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Este documento apresenta as linhas gerais da proposta 
que queremos discutir com a comunidade aracajuana 
e, desde já, juntamente com as candidaturas à Câmara 
de Vereadores da nossa coligação e com a participação 
de técnicos especialistas de diversas áreas e segmentos, 
constroem conosco um Programa de Governo por 
uma Cidade Sustentável, uma cidade inteligente e 
mais inclusiva. Portanto, trata-se de um documento 
preliminar a ser utilizado como referência nos debates 
com a população de nossa cidade.

Viver em Aracaju é um privilégio, assim como a possibilidade 
de contribuir para que nossa cidade e nossos cidadãos e 
cidadãs tenham um futuro cada dia melhor. 

O trabalho desenvolvido pela gestão do prefeito Edvaldo Nogueira em Aracaju 
é o elemento principal para sua candidatura à reeleição, com uma ampla aliança 
de partidos e da sociedade aracajuana. A coligação “Pela Vida, pela Cidade”, 
formada por Edvaldo e pela Delegada Katarina como candidata a vice-prefeita, 
disputará as eleições deste ano com a certeza de que a atual gestão foi capaz 
de recuperar a qualidade de vida na cidade, e que ainda há muito a avançar.

Temos a convicção de que estamos diante de um novo tempo e de novos 
desafios. Chegamos até aqui com foco na recuperação da qualidade de vida 
para cidadãos e cidadãs de Aracaju, na melhoria da infraestrutura e mobilidade 
da cidade e na resolução de problemas nas principais áreas de assistência à 
população, como saúde, educação e serviços públicos, mas para seguir adiante 
é preciso descortinar novos horizontes.
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A experiência que vivenciamos no enfrentamento da pandemia do coronavírus 
nos mostrou que era preciso avançar na atualização e modernização dos 
processos de trabalho, na conectividade e na ambiência digital dos serviços 
prestados e de novas estratégias funcionais, como o teletrabalho em algumas 
áreas da administração.

Com agilidade, inovação e resolutividade fizemos com que o serviço público 
correspondesse a essa exigência que se impôs. Essa capacidade deve servir 
para orientar, embasar e inspirar que tipo de atitude e que modo de atuação a 
prefeitura terá no próximo período, frente a uma nova realidade que o mundo 
assiste e já vem impactando a vida de todas as pessoas.

A próxima gestão, conduzida por Edvaldo e Katarina, deverá, além de reunir 
a capacidade técnica e política para fazer mais, melhor e do jeito certo que 
marcou o atual mandato, aglutinar e liderar o pensamento mais avançado de 
toda a sociedade em torno de um PROPÓSITO MAIOR voltado a arquitetar e 
realizar a cidade que queremos viver e a que queremos deixar para as próximas 
gerações. 

Esse novo tempo deverá ser marcado pela inovação, pelo desenvolvimento 
sustentável e pela organização de uma gestão colaborativa, moderna, 
democrática e transparente. Será tempo de empreender, de estimular o 
desenvolvimento econômico, de novos e modernos mecanismos de controle 
e transparência de todos os processos e ações da administração, da inclusão 
social e da igualdade de oportunidades.

Será tempo de saber crescer, de consolidar valores e de avançar ainda mais. 
De crescer garantindo a preservação de nossos recursos naturais e de nosso 
patrimônio ambiental. Um Plano de Desenvolvimento Econômico e Sustentável 
deverá ser elemento que norteie a próxima gestão e, ao seu lado, um novo 
Plano Diretor capazes de expressar essa missão e essa visão de futuro.
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O crescimento que pensamos para os próximos anos é pautado na certeza de 
que se opera uma transformação no perfil socioeconômico da cidade, com a 
alteração de cadeias econômicas que foram estruturantes nas últimas décadas e 
pelo reposicionamento da sua vocação e matriz de desenvolvimento. Para isso, 
será preciso dotá-la de uma forte capacidade competitiva em diversas áreas 
que exigem qualificação e especialização, além de ações e obras estruturantes 
que vislumbram a Aracaju do futuro. É um processo de desenvolvimento  
compartilhado da cidade, a democratização das conquistas, possibilitando 
conectar as pessoas ao acesso real aos direitos que a cidade pode e deve 
oferecer.

“Se muito vale o já feito, mais vale o que será.”
Milton Nascimento e Wagner Tiso.

No final da gestão anterior, a cidade estava comprometida com interrupção 
de serviços públicos essenciais como a coleta de lixo e a limpeza urbana; as 
escolas fechadas por não pagamento da merenda; as unidades de saúde sem 
medicamentos e sem profissionais para atender a população, entre outras 
questões que as pessoas se lembram com tristeza. Edvaldo herdou mais de 
540 milhões em dívidas, incluindo o não pagamento de duas folhas salariais de 
servidores.

A atual gestão assumiu a missão de tornar Aracaju uma cidade inteligente, 
humana e criativa e de garantir a excelência na prestação dos serviços públicos 
e um governo orientado para os seguintes resultados:

Ampliar o acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento de 
Aracaju por meio da tecnologia;
Garantir ambientes seguros para as pessoas e contribuir para o enfrentamento 
da violência;
Buscar excelência, eficácia e eficiência dos processos e serviços da PMA pelo 
uso de tecnologias e da inovação;
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Melhorar a infraestrutura nos bairros e ampliar a acessibilidade na cidade;
Implantar Sistema de Mobilidade Urbana inteligente para os cidadãos;
Harmonizar os avanços científico-tecnológico, sociocultural e institucional com 
os impactos do desenvolvimento;
Avançar no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e 
econômicos decorrentes do manejo dos resíduos sólidos;
Fomentar o desenvolvimento econômico, o empreendedorismo e a 
empregabilidade no município;
Ampliar o acesso das pessoas à moradia digna;
Fomentar o acesso ao esporte, à cultura e ao lazer;
Melhorar a prestação de serviços à saúde das pessoas;
Promover o bem estar social, a efetivação de direitos e o fortalecimento da 
cidadania;
Garantir o acesso e a qualidade da aprendizagem;
Promover a capacitação permanente, qualificar e valorizar os servidores e 
servidoras;
Garantir o equilíbrio das contas públicas, o controle e a eficácia e eficiência na 
aplicação dos recursos;
Fortalecer, qualificar e inovar o relacionamento da PMA com as pessoas;
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública.

Em torno de todos esses objetivos, são muitas as conquistas alcançadas. 
Reconstruímos a cidade, realizamos obras de saneamento e pavimentação nos 
bairros mais carentes e obras de infraestrutura que estão transformando a vida 
das pessoas para melhor, de maneira muito efetiva. Enfrentamos a pandemia 
do coronavírus (COVID 19) com responsabilidade, evitando a desassistência e o 
colapso no sistema de saúde.

Merecem destaque a recuperação completa e modernização dos quatro 
principais corredores de transporte, Hermes Fontes/Adélia Franco, Jardins-
Centro, Beira Mar e Augusto Franco, drenagem e revitalização da avenida 
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Euclides Figueiredo, a construção do Centro de Esporte do Conjunto Bugio, a 
construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim 
de Souza – Bairro Olaria, a reforma dos terminais de ônibus Atalaia e Maracaju, 
as obras de infraestrutura no Moema Mary, Marivan, 17 de Março, Coqueiral, 
Jardim Bahia, Rosa do Sul, Japãozinho, Atalaia, Coroa do Meio, Paraíso do 
Sul, Joel Nascimento, Jardim Petrópolis, Invasão da Terra Dura, Loteamento 
Senhor do Bonfim, Padre Pedro, Antônio Carlos Valadares, construção do novo 
pontilhão da Avenida Anísio Azevedo com Guilhermino Resende, entre outras 
localidades; construção do canal Beira Mar no Bairro Aeroporto, construção do 
canal Costa do Sol, na Coroa do Meio, infraestrutura do canal do Loteamento 
São Carlos no Bairro Olaria, além da construção, reforma e ampliação de escolas 
destacando-se a EMEF José Souza de Jesus, EMEI Jose Airton de Andrade, EMEF 
Carvalho Neto, EMEF Anísio Teixeira, EMEF Dom Távora e unidades de saúde 
destacando-se a UBS do 17 de Março, UBS João Bezerra, UBS Celso Daniel, UBS 
Carlos Hadman, UBS Dona Jovem, UBS Anália Pinna, UBS Ministro Costa e UBS 
Hugo Gurgel; e a retirada de 840 famílias da ocupação das Mangabeiras, que 
estavam morando em situação degradante, para viverem em casas dignas.

Na preocupação com a destinação correta de resíduos sólidos e o melhor 
escoamento das águas, foram extintos mais de dois mil pontos de descarte 
irregular e criados três Ecopontos, para o descarte e correta destinação de 
resíduos, além da limpeza constante dos canais, prevenindo a cidade das 
recorrentes enchentes que aconteceram no passado.

Implementamos um conjunto de ações facilitar a vida das pessoas no acesso 
aos serviços municipais, como a implantação da matrícula online nas escolas; 
o portal da saúde e o prontuário eletrônico; a semaforização inteligente; o Aju 
Inteligente, através do qual mais de mil serviços públicos podem ser solicitados 
pela Internet, além do MonitorAju, voltado para o monitoramento dos pacientes 
com coronavírus, e o ClimAju, de acompanhamento da situação do tempo na 
cidade, além da criação do Portal da Transparência, onde todos os cidadãos 
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tem acesso às receitas e a forma de como é feita a destinação dos recursos 
municipais. E isso só foi possível graças a um grandioso e moderno projeto de 
interligação dos prédios e equipamentos públicos por uma rede de cabos de 
fibra óticas com 284 Km de extensão, levando Internet de alta velocidade para 
todos os órgãos municipais.

