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Maceió encontra-se em estado de abandono. Abandono de ideias, abandono de 

planejamento, abandono de projetos, abandono de nossos bairros, ruas, praças, um completo 

abandono político. Este abandono é consequência dos conchavos, das negociatas e da 

corrupção ou como chamamos de forma simples, é fruto da velha política. A velha política 

alagoana tem destruído vidas, sonhos e projetos. A cidade demonstra em suas ruas, praças, 

bairros e grotões o retrato de uma política desastrosa que utiliza as instituições como forma de 

manutenção da vida de uns poucos, criando assim uma casta de políticos que se alternam no 

poder durante décadas, sendo sustentados em seus privilégios e mordomias pelo suor do 

trabalho de todos nós. É hora de darmos um basta a essa velha política e criarmos um novo 

caminho de transformação, de planejamento e de competência.  

 

Uma nova forma de fazer política está surgindo em Maceió/AL. Acreditamos, que a política 

e os políticos devem ser exemplos e inspiração para a sociedade. Acreditamos, que o líder de 

um município ou de um estado ou de uma nação deve ser uma pessoa em que as demais 

pessoas possam se espelhar e sonhar um dia ser como ele. Acreditamos, que o cidadão é o 

senhor do Município e o prefeito seu servidor. Acreditamos que o uso da tecnologia trará 

transparência, eficácia e agilidade nas atividades do Município. Acreditamos que a tecnologia 

deve estar na mão do cidadão, dando a ele a velocidade necessária ao atendimento de suas 

demandas. Acreditamos, que a valorização do mérito é a melhor forma de incentivar a melhoria 

contínua de nossos funcionários, premiar as boas práticas e a consequente progressão de 

cargos e salários. Acreditamos que a facilitação das atividades do Município, com a sua 

consequente diminuição de despesas, irá gerar uma economia nos custos administrativos, e, 

juntamente com o fim de regalias e privilégios, propiciarão a possibilidade real de uma redução 

de impostos. Acreditamos que a gestão pública de uma cidade se torna eficiente quando a sua 

essência está modelada nas vocações, potencialidades, necessidades, solução dos problemas 

e, principalmente, nos valores defendidos e declarados pelo seu líder e gestor. 

 

 Priorizaremos, em nosso governo, a excelência administrativa em todas as nossas 
atividades. Utilizaremos a competência como critério de escolha de nossa equipe de 
governo;  

 

 Buscaremos as melhores mentes disponíveis para contribuir conosco, em nossa gestão; 
  

 Agiremos com retidão, respeito e valorização diante dos nossos funcionários; 
  

 Seremos implacáveis na busca do serviço público bem feito; 
  

 A transparência e o uso da tecnologia serão as nossas maiores armas contra malfeitos e 
malfeitores; 
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 Planejaremos nosso município para longo prazo. Discutiremos este plano com a 
sociedade, o aprovaremos em nosso legislativo, para que ele se torne um plano do povo 
de Maceió e não de um governo; 

  

 Buscaremos parcerias com o setor privado para a geração de emprego e energização do 
setor produtivo. 
 
Aqui apresentamos, linhas mestras que servirão de norte para a construção de uma 

Maceió desenvolvida que sempre sonhamos e que todo Maceioense merece.  

Por fim, afirmamos que este Plano de Governo, aqui apresentado, é um projeto em pleno 

e permanente desenvolvimento, que assim continuará durante toda campanha, todo mandato. 

Sempre se adaptando às inovações e às melhores oportunidades surgidas no momento de seu 

desenvolvimento. 

Com a graça de Deus governaremos Maceió para todos os maceioenses e faremos, todos 

os dias, ações que orgulhem o nosso povo.  

 
 

TÓPICOS E DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO 
 

GERAL 
 

Estimular a população a acompanhar através do Portal da Transparência os gastos 

realizados pela municipalidade, transformando-o em um instrumento eficaz para a fiscalização 

dos atos praticados pelos gestores públicos.  

Desburocratizar e dar maior agilidade na obtenção das licenças municipais.  

