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1. INTRODUÇÃO 
   
 

 
 
Este Plano apresenta as principais propostas do candidato Isnaldo Bulhões 

Barros para a administração municipal no período 2017/2020. O conteúdo 

programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao 

longo dos seis anos de mandato do candidato como Prefeito da cidade de Santana 

do Ipanema. 

Neste período o candidato implementou um novo Modelo de Gestão na 

administração municipal,propondo e executando projetos estruturantes em serviços 

críticos para a população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de 

atuação do Governo. O Modelo de Gestão implantado, com foco em instrumentos de 

planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre 

uma forte disciplina de execução e meritocracia, também possibilitou a coleta e 

análise de informações preciosas para a concepção de novas soluções para a 

cidade no médio e longo prazo, soluções que levarão a cidade a atingir um 

posicionamento compatível com a sua importância no Estado e no País. 

O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto 

desempenho e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do candidato. 

As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e 

complexidade que demandarão uma administração extremamente dedicada e 

competente, muito próxima e conhecedora das necessidades dos Santanenses. 

Isnaldo Bulhões se orgulha do trabalho realizado em sua primeira gestão, marcado 

pela presença constante do Prefeito junto à população, e se compromete a liderar, 

com ainda mais motivação empenho, a próxima etapa do desenvolvimento de 

Santana do Ipanema. 

 
 

  



2. VISÃO DE LONGO-PRAZO PARA A CIDADE 
 
 

 
 

Este Plano de Governo considera um posicionamento de liderança para 

Santana do Ipanema a longo-prazo. 

A Visão que orientará o Governo, com alcance para 2030, posiciona Santana 

do Ipanema como a melhor cidade de alagoas para se viver, trabalhar e conhecer. 

No campo social posiciona a cidade em nível estadual, como a capital que reúne 

simultaneamente a melhor qualidade de vida, um sistema de saúde básico eficiente 

e que promove hábitos e costumes mais saudáveis para uma população integrada à 

educação e cultura. Para isso, seremos: 

 

 A cidade com a melhor educação pública de alagoas. 

 A cidade cujo sistema básico de saúde apresenta a maior qualidade do 

estado, tanto na eficiência quanto no atendimento. 

 Referência estadual em redução de déficit habitacional. 

 Uma cidade sem pobreza extrema, sem desigualdades extremas e mais 

integradas cultural e socialmente. 

 

No campo econômico, a Visão objetiva uma cidade de reconhecido destaque 

estadual pela alta atratividade de negócios, reduzida taxa de desocupação e 

contínuo crescimento da renda média dos seus trabalhadores.  

No campo da sustentabilidade, posiciona a cidade como referência estadual 

em desenvolvimento sustentável com a preservação de seu patrimônio ambiental.  

 

 Uma das cidades assistidas por um sistema de coleta e tratamento de 

esgotos sanitários e lixo eficazes e universalizados. 

 Reconhecida pela realização de eventos e sede de fóruns decisórios para 

assuntos de sustentabilidade estadual e desenvolvimento econômico. 

 Referência estadual em gestão pública de alto desempenho. 

 Reconhecida pela produção cultural. 

 Destaque pelo respeito à diversidade humana. 

 
  



3. OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 
 
 

 
 
3.1. Objetivos Centrais do Governo 
 

 Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos 
municipais. 
 

 Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais adequados 
às demandas e ao crescimento da população. 
 

 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do 
patrimônio natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento da 
cidade; 
 

 Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças 
santanenses; 
 

 Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente 
competitivo e para o crescimento econômico sustentável; 
 

 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia 
santanense; 
 

 Tornar Santana uma cidade mais integrada do ponto de vista urbanístico e 
cultural; 
 

 Reduzir os indicadores de pobreza na cidade; 
 

 Posicionar Santana como importante centro político e cultural no cenário 
estadual; 

 
 
3.2. Princípios de Atuação do Governo 
 

 Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, 
aproximando-o dos cidadãos; 
 

 Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e 
acompanhamento para toda a máquina municipal; 
 

 Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, 
estaduais e federais; 
 

 Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura; 
 



 Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo 
padrão de qualidade em todas as regiões da cidade; 
 

 Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias 
com o setor privado e outras esferas de governo; 
 

 Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e 
da eficiência dos processos da administração municipal. 

