
ATITUDE QUE TRANSFORMA MACEIÓ 

 Eleição após eleição, ao eleitor são oferecidas as mais 

diversas soluções para os problemas da cidade. Via de regra, 

as ditas “soluções” são apresentadas em roupagens dinâmicas, 

com o uso de computação gráfica e números que tornariam 

essas promessas viáveis. 

 Ao se eleger, no entanto, os políticos imediatamente 

abandonam as “propostas”, voltando a gestão para aquilo que 

era o principal objetivo: acomodar alianças inconfessáveis e, 

já no primeiro dia de mandato, começar a pavimentar a 

reeleição. 

 Para justificar a impossibilidade de execução das 

propostas inexequíveis, os “gestores” dão as mais diversas 

desculpas, e quanto uma crise como a atual se abate sobre o 

país, esse é o melhor dos mundos, pois qualquer falha da 

Administração pode ser creditada à “situação econômica do 

país”.  

 No entanto, a população assiste atônita os contratos 

acontecerem, são milhões e milhões gastos em publicidade, 

em consultorias, cargos comissionados distribuídos aos 

aliados de plantão e uso da máquina pública para favorecer 

interesses particulares – já não se sabe mais o que é público 

ou privado e a linha definitiva que separava o “bom” do “mau” 

é agora um traçado titubeante, que não representa um limite, 

mas uma fronteira que se move de acordo com a vontade dos 

que se acham donos da cidade. 

 Apesar isso, algo mudou. As pessoas que – contaminadas 

pelo hábito – praticam essa forma de política não perceberam, 

mas a propaganda milionária não consegue impedir o 

compartilhamento do vídeo que mostra o Posto de Saúde 

fechado, a fotografia que o cidadão faz do amontoado de lixo 



não recolhido ou da escola caindo aos pedaços e sem 

merenda. 

 Por não perceber que os ventos da mudança sopraram, 

essas pessoas serão páginas viradas na história. 

 A mudança não partiu de político algum, partiu de uma 

sociedade que não aceita mais o canto da sereia montado por 

profissionais pagos a peso de ouro. O ouro que sai dos 

impostos pagos por essas pessoas que foram, ano após ano, 

enganadas por promessas impossíveis, propostas fantasiosas 

e apatia após a eleição. 

 Este Programa de Governo é reflexo dessa nova 

sociedade. Dessa nova política. Da mudança imposta pelas 

pessoas à política – e não o contrário. 

 Aqui não serão encontradas propostas mentirosas. Neste 

documento, apenas ações que possam ser executadas dentro 

do atual orçamento serão elencadas. Propostas inovadoras, 

produto de sugestões de pessoas simples, de professores 

universitários, taxistas, fisioterapeutas, advogados, 

desempregados, jovens e adultos. Cujo foco principal será a 

desburocratização e a eficiência. 

 Para tanto, elegeram-se seis eixos de atuação: 

Educação  

Saúde 

Cultura 

Criança e Adolescente 

Emprego e Renda 

Segurança Pública 

  Com adoção de ideias inventivas, que muitas vezes 

passarão por um recuo racional da atuação do Estado, e que 



não exigirá gastos, Maceió poderá abraçar sua vocação 

turística, gerar empregos de qualidade, aumentar a renda da 

população e ver a criminalidade diminuir. Com uma nova 

atitude, os empresários ficarão livres para investir, para 

gerara riqueza que, ao passo em que o Município concentrará 

esforços nas principais áreas sob sua responsabilidade, 

notadamente saúde e educação. 

 A roda não será reinventada, “apenas” vai se cumprir o 

artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Com a sabedoria dos 

mais velhos e a energia da juventude, atitudes vão 

transformar nossa Maceió.  

