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Coligação Pra Frente Maceió

PROPOSTAS DE GOVERNO
GESTÃO 2017-2020

Apresentação

Em outubro de 2012, os maceioenses fizeram a escolha certa para a gestão da
cidade de Maceió: optaram por eleger para ocupar a Prefeitura da capital de Alagoas os
integrantes de uma chapa comprometida com a real mudança, com a probidade, com a
gestão séria e a busca consistente por resultados e avanços para nossa cidade.
Em outubro de 2016, passados quatro anos, os maceioenses sabem que fizeram a
escolha certa. Mesmo diante de um cenário político e econômico de desventuras e
desesperanças, uma gestão comprometida com o bem da cidade e de seus cidadãos
assumiu os destinos do município.
Como resultado, vislumbra-se um horizonte de seriedade no trato da coisa
pública, realizações e um generoso porvir.
Em 1º de janeiro de 2013, Rui Palmeira assumia a Prefeitura de Maceió. Em
outubro de 2016, Rui Palmeira se apresenta como, novamente, candidato a Prefeito de
nossa cidade. Ainda mais experiente, ainda mais comprometido, ainda mais ciente do
trabalho feito nestes últimos 4 anos, Rui Palmeira encabeça uma chapa com propostas
viáveis e necessárias para a capital dos alagoanos.
E são propostas que serão expostas neste documento. Nas próximas páginas, o
eleitor e o cidadão maceioense poderão conhecer alguns dos caminhos que Maceió irá
tomar a partir de 1º de janeiro de 2017, período que se iniciará o novo quadriênio da
gestão do prefeito Rui Palmeira em Maceió.
As propostas serão apresentadas nas principais áreas de atuação da Prefeitura de
Maceió, a saber: Saúde; Educação; Gestão Pública, Transparência e Servidores
Públicos; Mobilidade, Trânsito e Transporte; Desenvolvimento Econômico,
Abastecimento, Emprego e Renda; Infraestrutura; Requalificação Urbana da Orla
Lagunar; Limpeza e Iluminação; Meio Ambiente; Turismo; Habitação e Saneamento;
Cultura; Esporte e Lazer e Assistência Social.
Portanto, seguem abaixo elencadas:
Saúde



Ampliar a cobertura a atenção básica a saúde.
Reformar Unidades de Saúde.
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Ampliação do número de Unidades de Saúde e de UPAS (Unidades de Pronto
Atendimento).
Fortalecer 100% da atenção básica existente com a implantação das linhas de
cuidados para os usuários com diabetes, hipertensão, obesidade e câncer com o
foco na promoção da saúde e ampliação das equipes de NASF.
Implantar e implementar a assistência farmacêutica em 100% das unidades
básicas de saúde.
Implantar e implementar Centro de Referência ao paciente diabético, hipertenso
e obeso.
Reorganizar as 10 unidades de referência com o foco na ampliação do
atendimento.
Reformar o Laboratório de Análises Clínicas Municipal (LACLIN).
Implantar e implementar Laboratório Municipal de Hemeopatia, Fitoterapia e
Alopáticos Oficinais.
Reformar o Centro Cirúrgico e demais blocos do PAM Salgadinho.
Implementar o Centro Especializado em Reabilitação (CER-III).
Implantar e operacionalizar Centros de Diagnósticos por imagem.
Aprimorar a rede de urgência, assegurando ao usuário um atendimento
equitativo por meio da implantação da classificação de risco em todos os níveis
de atenção e expandir os serviços ofertados.
Realizar concurso para profissionais da saúde.
Ampliar o acesso da população à atenção psicossocial, com ênfase no
enfrentamento da dependência do crack e outras drogas.
Promover a atenção integral à saúde da mulher e da criança, assegurando o
direito à assistência humanizada às gestantes na gravidez, parto e puerpério e às
crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento saudável.
Informatizar e garantir acesso à internet nas unidades de Saúde.
Reestruturar o Complexo Regulador (CORA) visando à ampliação e a
democratização do acesso.
Aperfeiçoar a contratualização da Rede Assistencial de Maceió com os
prestadores privados e filantrópicas.
Aumentar o diagnóstico, o acesso e adesão ao tratamento no combate ao
HIV/AIDS nas Unidades Básicas de Saúde e implantar fluxo de atendimento à
pessoa com hepatites virais em Maceió.
Melhorar o Sistema de Vigilância das Hepatites Virais, com a ampliação de
testes rápidos para as Unidades Básicas de Saúde e implantar fluxo de
atendimento à pessoa com hepatites virais em Maceió.
Reduzir a taxa de transmissão vertical em de sífilis.
Ampliar as ações de combate ao mosquito transmissor de dengue, zica e
chicungunya com progressiva diminuição do número de casos.
Melhorar a estrutura física, acesso e qualidade dos serviços prestados pelo
Centro de Controle de Zoonoses.
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Educação
























