
PROGRAMA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO MACEIÓ SEGURA.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA 

- Implantação do Conselho de Integração de Segurança Municipal (CISEM), tendo por princípio 

a lógica da Gestão participativa, possibilitando a interação de todos os agentes públicos para um 

planejamento integrado que tenham atuação na segurança pública, em nível municipal, 

estadual e federal; 

- Ampliação das rondas da Guarda Municipal para 24 horas, dividida por turnos, com presença 

permanente na rua, priorizando a defesa e proteção da cidadania; 

- Capacitação da Guarda Municipal para mediação de conflitos e prevenção de violência em 

colégios, violência doméstica e violência de gêneros;  

- Realização de um novo concurso público e requalificação e capacitação de agentes para 

orientação, controle e fiscalização do transito; 

- ampliar área de cobertura da iluminação dos espaços públicos, sobretudo nas áreas de riscos 

mapeadas pela Guarda Municipal; 

- Convênio com o Pronasci- Programa Nacional de Segurança com Cidadania, do Ministério da 

Justiça e convênio de capacitação e treinamento da Guarda Municipal com a Polícia Federal; 

- Ampliação do policiamento ostensivo nas áreas de riscos, nas regiões turísticas no âmbito 

municipal e no centro da cidade; 

- Estabelecer policiamento ostensivo pela Guarda Municipal, nas portas das escolas, como 

medida prioritária para coibir a ação do tráfico de drogas 

- Suporte as ações da polícia civil e militar e aos órgãos de vigilância ambiental, sanitária e ao 

corpo de bombeiros.  

- Implantar e ampliar monitoramento por GPS dos veículos da Guarda Municipal e a instalação 

e monitoramento pela mesma de câmeras de segurança nas regiões da cidade; 

 

 

CIDADANIA E ASSISTÊNCIA Social 

- Implementação de rede de agua e esgoto, pavimentação de ruas e implantação de creches, 

postos de saúde, bibliotecas, escolas de informática e centros desportivos, buscando captação 

a fundo perdido de recursos do governo federal e a partir de empréstimos junto a organismos 

internacionais, a exemplo do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para 

proporcionar a melhoria da qualidade de vida nas comunidades populares e nas grotas; 

- Implantação de Conselhos municipal de gestão participativa, bem como criação dos conselhos 

previstos em lei e ainda não estabelecidos pelo poder público municipal; 

- Programa para atendimento e acolhimento à população de rua; 



- Reassentamento de famílias moradoras em áreas de risco de deslizamento em imóveis públicos 

vazios, transformando-os em habitação de interesse social;  

- Programa municipal de transferência de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade 

social; 

- Planejamento de ações de assistência social, priorizando a família e a comunidade, com 

programas de transferência de renda, visando a emancipação das famílias de mais baixa renda; 

- Implantação de programas complementares de capacitação profissional e estimulo do 

cooperativismo nas áreas educacionais, desportivas, culturais e de lazer nas comunidades de 

baixa renda; 

- Programas de atendimento a vítimas de violência por abuso, maus-tratos, exploração sexual e 

crueldade decorrente de negligência; 

- Incentivar agências de turismo na promoção de atividades de lazer e turismo para a população 

da terceira idade; 

- implantar programas locais para pessoas com deficiência, garantindo o cumprimento da 

legislação vigente pelo poder público e pela iniciativa privada, bem como estimular e assegurar 

o trabalho voluntário de assistência a este importante segmento da sociedade maceioense; 

- Implantar campanhas educativas para a questão da deficiência e assegurar a acessibilidade das 

pessoas com deficiência, com a adaptação de calcadas, acesso a prédios e transporte público 

especial 

 

 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

- Implantação das Escolas do Futuro, visando o acesso e universalização do ensino, de forma 

integral, com as aulas se estendendo das 08:00h até as 17:00h, com as atividades de classe 

acrescidas de atividades de reforço escolar, atividades lúdicas e desportivas, assegurando pelo 

menos quatro refeições por dia; 

- Implantar programas de alfabetização de jovens e adultos, bem como enfrentar a evasão 

escolar  

- Estabelecer políticas de formação e valorização permanente do profissionais de educação, 

principalmente do professores da rede municipal de ensino, requalificando-os, com 

reorientação curricular sempre que preciso e aperfeiçoando os métodos e processos 

educacionais; 

- Garantir o acesso dos alunos da rede municipal de ensino ao transporte escolar na ida e na 

volta as escolas; 

- Melhorar a qualidade dos uniformes escolares e do material escolar disponibilizado aos alunos 

da rede de ensino municipal; 

- Incentivar campanhas educacionais sobre segurança pública, questões sócio ambientais, de 

saúde, transito, drogas, contra discriminações e outras de interesse da sociedade; 



- Estimular e capacitar o professor do município ao máximo, para o ensino de da utilização da 

informática e demais linguagens de novas comunicações, desde as primeiras séries do ensino 

básico; 