EDUCAÇÃO 

 Implantação do programa “Escola Aberta” com o 

empoderamento da população local: após a 

identificação de lideranças de bairro, os espaços 

das escolas municipais serão abertos aos finais de 

semana sobre os cuidados da sociedade, que 

utilizará o espaço para eventos culturais, 

esportivos e recreativos; 

 

Implantação do sistema de ensino integral via 

Educação à Distância: os alunos deverão cumprir 

carga horária mínima de aulas extraordinárias 

disponibilizadas em plataforma digital, que 

poderão ser acessadas de casa ou em espaços 

disponibilizados nas próprias escolas. As aulas 

serão protagonizadas por professores-destaque da 

rede de ensino pública, mediante gratificação; 

 



 Valorização do profissional de educação, com o 

estabelecimento, em conjunto com sindicatos, de 

metas que serão premiadas com gratificações; 

Ensino Infantil: 

 Revitalização de toda a rede municipal de creches, 

que terão câmeras para que os pais possam 

acompanhar, em tempo real, o tratamento aos 

filhos; 

 

 Implantação do sistema de voucher para pais que 

não conseguirem vagas regulares nas creches 

públicas, até que novas unidades sejam 

disponibilizadas, ou pais que preferiram custear 

parcela do custo por escolha própria; 

 

Educação Básica: 

 Acompanhamento de frequência escolar para 

identificar possíveis casos de evasão, em conjunto 

com entidades de classe (Conselho Regional de 

Psicologia), Conselho Tutelar, Secretária Municipal 

de Assistência Social e Academia; 

 

Ensino Médio: 

 Desde a primeira série do ensino médio, os alunos 

terão suas aptidões analisadas individualmente, 

inclusive com a realização de testes vocacionais, 

para que o ensino seja direcionado à vocação de 



cada um, identificando a necessidade e aspirações 

dos alunos; 

 

 Estabelecimento, em parceria com sindicatos e 

sociedade, de metas para o PISA Programme for 

International Student Assessment, com o 

estabelecimento de gratificações para unidades 

educacionais que atinjam as metas; 

Ensino Técnico 

 Oferecer Formação profissional e técnica (inclusive 

através do Pronatec) em diversas áreas em que se 

constatam carências, promovendo o desenvolvimento 

social, gerando emprego e renda, e aumentando o IDH 

das regiões atendidas; 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE VIRTUALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS – E-MACEIÓ 
 
  Todos os serviços públicos que puderem ser 
virtualizados, serão realizados pelo portal e-Maceió, a 
exemplo de: padrão construtivo, renovação de alvará, 
renovação do termo de permissão de uso da área 
pública, Requerimento, Solicitação de termo de 
permissão de uso da área pública, Solicitação de termo 
de permissão para o comércio eventual, Solicitação 
para distribuição de panfletos, Solicitação para 
propaganda e publicidade, Solicitação para realização 
de evento, Solicitação, Vistoria técnica para habite-se, 
Alvará de alteração de projeto aprovado, Alvará de 
aprovação de projetos, Alvará de autorização e outros. 
 



 Para tanto, os usuários comparecerão à Secretaria 
responsável e farão um cadastro. Com esse cadastro, 
poderão acessar todos os serviços da prefeitura, que, 
quando feitos pelo portal e-Maceió, terão as taxas 
reduzidas em até 10% (dez por cento) do valor 
original. 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE RACIONALIZAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 
 
 Revisão das regras tributárias municipais em 

parceria com sindicatos, auditores fiscais e setor 
privado, para simplificar a relação fisco-sociedade, 
aumentando a receita e empoderando a sociedade. 

 
 Criação de grupo de estudos, em parceria com a 

academia, para levantar quais alíquotas poderão 
ser reduzidas. 
 

 Criação de áreas de tratamento tributário 
diferenciado para instalação de empreendimentos 
comerciais, evitando depreciação de bairros com 
vocação para tanto, como centro da cidade; 

 
PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA – “MINHA CASA É MINHA” 
 
 Será feito, em parceria com o Tribunal de Justiça, 
um programa para regularizar tantas moradias quanto 
seja possível, inclusive condomínios e aquelas em áreas 
afastadas do centro, com a redução ou isenção das 



taxas, observado cada caso, para que o residente passe 
a ser verdadeiramente o dono do imóvel. 
 

