinalização dos sítios arqueológicos existentes 

no município, trilhas históricas de viajantes do século XVIII, 

incluindo-se o leito da ferrovia; 

4.7. Atualizar cadastro dos bens imóveis tombados e suas condições de 

uso;  

4.8. Acompanhar as mudanças de uso e ocupação desses imóveis; 

4.9. Captar recursos por meio de patrocínios, convênios, doações entre 
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outros meios voltados para conservação dos bens patrimoniais 

materiais e imateriais junto aos órgãos fomentadores nacionais e 

internacionais como também do setor da iniciativa privada; 

4.10. Preparar o sítio histórico de Piranhas para entrar na relação de 

candidatura para recebimento do Título de Patrimônio da 

Humanidade junto a UNESCO. 

4.11. Criação da semana de cultura de Piranhas; 

4.12. Criar a semana literária, valorizando os escritores, poetas, 

repentistas e aboiadores de Piranhas; 

4.13. Criar a semana de cinema e teatro de Piranhas;  

4.14. Criar os polos de cultura nas escolas e povoados do município; 

4.15. Fomentar a realização de eventos religiosos; 

4.16. Apoiar as prévias carnavalescas e retomada do carnaval de rua em 

parceria com a iniciativa privada para sua realização; 

4.17. Retomada do apoio às festas juninas apoiando a iniciativa privada 

para sua realização; 

4.18. Valorizar a diversidade cultural do município (culturas urbanas e 

rurais) e seu potencial turístico como traços constituintes de sua 

identidade e como estratégia de geração de emprego e renda para a 

população; 

4.19. Fomentar atividades artísticas, pedagógicas e lúdicas que promovam 

a integração sociocultural entre as comunidades, especialmente as 

mais expostas à situação de vulnerabilidade. 

4.20. Implantar o Núcleo de Atendimento ao Turista - NAT; 

4.21. Realizar o Festival Gastronômico do Baixo São Francisco; 

4.22. Promover capacitação profissional continuada em turismo e 

hospitalidade em parceria com o COMTUR Piranhas, SEBRAE, SENAC 

e IFAL. 

4.23. Implantar a sinalização turística local; 

4.24. Promover famtours e fampress para divulgar o destino Piranhas 

Alagoas  

4.25. Aumentar a presença digital do destino turístico com a criação do 
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Portal Turismo Piranhas Alagoas. 

 
 

5. EDUCAÇÃO 

 
O maior legado que podemos deixar para os filhos da nossa terra, é o acesso à 

educação digna e de qualidade. Nossas propostas incluem melhorias na 

educação inclusiva, educação de jovens e adultos, acessibilidade escolar, 

transporte e conselhos escolares. Tudo em parceria com o sindicato da 

categoria. 

 

5.1. Implantar a gestão democrática nas instituições de ensino da Rede 

Municipal de Educação, garantindo e implementando o Plano 

Municipal de Educação; 

5.2. Criar o Programa de Atendimento ao Profissional da Educação - 

PAPE (atendimento médico, psicológico e de saúde funcional); 

5.3. Ampliar a Escola Luiz Tertuliano com a construção de 06 salas de 

aula; 

5.4. Conclusão da Creche do Distrito Piau; 

5.5. Construção de quadras na escola Desembargador Antônio Nunes e 

Escola Deputado José Bandeira; 

5.6. Adquirir instrumentos e vestuários para bandas escolares; 

5.7. Reformar e realizar melhorias estruturais nas escolas municipais; 

5.8. Revitalizar quadras esportivas nas escolas municipais; 

5.9. Construção de um depósito para merenda escolar na sede da 

SEMED/Piranhas; 

5.10. Instituir parcerias com as Universidades e Institutos Federais para a 

implantação de um Programa Multidisciplinar de assessoramento e 

estágios; 

5.11. Fortalecer o Programa Saúde na Escola para garantir atendimento 

odontológicos e oftalmológico e ações de proteção à saúde aos 

estudantes da rede municipal; 

5.12. Implantação do Centro de Atendimento Especializado de Piranhas 
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(CAEP) para atendimento aos estudantes com necessidades 

especiais; 