Construir 20 novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) –
remodelo ampliado das conhecidas creches, no mesmo padrão das 10 já
entregues a população.
Fazer 40 grandes reformas – a exemplo das 12 realizadas nas escolas municipais
como Rui Palmeira, Jayme de Altavilla, Haroldo da Costa e Pompeu Sarmento.
Construir 2 Centros de Educação Integral – um no Village Campestre e outro no
Jacintinho.
Entregar 60 mil novos kits escolares e fardamento aos alunos, de todas as
modalidades, matriculados na Rede.
Construir quadras esportivas (já licitadas) e garantir a construção de outras
quadras nas escolas com espaço físico para tal.
Implantar a Política da Educação Integral nas escolas reformadas e ampliadas,
com a elaboração e publicação de currículo fruto da experiência piloto em 4
escolas em 2016. Buscar universalizar a Educação em Tempo Integral no
município
Instalar o Centro Paulo Freire de Formação para os profissionais da Educação de
Maceió.
Implantação do Parque Tecnológico da Semed e informatização da Rede, com
instalação de computadores e internet nas escolas
Requalificação da infraestrutura das bibliotecas
Construir um Centro de Referência em Educação de Jovens, Adultos e Idosos
(EJAI) como ação de enfrentamento ao analfabetismo e para a inserção social e
produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade.
Atingir a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos
anos de 2017 (4,8), 2019 (5,1) e 2021 (5,4), mesmo não sendo mais em anocalendário da gestão.
Implantação das Orientações Curriculares das modalidades de Educação
Especial para a Inclusão e de Educação de Jovens e Adultos.
Formular e executar políticas para o enfrentamento ao analfabetismo, com base
na pesquisa realiza com o IPC.
Fortalecimento das ações de formação de professores continuada de professores,
embasada em pesquisas e escuta das escolas.
Manutenção das parcerias atuantes na educação, tais Instituto C&A, Instituto
Ayrton Senna, Fundação Volkswagem, Instituto Kaplan, UFAL, TJAL, Esmal, e
outros, potencializando a integração das ações e a otimização de recursos no
município.
Ampliação do uso da metodologia de redução da distorção idade/série
promovida pelo Instituto Ayrton Senna para atender as 53 escolas com demanda.
Adquirir 10 mil novos livros para ampliar o acervo das bibliotecas.
Implantar das Boas Práticas de Gestão estabelecidas no Guia Prático de Gestão
Escolar, instrumento de suporte ao trabalho dos novos gestores da Rede.
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Fortalecer a nova estrutura da Gestão Escolar, priorizando a gestão escolar
integrada entre a Semed e os gestores escolares, com o aprimoramento e o
fortalecimento da Supervisão Escolar e das ferramentas de monitoramento.
Garantir o uso de sistemas de informação como o Sistema de Matrículas Online
e o Avalia Maceió, considerados bases estruturantes e um legado para a rede,
sendo associados a outros sistemas de informação de interesse.
Fortalecer a nova estrutura de gestão (área meio) por meio de planejamento
estratégico que acompanhe as metas do Plano Municipal de Educação.
Fortalecer a parceria com o MEC para dar continuidade ao suporte técnico do
PNUD para a Rede.
Criação da Política de formação para todos servidores da Educação, utilizando
as instalações do Centro Paulo Freire de Formação para os profissionais da
Educação de Maceió.
Dar posse aos servidores aprovados no concurso realizado em 2016 e realizar
novos concursos.