SAÚDE 
 
 Funcionamento pleno de todos os postos de saúde 

e unidades de pronto atendimento com foco no 
atendimento básico e preventivo de saúde; 
 

 Consórcio metropolitano de saúde para adquirir 
remédios e equipamentos; 
 

Info: onde se usa o Consórcio , o número de itens 

que apresentaram falta em pelo menos um dia, 

teve redução aproximada de 12,0% entre o ano de 

implantação e o seguinte, e de 48% já no ano 

subsequente. O número de medicamentos em falta 

por um período superior a 90 dias diminuiu 90% 

em um intervalo de dois anos. 

 Integração com a Academia de Saúde; 
 

 Programas Integrados com as Associações de 
Classe na área da saúde; 
 

 Implantação de programa de entrega domiciliar de 
medicamentos para idosos e doentes crônicos; 
 

 Reestruturação dos PA’s – Pontos de Apoio dos 
Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de 
Saúde, com o auxílio da iniciativa privada; 



 

 Repasse integral da 14ª parcela aos Agentes 
Comunitários de Saúde nos termos da Lei; 
 

 Disponibilização de equipamento adequado para 
os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Endemias; 

 
MOBILIDADE URBANA 

 
 Implantar o programa “Menos trânsito”, que 

envolve: 
 
a) Instalação de sinaleiras comandadas a distância 

pela Central de Controle da Cidade. Essa central 
vai monitorar e interferir no trânsito em tempo 
real, com o auxílio de câmeras e a supervisão de 
engenheiros e agentes de trânsito; 
 

b) Reverter a direção de vias em pontos 
estratégicos e por um curto período de tempo, a 
exemplo da Fernandes Lima, que, nos horários 
de pico, terão faixas com o sentido alterado para 
garantir um melhor tráfego; 

 

c) Diminuição das taxas cobradas aos taxistas; 
 

d) Estudo para analisar a viabilidade de 
autorização, sem a necessidade de pagamentos 
de taxa, para que o transporte de passageiro 
possa ser feito por particulares previamente 



cadastrados e apenas em áreas onde o 
transporte regular de passageiro – ônibus – não 
chegar; 

 

e) Criação de corredores alternativos e construir 
viadutos e passarelas, eliminando sinaleiras e 
retornos em pontos estratégicos da cidade, a 
exemplo do viaduto da Cambona e Polícia 
Rodoviária Federal; 

 

 Duplicação e pavimentação da Avenida Cachoeira 
do Meirim; 
 

 Realização de uma verdadeira licitação para o 
transporte público, que indique a forma como 
serão feitos os aumentos das passagens, os 
critérios e a sazonalidade, e que as empresas 
disponibilizem, via internet os horários e rotas dos 
ônibus; 
 

 Reformar e requalificar todos os pontos de ônibus 
que necessitem intervenção; 
 

 Revitalização da rodoviária; 
 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 
 Integração entre Guarda Municipal e polícias civil 

e militar; 
 



 Monitoramento em vídeo das áreas com maior 
incidência de crimes para auxiliar as polícias 
militar e civil; 
 

 Utilização da Guarda Civil para realizar rondas em 
equipamentos públicos de grande circulação, 
como calçadões, praças, vias do comércios e “ruas 
fechadas”; 
 

 Reestruturação da Secretaria de Segurança 
Comunitária, que funcionará integrada à 
Secretaria de Segurança Pública do Estado e 
Ministério da Justiça; 
 

TURISMO 
 

 Estimular a característica Maceió como cidade-

balneário, com eventos esportivos de triátlon, kite 

surf, skate, corrida de rua durante todo o ano 

através da instituição da Lei de Incentivo ao 

Esporte – Pró-esporte; 

 

a) No pró-esporte não haverá burocracia. As 

empresas que investirem em esporte apenas 

informarão o evento e o valor e poderão, 

unilateralmente, compensar o investimento nos 

tributos municipais. Apenas após a realização 

do evento será feita uma revisão simples para 

homologar o apoio. As empresas que mais 



investirem, inclusive no esporte amador, terão 

descontos tributários progressivos; 

 