 
  



4. Propostas de Governo 
 
 

 
 
4.1. AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 
 
 

 
 Forma parceria para recuperação do parque de exposição para a agricultura e 

pecuária; 
 

 Construção de um novo abatedouro público para abate de bovinos; 
 

 Incentivo e apoio técnico para implantação de novas culturas – PROGRAMA 
TERRA FORTE; 
 

 Aquisição de tratores e implementos agrícolas para o fortalecimento ao 
homem do campo; 
 

 Cadastrar os agricultores familiares de produção orgânica; 
 

 Garantir assistência técnica em parceria com a Emater alagoas; 
 

 Implantar o programa balde cheio em parceria com o SEBRAE; 
 

 Comprar da agricultura familiar acima dos 30% para o PENAE; 
 

 Concluir as obras do abatedouro de aves abandonado pela gestão atual; 
 

 Concluir as obras do abatedouro de pequenos animais abandonado pela 
gestão atual; 
 

 Apoiar as cooperativas de produção da agricultura familiar;  
 

 Fazer o peixamento dos reservatórios; 
 

 Incentivo de criação em tanques-redes; 
 

 Recuperar o centro de produção de mudas fazendo o mesmo voltar a produzir 
mudas nativas e frutíferas adaptada ao semiárido abandonado na atual 
gestão. 

 
 
  



4.2. RECURSOS HIDRICOS. 
 
 

 
Recursos Hídricos e Sustentabilidade – Santana do Ipanema para as próximas 
gerações. 
 

 Criação do programa ÁGUA PRA VOCÊ (construção e manutenção de 
adutoras, construção e manutenção de caixas d águas, construção e 
manutenção de cisternas, carros pipas, perfuração, manutenção e instalação 
de poços). 
 

 Construção de barragens subterrâneas; 
 

 Melhorias nos açudes comunitários;  
 

 Elaborar projetos de construção de barragens de médio e grande porte em 
parceria com o governo do estado e federal. 

 
 
4.3. Meio Ambiente. 
 
 

 
 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – Santana do Ipanema para as próximas 
gerações. 
 

 Melhorar a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento; 
 

 Implementar um programa de recuperação de nascentes; 
 

 Plantar 10 mil novas mudas em parques, praças, nascentes e unidades de 
conservação; 
 

 Revitalizar o rio Ipanema e seus efluentes despoluindo e recuperando suas 
matas ciliares; 
 

 Modernizar a gestão de resíduos com ênfase nos parâmetros de 
sustentabilidade e ampliar a coleta seletiva; 
 

 Identificar os espaços passíveis de arborização e de reflorestamento com 
plantas nativas do Bioma Caatinga e fazer parcerias com Instituições para 
desenvolver as estratégias; 
 

 Diminuir a poluição ambiental provocada pelo despejo dos resíduos em áreas 
impróprias; 
 

 Recuperar o espaço degradado do lixão de Areia Branca. 
 
  



4.4. Assistência Social. 
 
 

 
 
Desenvolvimento Social - Um futuro sem pobreza 
 

 Reduzir o numero de santanenses que se encontram abaixo da linha da 
pobreza; 
 

 Aumentar a cobertura do Programa Bolsa Família no município; 
 

 Universalizar a cobertura sócia assistencial domiciliar; 
 

 Ampliar a cobertura da rede de atendimento psicossocial, visando ao 
tratamento à Saúde mental e dependência química, com foco em reinserção 
 

 Promover mecanismos efetivos de reinserção social para a população jovem 
de áreas carentes; 
 

 Contribuir para o crescimento e fortalecimento da nova classe média através 
de ações da prefeitura e sua integração com outros níveis de governo, setor 
privado e sociedade civil. 
 

 Reestruturação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
 

 Reestruturar a Secretaria Municipal de Assistência Social, garantindo acesso, 
agilidade e conforto no atendimento ao público; 
 

 Articular as ações municipais de assistência social com as demais secretarias 
municipais; 
 

 Capacitar e valorizar os profissionais da Assistência Social de forma contínua, 
com o objetivo de melhorar a prestação dos serviços públicos; 

 
  



4.5. Cultura. 
 
 

 
Cultura - Revitalizar o passado e construir novas histórias 
 

 Beneficiar as produções culturais, expandindo a oferta da cidade por meio do 
fomento à atividade cultural. 
 

 Dobrar a freqüência nos equipamentos municipais de cultura; 
 

 Consolidar Santana do Ipanema como local de fomento à cultura, através da 
promoção de importantes iniciativas culturais; 
 

 Valorizar a paisagem urbana e o patrimônio cultural histórico, através da 
recuperação e requalificação urbana e promoção da diversidade, adotando 
um paradigma de manutenção permanente do equipamento cultural; 
 

 Ampliar o acesso da população aos mais variados tipos de bens e valores 
culturais através da expansão da estrutura pública de equipamentos e 
atividades culturais, adotando o conceito de “acesso e encontro”, com o 
objetivo de promover integração e aumentar a sensação de pertencimento por 
parte da população. 