 

 
TURISMO 
 

Considerado como potencial setor e mais importante vocação da Cidade de Maceió, o 

turismo será, em nossa gestão, a atividade prioritária e principal da economia e do 

desenvolvimento da Cidade Sorriso. Será atrelado a todas as políticas de Governo, seja na 

educação, saneamento, segurança pública, tecnologia, infraestrutura etc. 

 

 Incentivar as empresas já instaladas em Maceió, em todos os setores, a abrirem sempre 
que possível, atividades paralelas que possam gerar atratividade turística em seus 
negócios, por exemplo, implementando junto a indústria do coco, da cana, da 
agropecuária, entre outras a temática do turismo; 

 

 Trabalhar para que a cultura do turismo esteja implantada na mente do povo maceioense 
como algo importante para o seu desenvolvimento, para isso investiremos na capacitação 
técnica da mão-de-obra necessária para desempenhar com excelência as funções 
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necessárias em todos os elos dessa cadeia produtiva: hotéis, bares, restaurantes, 
receptivos e outros; 

 

 Revitalizar as orlas marítima e lagunar, que deverão ser bem servidas de serviços, 
infraestrutura, segurança e acesso; 

 

 Estruturar um hotel escola; 
 

 Valorizar nossa cultura representada pelos folguedos, culinária e tradições; 
 

 Promover eventos esportivos para a baixa temporada;  
 

 Criar mais um espaço feira de artesanato na região de Jaraguá; 
 

 Reformar o centro pesqueiro de Jaraguá para que possa atender as necessidades dos 
pescadores, e construir no entorno uma área para apresentação de folguedos, e 
restaurantes com comidas regionais. Tornando a região um importante polo turístico;  

 

 Incentivar e viabilizar passeios turísticos com experiências de pesca junto com os 
pescadores; 

  

 Incentivar o turismo náutico, regatas e competições de remo;  
 

 Criar passarelas de acesso ao mar gerando acessibilidade a portadores de necessidades 
especiais;  

 

 Construir um hotel escola para capacitação dos trabalhadores do setor turístico;  
 

 Criar um roteiro de turismo rodoviário, e divulgaremos nos estados vizinhos; 
 

 Criar uma agenda de eventos nacionais e internacionais ligados ao turismo para 
divulgação do destino Maceió;  

 

 Criar programação cultural, em pontos específicos turísticos;  
 

 Criar espaço em Jaraguá para centro gastronômico de Maceió; 
 

 Incentivar o Natal Luz de Maceió, com a criação de um concurso para premiação das 
melhores iluminações privadas de edifícios residenciais e comerciais; 

 

 Apoiar e estimular atividades ecológicas tipo trilhas, de caminhada e bicicleta, criando uma 
agenda anual destes eventos; 

 

 Criar programa de capacitação e identificação dos ambulantes; 
 

 Criar modelo de gestão compartilhada entre a prefeitura e a iniciativa privada para gestão 
da orla marítima, orla lagunar e centro de Maceió.   
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EDUCAÇÃO 
 

     Uma das premissas que assumimos para governar, é que não é possível crescer sem 

uma educação de qualidade. Nossas deficiências de décadas na área de formação estrangulam 

o nosso desenvolvimento econômico. As empresas e as famílias são os principais afetados com 

a educação de baixa qualidade, uma vez que se tornam limitadas em suas rotinas operacionais 

e nas suas ações estratégicas. Não podemos ignorar que nas últimas décadas o processo 

produtivo em todos os setores passou por uma transformação e as empresas passaram por 

mudanças, portanto: 

 

 Construir, ampliar e adaptar os espaços das Escolas Municipais para criação de novas 
vagas, inclusão de áreas para práticas esportivas, bem como a implantação de creches, 
visando a melhoria da qualidade da assistência às famílias; 

 

 Fomentar o estudo da música na grade curricular; 
 

 Incluir na grade curricular as disciplinas educação financeira e empreendedorismo, como 
também a criação de calendário anual de Eventos Esportivos, na busca constante da 
melhoria da nossa base educacional; 