 Parceria com o trade turístico, especialmente o 

setor de serviços e hotelaria, com a 

desburocratização e redução de tributos. O Poder 

Público viabilizará o possível, porém as empresas 

privadas liderarão o setor com a definição de 

metas e a colaboração do Município; 

 

 Fim das línguas sujas com a punição exemplar dos 

responsáveis, inclusive administração pública;; 

 

 Instalação, em parceria com a iniciativa privada, 

de banheiros fixos na orla, mirantes e demais 

pontos turísticos da cidade. Os banheiros ficarão 

sob os cuidados das empresas, que poderão 

explorar comercialmente, desde que parcela 

cabinas sejam totalmente gratuitas. A exploração 

poderá ser, também, para aluguel de espaço para 

propaganda; 

 

 Disponibilização, em parceria com a iniciativa 

privada, de wi-fi nos principais pontos turísticos e 

praças da capital, especialmente dos bairros 

afastados do centro, inclusive mediante estímulo à 

competição: nenhum agente privado terá 

exclusividade na oferta do serviço, os usuários 

utilizarão o melhor; 

TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA 



 Criação da Secretaria de Governança, com o 

Conselho Municipal de Governança, cujos 

membros serão indicados pela OAB, Ministério 

Público, Ministério Público de Contas, Câmara dos 

Vereadores e dois membros da sociedade civil 

organizada, que ocuparão cargos honoríficos, isto 

é: sem remuneração, e serão responsáveis por 

analisar preventivamente todas as ações do 

Município, de ofício ou mediante provocação; 

 

 Revisão do Portal da Transparência para torna-lo 

transparente, em colaboração com o Ministério 

Público de Contas, inclusive com a divulgação dos 

extratos bancários, para que a sociedade possa 

confrontar as informações do Portal com as 

movimentações bancárias; 

 

 TÍTULOS DE IMPACTO SOCIAL - Neste modelo, 

investidores privados colocam capital para 

financiar um projeto social e a Administração só 

paga o investidor se um resultado pré-acordado 

for atingido. Um avaliador independente, então, 

confirma se o resultado foi alcançado ou não por 

meio de uma rigorosa avaliação de impacto. Esse 

modelo, conhecido como Social Impact Bonds é 

largamente utilizado mundo afora, inclusive por 

empresas como o Google, para apoiar projetos de 

efetividade comprovada. Sem resultado prático, 

não há investimento - nem desperdício - de 

dinheiro público; 



 

 Criação do Portal “Obras Inteligentes”: com a 

divulgação, em tempo real, de informações sobre 

todas as obras tocadas pelo Município, onde a 

sociedade e os órgãos de controle poderão 

acompanhar estágio, valores e progressão dos 

empreendimentos; 

 

EMPREGO 

 Oferecer redução de impostos a empresários que 

contratarem para o primeiro emprego; 

 

 Realizar o Consórcio Metropolitano para projetos 

macrorregionais, como a qualificação de mão de 

obra; 

 

 Redução da burocracia com o e-Maceió, 

especialmente nas áreas que mais empregam na 

cidade: Construção Civil e serviços; 

 

 Levantamento, junto com as associações, dos food 

trucks para definição de espaços com estrutura 

adequada; 

 

 Revitalização do Mercado Municipal, em parceria 

com a iniciativa privada; 

 

 Climatização do Mercado de Jaraguá; 

 



 Estímulo à criação de feiras de bairro, em parceria 

com a comunidade local, que idealizará os 

empreendimentos e participará da sua execução 

em papel de destaque; 

 

MEIO AMBIENTE 

 Fim das línguas sujas; 

Saneamento: 

 Revisar a concessão da CASAL e obrigar o 

cumprimento do contrato de concessão para 

aumentar o investimento em saneamento e 

requalificar a rede atual; 

 

 Estudar viabilidade de se licitar concessão para 

áreas em que a CASAL não atenda; 

 

 Revisão dos equipamentos que servem à Bacia da 

Pajuçara e parte alta, impedimento a 

contaminação do lençol freático e colapso dos 

sistemas; 