E o trabalho não para por aí, há muito em execução e importantes projetos que 
preparam as condições para uma nova etapa na cidade, como a implementação 
da primeira maternidade pública de Aracaju, a renovação de todo o parque de 
iluminação da cidade, a construção da Avenida Perimetral, a abertura de uma 
escola de ensino integral, a completa requalificação do Parque da Sementeira, 
a construção de 14 Ecopontos, a reforma do Terminal do DIA, a construção do 
novo Terminal do Centro, a construção de um Centro de Assistência Social – 
CRAS, a construção da EMEI no Bairro Farolândia, a construção da UBS Niceu 
Dantas e UBS Elizabeth Pita, a infraestrutura e urbanização do loteamento 
Joel Nascimento no Bairro Bugio, a infraestrutura de loteamento no Bairro 
Cidade Nova, além da reforma do campo de futebol no Bairro Japãozinho, a 
implantação da quadra de Futebol Society no Bairro Soledade e a reforma e 
modernização do Campo Anchietão no Bairro Bugio.

É com a tranquilidade de quem realiza, de quem cumpre o que promete, 
que Edvaldo volta a falar aos aracajuanos e aracajuanas. Mesmo em períodos 
difíceis, fizemos muito pela cidade, muito mais do que prometemos na última 
campanha. Com disposição, capacidade administrativa, experiência, trabalho 
e planejamento, foi possível retomar obras que estavam paralisadas e iniciar 
novos projetos. Conquistamos mais de R$800 milhões para a cidade, que estão 
sendo bem utilizados na transformação de Aracaju, uma vez que 70% destes 
recursos estão sendo investidos nas regiões que mais precisam.



EDVALDO E KATARINA
Compartilhar a cidade, conectar vidas.

8

É preciso capacidade e compromisso para fazer
da política uma ferramenta transformadora.

É legítima a desesperança com a política, afinal muitos acabaram por desvirtuar 
ou por diminuir sua relevância. Mas a política é a atividade mais importante, pois 
é através dela que transformações são realizadas. É pelo processo democrático 
que podemos mudar a realidade. É através da política séria e comprometida 
com quem mais precisa que desenvolvemos projetos no campo social, no 
transporte, na moradia, na saúde e na educação. É a política que determina o 
sentido e o desenvolvimento das cidades, dos Estados e das nações. É, por isso, 
o instrumento mais eficiente para melhorar a vida das pessoas.

Edvaldo e Katarina reafirmam a esperança que sempre tiveram de fazer o bem, 
de resolver os problemas das pessoas e de fazer parte da transformação que a 
sociedade espera, que é trazer dignidade, justiça, desenvolvimento e melhorias 
de qualidade de vida.

É gratificante olhar para trás e ver que em três anos e nove meses, nunca 
se fez tanto por Aracaju. Conseguimos reconstruir nossa cidade, levar 
melhores condições de vida para nosso povo e colocar em prática um projeto 
transformador. A ideia de construção de uma cidade mais inteligente, humana 
e criativa, a conquista de recursos, o planejamento estratégico que nos 
conduziram ao longo dessa gestão e, mais recentemente, a ação responsável e 
corajosa no enfrentamento ao coronavírus, reacende uma nova esperança, de 
que vamos continuar trabalhando e continuar fazendo mais e melhor pela vida 
e pela cidade.

A formulação de um programa de governo não pode, no entanto, estar à 
margem do debate e diálogo entre os mais diversos segmentos da nossa 
cidade. É fruto de um processo contínuo e dinâmico que pressupõe VISÃO 
ESTRATÉGICA e a disposição para a mais ampla sinergia ente todos aqueles 
– gestores, trabalhadores, empresários, lideranças sociais e comunitárias, 
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acadêmicos – que se preocupam com o futuro de Aracaju e de seus cidadãos 
e cidadãs.

Tampouco poderia expressar a mera continuidade do plano de gestão atual, 
porque a cada fase é preciso incorporar e responder a novos desafios. Os eixos 
de atuação, as diretrizes e projetos que nos trouxeram até aqui precisam ser 
atualizados e, à luz da realidade de cada momento, do estágio de realização de 
cada um e do propósito que renovamos com a sociedade, precisam sinalizar 
um novo tempo. 

Por isso, apresentamos a seguir, algumas ideias iniciais sobre a nossa cidade. 
Nosso programa de governo está, e seguirá até final da campanha, sendo 
elaborado por câmaras temáticas que incluem os melhores pensadores, 
técnicos e lideranças das diversas áreas, com ampla consulta à população, nos 
bairros, pelas redes, nas universidades e demais espaços públicos. 

Ele será um guia dinâmico e colaborativo. Estará aberto à contribuição de todas 
as pessoas que pensam e querem uma Aracaju sustentável e a cada dia melhor.

Aracaju hoje e para as próximas gerações.
Uma cidade integrada.

A solução para os problemas de Aracaju e sua preparação para o futuro que 
queremos passa pela visão de uma cidade integral, integrada e multilateral. 
Educação, saúde, transporte e mobilidade urbana inteligente, segurança, 
moradia, são aspectos que andam juntos e a solução de um tem impacto positivo 
para a solução do outro. Ao mesmo tempo, é necessário compreendê-la como 
um conjunto, que se relaciona com as demais cidades da região metropolitana. 
Os moradores de todos esses locais se deslocam, trabalham e utilizam serviços 
públicos ou privados que hoje estão concentrados.
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Devemos incentivar as indústrias limpas, como tecnologia da informação, 
turismo, serviços e comércio nas regiões mais longínquas, favorecendo a 
criação de empregos mais próximos de onde as pessoas moram. Com isso, 
serão possíveis os deslocamentos menores, por meios mais saudáveis e 
ambientalmente sustentáveis.

É imperativo liderar uma grande parceria público e privada para viabilizar uma 
Rede de Inovação, concebida para promover o desenvolvimento de segmentos 
econômicos que já são vocações de Aracaju, como o turismo, o comércio e o 
setor de petróleo e gás, e fortalecer novos como a tecnologia, o meio-ambiente 
e serviços especializados. Esta Rede que incorpora conceitos e diretrizes 
presentes nos mais ousados e inovadores projetos do mundo nesta área, como 
a economia da experiência, a sociedade do conhecimento, a economia criativa 
e o desenvolvimento sustentável, tem que ser transformada em uma realidade 
econômica para a nossa cidade. A Rede de Inovação deverá impulsionar e 
promover a convergência digital e a das ciências e tecnologias, a formação e 
qualificação de mão de obra especializada e a adoção de um ciclo contínuo de 
inovação, com foco nas potencialidades da cidade.

É preciso investir ainda mais na mobilidade urbana inteligente e no transporte 
coletivo, incentivar, diversificar e integrar novas modalidades. Aracaju deve ter 
protagonismo na resolução de problemas que atingem a região metropolitana, 
especialmente nas áreas de mobilidade urbana e resíduos sólidos. É preciso 
debater com os municípios vizinhos a solução de problemas comuns.

Aracaju pode ser a capital logística do Nordeste, porque tem abrangência 
regional e influência sobre os milhões de habitantes que estão no entorno do 
nosso Estado, com foco no desenvolvimento de um polo logístico, de comércio 
e serviços. Enxergar Sergipe, partindo de Aracaju, depende de projetos e da 
capacidade de articulação e liderança para viabilizar junto à União, ao Estado, 
às operações de crédito e à iniciativa privada os recursos necessários para 
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melhoria das estradas para escoamento de mercadorias. A cidade também 
pode se tornar um centro de formação de capital intelectual e da inovação, 
com diversas Instituições de Ensino Superior (IES), públicas e privadas, além 
de centros de formação técnica, de programas de incentivo e fomento ao 
empreendedorismo e à economia criativa.

Trabalharemos para garantir uma cidade saudável, com áreas para atividades 
físicas e lazer. Uma cidade que respira cultura, mais humanizada, com gente 
que trabalha e que também terá condições para aproveitar o que de melhor 
Aracaju pode lhe oferecer.

Retomar o dinamismo econômico e retomar
o crescimento.

O incentivo ao desenvolvimento econômico da cidade deve estar fortemente 
articulado a intervenções urbanísticas, ações culturais, turísticas, à melhoria das 
condições de mobilidade e o estímulo ao uso das energias limpas nas diversas 
regiões e à prestação de serviços públicos de qualidade. Tudo isso, sem deixar 
de levar em conta a integração de políticas sociais e a consolidação de políticas 
voltadas a fortalecer os espaços de participação e decisão para mulheres, 
população LGBTQI+, população idosa, população negra, jovens, pessoas com 
deficiências, etc., ampliando direitos e defendendo as múltiplas identidades, 
experiências e tempos presentes nas cidades.