 

 Promover, facilitar e servir de ponte de ligação e conexão para unir as universidades e 
academias locais com as academias internacionais através de convênios de intercâmbio, 
objetivando trazer tecnologia, o aprimoramento e novos conhecimentos, mas também e 
principalmente, apresentar o destino Maceió no mundo como forma de promover o turismo 
na nossa cidade; 

 

 Envidar todos os esforços para a criação de um Centro Acadêmico para Soluções de 
Cidades Inteligentes, bem como, facilitar e criar os meios necessários junto às 
universidades e academias locais para a inclusão do Curso de Gestor Público em Cidades 
Inteligentes; 

 

 Manter convênios com as Universidades e Faculdades de Maceió, para aproveitamento 
de cursos de projetos de extensão e tecnológico, que aprimorem e promovam 
conhecimentos ao cidadão, qualifiquem os servidores e dignifiquem as comunidades 
locais; 

 

 Trabalhar para criar uma gestão escolar mais eficaz, através da redução da burocracia 
central, dando a possibilidade de repasses de recursos diretamente as escolas;  

 

 Promover a meritocracia na gestão de pessoal das escolas: (a) nomeação de diretores 
através de concurso e eleição; (b) programa de recompensas e premiações para 
professores que apresentem melhor desempenho; 

 

 Formalizar convênios com institutos de grande expertise, tais como: o instituto Ayrton 
Senna, que possui programas inovadores para alfabetização infantil e gestão escolar, 
entre outros; 
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 Nas escolas localizadas em áreas de risco, nas quais existem grandes bolsões de 
pobreza, desemprego, fome, desnutrição, violência, nosso Governo imprimirá um 
tratamento diferenciado uma vez que o sistema educacional do Município somente 
funcionará quando ações de caráter social, segurança pública, infraestrutura, 
extremamente necessárias, forem adotadas. Uma das opções será a implantação de 
escolas cívico-militares nestas regiões; 

 

 Assumir o compromisso de erradicar a politicagem da Escola Pública, enfrentar e 
desmistificar crenças falsas e limitantes através de mudanças no sistema de gestão, 
adotando como modelo Municípios que conseguiram romper essa barreira, definindo e 
pondo em prática mecanismos similares. 

 

 

CULTURA 
 

    Vemos em nossa cidade uma completa destruição de nossa cultura de nossos valores 

e da nossa história. Isto pode ser visto no abandono das nossas praças, no abandono dos 

prédios públicos e monumentos. A atual gestão tem se preocupado tão somente, ainda que de 

forma superficial, com as praias, esquecendo os bairros, o centro e os mercados. Esquecendo 

por exemplo: 

 Apoiar as associações de bairros na formação de grupos de folguedos, para disseminar 
as raízes do folclore alagoano, promovendo encontros, gincanas, espetáculos e 
apresentações dos grupos, durante todo o ano; 

 

 Desenvolver ações que fomentem a criatividade artística e cultural dos maceioenses, 
realizando mostras e eventos que destaquem suas potencialidades; 

 

 Estabelecer um espaço permanente no bairro de Jaraguá, aproveitando o patrimônio 
histórico daquela região para realização de feiras literárias, exposições de arte em todas 
suas expressões, apresentação de folguedos e mostras de artesanatos, com oficinas, 
durante todo ano; 

 

 Criar uma agenda de ações culturais, artísticas e esportivas para fomentar o turismo e 
sua cadeia produtiva, através de uma plataforma digital, que indique pontos de 
encontros, eventos e seus conteúdos; 

 

 Promover eventos de diversas expressões artísticas, tanto para os turistas e a população, 
em espaços públicos, como: mercados de artesanatos, praças, shopping center, aeroportos 
e portos, centro do comércio e escolas;  

 

 Apoiar e fortalecer os nossos folguedos, nossos festejos natalinos e juninos, importantes 
manifestações populares do povo de Maceió; 

 

 Resgatar e reconstruir a história das nossas praças e monumentos; 
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 Incentivar a recuperação de fachadas históricas com a criação de um bônus que pode ser 
comercializado pelo proprietário para conversão em outorga onerosa na construção civil;  

 

 Estimular, através das disciplinas arte, teatro e música na rede básica de ensino a criação 
de peças infantis cujos temas estejam ligados à nossa cultura; 

 

 Criar uma orquestra de câmara no município. 
 