CULTURA 

 Lei de Incentivo à Cultura nos mesmos moldes do 

pró-esporte, sem burocracia e com intervenção 

mínima do poder público, que apenas limitarão 

valor global do apoio e revisará as compensações 

fiscais posteriormente; 

 



 Privilegiar, nas festividades municipais, artistas 

locais, que responderão por um mínimo de 80% 

(oitenta por cento) do orçamento para cachês em 

festas fora de época e 90% (noventa por cento) 

em festas populares; 

 

 Resgatar o folclore local com apresentações 

regulares dos folguedos em pontos turísticos, 

“ruas fechadas” e recepção de turistas no 

aeroporto e rodoviária nas altas temporadas; 

 

 Resgate da cultura local, inclusive indígena, para 

fortalecer a identidade cultural da sociedade; 

 

 Reformulação das políticas dedicadas aos 

equipamentos históricos da cidade, como museus, 

para que, além da estrutura, esses locais se 

tornem atrativos aos maceioenses e turistas, 

mediante parceria com o setor privado, 

especialmente trade turístico; 

ALAGAMENTOS 

 Implantação do Sistema de Retenção e Descarte 

Controlado. Essa tecnologia possibilita a retenção 

de água em lajes. É possível através desse método 

represar uma quantidade mínima de água, de 

forma a não comprometer a construção. Esse 

armazenamento tem como objetivo represar água 

com uma profundidade de cinco centímetros em 

média. Com essa característica de acumular água 



temporariamente, o sistema de redução na 

velocidade de descarga, também conhecido como 

estrangulamento, pode reter a água de chuva até 

que o evento de precipitação tenha acabado, 

liberando posteriormente a quantidade de água 

retida para as galerias pluviais; 

 

 

 Implantação dos Telhados Verdes, sendo aquele 

no qual há utilização de vegetação para cobrir 

edificações, com impermeabilização e drenagem 

adequadas; 

 

 Instalação, em áreas críticas, de Casas de Bomba 

para mitigar os efeitos dos alagamentos; 

 

 Bueiros inteligentes - Através de um sistema de 

coleta implantado nos bueiros o lixo não atinge a 

rede e a companhia de saneamento é notificada 

para fazer a coleta quando é atingido o nível de 

80%; 

 

 Desenvolver, em parceria com entidades de classe 

(CREA e CAU) e Academia soluções definitivas 

para os alagamentos em áreas críticas da cidade, 

especialmente periferia; 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 Rever todos os planos de cargos e carreira, 

incluindo cláusulas que beneficiem os servidores 



mais eficientes, remunerando-os de acordo com 

critérios objetivos pré-estabelecidos para cada 

área; 

 

 Cumprir o parágrafo único do artigo 82 da Lei 

Orgânica do Município de Maceió, ou seja: 

preencher 50% dos cargos comissionados com 

servidores efetivos, que serão escolhidos 

mediante seleções objetivas internas em cada 

órgão da administração; 

 

 

 Equacionar o déficit previdenciário do IPREV com 

auxílio dos sindicatos dos servidores, 

estabelecendo uma gestão mais transparente do 

Fundo com foco no equilíbrio atuarial; 

 

 Criação de uma Mesa Permanente de Debates para 

direcionamento de sugestões e críticas dos 

servidores, mediante sindicatos ou 

individualmente; 

 

CIDADANIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

 Reativação do PROCOMUN em parceria com OAB e 

IDEC; 

 

 Fortalecimento da cultura empreendedora jovem 

em parceria com Empresas Juniores; 



 

 Criação da Secretaria Municipal da Infância, 

Juventude e Empreendedorismo, que, em parceria 

com a iniciativa privada, fortalecerá a cultura 

empreendedora e auxiliará no desenvolvimento 

de start up, incubadores e projetos que funcionem 

no sistema de coworking; 

 

 Recriação da Ouvidoria Pública, no formato de 

Ouvidoria Cidadã, para que a Prefeitura possua 

estrutura dedicada à eficiência dos serviços 

públicos, inclusive mapeando áreas exitosas para 

a replicação do modelo e outros setores e 

bonificações dos servidores envolvidos nas áreas 

que apresentem maior eficiência; 

 

 
 

  