Aracaju, nossa cidade especial por tantas razões, deseja a continuidade de uma 
gestão voltada para os interesses de toda a população, precisamos avançar na 
forma como a cidade se configura e quais as ações urbanísticas necessárias, no 
centro e nos bairros, para qualificar os espaços públicos já existentes, estimular 
a dinâmica nos bairros e tornar possível que o encontro entre as pessoas e a 
cidade seja humano e inclusivo.
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Nosso foco será em RESULTADOS de interesse das pessoas da nossa cidade, 
para isso é necessário:

LIDERAR projetos de solução de problemas com alcance metropolitano 
(mobilidade, transporte, resíduos sólidos, entre outros);
RESOLVER os macroproblemas a partir de uma visão sistêmica;
INOVAR utilizando tecnologias sociais e de inovação para garantir acesso à 
informação e participação do cidadão;
MOBILIZAR o conhecimento (universidades, movimento social, empresas, 
ONGs) para contribuir com a solução de problemas;
VALORIZAR e CAPACITAR os servidores públicos para cuidar das pessoas;
ENGAJAR as pessoas utilizando mecanismos de gestão compartilhada com 
participação dos atores envolvidos.

Juntos, Edvaldo Nogueira e Katarina, propõem uma 
administração baseada em 12 temas estratégicos:

1. Educação.
2. Saúde.
3. Desenvolvimento Econômico, Inclusão Produtiva e Geração de Emprego e 
Renda, Turismo e Empreendedorismo.
4. Infraestrutura Urbana, Serviços Urbanos, Iluminação Pública e Habitação.
5. Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional.
6. Segurança Pública Municipal, Proteção Civil e Direitos do Consumidor.
7. Sustentabilidade, Meio Ambiente e Proteção Animal.
8. Mobilidade Urbana Inteligente.
9. Direitos Humanos e civilização.
10. Cultura.
11. Inovação, Excelência da Gestão, Integridade, transparência e protagonismo 
das pessoas.
12. Esporte e Lazer.
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Para a construção de uma agenda de desenvolvimento com oportunidades 
para todos e todas, será preciso liderar um pacto capaz de colocar as pessoas no 
centro das políticas públicas, programas e projetos, priorizando a qualidade de 
vida, o bem-estar social e o pleno atendimento de seus direitos. Para isso, vamos 
criar o Cidade Futuro, um projeto de cidade amplo, abrangente, que pensa 
Aracaju não como um conjunto de segmentos a serem abordados de maneira 
isolada e estanque, mas como um todo indivisível e completamente integrado, 
com foco em seis grandes EIXOS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO 
que deverão ser as principais áreas de atuação voltadas para a ARACAJU QUE 
QUEREMOS: o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento sustentável 
da Zona de Expansão, a revitalização do Centro, a modernização do parque de 
iluminação pública, o reforço da mobilidade urbana, com a integração de novos 
modais de transporte, como o hidroviário e a Rede de inovação, conforme 
descrito a seguir.

Cidade Empreendedora – instituir políticas públicas para fomentar o 
desenvolvimento econômico da cidade, otimizando as suas atuais e futuras 
vocações econômicas, e assegurar o protagonismo da cidade na discussão e 
definição de seu futuro.

Cidade Expansão – implementar um novo modelo de desenvolvimento 
urbano e econômico sustentáveis da região, que assegurem o planejamento, 
a infraestrutura de drenagem, saneamento e pavimentação nos povoados 
Mosqueiro, Areia Branca, Matapuã, São José e Robalo, e as medidas de 
qualificação urbana, a rede de cuidados, a instituição de zonas de atração de 
atividades econômicas, as micro-vocações regionais, a adoção de medidas de 
incentivo fiscal e a geração de emprego e renda, com foco para moradores da 
região. 

Compartilhando a cidade com as pessoas, e conectando 
as pessoas com o que ela pode oferecer, nós estaremos 
fazendo a Aracaju do futuro.
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Cidade Central - coordenar ações de valorização da região como polo comercial, 
do fomento à ocupação de seus espaços livres e equipamentos públicos e 
privados para a cultura, o lazer e o turismo, da atração e o estímulo à instalação 
e desenvolvimento de atividades empresariais e profissionais vinculadas 
aos ecossistemas da inovação e da economia criativa, implantar programa 
de valorização e reforma das fachadas e marquises e incentivar a habitação 
para as múltiplas faixas de renda, sobretudo nos imóveis abandonados ou 
subutilizados, de usos mistos e a multifuncionalidade.

Cidade Luz – renovar, ampliar e qualificar a iluminação pública de Aracaju com 
substituição total das lâmpadas atuais por lâmpadas de led, que possibilitem 
mais luminosidade com maior eficiência energética, segurança e proteção, 
valorização dos espaços públicos de grande circulação e convivência nos 
bairros como as praças e avenidas e os marcos urbanos e históricos da cidade e a 
integração do sistema com a rede de lógica e câmeras de vídeomonitoramento. 

Cidade Rápida– aperfeiçoar e reforçar a mobilidade na cidade, de forma 
inteligente e ativa, com a integração de novos modais de transporte, como 
o hidroviário; qualificar e ampliar a rede de ciclovias de forma integrada aos 
sistemas de transporte coletivo, em consonância com o conceito de “Cidade de 
15 minutos” e o propósito de minimizar a necessidade de deslocamento, lazer, 
polos de consumo, etc., para permitir chegar mais rápido do ponto A para o 
ponto B. 
 
Rede Inovadora – desenvolver políticas com apoio ao mapeamento de 
ecossistemas, cadeias produtivas com potencial socioeconômico e buscar a 
implementação de práticas inovadoras na gestão pública municipal, promover 
a instalação de startups e empreendimentos de Educação, Tecnologia e 
Inovação; criar espaços colaborativos para o engajamento de capital humano 
e criativo e parceria com a comunidade, em consonância com o programa de 
revitalização do Centro.
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Conheça a seguir os principais COMPROMISSOS 
de EDVALDO e KATARINA para cada tema.

   EDUCAÇÃO

Diretrizes:

Garantir o acesso e a qualidade da aprendizagem.
Priorizar a alfabetização até o 2º ano e a correção de fluxo com foco na distorção 
idade-série.
Inspirar nos alunos a vontade de empreender – Educação empreendedora.
Reforçar a intersetorialidade com a Saúde, a Assistência Social, o Esporte, o 
Meio Ambiente, o Trânsito, na perspectiva de uma educação integral e cidadã.

Compromissos:

1. Implantar a educação integral na rede municipal de ensino, com espaço/
tempo de estudo centrado na experimentação, no saber fazer e incorporação 
sustentável das tecnologias digitais e assegurar a conectividade nas escolas e 
para professores e alunos à Internet.
2. Ampliar a oferta de Educação Infantil (vagas em creche) na perspectiva do 
atendimento aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento.
3. Intensificar a formação continuada de professores para instrumentalizar a 
prática docente com vistas ao desenvolvimento de competências e habilidades 
fundamentais, previstas no currículo.
4. Avançar no melhoramento da estrutura física das escolas, garantindo uma 
ambiência humanizada, com acessibilidade, inclusão e segurança sanitária.
5. Consolidar a gestão democrática incentivando a participação e o controle 
social centrado no alcance de metas de desempenho educacional e de gestão 
escolar e consolidar e ampliar o Prêmio Compromisso de Gestão.
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6. Fomentar ações voltadas para a implementação de temas de relevância para 
o desenvolvimento da cidadania, tais como: empreendedorismo, educação 
financeira, violência doméstica e respeito à mulher, questões étnico-raciais, 
educação para o trânsito e prevenção ao uso drogas, entre outros.
7. Implantar atendimento psicopedagógico para os estudantes com dificuldades 
de aprendizagem e público alvo da educação especial. Ampliar e aperfeiçoar as 
condições de inclusão de crianças com deficiências.
8. Implantar Sistema de Avaliação da aprendizagem dos estudantes, para 
produzir dados de desempenho, acompanhamento e construção das 
estratégias pedagógicas para melhoria dos indicadores educacionais, com 
foco na correção de fluxo: idade/ano.
9. Desenvolver ações intersetoriais de Educação Ambiental e sustentabilidade, 
na perspectiva da contextualização e da interdisciplinaridade curricular.

    

   SAÚDE

Diretrizes:

Ampliar e fortalecer a Atenção Primária à Saúde e o acesso ao Sistema Único 
de Saúde. 
Atuar em relação aos grupos de usuários, com foco nas Linhas de Cuidados, 
desde a promoção da saúde, a prevenção, a assistência-diagnóstico, o 
tratamento e a reabilitação.
Reforçar a intersetorialidade com a Educação, Assistência Social, Esporte, 
Segurança, Defesa Civil, Serviços Públicos, entre outras, no desenvolvimento 
de políticas públicas na Saúde.
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Compromissos:

1. Finalizar a construção, equipar e efetivar a Maternidade Pública de Aracaju.
2. Organizar a Atenção Primária à Saúde, com base em um modelo único de 
atenção e no estabelecimento de protocolos e fluxos efetivos de acesso dos 
usuários entre os pontos de atenção, considerando a concepção das Redes de 
Atenção à Saúde e linhas de cuidado.
3. Complementar e ampliar o número de equipes de Atenção Básica nas 
unidades de saúde e qualificá-las para atenção a populações de maior 
vulnerabilidade, conforme a necessidade de cada território.
4. Fortalecer a Política de Promoção à Saúde, de forma articulada intra e 
interinstitucionalmente, incluindo o incentivo a hábitos saudáveis e a prática 
de atividades físicas.
5. Assegurar a cobertura de saúde bucal na rede básica, com ênfase no 
desenvolvimento das ações preventivas, e a continuidade do cuidado em todos 
os níveis de complexidade, sob a ótica das redes de atenção à saúde. 
6. Ampliar o horário de atendimento de Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
conforme a precisão da região de saúde e avaliação de indicadores de saúde.
7.  Implantar programa de atenção domiciliar, promovendo a saúde, prevenindo 
e tratando de doenças em domicilio, integrando as redes de atenção à saúde, 
através da estratégia de saúde da família. Ampliar as equipes de Saúde da 
Família.
8. Construir e reformar Unidades Básicas de Saúde (UBS) com áreas deficientes 
e regiões que apresentam necessidades:
 a. Construir uma UBS Renato Mazze Lucas – Santos Dumont (deslocando 
do local atual).
 b. Construir um complexo no Augusto Franco com especialidades 
odontológicas – CEO, UBS Antonio Alves e Academia da Cidade.
 c. Construir novo prédio para a UBS Humberto Mourão – São Conrado.
 d. Reconstruir o UBS Elizabeth Pita – Santa Maria.
9. Ampliar o Hospital Zona Sul com novo centro de imagem, laboratório, etc.
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10.  Implantar o E-Mente, como unidade de referência em psicologia e 
psiquiatria para pacientes suicidas, automutilação, acumuladores, etc.
11.  Criar um centro de diagnóstico de imagem por telemedicina (procedimentos 
no centro e laudo remoto).
12. Implantar serviço de teleconsultoria para atenção básica (com especialistas 
do CEMAR) e parceria com a Universidade e o Sírio Libanês.
13. Dar seguimento para contratação dos procedimentos da linha de cuidado 
da oftalmologia, de forma integral (consultas, exames e cirurgias) e trabalhar 
ações preventivas em escolas.
14. Avançar na qualificação tecnológica da saúde:
 a. Implantar a certificação digital dos profissionais para emissão de 
receita eletrônica.
 b. Reforçar o prontuário eletrônico (busca ativa, possibilidade de o 
usuário inserir o pedido de alta complexidade que hoje é feito somente na 
unidade, certificação digital, receita eletrônica, acompanhamento de pacientes 
internados pela família).
 c. Disponibilizar totens de medição de pressão, peso, altura nas UBS, 
vinculado ao prontuário eletrônico.
 d. Dispor de processo de Regulação com inteligência artificial e 
automatização de procedimentos.
 e. Implantar a funcionalidade de solicitação de insumos por aplicativo.
15. Ampliar o MonitoraAju para HIV, Sifilis, Tuberculose, Hanseníase, Dengue, 
Chikungunya, etc. e implantar a Sala de Situação na Saúde e Portal de 
Transparência.
16. Reforçar o trabalho com Saúde animal e zoonoses.
17. Implantar a Linha do Cuidado Integral de atenção à Pessoa com Deficiência 
a fim de efetivar a integralidade na assistência à saúde, em todos os pontos da 
RAS (Rede de Atenção à Saúde).
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Diretrizes:

Desenvolver uma política de fomento e incentivo ao desenvolvimento 
econômico, através do poder público municipal.
Potencializar as ações voltadas à consecução dos projetos estruturantes, como 
elementos de dinamização e aceleração do processo de desenvolvimento 
econômico na cidade.
Tratar o turismo como prioridade, a partir do potencial que ele apresenta, de 
nos próximos anos contribuir para o desenvolvimento econômico e para mudar 
o cenário de Aracaju.

Compromissos:

1. Incentivar a Economia Digital 4.0, com atração de empresas de base 
tecnológica e tornar Aracaju um celeiro de profissionais da área:
 a. Tornar Aracaju uma cidade atraente para profissionais de tecnologia e 
inovação através da qualidade de vida oferecida pela cidade;
 b. Desenvolver uma política de capacitação direcionada de mão de obra 
na área de tecnologia e inovação com uma grade atual, focada na economia 
4.0, gerando uma integração com a indústria;
 c. Fomentar a captação de recursos, através de convênios com visão de 
longo prazo;
 d. Fazer investimentos para que os serviços da Prefeitura sejam conectados 
de forma integrada, gerando resultados mais efetivos para o cidadão;
 e. Implantar a conexão de Wi-Fi em locais públicos da cidade;
 f. Captar e trabalhar fundos específicos de “capital anjo” de projetos que 
tem a ver com Aracaju.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INCLUSÃO 
PRODUTIVA E GERAÇÃO DE EMPREGO E 
RENDA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO
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2. Incentivar e apoiar o desenvolvimento dos pequenos empresários e a 
economia criativa:
 a. Fomentar e articular os vários atores do setor produtivo;
 b. Desenvolver projetos que gerem ambientes favoráveis a negócios, 
tornando Aracaju atrativa para esse segmento;
 c. Criar ambiente de aproximação da economia criativa aos setores de 
alta tecnologia (exemplo do que acontece no Vale do Silício na Califórnia) 
articulando as academias, o Governo Federal, Governo do Estado, criando uma 
carteira de fomento para projetar nossos empreendedores, artistas, artesãos, 
entre outros;
 d. Criar uma carteira de incentivo e de apoio a editais, vinculando nossos 
artistas e projetando eles para fora.
3. Renegociar as dívidas de quem está inscrito em dívida ativa.
4. Desenvolvimento do Comércio – Transformar Aracaju em uma base regional 
de transações comerciais:
 a. Modal Aéreo – abrir as portas de Aracaju para o comércio nacional e 
internacional;
 b. Modal Rodoviário – Analisar o mapa de Aracaju para se identificar 
onde estão os espaços não aproveitados, identificando locais atrativos para 
centros logísticos. Explorar a abrangência regional de Aracaju (raio de 500km), 
com foco no desenvolvimento de um polo logístico, de comércio e serviços.
5. Exploração da cadeia de petróleo e gás:
 a. Gerar desenvolvimento econômico através da exploração do gás, 
como elemento indutor de um novo ciclo de desenvolvimento para o Estado e 
para Aracaju;
 b. Fomentar a transferência de tecnologia das empresas que virão se 
instalar aqui no Estado;
 c. Promover a utilização do gás natural como combustível em veículos e 
como combustível e matéria prima para a indústria;
 d. Ampliar o marketing e a divulgação das oportunidades do Estado:
 i. mediante a divulgação específica para investidores;
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 ii. participando de eventos e feiras;
 iii. utilizando de forma massiva as redes sociais;
 iv. criando eventos informativos sobre as novas demandas da indústria.
 e. Implantar política de Estado para incentivar as MPEs a prestarem 
serviços, fornecerem equipamentos e materiais para as operadoras.

    TURISMO

Compromissos:

1. Profissionalizar e fomentar o marketing de destino, a promoção e mídia 
compartilhada com o trade (redes sociais, operadoras, sinalização, ações 
promocionais, etc.).
2. Revitalizar a Orla de Atalaia, como um cartão de visitas da cidade:
 a. Operacionalizar e cuidar da logística (incentivo aos bares, capacitação, 
músicos e artes, esporte e lazer, ajardinamento, etc.);
 b. Criar o programa permanente de formação de mão-de-obra para 
atender ao turista;
 c. Apresentar uma gestão participativa, compartilhada e transparente;
 d. Organizar um calendário cultural e de eventos;
 e. Direcionar investimentos contínuos na Orla de Aracaju, visando 
reforçar as estratégias de atração de turistas;
 f. Assegurar a infraestrutura para qualificar o receptivo turístico na Orla;
3. Disponibilizar comunicação direta através das Redes Sociais e Aplicativo 
para que a população e os visitantes possam interagir com a PMA.
4. Reforçar o calendário de eventos da cidade:
 a. Apoiar a realização de eventos musicais, esportivos e corporativos;
 b. Incentivar os bloquinhos no carnaval nas comunidades;
 c. Promover grande eventos, como a Corrida Cidade de Aracaju, o São 
João, o Réveillon, etc. com atrações locais e nacionais.
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5. Reforçar e ampliar as atrações disponíveis ao turista, como por exemplo, 
o parque do forró, a marinete do forró, camarotes, atrações durante o dia no 
período do São João.
6. Contribuir para a atração e a captação de eventos para a cidade, sobretudo 
após reabertura do Centro de Convenções do Estado e avaliar a possibilidade 
de novos espaços para convenções e eventos, em parceria com a iniciativa 
privada e incentivando sua instalação também em novas áreas urbanas menos 
adensadas, como Aruana e Zona de Expansão.
7. Realizar o Festival Gastronômico, com três edições ao longo do ano, tendo 
como mote produtos de comprovado sucesso da nossa culinária, muito 
apreciados e elogiados por turistas que nos visitam: caranguejo, amendoim e 
aratu.
8. Incentivar os programas de capacitação e aperfeiçoamento profissional 
voltados ao Turismo, inclusive com estabelecimento do atestado de capacitação 
para renovação do funcionamento das empresas.
9.  Revitalizar o complexo Mercado Central e incentivar a dinamização do espaço 
com novas instalações e atrações voltadas ao turista (restaurantes, bares, etc.).
10. Elaborar o Plano Municipal de Turismo de Aracaju, com foco nas sete áreas 
– territórios turísticos: a) Praias do litoral Sul, b) Orla Por do Sol, c) Orla de 
Atalaia, d) Jardins, e) Praia 13 de Julho, f ) Centro Histórico e g) Orlinha do Bairro 
Industrial.
11. Reforçar e incentivar obras e melhorias na infraestrutura das praias na Orla 
Sul de Aracaju.
12. Incentivar e explorar o turismo rodoviário, atraindo a população do entorno 
para a capital.
13. Explorar melhor a faixa de areia com eventos esportivos e criar um circuito 
de passeio de bicicleta na praia, coisa que só Aracaju pode proporcionar.
14. Assegurar a presença da Guarda Municipal na Orla e nos principais pontos 
turísticos (não só pelo aspecto da segurança, mas também para a preservação 
dos equipamentos públicos e atendimento ao turista – com informações, etc.).
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                QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Compromissos:

1. Ampliar o acesso da população às ações de qualificação profissional, 
ofertando cursos digitais e à distância (EaD) de qualificação profissional.
2. Possibilitar ao empresário que se cadastre e oferte vagas de emprego e/
ou solicite seleção de currículos para preenchimento de vagas, por meio da 
implantação do Portal do Empresário.