 
 

ESPORTE 
 

 Recuperar e construir, nas escolas que não tiverem, quadras esportivas; 
 

 Criar incubadora de atletas de alta performance, incentivando e mentorando os melhores 
atletas e buscando patrocinadores para transformá-los em atletas profissionais; 

 

 Incentivar esportes náuticos e criar calendário anual de competições; 
 

 Incentivar o turismo ecológico através da prática de trilhas de caminhada, treinos de 
localização, trilhas de ciclismo e passeios ciclísticos;  

 

 Manter um cadastro de todas as trilhas e construir nas proximidades centros de apoio ao 
trilheiro, podendo ser administrada de forma privada sob concessão; 
 

 Criar arenas esportivas que incentivem a prática do esporte, do lazer e da cultura, que 
contemplem esportes olímpicos, bem como a construção de um velódromo.  
 
 
 

SAÚDE 
 

A melhor, mais eficiente e menos onerosa ação em saúde coletiva que se conhece é 

a prevenção. Porém, dado o estado caótico em que se encontra a saúde pública em nosso 

município, temos urgências e gargalos que precisam ser ao menos minimizadas. Iremos 

implementar um modelo misto em parceria com o setor privado além da reforma e melhoria na 

gestão das unidades de saúde públicas já existentes.  

 

Nossas metas:  

 

 Priorizar aquisição de equipamentos ou terceirizar exames preventivos, que inclui a 
ultrassonografia das mamas, exame quase impossível de se marcar pelo SUS, para 
assegurar 100% de acesso da população; 
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 Valorizar os servidores públicos da saúde, dando-lhe garantias e direitos para trabalharem 
com segurança e dignidade. O adicional de insalubridade será um direito de todos aqueles 
que arriscam a sua vida em prol da população; 

 

 Contratar especialidades médicas para garantir as prevenções devidas, como urologistas, 
pneumologistas e outros de grande importância à saúde da comunidade, ausentes na 
rede municipal de saúde; 

 

 Convocar a categoria dos profissionais da saúde para um entendimento em torno do plano 
de cargos e carreiras, avaliando a questão salarial e as progressões por mérito e títulos a 
que tem direito, criando sempre que possíveis indicadores de desempenho;  

 

 Garantir insumos e medicamentos básicos para que não falte em nenhuma unidade, bem 
como aparelhos e acessórios essências para a prestação de serviços médicos. Identificar 
e sanar os fatores reais que geram estas deficiências e carências;  

 

 Avaliar periodicamente a manutenção e conservação das estruturas físicas e da 
substituição dos mobiliários das unidades de saúde, para garantir melhor segurança e 
bem-estar no atendimento; 

 

 Criar um Centro de Comunicação, Informação e Inteligência objetivando alinhar todas as 
unidades de saúde da Cidade de Maceió com a troca de informações diversas e assim 
permitir a interoperabilidade deles com uma melhor e mais eficiente coordenação de 
ações de suporte e socorro emergencial em favor dos cidadãos; 

 

 Desenvolver aplicativos que permitam que o próprio paciente possa escolher, agendar e 
avaliar serviços que melhor atendam suas expectativas e necessidades, são 
fundamentais tanto em uma rede pública como também na rede privada. Com estes 
mecanismos o usuário entrará no aplicativo específico e se cadastrará para ter acesso ao 
sistema. A plataforma estará interligada entre usuários, rede de serviços e gestores 
públicos, desburocratizando e ao mesmo tempo padronizando processos e reduzindo 
custos; 
 

 Criar uma sala de monitoramento, com pessoas envolvidas em momentos específicos, 
nos casos das pandemias e endemias, onde haja um gerenciamento de todas as ações. 