- Garantir a inclusão de crianças com deficiência na rede municipal, com profissionais treinados 

e total adaptação das escolas, assegurando a acessibilidade das mesmas a todas as áreas deste 

equipamento social educacional; 

- Implantar e estimular cursos profissionalizantes e desenvolver programa de direcionamento 

dos alunos formandos ao mercado de trabalho, através de projetos de primeiro emprego; 

- Ampliar a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com acesso democrático e transparente 

nesta ampliação e pleno atendimento desta demanda; 

 

 

SAÚDE PREVENTIVA 

- estimular o conceito da saúde preventiva, ao invés do conceito predominante da saúde 

curativa. O compromisso prioritário será cuidar das pessoas e não da doença; 

- Estabelecer prioridade máxima e absoluta às Políticas Públicas de Saúde Preventiva, com 

médicos de família, exames permanentes nas escolas da rede de ensino público, nas escolas do 

Futuro, nos locais de trabalho e na rede de saúde pública municipal; 

- Ampliar o programa Médico de Família, em parceria com os governos estadual, federal e com 

a Organização Mundial de Saúde; 

- Priorizar programa de atendimento odontológico na rede de saúde municipal, estabelecendo 

convênios com profissionais liberais da rede privada de atendimento em casos especiais; 

- Reestruturação da Vigilância sanitária, de acordo com as necessidades preventivas e curativas; 

- Aprimoramento de programas de saúde integral da criança, do adolescente, da mulher, do 

idoso, do trabalhador, das pessoas deficientes e portadores do vírus da AIDS; 

- Melhorar a capacitação dos servidores municipais no atendimento ao público, visando a 

humanização nas relações entre funcionários e pacientes e familiares em atendimento nos 

equipamentos municipais de saúde; 

- Ampliar capacitação de pessoal especializado profissional em pediatria. Geriatria e 

gerontologia, entre outras;  

- Oferecer benefícios fiscais às instituições e redes hospitalares, que disponibilizarem 30% dos 

leitos para atendimento gratuito a população carente 

 

 

CULTURA 

- Estimular a cultura regional, incentivado as expressões e agentes da cena cultural e folclórica 

local, valorizando o artista e os grupos alagoanos; 



- Massificação das atividades culturais, como elemento de transformação social, estimulando o 

surgimento de novos espaços de expressão artística em espaços culturais, eventos festivos e 

praças públicas; 

- Incentivar os grupos teatrais, dinamizando os espetáculos subsidiados pelo poder público 

municipal e incentivando um Festival Municipal de Teatro, com grupos de todas as cidades de 

Alagoas; 

- Instituir o Festival Anual Internacional de Cinema de Maceió, com filmes de temática regional, 

que estimule a produção regional e internacional da cena cinematográfica mundial de conteúdo 

local, com produções nacionais e internacionais, colocando a cidade no roteiro do cinema atual; 

- Apoiar os grupos folclóricos e musicais de Alagoas e Maceió, sobretudo as escolas de samba e 

blocos carnavalescos, bem como os grupos de folguedo e quadrilhas de São João; 

- Resgate dos bens históricos e patrimoniais da cidade, revitalizando e preservando os 

monumentos situados nas vias públicas da nossa cidade; 

- Desenvolver políticas públicas culturais para as comunidades da periferia da cidade, 

incentivado manifestações artísticas específica, tais como o rock; reggae, hip-hop, RPG e outros 

tipos de expressões; 

- Integrar a rede municipal de ensino nas diversas atividades culturais existentes na cidade;  

- Criar Conselho de Cultura participativo, participando do planejamento e da gestão cultural 

municipal, inclusive na indicação do secretário municipal de cultura 

 

 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

- Instituir uma legislação mais rígida contra os crimes ambientais, sobretudo em relação aos 

agentes poluentes, com punições rigorosas contra àqueles que infringirem a lei; 

- Ampliação e melhor adequação para melhorar a fiscalização do patrimônio ambiental e dos 

espaços ecológicos da cidade; 

- Massificação da educação ambiental, com campanhas midiáticas, na rede municipal de ensino 

e em eventos artísticos-culturais realizados na cidade; 

- Aperfeiçoamento da coleta seletiva, de resíduos sólidos e do lixo hospitalar da cidade de 

Maceió; 

- Implantação de um plano paisagístico dos espaços públicos, conservação dos jardins e plantio 

de arvores, que serão integrada as ciclovias, com o objetivo de sombrear seus usuários; 

- Desassoreamento da lagoa do Mundaú e implantação de sistemas de controle e 

monitoramento que minimizem os problemas de inundação dos bairros que circundam a lagoa, 

com o melhoramento do sistema de saneamento e drenagem; 