5.13. Implantação do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) para 

informatização no atendimento das secretarias escolares, 

implantação dos diários eletrônicos e manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos de informática e da rede de internet das 

escolas municipais;    

5.14. Aquisição de computadores, impressoras e copiadoras para as 

escolas municipais; 

5.15. Criação de Salas Digitais e Laboratórios de Informática das escolas 

municipais para estimular o trabalho pedagógico através de 

tecnologias educacionais de ensino; 

5.16. Criação do Centro de Formação Educacional de Piranhas – CFEP para 

capacitação e formação continuada de equipes escolares, 

professores, auxiliares de sala, cuidadores, merendeiras e demais 

funcionários do Município; 

5.17. Criação do Concurso de Poesia e Redação para estudantes da Rede 

Municipal para fortalecimento da cultura e valorização do território 

de Piranhas-AL; 

5.18. Criar o Projeto “Cine Escola” para realização de atividades 

recreativas e de socialização nas escolas municipais através da 

exibição de filmes em ambientes que simulem salas de cinema; 

5.19. Criar o Festival Estudantil de Cultura, Arte, Esporte e Cidadania para 

promoção da integração de estudantes de todas as escolas da Rede 

Municipal e da comunidade escolar de Piranhas-AL; 

5.20. Criar o Projeto Horta Escolar para utilização dos espaços escolares e 

fomento à conscientização ambiental e nutricional dos estudantes 

das escolas. 
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6. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

 
Nosso governo terá uma visão diferenciada para as diversas modalidades 

esportivas e amadoras. Continuaremos viabilizando a utilização dos ginásios 

municipais para a população em geral, com um olhar mais apropriado para 

cada área. Teremos uma das melhores estruturas para a prática de esportes do 

interior do estado, formando atletas, descobrindo talentos e proporcionando 

lazer e diversão. 

 

6.1. Desenvolver atividades de lazer em todo o Município, em espaços 

públicos nos finais de semana e feriados, oportunizando lazer e 

entretenimento à comunidade em geral, por meio do programa 

“GINÁSIO PARA O POVO”; 

6.2. Implantar o programa CIDADE INTELIGENTE, com a participação do 

Governo Federal; 

6.3. Implementar o programa “Ginástica para todos", com aulas de 

alongamento, ginástica aeróbica, localizada, funcional e laboral nos 

espaços públicos do município; 

6.4. Promover a iniciação desportiva nas modalidades olímpicas e para 

olímpicas; 

6.5. Manter o programa de instalação de academias de todas as idades e 

ao ar livre em diversos pontos da cidade e da zona rural; 

6.6. Incentivar parecerias em eventos esportivos, nas principais 

categorias do esporte como, vaquejada, cavalhada e corrida de 

prado, esportes radicais, trilhas de jipeiros e motociclistas, corrida 

de rua, futebol amador e profissional; 

6.7. Garantir a representação da juventude em todos os conselhos 

municipais; 

6.8. Auxiliar os jovens implantando parcerias destinadas à capacitação 

profissional de jovens especialmente o ensino técnico e profissional; 

6.9. Garantir a realização do Forrogaço; 

6.10. Garantir a realização do Sertão Cangaço; 
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6.11. Promover encontro de esportes náuticos; 

6.12. Promover encontro de carros antigos. 

 

7. INFRAESTRUTURA 

 

Nos próximos quatro anos, vamos continuar no caminho do crescimento. Esta 

preparação exige grandes investimentos em infraestrutura, com destaque para 

o PDI, Projeto de Desenvolvimento Integrado, e recursos advindos do 

orçamento da união e de emendas parlamentares. 