 
 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 Implantar novos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) para melhor atendimento aos 
munícipes em situação de vulnerabilidade;  

 

 Oferecer ambientes adequados para o acolhimento de crianças e adolescentes que 
estejam sob a tutela do município, dando assistência para a realização de atividades 
educativas, esportivas e de lazer;  

 



 

 

 

 

 
 
Página 9 de 17 

 Fortalecer os espaços de apoio psicológico às mulheres vítimas de violência;  
 

 Instalar novos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua 
(Centros POP), desenvolvendo ações e projetos que estimulem a saída das ruas e a 
reinserção na sociedade;  

 

 Criar novas unidades de apoio e acolhimento às pessoas com deficiência e 
vulnerabilidade social e requalificar as unidades já existentes;  

 

 Construir novas unidades de restaurantes populares nas áreas mais vulneráveis da 
cidade;  

 

 Criar passarelas de acesso à praia para torna-la acessível as pessoas com necessidades 
especiais;   

 

 Criar incubadora de empresas em áreas de maior vulnerabilidade, incentivando a 
capacitação, qualificação, inovação e o empreendedorismo desta população;   

 

 Criar centros de capacitação integrados às escolas objetivando preparar jovens para o 
primeiro emprego; 

 

 Criar uma política social de acolhimento e integração dos idosos, com prática de esporte, 
cultura e lazer;  

 

 Reformar as sedes dos Conselhos Tutelares, proporcionando aos assistidos, suporte 
psicológico, técnico e jurídico;  

 

 Criar um aplicativo de integração dos conselhos tutelares para facilitar o atendimento às 
demandas da população e a eficácia das ações dos conselheiros tutelares. 

 
 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA A SERVIÇO DA GESTÃO PÚBLICA E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 

A relação do poder público com o cidadão deverá se tornar cada vez mais digital, 

trazendo oportunidades de redução de custos, maior transparência, redução de desigualdades 

e melhoria de vida para todos. A Tecnologia, Ciência e Inovação tornam-se palavras chaves para 

qualquer projeto de desenvolvimento regional.  

 

Não há mais como separar o conceito de Cidades Inteligentes das políticas de 

Planejamento Urbano. Políticas de fomento ao empreendedorismo (startups) são atualmente um 

mecanismo fundamental para o desenvolvimento econômico de uma região em função da sua 

capacidade de gerar emprego e renda. Fomentar empresas de base tecnológica por meio de 
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 políticas públicas de incentivo e apoio (ex.: criação de polos tecnológicos), podem transformar 

o município em um polo de exportação de produtos e serviços além de contribuir para a 

ampliação da geração de emprego, renda e desenvolvimento regional.  

 
Criar aplicativos de Gestão de Interoperabilidade Municipal com os objetivos de: 
  

 Monitorar lixeiras, vias públicas, linhas d´águas e sarjetas; 
  

 Monitorar acidentes em vias e passeios públicos;  
 

 Integrar e sincronizar semáforos; 
  

 Dispor de postes de iluminação inteligentes interativos com o cidadão; 
 

 Consultar e realizar exames de saúde com marcação on-line;  
 

 Operar serviços on-line de documentação ao cidadão (licenças, alvarás, etc.); 
 

 Monitorar encostas, áreas degradadas e zonas de risco; 
 

 Facilitar o acesso aos dados da rede de ensino para realização de matrículas, 
transferências e serviços educacionais; 

 

 Desenvolver políticas educacionais de incentivo à inovação e ao empreendedorismo 
científico e tecnológico para garantir um modelo de desenvolvimento sustentável baseado 
em pessoas.  

 
 
 

INFRAESTRUTURA E OBRAS 
 

Criação de um cadastro do subsolo da cidade, mapeando toda infraestrutura 

existente, para identificar todos os pontos vulneráveis ou de melhorias, objetivando elaborar um 

planejamento de obras e serviços necessários.  

Viabilizar investimentos em obras de infraestrutura que possam induzir o crescimento 

econômico através da redução de custos de logística, aumento da competitividade da iniciativa 

privada e que potencializem novos negócios.  