Diretrizes:

Referenciar o projeto urbano de Aracaju na perspectiva das cidades sustentáveis 
e inteligentes (SMART CITY).
Pensar a infraestrutura urbana com os olhos no futuro e na aplicação dos 17 
objetivos do desenvolvimento sustentável.

    INFRAESTRUTURA URBANA

Compromissos:

1. Implantar programa de desenvolvimento sustentável da Zona de Expansão.
2. Revitalizar o Centro da Cidade de Aracaju.
3. Modernizar o parque de iluminação pública:
a. Substituir 100% do parque de iluminação pública atual por lâmpadas de led;

INFRAESTRUTURA URBANA, SERVIÇOS 
URBANOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E HABITAÇÃO
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 b. Utilizar a infraestrutura de iluminação pública para ampliação das 
câmeras de monitoramento, implantação de Wi-Fi e lógica, etc.
4. Estimular a criação de mini centros nos bairros como conceito estruturante 
no Plano Diretor – “Cidade de 15 minutos”. 
5. Avançar no programa de urbanização dos bairros:
 a. Implantar o projeto da Avenida Perimetral, com recursos do BID;
 b. Implantar projeto para as principais praças da cidade, com instalação 
de mobiliário urbano, piso, pintura, ajardinamento, Wi-Fi livre, iluminação 
diferenciada, brinquedos e equipamentos de lazer para todas as idades, 
rodízio de atividades culturais, etc., sobretudo nas comunidades com mais 
vulnerabilidade social;
 c. Implantar programa de ruas de lazer nos bairros, com mecanismos de 
auto-gestão comunitária;
 d. Realizar a dragagem do Jabotiana;
 e. Reavaliar o sistema de drenagem do canal Anísio Azevedo – 13 de julho;
 f. Melhorar a infraestrutura no corredor Laranjeira e São Cristóvão.
6. Desenvolver projeto para a ocupação, manutenção e dinamização da Orla 
de Atalaia – Preparar um ambiente para o Turismo.
7. Avançar no Saneamento da cidade:
 a. Adequar o Plano de Saneamento, principalmente drenagem, 
esgotamento sanitário e água;
 b. Avançar na cobertura de esgotamento sanitário na cidade (atualmente 
da ordem de 60%);
 c. Repactuar metas com a DESO para o Programa de redução de perdas 
(da ordem de 50% atualmente);
 d. Implementar o contrato-programa com a DESO (gestão);
 e. Criar, normatizar e exigir o Fundo de Saneamento.
8. Otimizar o processo de licenciamento digital, instituindo mecanismos para 
redução do tempo de trâmite, valorização do ambiente digital e normatização 
de licenciamento simples declaratório pelo Responsável Técnico.
9. Desassoreamento do Rio Poxim (da UFS até Santa Lúcia), em parceria com o 
Governo do Estado.
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10. Aprovar o novo Plano Diretor de Aracaju, com ampla discussão com a 
sociedade.
11. Implementar Programa de Acessibilidade, com ampliação da possibilidade 
e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 
mobiliários, calçadas e viários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como 
de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados 
de uso coletivo, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

    SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS

Compromissos:

1. Implantar Big Data de resíduos sólidos, que se referem à compilação de 
dados estruturados ou não estruturados, com o objetivo de utilizá-los para 
obter insights relevantes e tomar decisões acertadas, agilizando a definição do 
melhor caminho a seguir, reduzindo custos e criando receita para o município.
2. Ampliar os Ecopontos nas zonas municipais, associando a ampliação do 
serviço cata treco, facilitando ainda mais a disposição adequada dos resíduos.
3. Mecanizar o serviço de recolhimento de resíduos sólidos urbanos e 
oferecimento de um serviço híbrido para substituir a exploração animal, 
melhorando a qualidade de vida das pessoas que trabalham com resíduos 
sólidos de forma autônoma ou vinculados a cooperativas e o gerenciamento 
dos resíduos.
4. Criar estações de tratamento de resíduos, juntando geração distribuída com 
plantas com capacidade de até 5MW e destinação de resíduos.
5. Operacionalizar a integração dos resíduos da Construção Civil, com 
beneficiamento (trituração) dos resíduos de tal modo que retorne à 
indústria da construção civil, principalmente para o fomento de conjuntos 
habitacionais voltados a comunidades em estado de vulnerabilidade social, 
sem comprometimento da qualidade estrutural das residências.
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6. Disponibilizar aplicação tecnológica no acompanhamento e informações dos 
serviços de coletas de resíduos sólidos urbanos para que o cidadão aracajuano 
tenha sob suas mãos as informações atualizadas acerca dos dias e horários em 
que a coleta comum e de recicláveis será realizada, além da programação do 
cata treco, bem como a sistemática de pontuação e recompensas para estímulo 
de aderência e colaboração.
7. Implementar o programa “ADOTE UMA PRAÇA”, visando despertar a cultura 
de colaboração da comunidade junto a gestão pública atual para que se 
mantenha a vitalidade das áreas verdes, em especial, as praças, integrando 
empresas, cidadãos e as comunidades. Em uma segunda etapa, agregar o 
projeto horta comunitária nesses espaços.
8. Utilizar a inteligência artificial para que a fiscalização seja mais célere e 
eficiente.
9. Ampliar os programas de coleta seletiva, com reforço das centrais de 
reciclagem por meio de cooperativas e do incentivo ao empreendedorismo.

    
    HABITAÇÃO

Compromissos:

1. Implantar o projeto habitacional no Mangabeiras (urbanização e construção 
de 1.102 moradias, em área de 144 mil m²).
2. Avançar na regularização fundiária na cidade (REURB e PLHIS).
3. Implantar novos projetos de habitação popular – resolver os problemas de 
terrenos para implantação com medidas de incentivo para áreas privadas e 
construção de casas pelo programa Casa Verde e Amarela.
4. Qualificar o auxílio-moradia.
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Diretrizes:

Ampliar a cobertura da proteção social básica e especial do SUAS no município.
Avançar na política de Assistência em conjunto de outras políticas articuladas, 
como emprego e renda, economia solidária, etc.

Compromissos:

1. Ampliar a cobertura da Assistência Social, com o reordenamento dos 
territórios e aumento da capacidade instalada para atender às famílias nos 
territórios mais vulneráveis – finalizar a implantação do CRAS no 17 de março e 
do CRAS no Santa Maria; implantar um CRAS no Bugio e um CRAS na Zona de 
Expansão.
2. Ampliar trabalho com os jovens e com a comunidade, preparando para 
o trabalho na própria comunidade e com apoio ao empreendedorismo. O 
programa de capacitação e formação de mão-de-obra precisa abrir portas no 
mercado de trabalho e gerar autonomia.
3. Ampliar atendimento à população idosa, com implantação do Centro Dia do 
Idoso (com recursos já garantidos) no bairro José Conrado de Araújo.
4. Criar a Central de Encaminhamento Social para apoio às pessoas 
mais vulneráveis em temas como documentação, acesso aos benefícios, 
relacionamento com os órgãos públicos e privados (bancos por exemplo), etc.
5. Implantar Projeto “Assistência Social Presente”, que levará os serviços dos 
CRAS e CREAS para áreas públicas em dias específicos para alcance de mais 
usuários.
6. Fortalecer a Rede Socioassistencial Privada: assessorar técnica e 
financeiramente as Entidades Não Governamentais com vínculo ao SUAS para 
aperfeiçoar os serviços prestados pelas mesmas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
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7. Implantar, em complemento à unidade Acolher, a Central de Acolhimento 
Noturno para Pessoas em Situação de Rua.
8. Implantar o Projeto “Gerar para Incluir”, com adoção de estratégias para 
fomentar o cooperativismo dentre os usuários da Política de Assistência Social.
9. Implantar projeto voltado para o atendimento prioritário à primeira infância 
e otimizar o atendimento e acolhimento à criança e adolescente vítima de 
violência ou em estado de vulnerabilidade.
10. Articular ações de atendimento e assistência, em conjunto com a Saúde, 
voltadas ao atendimento a usuários de drogas (principalmente Crack).

