
PROGRAMA DE GOVERNO DO DELEGADO PAULO MÁRCIO  

 

“vale a pena acreditar” 

 

    Esta proposta de governo, do candidato Delegado Paulo Márcio apresenta os 
objetivos da administração “vale a pena acreditar” para o período 2021/2024.  

 Diante da grave crise que passamos, atravessando um cenário político-
econômico até então imprevisível, que atinge todo o país, seria falacioso assumir 
promessas ou garantir a transformação da realidade em um curtíssimo prazo. O 
momento é de reflexão e adequação dos gastos públicos à realidade do município.  

 Não é possível, nesse momento, onerar mais aqueles que produzem riqueza 
para nosso município e que geram emprego e renda, nem sobretaxar o 
contribuinte, que vê sua renda despencando a cada ano. É necessário que os 
recursos disponíveis sejam utilizados com responsabilidade e transparência, 
atingindo a maior parte da população, atendendo suas necessidades. É hora de 
gastar mais com as pessoas e menos com a máquina pública.  

 Assim, apresentamos um plano de governo capaz de reordenar as 
prioridades da administração municipal, com foco na geração de emprego e renda, 
na transparência do gasto público; elegendo prioridades que tornem, não só 
eficiente a política pública, mas efetiva.  

 Hoje as ruas protestam contra os atos dos administradores que escolhem 
mal suas prioridades e executam de forma ainda pior o orçamento público. Ser 
escolhido para mudar isso é uma grande honra, um enorme desafio, mas mais do 
que isso, uma missão que abraço com entusiasmo, perseverança e fé.  

 

PRIORIDADES DO GOVERNO DO DELEGADO PAULO MÁRCIO 

   

1) FORTALECER a atividade produtiva do município, gerando emprego e 
renda para a população, estimulando e fomentando arranjos produtivos 
locais, melhorando a arrecadação; 
 

2) GARANTIR à população acesso à educação de qualidade; 



 
3) GARANTIR saúde pública de qualidade, com foco na atenção básica, nas 

estratégias de saúde da família e na medicina preventiva;  
 
4) IMPLEMENTAR ações de segurança pública que tragam à população 

tranquilidade e garantam melhor qualidade de vida;  
 
5) EXPANDIR a rede de coleta de esgoto do município, garantindo  

saneamento básico à população e respeitando o meio ambiente  
 

6) VALORIZAR o esporte, o lazer, a cultura e o turismo como formas de 
inserção social, reconhecimento, e geração de emprego e renda;  

 
7) IMPLEMENTAR  sistema de avaliação das políticas públicas municipais, 

com transparência de dados e participação social dos vários segmentos, 
mensurando a eficiência e a efetividade das ações da prefeitura. 
 
 

VALORES QUE MOBILIZAM O GOVERNO DO DELEGADO PAULO MÁRCIO 

 

1) TRANSPARÊNCIA e RESPONSABILIDADE FISCAL: permitindo à população 
acesso descomplicado,  fácil e de maneira efetiva aos gastos públicos e à 
receita do município; 
 

2) EMPREENDEDORISMO e RENOVAÇÃO: garantindo que ações inovadoras, 
que fomentem a geração de emprego e renda, sejam estimuladas e 
implementadas, valorizando arranjos produtivos locais e atraindo 
investimentos; 

 
3) INCLUSÃO SOCIAL: criando políticas públicas que atendam à população 

nos seus diferentes níveis, com prioridade para os grupos mais 
vulneráveis, e com equilíbrio, garantindo a todos o exercício da cidadania;  

 
4) EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA: estimulando ações de valorização do 

servidor público, que garantam uma prestação de serviço com maior 
qualidade, rapidez e humanização ;  

 
5) INTERSETORIALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA :  Construindo  políticas 

públicas transversais que promovam a comunicação dos diversos órgãos 



municipais, complementando ações e melhorando a eficiência da 
administração, garantindo qualidade de vida ao aracajuano 

DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO DO DELEGADO PAULO MÁRCIO 

  Nosso plano de governo está dividido em eixos estratégicos, os quais 
denominamos territórios de atuação das políticas públicas. Os territórios são as 
áreas de atuação da Administração pública que abrangem os espaços de vida do 
cidadão aracajuano, onde são exercidos seus direitos e onde a administração 
municipal deve agir com prioridade, como educação, saúde, geração de emprego e 
renda, saneamento básico, meio ambiente, entre outros. 

 A opção pelas ações a serem desenvolvidas nos territórios, dentro de uma 
escolha bem definida de prioridades, vai permitir um planejamento com ações de 
curto, médio e longo prazo, dentro de uma gestão governamental mais eficiente. A 
ideia nuclear do território é permitir a construção de políticas públicas mais 
efetivas, alinhadas às necessidades da população.  

 Cada eixo estratégico terá macro ações, elaboradas a partir das necessidades 
da população em geral, englobando ações que atingem um maior número de 
pessoas. Para o sucesso e efetividade da implementação dessas estratégias, o 
envolvimento da população e do setor privado serão imprescindíveis. 

   

EIXOS ESTRATÉGICOS 
  

TERRITÓRIO DOS DIREITOS, IGUALDADE RACIAL E DA CIDADANIA 

TERRITÓRIO DA INCLUSÃO 

TERRITÓRIO DA SAÚDE 

TERRITÓRIO DA EDUCAÇÃO 

TERRITÓRIO DA SEGURANÇA 

TERRITÓRIO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

TERRITÓRIO DO MEIO AMBIENTE 

TERRITÓRIO DA TRANSPARÊNCIA 

TERRITÓRIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA 

TERRITÓRIO DA INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

TERRITÓRIO DA CULTURA E ARTE 

TERRITÓRIO DO ESPORTE E LAZER 