 
Seguem abaixo alguns pontos já identificados que trataremos durante a nossa gestão: 
 

 Revitalização da orla lagunar; 

 Revitalização do Polo Industrial do município; 

 Modernização da orla marítima; 
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 Requalificação dos Mercados Públicos, Feiras livres com melhoria da infraestrutura no 

entorno dos mesmos; 

 Melhoria da mobilidade urbana;  

 Padronização de calçadas e colocação de rampas nos locais de acesso aos equipamentos 

públicos para facilitar o deslocamento de pessoas com dificuldades de mobilidade; 

 Determinação para que todas as vias quando forem pavimentadas, as calçadas devem 

ser executadas; 

 Dragagem e limpeza periódica dos principais canais e lagoas da cidade de Maceió; 

 Pavimentação de ruas; 

 Criação de mais espaços de esporte, lazer e convivência; 

 Reestruturação do centro da cidade; 

 Preservação, com reflorestamento, das margens das principais bacias hidrográficas que 

cortam o município; 

 Construção de mais ciclovias e interligação das existentes, bem como estudo para 

aumento de sua largura para 3,0m; 

 Elaboração de um plano de manutenção preventiva e corretiva de todo patrimônio físico 

do município; 

 Planejamento estratégico para longo prazo para ser incluído no Plano Diretor de Maceió; 

 Finalização das estações elevatórias; 

 Finalização da via Eco Norte 

 Verificação de todas as obras inacabadas para suas efetivas conclusões; 

 Verificação dos projetos já elaborados e não contratados para análise de viabilidade e 

possibilidade de contratação; 

 Criação e execução de projeto de “tratamento em estação seca” do Riacho Salgadinho, 

que sabemos ser um paliativo, pois a ação definitiva será o planejamento e execução de 

saneamento básico de toda bacia de contribuição, desse riacho, que será analisado nos 

primeiros meses de gestão quanto ao prazo de execução, em parceria com órgãos de 

gestão do saneamento básico; 

 Definição de regras rígidas para contratação de serviços de engenharia, com definição da 

vida útil do projeto, especificações técnicas, termos de referência, seguros de garantia de 

obra, planejamento de execução e fiscalização; 
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 Criação do plano diretor de mobilidade não motorizada; 

 Criação de um plano diretor de transporte; 

 Desburocratização e maior agilidade das licenças municipais;  

 Análise de viabilidade ambiental e física do projeto de “engorda” das praias da Jatiúca e 

Ponta Verde, e por consequência um novo projeto urbanístico; 

 Limpeza constante da orla; 

 Estudo para viabilização com a CASAL e o município, do projeto de redirecionamento dos 

córregos da bacia de Pajuçara, Jatiúca e Cruz das Almas, direcionando os mesmos para 

uma estação elevatória; 

 Análise para criação de subprefeituras; 

 Construção de mais banheiros públicos na orla e no centro da cidade;  

 Reformar praças e mirantes. E incluir nestas áreas comerciais e culturais, através do 

programa praça viva.  

 
 

GESTÃO SUSTENTÁVEL  
 
 

 Criar conselho gestor formado por representantes dos poderes públicos e da iniciativa 
privada, para contribuir estrategicamente e em casos emergenciais com a administração 
pública;  

 

 Criar programa permanente de valorização e capacitação dos servidores públicos 
municipais; 

 

 Realizar concurso público para suprir as carências do município, dentro do limite da lei de 
responsabilidade fiscal; 

 

 Criar plano de digitalização governamental, em todos os órgãos objetivando melhor 
prestação de serviços ao público, eliminação do uso do papel e maior controle gerencial;   

 

 Dar transparência de todos os atos do executivo através do portal da transparência; 
 

 Criar laboratório permanente de inovação gerencial em parceria com universidades e 
institutos;  

 

 Criar forças tarefas multidisciplinares em bairros, para solucionar, problemas de 
infraestrutura e necessidades sociais.   
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ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO.  
 