 
 
  



4.6. Educação. 
 
 

 
 
Educação - O futuro começa pelas crianças 
 

 Ser reconhecida pela sociedade como um sistema de ensino que proporciona 
oportunidade para que todas as crianças e jovens terminem o ensino 
fundamental na idade correta, prontos para ingressar no Ensino Médio e com 
um projeto de vida para o seu futuro; 
 

 Construir um processo pedagógico modelo, estabelecendo um padrão de 
excelência no ensino fundamental, baseado no ensino em tempo integral e na 
educação infantil; 
 

 Capacitar, instrumentalizar e motivar os professores da rede pública municipal 
de ensino, utilizando novas tecnologias, para uma prática mais efetiva no 
processo de ensino aprendizagem; 
 

 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 
Fundamental; 
 

 Ampliar o atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um 
ambiente adequado à criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo 
em seu desenvolvimento físico e mental; 
 

 Ampliar o numero de vagas para os alunos na rede municipal de ensino em 
parceria com a rede estadual; 
 

 Criação das Olimpíadas do conhecimento; 
 

 Criar espaços de leitura nas escolas; 
 

 Fortalecer a aprendizagem através do incentivo a formação profissional de 
professores e servidores; 
 

 Fortalecer a formação da Juventude através de parcerias para ofertas de 
cursos técnicos e profissionalizantes; 
 

 Fortalecer o uso de tecnologia nas Escolas Municipais, firmando mais 
parcerias com o MEC e FNDE; 
 

 Implantar o ensino em tempo integral na rede municipal. 
 

 Incentivar a pesquisa como fortalecimento para a educação da Juventude; 
 

 Incentivo ao fortalecimento dos grêmios estudantis; 
 



 Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica; 
 

 Modernizar o currículo escolar em sintonia com a base nacional comum; 
 

 Política de incentivo ao desempenho escolar; 
 

 Proporcionar Valorização Profissional através da atualização anual do Piso 
Salarial Nacional e do PCCV dos demais servidores da educação básica 
municipal na data base; 
 

 Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos 
do 4º e 6º ano do Ensino Fundamental. 
 

 Reestruturação da rede municipal de ensino da creche ao ensino 
fundamental. 
 

 Reestruturação do programa de transporte escolar, garantindo segurança, 
agilidade e conforto. 
 

 Reestruturar a rede de ensino municipal com o objetivo de ampliar a oferta de 
vagas; 
 

 Rever o plano municipal de nucleação escolar. 
 

 Reestruturar e fortalecer o programa de educação de jovens e adultos em 
Santana do Ipanema, garantindo acesso e qualidade. 

  



4.7. INDÚSTRIA E COMERCIO.  
 
 

 
 
Programa Santana no rumo Certo. 
 
 

 Fortalecer os micros e pequenos negócios informais, rurais e urbanos, 
existentes no município de Santana do Ipanema. 
 

 Apoiar parcerias com instituições de ensino superior para realização de 
estágios para alunos de cursos Médio/Técnico e superior; 
 

 Identificar e cadastrar os pequenos negócios informais existentes no 
município para buscar o apoio para o desenvolvimento; 
 

 Estimular as iniciativas associativistas por meio de grupos de produção, 
comercialização e cadeias produtivas de diferentes segmentos econômicos; 
 

 Adquirir produtos do Compra Direta da Agricultura Familiar – ‘CDAF, através 
do  – PEENAE,PAA; 
 

 Resgatar o projeto de revitalização da feira livre da cidade de para 
fortalecimento da economia local; 
 

 Organizar os Catadores de materiais recicláveis em associação e/ou 
cooperativa para implantação da coleta seletiva; 
 

 Repassar os materiais recicláveis obtidos a partir da implantação do 
Programa Santana Sustentável: cidade limpa, cidadão consciente, para os 
Catadores cadastrados na prefeitura; 
 

 Implantar o Distrito Industrial de Santana – DISAN. 
 

 Identificar e cadastrar os artesãos de diferentes segmentos produtivos; 
 

 Identificar e cadastrar os artistas de diferentes meios e materiais, como a 
pintura, a escrita, a música, a dança, a fotografia, a escultura entre outros 
para realizar amostras em eventos; 
 

 Cadastrar os agricultores familiares de produção orgânica; 
 

 Realizar feiras de artesanatos e agricultura familiar. 
 
  



4.8. Saúde. 
 
 

 
Saúde - Recuperando o tempo perdido 
 
 

 Garantir atendimento preventivo de saúde a toda população que precisa; 
 

 Otimizar o tempo de espera para consultas médicas no Hospital Regional Dr. 
Clodolfo Rodrigues de Melo contratando mais médicos; 
 

 Ampliar os serviços do Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo em 
parceria com os demais municípios da 9ª e 10ª região de saúde; 
 

 Aumentar a expectativa de vida da população, reduzindo as diferenças 
regionais, de renda e classe; 
 

 Promover a saúde e prevenir as doenças, e seus agravos, com ênfase na 
informação à população e esclarecimento quanto ao uso do sistema de 
saúde; 
 

 Consolidar e ampliar a cobertura de atenção primária a partir da estratégia de 
Saúde da Família; 
 

 Reforma estrutural do Centro de diagnostico e casa da mulher ampliando os 
serviços e exames especializados. 
 