    

    SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Compromissos:

1. Avançar no Projeto cultivando a cidadania – agricultura sustentável, 
atendimento às famílias vulneráveis (cozinhas industriais; centro de 
compostagem e reciclagem – Santa Maria e realização da feira).
2. Incentivar o Programa de aquisição de alimentos – 30% dedicado à agricultura 
alimentar e orgânicos.
3. Instalar cozinhas comunitárias e cozinhas experimentais com oficinas de 
reaproveitamento de alimentos, com capacitação e assistência às comunidades.
4. Estabelecer parcerias com as universidades para troca de conhecimentos 
e compartilhamento de experiências com as comunidades e reforço do 
Observatório de Segurança Alimentar da UFS.
5. Implantar a padaria comunitária no Bairro Jardim Esperança.
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Diretrizes:

Focar em uma política de segurança humanizada e voltada para as pessoas.
Valorizar a Cultura da Paz e atuação pautada pelo respeito à diversidade social 
e aos direitos humanos.
Reforçar o trabalho intersetorial entre as secretarias municipais e demais órgãos 
de Segurança Pública.
Tornar Aracaju uma Cidade Resiliente, com mitigação e adaptação 
frente às Mudanças Climáticas – projeto que enfatiza os dez objetivos de 
desenvolvimento sustentável instituídos pela ONU, a fim de reduzir os riscos de 
desastres que fazem parte do desenho urbano e das estratégias para alcançar 
o desenvolvimento sustentável.
Fortalecer, implementar e acompanhar as políticas de defesa do consumidor 
no município de Aracaju, por meio do Procon Municipal.

    

Compromissos:

1. Implantar o cercamento eletrônico da cidade, com câmeras e softwares de 
qualidade, leitura de placas e reconhecimento facial.
2. Avançar no sistema de videomonitoramento integrado e vigilância eletrônica 
e na integração com o Centro de Controle Operacional – CCO da SMTT.
3. Valorizar e estruturar o corpo e a formação continuada da GMA.
4. Intensificar o alcance da Patrulha Maria da Penha, de proteção e assistência 
às mulheres vitimas de violências em medidas protetivas da Justiça.

SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, 
PROTEÇÃO CIVIL E DIREITOS DO 
CONSUMIDOR
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5. Articular uma rede de cuidado nos territórios (intersetorialidade) e promover 
intervenções urbanas nos bairros para conter e minimizar as ações violentas.
6. Reforçar a atuação da GMA nos terminais e junto ao transporte coletivo.
7. Implantar do Plano municipal de Segurança Pública com participação da 
sociedade.

    PROTEÇÃO CIVIL

Compromissos:

1. Qualificar a cidade para seguir rumo à obtenção do reconhecimento da ONU, 
como Cidade Resiliente.
2. Ampliar o ClimAJU com implantação de um centro de monitoramento de 
eventos climáticos adversos, com banco de dados e ferramentas que permitam 
uma previsão do tempo mais precisa.
3. Priorizar a resolução das enchentes do Rio Poxim e a encosta no Japãozinho, 
procurando minimizar essas áreas de risco.

    DEFESA DO CONSUMIDOR

Compromissos:

1. Expandir atendimento à população por meio do ambiente digital e de 
pontos de atendimento, facilitando acesso do cidadão aos serviços de defesa 
do consumidor.
2. Implementar projetos de educação para evitar o consumo desnecessário e o 
superendividamento. 
3. Promover ações de incentivo ao consumo consciente e ações de mutirões de 
nome limpo (mediar ações para facilitar o pagamento de dívidas pelo cidadão).
4. Fortalecer a participação social por meio do Conselho de Defesa do 
Consumidor.
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Diretrizes:

Incentivar os programas inovadores com sustentabilidade.
Ver na sustentabilidade um parâmetro, em consonância com um ambiente 
favorável aos negócios. 

Compromissos:

1. Assegurar maior eficiência no processo de licenciamento ambiental, com 
Licenciamento Ambiental Automatizado, com a emissão instantânea dos 
Certificados de Dispensa de Licença e aceleração dos processos ordinários. 
Separar os processos complexos dos processos simplificados que devem sair 
imediatamente – agilizar de forma imediata as dispensas de licenciamento no 
AjuInteligente (verificar os requisitos e emitir a certificação) e posteriormente 
auditar os documentos e/ou avaliar in loco.
2. Elaborar e Implantar o Plano Municipal de Arborização, com ênfase no 
Inventário Florestal da Cidade de Aracaju; no plantio de espécies nativas, 
endêmicas e ameaçadas de extinção e na implementação de corredores verdes, 
visando a melhoria do microclima local e, consequentemente, da qualidade de 
vida da população aracajuana.
3. Implantar unidades de conservação municipal, com ênfase na proteção do 
manguezal, ecoturismo e educação ambiental nos Parques Municipais Poxim, 
Tramandaí e Lamarão. 
4. Elaborar e Implantar o Programa de Educação Ambiental Digital, por meio 
da ampliação dos canais de interação entre as ações ambientais da Prefeitura 
com a população aracajuana.
5. Implantar ecobarreiras nos canais da cidade visando impedir que resíduos 

SUSTENTABILIDADE, MEIO AMBIENTE 
E PROTEÇÃO ANIMAL
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sólidos cheguem aos rios da capital e mobilizar a população sobre a importância 
da destinação correta do lixo para a proteção do meio ambiente e para a 
qualidade de vida.
6. Realizar inventário de emissão de gases estufa e associar a um plano de 
adequação para a cidade (redução da emissão ao longo de um tempo). 
7. Implantar a agenda A3P de sustentabilidade nos prédios públicos:
 a. Prédios públicos verdes;
 b. Reutilizar a água;
 c. Viabilizar o uso de energia solar nos equipamentos públicos municipais;
 d. Energia limpa na frota.
8. Implantar a Reserva extrativista ambiental das Mangabeiras (92 mil m²).
9. Fortalecer o Horto – com valorização do circuito de educação ambiental no 
parque da Sementeira.
10. Elaborar o inventário dos resíduos domésticos e de construção civil.
11. Formar agentes ambientais para atuar em espaços públicos através do 
programa Jovem Aprendiz.

    PROTEÇÃO ANIMAL

Compromissos:

1. Implantar uma Clínica de Saúde Veterinária para consultas básicas, vacinação.
2. Implantar Pró-animal, programa que possibilite o acesso de animais em 
situação de risco e atendimento de urgência para animais à rede particular de 
saúde, por meio de parcerias público-privadas.
3. Criar uma casa de acolhimento temporário para animais recolhidos e 
dispostos para posterior adoção.
4. Adotar ações de proteção aos animais que atuam com carroças – projeto 

“cavalos de lata” em parceria com iniciativa privada.
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Diretrizes:

Avançar na mobilidade urbana sustentável, inteligente e ativa (social, urbana e 
ambiental).
Incentivar o uso de combustíveis alternativos e limpos no transporte público.
Proporcionar a acessibilidade universal – infraestrutura e mobilidade 
sustentáveis e integradas.

Compromissos:

1. Revitalizar os corredores do eixo leste-oeste, com foco em três vias: Avenidas 
Visconde de Maracaju, Maranhão e Tancredo Neves. 
2. Atualizar o Plano de Mobilidade, em sintonia com a definição do Plano 
Diretor.
3. Implementar modal de transporte fluvial intermunicipal pelo rio Sergipe – 
interligando São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro 
e Aracaju com estação em todos esses municípios, com viés de transporte 
coletivo, mas também como atrativo turístico.
4. Avançar no Plano Cicloviário de Aracaju – ciclorotas, ciclofaixas, ciclovias, 
interligação das comunidades e bairros e medidas para a segurança aos 
usuários. Retomar o sistema de bicicletas compartilhadas, com priorização 
de estações nos bairros de maior vulnerabilidade e integração ao sistema de 
Transporte Público Coletivo.
5. Melhorar a sinalização de trânsito e avançar na implantação de Semáforos 
inteligentes.
6. Concluir a implantação do Centro de Controle Operacional – CCO para coleta 
e monitoramento das informações de mobilidade e fluxo na cidade.
7. Realizar a licitação do Transporte Público, juntamente com os demais entes 

 MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE
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que compõem o Consórcio: Governo do Estado e prefeituras de Nossa Senhora 
do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Prever mecanismos para 
ampliação da segurança, higiene e conforto aos usuários.
8. Assegurar a integração temporal do transporte público e a preparação dos 
abrigos de ônibus para uma nova logística.
9. Aperfeiçoar o sistema para informação ao cidadão, através da disponibilização 
de informações unificadas com dados referentes às linhas de ônibus, horários e 
trajetos, incluindo canais para pesquisa de satisfação dos usuários e informação 
física nos terminais e abrigos de ônibus.
10. Melhorar e qualificar o serviço de táxi, com aplicativo para motoristas e 
usuários, melhoria dos Pontos de táxi nos bairros, capacitação e incentivo à 
renovação da frota e uso de combustíveis limpos.
11. Incentivar o uso das energias limpas com instalação de postos de recarga de 
carros elétrico (13 de Julho, Orla de Atalaia, Parque da Sementeira) e incentivo à 
conversão da frota pública de ônibus e da PMA – elétrica e/ou gás (GNV).
12. Concluir a revitalização dos terminais – DIA, Atalaia, Mercado e Maracaju e 
revitalizar o Terminal Zona Oeste.

    

    DIREITOS HUMANOS E CIVILIZAÇÃO

Diretrizes:

Avançar no desafio da intersetorialidade e na assimilação das diretrizes e ações 
voltadas aos direitos humanos por todas as secretarias e áreas da PMA, no 
âmbito das Políticas Públicas.
Articular as estratégias e serviços de enfrentamento a todas as formas de 
violências e violação dos Direitos Humanos.
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Estruturar a ação de direitos humanos e civilização em quatro eixos principais:
 a. Defesa e afirmação de direitos fundamentais;
 b. Educação e cultura;
 c. Emprego e empreendedorismo;
 d. Segurança e saúde.