 Instalação do prédio da defesa civil em área fora de risco, mas próxima a áreas afetadas; 
 

 Buscar todas as informações pertinentes aos bairros afetados, e dar total transparência a 
população; 

 

 De posse de todas as informações, montar cenários possíveis e planos estratégicos 
táticos, operacional e de contingência, para cada um deles;  

 

 Promover ações de apoio aos moradores dos bairros afetados, acompanhando cada um 
dos casos, suas indenizações e suas necessidades. Cada cidadão é importante para nós 
e merece respeito. Quando necessário apoiará o cidadão inclusive com seu corpo jurídico; 

 

 De posse dos dados da real situação dos bairros afetados, definir em conjunto com a 
população, técnicos e academias de ensino superior e pesquisa, as destinações de uso 
para as áreas;  

 

 Ser o olho do cidadão e agir em nome deste objetivando celeridade e justiça do pagamento 
das indenizações;    

 

 Manter atualizado e disponível no portal da prefeitura todas as informações referentes as 
áreas atingidas.  

 
 
 

PLANO DE CONTIGÊNCIAS E CRISES.  
 

 Criar a sala de monitoramento de crises e catástrofes;   
 

 Criar plano de contingência para crises, pandemias e catástrofes;   
 

 Utilizar o Conselho de Gestão, para enfrentamento, planificação e decisões estratégicas 
em momentos de crise, com equipe multidisciplinar.  

 
 

SEGURANÇA SUSTENTÁVEL  
 

 Criar um plano integrado de segurança pública, para estabelecer regras, condutas e 
código de cultura para a guarda municipal;  

 

 Criar aplicativo de segurança pública, que comtemple cadastro de prédios públicos e 
privados, central de denúncias e ocorrências;  
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 Valorizar a guarda municipal, e capacitar, seus agentes, na temática dos serviços 
prestados pelo município, soluções de conflitos e conhecimento dos pontos turísticos de 
nossa cidade, para melhor servir ao cidadão e aos turistas;  

 

 Criar a central de monitoramento de segurança urbana com o objetivo, de colher dados e 
planejar estrategicamente ações para redução de criminalidade e promoção da ordem; 

 

 Criar plano de pronto atendimento a ocorrências de segurança, por dados recebidos pelo 
aplicativo;  

 

 Melhorar rede de iluminação pública e utilizá-la para monitoramento remoto por câmaras;  
 

 Melhor equipar a guarda municipal;  
 

 Intensificar patrulhamento nos horários de entrada e saída de alunos nas escolas públicas 
e privadas.  

 
 

SUSTENTABILIDADE URBANA 
 

 Atualizar plano diretor, plano de mobilidade urbana e código de edificações do município; 
 

 Criar plano diretor de transportes motorizados e não motorizados; 
 

 Criar aplicativo de gestão e prestação de serviços ao cidadão tais quais alvarás, licenças, 
autorizações, com acesso por smartfones e outros dispositivos móveis; 

 

 Criar um centro de estudos e aplicação de tecnologias de cidades inteligentes; 
 

 Criar centro de monitoramento e acompanhamento da vida da cidade, acompanhando em 
tempo real o trânsito, limpeza urbana, manutenção de bens públicos, iluminação, 
acidentes e demais demandas dos serviços públicos; 

 

 Criar bairros planejados, visando o crescimento ordenado da cidade e geração de novas 
opções habitacionais para a população;    

 

 Criar um novo cemitério municipal e reformar os atuais; 
 

 Implantar sistema de monitoramento remoto da iluminação pública;  
 

 Substituir toda a iluminação da cidade que não esteja ainda no tipo led;  
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 Utilizar a rede de iluminação como porta de entrada para sistemas inteligentes tais quais: 
câmeras inteligentes que fazem leitura de acidentes de trânsito, movimentos de assaltos, 
identificação de assaltantes, inícios de incêndios, fluxo de veículos, melhoramento de 
serviços de comunicação e wi-fi, medição de dados relacionados à umidade, controle de 
poluição do ar e sonora; 

 

 Melhorar a acessibilidade urbana e mobilidade a pé ou por bicicleta; 
 

 Criar ciclovias nos principais corredores de transporte; 
 

 Recuperar e construir calçadas com foco na acessibilidade ao longo das vias 
pavimentadas de Maceió; 

 

 Analisar a criação de novas interligações entre os bairros. 
 