 Reestruturação da Central de Marcação de Consultas e Exames. 
 

 Otimização da Central de Dispensação de Medicamentos (Farmácia).Através 
do sistema Hórus. 
 

 Implantar o programa “Saúde Itinerante” percorrendo mensalmente as áreas 
prioritárias, deslocando a estrutura da Secretaria de Saúde em seu corpo 
administrativo e técnico com atendimento voltado aos programas; 
 

 Implementar as ações das Unidades Básica de Saúdes; 
 

 Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com 
doenças crônicas e de tratamentos contínuos em outros municípios; 
 

 Reestruturar a Estratégia Saúde da Família com todos os programas 
preconizados pelo Ministério da Saúde; 
 

 Reestruturar a Unidade Móvel Odontológica vinculada a Unidade Básica de 
Saúde nas comunidades rurais ainda não atendidas pelas unidades de saúde 
bucal; 
 



 Implantação do Centro de Controle de Zoonoses, específico para cães e 
gatos visando combater a Leishmaniose (Calazar) e a toxoplasmose; 
 

 Intensificar as ações de combate aos vetores transmissores dos vírus da 
dengue, zica vírus e chikungunya. 
 

 Implantar o projeto Filhos de Santana e Aleitamento Materno, intensificando 
as ações de combate a mortalidade materno-infantil; 
 

 Criar o NEP (Núcleo de Educação Permanente) um trabalho de capacitação 
continua e humanizada com todos os profissionais da saúde; 
 

 Recuperar o pólo de academia da saúde no Bairro Domingos Acácio; 
 

 Fortalecer a Vigilância em Saúde; 
 

 Garantir as crianças recém-nascidas: Teste da orelhinha; bem como registro 
de nascimento; 
 

 Criar um centro de tratamento e apoio aos portadores de câncer; 
 

 Criar uma unidade de apoio a saúde dos idosos; 
 
 
  



4.9. Transportes e Obras. 
 
 

 
 
Ordem Pública e Conservação - Cuidando da cidade que amamos 

 

 Manter as máquinas em condições de trabalho e renovar a frota. 
 

 Recuperar e melhorar as estradas rurais deixando em melhores condições 
para o escoamento da produção bem como transporte dos alunos e a 
população em geral; 
 

 Construir passagens molhadas e pontes de concreto; 
 

 Formar uma equipe de trabalhadores para execução de calçamentos, nos 
pontos críticos da cidade; melhorando o deslocamento das pessoas e 
automóveis; 
 

 Criar uma equipe específica de jardinagem para conservar a cidade mais 
bonita e acolhedora. 
 

 Fazer projetos técnicos para reurbanizar a nossa cidade; 
 

 Aquisição de caminhões coletores e compactador de lixo. 
 

 Manter as vias públicas limpas. 
 

 Recolocação das lixeiras nos principais pontos públicos. 
 

 Buscar recursos para criar um local de lazer e prática de esportes (lago 
cônego Jose Bulhões); 
 

 Viabilizar recursos para a reestruturação das praças de nossa cidade “Projeto 
a Praça é do Povo”; 
 

 Construção de abrigos para os trabalhadores, estudantes e passageiros. 
 

 Melhorar a infra-estrutura cria ciclovia para a prática de esportes, instalar 
academias; 
 

 Melhorar a sinalização de trânsito. 
 

 Colocação de obstáculos para diminuição de velocidade (pardais, lombadas, 
etc.) de acordo com a legislação dos órgãos Estaduais e Federais. Onde 
houver demanda da população; 
 



  Estabelecer parcerias com outras esferas de governo e o setor privado, 
especialmente para investimentos em infra-estrutura; 
 

 Levar projetos de pavimentação para os bairros; 
 

 Pavimentação em asfalto de novas ruas para fortalecimento do comércio e 
melhorias no trânsito; 
 

  Ampliar o serviço de iluminação pública; 
 

 Construção de quadras poliesportivas; 
 

 Resgate do programa de manutenção de estradas vicinais; 
 

 Aquisição de patrulhas mecanizadas; 
 

 Ampliação do sistema de sinalização horizontal e vertical das vias urbanas; 
 

 Recuperar a praça de alimentação Dr. Adelson Isaac de Miranda; 
 

 Reforma dos Mercados Públicos Municipal de carne e cereais; 
 

 Revitalização do projeto de padronização da Feira Livre; 
 

 Fortalecer a SMTT dando sua real importância para o município. 
 
 