Compromissos:

1. Implantar espaço de assessoria do governo municipal na construção 
da agenda, na formulação, nos processos decisórios, na implementação e 
avaliação de políticas públicas, medidas, ações, projetos e programas de 
promoção, proteção, prevenção e reparação dos direitos humanos, que terão 
como ponto de partida, a humanização, emancipação, transformação social e 
incremento da ação política dos sujeitos coletivos – lideranças comunitárias, 
coletivos, fóruns, movimentos, organizações sociais e conselhos municipais 
– para a construção de realidades mais livres, igualitárias e fraternas para as 
comunidades aracajuanas. 
2. Implementar espaço de assessoramento do governo municipal na 
aplicação do conhecimento científico em pesquisas, análises e resolução 
de problemas econômicos, sociais, culturais e ambientais do município de 
Aracaju, fazendo da ciência, tecnologia e inovação eixos fundamentais para 
pensar o desenvolvimento sustentável da cidade, com respeito à cidadania, 
à democracia e aos direitos humanos, promovendo a aproximação da gestão 
pública com o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação social, através do 
financiamento de pesquisas autônomas ou em parceria com universidades e 
institutos de pesquisa.
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    MULHERES

Compromissos:

1. Articular as estratégias e serviços de enfrentamento da violência contra 
as mulheres e prevenção da violência doméstica – buscando parcerias junto 
aos órgãos de segurança e universidades (protocolo). A cidade deve respeitar, 
proteger e promover as mulheres e procurar os meios de prevenir o feminicídio.
2. Fortalecer a rede de amparo às mulheres em situação de violências:
 a. Ampliar o atendimento psicossocial para as mulheres vítimas de 
violências;
 b. Implementar a Casa de Passagem para as mulheres em situação de 
violências.
3. Implantar grupos reflexivos para atendimento ao agressor.
4. Implantar o Projeto Por Elas, com estímulo à autonomia financeira das 
mulheres, visando a capacitação para o mundo do trabalho, o empreendedorismo 
feminino e a empregabilidade.
5. Vocacionar, nos programas de inovação e incentivo voltados às startups e 
co-work, espaços de fomento, suporte e apoio destinados às mulheres jovens 
empreendedoras.
6. Elaborar catálogo com geolocalização de empreendimentos e produtos 
produzidos por mulheres.
7. Implementar a plataforma da ONU “compras sensíveis a gênero”, que 
distingue nos processos de compras as empresas com melhores indicadores 
de equidade de gênero.
8. Implantar o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher.
9. Implantar projeto voltado à Pobreza menstrual, com acompanhamento 
de mulheres na fase menstrual por falta de acesso a absorventes, inclusão na 
cesta básica ou distribuição nos postos de saúde (moradoras de rua, mulheres 
encarceradas) e apoio de alunas da rede de ensino.
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    JUVENTUDE

Compromissos:

1. Fomentar o empreendedorismo, de forma alinhada com o debate das 

novas vocações econômicas de Aracaju: implementar aula nas escolas para 

incentivar um comportamento empreendedor. Desenvolver o projeto jovem 

empreendedor nas comunidades e o Prêmio Jovem Empreendedor com 

realização de feira de vocação anual, em parcerias com empresas, Sistema 

S, universidades, cursos técnicos, startups e afins. Melhorar o ambiente de 

negócios em geral (superação das barreiras burocráticas, licenciamentos, etc.). 

2. Implantar Projetos de capacitação adequada ao mercado de trabalho, a 

exemplo do Jovem Aprendiz para inserção no mercado, em parceria com 

Sistema S, inclusive reforçando o ambiente digital através de cursos a distância. 

3. Instituir eventos de “encontros da Juventude”, com oficinas culturais e 

esportivas voltadas para jovens.

4. Ampliar o Programa de estágios vinculado aos órgãos públicos da PMA.

5. Reservar parte dos eventos culturais para fomentar artistas locais, inclusive 

das escolas municipais. 

6. Difundir o grafite, envolver a comunidade na manutenção dos equipamentos 

municipais. Oferecer curso de grafite (atividades culturais) nos equipamentos 

municipais.

7. Implantar Programa de enfrentamento às drogas e o Programa de atenção à 

sexualidade consciente (DST, gravidez precoce, etc.).

8. Disponibilizar funcionalidade em portal ou app Jovem antenado, com 

centralização e direcionamento dos programas e ações da PMA e parceiros 

(Sistema S, etc.) – informativos, cursos, dicas de saúde, etc. 
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9. Instituir o Banco de empregos – Jovem Aprendiz e Profissional do Futuro, 

com ferramentas para conhecer expectativas e demandas profissionais.

10. Implantar Programa de inclusão digital, robótica e automação nas escolas 
e nos cursos de capacitação.
11. Criar o Fórum da Juventude – realizado uma vez por ano, para discussão 
das políticas públicas da Juventude.

    POPULAÇÃO LGBTQI+

Compromissos:

1. Instituir mecanismos de combate a todas as formas de violências com 
a população LGBTQI+ e grupo de Estudo sobre as Violências Urbanas e 
monitoramento de crimes com a população LGBTQI+.
2. Intensificar o trabalho para reconhecimento da identidade de gênero das 
pessoas Trans (nome social).
3. Reforçar o calendário anual LGBTQI+ (parada do orgulho LGBTQI+, dia de 
visibilidade lésbica, dia de visibilidade trans, etc.).
4. Preparar o acolhimento na atenção básica da Assistência Social.
5. Intensificar o programa de formação e capacitação profissional para a 
população LGBTQI+.

    PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Compromissos:

1. Avançar na superação das barreiras (arquitetônicas, atitudinais, etc.) e 
assegurar o cumprimento das normativas (NBRs) de acessibilidade, por exemplo: 
incentivo à adoção de cardápio em braille, capacitação para trabalhadores dos 
serviços com atendimento inclusivo (LIBRAS, etc.).
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2. Avançar na implantação de sinalização de trânsito adaptada: semáforos 
sonoros, calçadas com acessibilidade, faixas de pedestres com elevação e piso 
tátil.
3. Assegurar acessibilidade no transporte público.
4. Preparar os espaços públicos com acessibilidade, inclusive praças e parques 
e retomar a cartilha “calçadas livres”, fazer levantamento a partir da parceria 
com a universidade. Padrão e programa de acessibilidade nas calçadas
5. Facilitar e apoiar a abertura de empresas e o empreendedorismo para pessoas 
com deficiências.

      IGUALDADE RACIAL E COMBATE AO RACISMO

Compromissos:

1. Implementar Plano de promoção da igualdade racial.
2. Reforçar o trabalho com os quilombolas, com definição e implementação de 
políticas públicas para essa população.

    CULTURA

Diretriz:

Mudar o foco de aplicação da política cultural no município de Aracaju, de 
estritamente lúdico para as lógicas da economia criativa, priorizando o aspecto 
econômico presente em todas as iniciativas culturais.

Compromissos:

1. Transformar a Escola de Artes Valdice Teles em Escola Técnica de Artes e 
Economia Criativa: com formação específica e certificação do Ministério da 
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Educação; grade curricular transversal integrando os quadros da Secretaria 
Municipal de Educação e expertises técnicas das áreas econômica e de 
planejamento de secretarias municipais.
2. Requalificar o Centro Cultural de Aracaju, na Praça General Valadão, criando 
uma programação efetiva de quarta a domingo no Cine Valmir Almeida e Teatro 
João Costa, além da implantação de uma cafeteria e sala de exposições.
3. Requalificar as bibliotecas Clodomir Silva, no Siqueira Campos, e Ivone 
de Menezes, no Augusto Franco, criar um Centro Cultural de Convergência 
Midiática e uma biblioteca pública virtual.
4. Expandir o projeto Ocupe a Praça para bairros de Aracaju, em versões 
semanais; articular com as feiras criativas e os coletivos urbanos que atuam, 
principalmente, na periferia.
5. Realizar editais para produção literária.
6. Criar uma feira semanal de antiguidades e artesanatos locais aos sábados na 
Praça General Valadão, com apresentação de artistas locais.
7. Transformar o Núcleo de Produção Audiovisual (NPD) em Laboratório de 
Narrativas Audiovisuais, com financiamento e compra das produções e exibição 
no Centro Cultural e em circuitos nos bairros.
8. Requalificar a Galeria de Arte Álvaro Santos.
9. Implantar editais trimestrais dirigidos às principais cadeias produtivas da 
cultura em Aracaju.

Diretrizes:

Fazer a convergência e incorporar o protagonismo do cidadão. Gestão 
colaborativa, não somente a partir de plataformas colaborativas, mas com 

INOVAÇÃO, EXCELÊNCIA DA GESTÃO, INTEGRIDADE, 
TRANSPARÊNCIA E PROTAGONISMO DAS PESSOAS.
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incentivo e envolvimento da população.
Inovar  e  buscar  a  máxima  eficiência  na  oferta  dos  serviços  da  PMA  
–  virtualização, canais de comunicação através das redes sociais, canais 
alternativos e sem custo,  etc.  Adensamento  tecnológico  da  PMA  e  
corresponder  às  novas expectativas da população.
Focar no conceito das cidades sustentáveis e inteligentes.