 
 

TRANSPORTE SUSTENTÁVEL  
 

 Dar transparência e ampla divulgação das licitações de transportes públicos em Maceió; 
 

 Estudar a criação de outros modais de transporte de massa: tipo VLT, BRT e metrô; 
 

 Criar um novo padrão de terminais de ônibus e abrigos utilizando também a tecnologia de 
cidades inteligentes; 

 

 Retirar os tachões instalados de forma inadequada nas vias e instalar sinalização menos 
perigosa aos veículos motorizados ou não; 

 

 Instalar monitores de led nos pontos de ônibus e terminais rodoviários com informações 
sobre os transportes coletivos nos diversos modais disponíveis; 

 

 Criar opções de pagamento dos modais de transporte com uso de tecnologia por 
aplicativos; 

 

 Instalar semáforos inteligentes, interligados, que possam ser monitorados remotamente;  
 

 Criar um programa de substituição de combustíveis fósseis no transporte público. 
 
 
 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

 Promover educação ambiental para a população; 
 

 Incentivar o plantio de árvores nos passeios; 
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 Recuperar e melhorar os parques municipais bem como, criar novos parques e espaços 
verdes; 

 

 Criar um programa para geração de energia limpa para os prédios públicos; 
 

 Colocar em funcionamento as estações elevatórias e construir novas, nos sistemas de 
drenagem, em “tempo seco” para eliminar as línguas sujas da orla marítima e lagunar;   

 

 Criar planejamento de saneamento básico para atingir 100% da população;  
 

 Criar programa de tratamento de resíduos do riacho salgadinho em tempo seco, com 
estação de bombeamento, enquanto a bacia do Reginaldo não estiver 100% saneada; 

 

 Criar um departamento de defesa animal com a atribuição de educar a população e 
coibir maus tratos e abandono animal; 

 

 Incentivar a reciclagem de resíduos.  
 
 
 

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 
 

 Implementar ações de cunho educativo e de gestão municipal para integrar o turismo nas 
mais diversas atividades do município;  

 

 Utilizar aplicativo de prestação de serviços ao cidadão para facilitar a abertura e 
regularização de empresas e pagamento de taxas; 

 

 Implantar polo tecnológico no bairro de Jaraguá com o objetivo de geração de novos 
negócios e busca de inovação; 

 

 Criar escola de capacitação de serviços ligados ao turismo; 
 

 Criar polo industrial / comercial para atrair empresas com condições especiais; 
 

 Implementar, via aplicativo, espaço virtual para promoção e venda de produtos artesanais 
dos produtores locais; 

 

 Incentivar a habitação e implantação de hotéis e pousadas na região central da cidade; 
 

 Criar convênios com universidades e institutos de pesquisa para capacitação e 
desenvolvimento de novas tecnologias; 

 

 Criar prêmio municipal de inovação tecnológica;   
 

 Criar projeto de geração de empreendedores da pesca; 
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 Implementar programas de psicultura em tanques de rede no mar e na lagoa para 
produção ininterrupta de pescados; 

 

 Criar programa de produção em escala do sururu; 
 

 Criar programa de desassoreamento da lagoa e dos canais bem como gerar controle da 
entrada de água nas lagoas através de barragem para controle da salinidade e 
consequente otimização da curva de crescimento dos mariscos na lagoa; 

 

 Instalar pelo menos um Pier no mar para atracação de barcos de pesca;  
 

 Executar novos projetos no mercado da produção e demais mercados públicos e feiras 
livres; 

 

 Criar programa de incentivo a produtores agrícolas com a compra de seus produtos para 
a rede municipal de ensino, saúde e restaurantes populares; 

 

 Criar programa de empreendedorismo rural para incentivo à produção de hortaliças.  
 
 
 
 
 
 
 
 