- Estimular cooperativas de catadores de lixo e de reutilização de resíduos sólidos, com a criação 

de um mercado municipal de recicláveis, gerando emprego e renda para associações 

comunitárias 



- Mapeamento, estudo e detalhamento do sistema de saneamento de Maceió, da rede de 

esgoto e da galeria pluvial de saneamento, diminuindo os impactos ambientais sobre o eco 

sistema de agua da nossa cidade e as línguas negras na nossa orla marítima 

- Melhoramento do sistema de abastecimento e escoamento de agua nas 72 grotas da cidade 

de Maceió 

 

 

ESPORTE E LAZER 

- implantação de programas e parques municipais, adequando esses espaços para a prática 

desportiva; 

- Construção de pistas para caminhadas com segurança, áreas de atividades físicas e corporais 

ao ar livre, bem como construção de campos e quadras comunitárias 

- Incentivar a prática desportiva nas Escolas do Futuro e nas escolas da rede municipal de ensino 

como um todo, disseminando o esporte em larga escala e diversificando as práticas esportivas 

em diversas modalidades 

- Incentivar o esporte de alto rendimento, com parcerias com a iniciativa privada, investindo nos 

valores e talentos esportivos do nosso estado e da nossa cidade; 

- Valorização do esporte recreativo, amador, não olímpico e paraolímpico; 

- Promover a abertura de escolas públicas aos finais de semana, para realização de campeonatos 

de diversas modalidades e também abrindo espaço para capoeira, dança de salão, videotecas e 

promover a instalação de academias nestas escolas, com professores para aqueles cidadãos que 

não podem pagar uma academia particular 

- Transformação das praças públicas em academias matinais para a terceira idade, com 

equipamentos especializados e pessoal treinado para acompanhamento das atividades físicas 

dos idosos e pessoas de algum tipo de necessidade especial 

 

 

MOBILIDADE URBANA 

- Dinamização do Bilhete único e sua integração entre todo o sistema que serve ao transporte 

público de Maceió, inclusive com a regulamentação das chamadas lotações;  

- Melhoramento da qualidade dos transportes públicos, com a imediata adequação das 

empresas de transportes coletivo, para instalação de ar condicionado em todos os ónibus 

concessionários da prefeitura; 

- Implantação de um amplo programa de educação para o transito nas redes escolares pública 

e privada; 

- Fiscalização rigorosa de projetos e empreendimentos empresariais que gerem impactos na 

circulação viária; 



- Apoio as empresas para treinamento e reciclagem daqueles empregados que trabalham e 

operam os transportes de massa, melhorando a qualidade da prestação de serviços ao público 

usuário do sistema; 

- realização de um estudo estatístico dos locais de maior incidência de acidentes de trânsitos e 

atropelamentos, para as devidas providências que visem sua redução pela SMTT, com 

programas que vão da engenharia a fiscalização destas regiões; 

- Construção de ciclo-faixas e ciclovias integradas a projetos de recuperação paisagística e 

reflorestamento das nossa vias públicas 

 

 

TRABALHO E RENDA 

- Instituição de um Banco Municipal de microcrédito para pequenos empreendedores, 

incentivando o investimento, o emprego e a renda para as populações mais carentes; 

- Estimular o desenvolvimento da pratica do cooperativismo, sobretudo na segurança alimentar, 

desenvolvendo da agricultura familiar, das pequenas cooperativas agrícolas até as melhores 

condições dos comerciantes nas feiras mercados públicos; 

- Apoiar a micro, pequena e média empresa no âmbito municipal, favorecendo sua 

competitividade; 

- Dinamização do distrito industrial, com incentivos fiscais, e o melhoramento da infraestrutura 

e segurança para as indústrias de pequeno, médio e grande porte que optarem por se instalar 

na cidade de Maceió  

 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

- Implantação dos CONGEPs, Conselhos de Gestão Participativa e Popular, com participação 

direta da população na gestão pública, do orçamento, planejamento à tomadas de decisão de 

caráter político-administrativo; 

- Implantação de um Serviço de Informação Governamental Administrativa – SIGA, onde o 

cidadão poderá solicitar qualquer informação eletrônica a respeitos dos atos de gestão 

governamental; 

- Incentivo a ação continuada de formação dos servidores municipais, com promoção baseada 

na qualificação e desempenho individual do servidor público; 

- Utilização das atividades orçamentárias para dimensionar a eficácia das ações do Plano de 

Governo e do Plano Diretor da cidade; 

- Instituição de política de recursos humanos de valorização e promoção do servidor pela 

capacitação, desempenho e meritocracia nos serviços prestados pelos gestores e funcionários 

públicos de carreira; 



- Criação de estrutura organizacional que garanta mais fluidez, rapidez e melhoria do serviço 

prestado pela máquina administrativa; 

- Desenvolvimento e modernização da tecnologia na busca da agilidade, que simplifique a 

tramitação dos projetos e programas, com redução de seus custos e objetividade de resultados, 

prestando um serviço com a máxima transparência a todos os munícipes de Maceió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