     INOVAÇÃO

Compromissos:

1. Implantar acesso à internet gratuito nos espaços públicos municipais e 
disponibilização de acesso por internet patrocinada para a população aos 
serviços da PMA.
2. Ampliar os horizontes de gestão por meio da participação constante da 
sociedade aracajuana, através de concursos de projetos que contemplem 
soluções inovadoras para a cidade de Aracaju.
3. Criar o Espaço Municipal de inovação, possibilitando a utilização pelo 
empreendedor de startup de uma infraestrutura básica de trabalho em 
coworking, bem como treinamento básico sobre o funcionamento do 
ecossistema de startup (questões jurídicas, modalidades de financiamento de 
projetos, etc.).
4. Promover o protagonismo do servidor, estabelecendo formas de maior 
participação nos projetos da gestão, consolidando ações internas como o 
Concurso de Criatividade e Inovação na Gestão. Realizar novas edições do 
Concurso de Inovação para os Servidores.
5. Implementar o LAB_AJU – Laboratório de Inovação na Gestão Pública, 
seguindo a nova tendência na Administração Pública Moderna, com a missão 
de gerar novos produtos e serviços ou reformular processos que auxiliem, com 
melhorias incrementais e disruptivas, além de ser um splitter da Cultura da 
Inovação com Foco no Servidor + Serviços ao Cidadão.



EDVALDO E KATARINA
Compartilhar a cidade, conectar vidas.

42

6. Ressignificar as praças da cidade (PRAÇA 2.0) com pacote de infraestrutura 

básica de aparelhos que explorem a interação coletiva e gameficação, sempre 

aliado à coletividade, usando a tecnologia como meio de ocupação contínua 

dessas áreas.

7. Disponibilizar apps integrados para informação de mobilidade, em parceria 

com empresas através da disponibilização de uma base de dados ABERTA e 

SEGURA que dará ao cidadão opções de transitar pela cidade de forma mais 

rápida conjugando diversos modais.

8. CIDADÃO CONECTADO: disponibilizar uma plataforma em que o cidadão 

irá solicitar, informar ou denunciar serviços públicos, situações de perigo, 

vulnerabilidade ou avaliação dos serviços públicos, através de Gameficação. 

A cada interação o cidadão irá acumular recompensas financeiras e/ou um 

Prêmio para o “Aracajuano do Mês”, reconhecimento para o cidadão ou cidadã 

que tiver mais engajamento na plataforma.

9. Empreender na Biblioteca, com a oferta de ambientes voltados a construção 

e não só pesquisas e a transformação em espaços de empreendedorismo, com 

foco em soluções para educação, envolvendo nos projetos alunos, professores e 

comunidade, numa modelagem design thinking. A aplicação e reconhecimento 

do produto seria parte de uma premiação, ao final de cada ano letivo.

10. Criar espaço de co-work (CAJU-WORK) para profissionais sem formalização 

que, em sua grande maioria não tem condições de investir numa infraestrutura 

mínima, iniciar seu negócio ou até de crescer. Montar um Banco de Empresas 

Certificadas pelo CAJU-WORK e incentivar a formalidade, com a contrapartida 

de qualificação, treinamento e concessão de incentivos iniciais através da 

ESGAP, FUNDAT e SEMFAZ, criando um ecossistema que favoreça nascimentos 

de empresas formais de forma inovadora e interligada.

11.  Ressignificar os programas de qualificação de mão de obra e empregabilidade 

com foco no empreendedorismo para a juventude e mulheres.
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    EXCELÊNCIA DA GESTÃO

Compromissos:

1. Automatizar, através do uso de inteligência artificial, o fluxo de dados no 
Ajuinteligente de forma a permitir o menor número possível de tramitações na 
solicitação do cidadão.
2. Integrar as informações presentes nos diversos bancos de dados da Prefeitura 
Municipal (ou de outros órgãos mediante convênio) com a finalidade de exigir 
o menor número possível de documentos fornecidos pelo cidadão para a 
instrução do processo administrativo. Aplicar a ideia de certidão inteligente, a 
qual conterá em um único documento digital toda a informação relevante para 
a análise das solicitações, com atualização dos dados em tempo real através de 
integração (API).
3. Adaptar os sítios eletrônicos da Prefeitura para que possam ser utilizados por 
todas as pessoas com deficiência. As necessidades que a “acessibilidade web” 
pretende abordar incluem: visual, motora, auditiva e cognitiva / intelectual. 
4. Ampliar a rede de fibra ótica municipal (RIMA) e uma melhor exploração do 
potencial da rede atual.
5. Criar a Escola de Governo e Administração Pública (Esgap) EAD, como uma 
modalidade virtual do modelo já existente, buscando aumentar o alcance das 
aulas e o leque de cursos ofertados e estabelecer práticas laboratoriais, com 
o objetivo de consolidar os conhecimentos ofertados e alinhar as teorias e 
práticas com o desenvolvimento de ações do cotidiano de trabalho.
6. Garantir a promoção da qualidade de vida do servidor, implementando o 
exame periódico e fortalecendo o programa Servidor Saudável, e ofertando 
atendimento psicossocial e nutricional de maneira presencial e/ou com 
consultas realizadas remotamente. 
7.  Dar continuidade às políticas de valorização do servidor e ao reconhecimento 
de direitos.
8. Instituir Gestão por competências e com foco no atendimento do cidadão.
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Compromissos:

1. Fomentar e fortalecer as atividades de controle interno para fiscalizar 
contratações e aquisições da PMA; treinamento de servidores em licitações, 
contratos e aquisições.
2. Reforçar  e  ampliar  a  transparência  e  o  acesso  às  informações  da  PMA,  
por  meio  de ferramentas de comunicação que facilitem o acesso às notícias, 
atos administrativos, aquisições,  contratos,  servidores,  cargos  comissionados,  
legislações  municipais, despesas, receitas, projetos e programas, conforme Lei 
de Acesso à Informação – LAI e Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. 
3. Aperfeiçoar o sistema de ouvidoria com incremento dos processos digitais 
de recepção, monitoramento e feedback para a população.

    ESPORTE E LAZER

Diretrizes:

Esporte e lazer para todos e em todos os lugares. Menos construção e mais 
ocupação.
Aracaju: Capital do Esporte e Lazer por todo o potencial que apresenta para 
essa área.
Equilibrar todas as dimensões do Esporte: de participação/social, educacional 
e de alto rendimento.
Garantir que em todas ações esportivas desenvolvidas pela Prefeitura exista a 
participação efetiva e integrada das mulheres e das pessoas com deficiência.

INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E 
PROTAGONISMO DAS PESSOAS
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Compromissos:

1. Implementar o programa Esporte Ativo, visando mudar o conceito de esporte 
como prática esportiva, onde cada um pode ser protagonista do Esporte com 
autogestão e liberdade. Esporte Ativo nas estações cidadanias e envolvimento 
das famílias (cursos de capacitação). Promover ações práticas para que a 
população de Aracaju possa ser a protagonista das ações desportivas, ampliando 
e democratizando a prática das diversas manifestações espontâneas
2.  Ampliar e qualificar a infraestrutura esportiva no município, com manutenção 
continuada desses espaços, entre os quais Orla da Atalaia, Parque da Sementeira, 
Parque dos Cajueiros, Quadras e campos de futebol.
3. Estação Cidadania (ex CEUS) – Ocupar praças (Estação Cidadania), focar na 
manutenção preventiva e regular.
4. Desenvolver Projeto de Escolinhas de habilidades esportivas (iniciação a 
várias modalidades) em 10 núcleos alcançando duas mil crianças entre 6 e 15 
anos. Fomento ao Esporte na base.
5. Promover eventos e projetos educacionais (intersetorialidade com Educação), 
como os Jogos Escolares, bolsa estudantil, as atividades físicas e esportivas no 
contraturno escolar, etc.
6. Intensificar o uso e ocupação do Centro Esportivo – CIE Bugio.
7. Esporte e Saúde: estabelecer estratégias de atuação conjunta do esporte no 
âmbito do Programa Saúde da Família (PSF) e Academias da Cidade.
8. Implantar as caravanas itinerantes de Esporte e Lazer nos bairros e formação 
de multiplicadores.
9. Implantar Ruas de Lazer (itinerantes), em parceria das universidades e com 
incentivo à autogestão pelas comunidades.
10. Oferecer  a  toda  população  de  Aracaju  o  serviço  de  “academia  virtual”  
através  de aplicativo específico e canais nas redes sociais.
11. Apoiar as Federações e atletas de alto rendimento e contribuir com o 
suporte técnico / jurídico às Federações e Associações esportivas.
12. Realizar eventos esportivos e apoiar a captação de eventos esportivos 
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internacionais, identificar potenciais eventos que podem se tornar referência 
na cidade, consolidar o Projeto Verão e da Corrida Cidade de Aracaju como um 
dos maiores eventos do norte / nordeste.
13. Criar Lei de Incentivo Municipal com captação de apoios junto às empresas 
para aprovação de projetos de apoio aos atletas.
14. Promover um campeonato multiesportivo amador entre as comunidades 
nos bairros, nas modalidades FUTEBOL, VOLEIBOL DE PRAIA e BASQUETEBOL 
3 X 3.
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Caso queria saber mais detalhes de cada compromisso de 
EDVALDO E KATARINA ou deseje participar dos grupos 
de trabalho para seguir aprimorando as propostas, acesse 
www.edvaldonogueira.com.br ou direcione o celular para 
o código abaixo.
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