 

7.1. Revitalização dos prédios tombados; 

7.2. Revitalização e urbanização da orla beira rio; 

7.3. Implantação do esgotamento sanitário do Centro Histórico; 

7.4. Readequar o Sistema de iluminação pública do Centro Historico;  

7.5. Revitalizar Parque Ecológico Pedra do Sino; 

7.6. Implantação de um Food Park; 

7.7. Pavimentação em paralelo nas ruas do Conjunto São Francisco e do 

Bairro Nossa Senhora das Graças; 

7.8. Recapeamento do Bairro Xingó; 

7.9. Pavimentação asfática no trecho Piranhas e Entremontes; 

7.10. Implantação do esgotamento sanitário em Entremontes; 

7.11. Revitalização da Orla Beira Rio de Entremontes; 

7.12. Iluminação do campo de futebol de Entremontes; 

7.13. Construção dos espaços multieventos; 

7.14. Construção de uma Praça de lazer em Entremontes; 

7.15. Pavimentação em paralelo em ruas de Lagoa Nova; 

7.16. Cobertura da quadra esportiva de Lagoa Nova; 

7.17. Calçamento em paralelo nas ruas do Piau; 

7.18. Implantar o Plano Municipal de Habitação; 

7.19. Concluir o Sistema de abastecimento de água do assentamento Dois 

Irmãos; 
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7.20. Construir uma Estação de triagem e transbordo no Distrito do Piau; 

7.21. Construir uma usina de compostagem; 

7.22. Ampliação da nova adutora do Piau de água potável para zona rural; 

7.23. Captar recursos federais para realizar contrução de casas de 

conjuntos habitacionais de interesse social; 

7.24. Eliminar pontos escuros da cidade por meio da extensão da rede de 

iluminação pública e colocação de luminárias mais eficientes; 

 

8. SAÚDE 
 

Saúde continuará prioridade no meu governo. Assim, investiremos na 

estruturação da rede de atendimento, com a implantação da Política Nacional 

de Humanização da Saúde – PNH/SUS, perpassando por todas as políticas e 

estimulando a saúde preventiva e a qualidade de vida. Piranhas não dispõe, por 

exemplo, de tratamento para pessoas com HIV e são poucos os serviços para 

tratamento de pessoas viciadas em álcool e drogas. Por isso, iremos atuar em 

todas as frentes, buscando cuidar da vida das pessoas amenizando os 

problemas e já apresentar soluções. 

 

8.1. Priorizar o sistema de gestão da saúde pública, introduzindo novos 

modelos de administração, informatização e profissionalização;  

8.2. Ampliar os investimentos humanos e financeiros para garantir a 

universalização do atendimento;  

8.3. Aperfeiçoar o atendimento em saúde preventiva, sobretudo no 

programa da saúde familiar;  

8.4. Implantar um ambulatório com especialistas para acompanhamento 

de pacientes em tratamento de câncer;  

8.5. Implantar no ambulatório acompanhamento de pacientes pós 

COVID-19; 

8.6. Melhorar políticas públicas integradas entre Educação e Assistência 

Social para lidar com pacientes usuários de drogas; 
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8.7. Apoiar programas e projetos inovadores desenvolvidos em parceria 

com centros de pesquisa, de desenvolvimento nacional nas 

diferentes áreas da saúde pública; 

8.8. Aumentar a alocação de recursos para a Saúde; 

8.9. Criação de um banco de dados único, para que o prontuário médico 

do paciente esteja disponível em todas as unidades de saúde de 

Piranhas; 

8.10. Elaborar projeto de implantação de um Centro de Especialização de 

Reabilitação (CER) tipo-2 para assistir a pacientes com necessidades 

especiais; 

8.11. Promover parceria com a Secretaria de Estado da Saúde no sentido 

de reativar o Hospital para assistir aos pacientes em situações de 

média complexidade; 

8.12. Dotar o Melhor em Casa com uma estrutura melhor para 

acompanhamento dos pacientes; 

8.13. Aprimoramento do Conselho Municipal de Saúde; 

8.14. Ampliação da frota das ambulâncias municipal; 

8.15. Criação de uma linha de saúde rural, focada nos problemas de quem 

trabalha no campo; 

8.16. Apresentar projetos ao Ministério da Saúde para promover 

Construção, Reforma e Ampliação das unidades Básicas de Saúde do 

município; 

8.17. Implementar a Sala Municipal de Apoio ao Combate do Mosquito 

Aedes Aegypti; 

8.18. Implantar a Ouvidoria do SUS; 