Gestão Pública, Transparência e Servidores Públicos















Valorizar o servidor público, com gestão baseada na meritocracia.
Primar, defender, manter e aperfeiçoar a política de reajuste salarial real para
todas as faixas do funcionalismo público municipal, respeitando a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
Aprimorar a discussão e a busca por soluções de modo conjunto e colegiado
com os servidores de todas as categorias do município, mediante respeito à
“Mesa de Permanente de Negociação” criada pela gestão em 2013 e em
permanente diálogo com as entidades sindicais;
Sobre as entidades sindicais, manter e reforçar o respeito e a atenção para com
as mesmas, legítimas representantes dos servidores que são.
Avançar no cumprimento das obrigações e direitos do servidor (progressões e
gratificações, por exemplo). Manutenção e defesa dos direitos dos servidores.
Realização de concursos públicos.
Redesenhar, fortalecer e efetivar sistema de planejamento e gestão de pessoas,
de previdência, de aquisições, de tecnologia de informações, de controle
patrimonial, bem como de atendimento aos servidores e aos cidadãos.
Desenvolver um portal de compras municipal, automatizando o processo de
licitação e compras governamentais.
Criar banco de fornecedores e de preços municipal.
Desenvolver e executar Plano Diretor de Tecnologia de Informação para o
Município.
Incentivar a participação da sociedade na definição de prioridades, na elaboração
e execução das políticas, fortalecendo a função da ouvidoria no âmbito da
administração municipal.
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Aprimorar o papel da Escola de Governo como propulsora do desenvolvimento
profissional, envolvendo os agentes que operam as políticas públicas, assim
como os que tomam as decisões.
Aperfeiçoar os mecanismos de Transparência, primando pela execução integral
da Lei de Acesso à Informação (LAI).
Estimular a participação social no controle da gestão, empoderando a sociedade
e estimulando o exercício da transparência.
Elevar os atuais indicadores de Transparência da capital alagoana, em
articulação com instâncias como Ministérios Públicos Estadual e Federal,
Controladorias do Estado e da União, ONGs e sociedade civil.

Mobilidade, Trânsito e Transporte

















Desenvolvimento de grandes projetos viários, com empenho político e técnico
nos projetos já aprovados pelo Governo Federal e empréstimos internacionais.
Implementar BRT/Corredor Exclusivo de Ônibus Cachoeira do Meirim
Implementar BRT/Corredor Exclusivo de Ônibus Menino Marcelo.
Implementar BRT/Corredor Exclusivo de Ônibus Márcio Canuto/Josepha de
Mello (Eixo Leste/Oeste).
Implementar BRT/Corredor Exclusivo de Ônibus Juca Sampaio, Muniz Falcão/
Rotary
Seguir apoiando o projeto do VLT Fernandes Lima/Durval de Goes Monteiro
(Previsto na Transição da Terceira Fase da Licitação do Transporte Público.
Projeto a cargo dos governos Estadual e Federal).
Seguir apoiando projeto de expansão do VLT/CBTU para Jaraguá e
Mangabeiras.
Consolidação do modelo de transporte advindo da Licitação dos Transportes,
otimização e melhoria da qualidade do Sistema Integrado de Mobilidade de
Maceió (SIMM).
Implantação da integração total do sistema mediante uso do cartão SIMM
(Cartão Bem Legal).
Terminais e Abrigos: Reforma e ampliação dos 5 terminais ainda não
executados nessa gestão (Graciliano Ramos, Pontal, Santos Dumont, Eustáquio
Gomes, Henrique Equelman); Construção das Estações de Transbordo de
Jaraguá, Av. Menino Marcelo e Cruz das Almas);
Aquisição de 300 abrigos de ônibus;
Apoio à modernização da frota e valorização dos profissionais de táxi, escolar e
transporte de turismo;
Transportes não motorizados: Construção de infraestrutura de calçadas e
ciclovias em todas as novas vias em construção na cidade; Continuidade e
ampliação da política de reforma de calçadas e implantação de ciclofaixas nos
bairros; Implantação das ciclorrotas e encaminhamento e aprovação da Lei do
transporte não motorizado de Maceió.
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Ações educacionais e enérgicas com ênfase na política de redução nos índices de
acidentes na capital, priorização de pedestres e veículos não motorizados, a
otimização por meio da Engenharia de Tráfego e a tecnologia das vias já
existentes (sinalização horizontal, vertical adequada e modernização e
sincronização semafórica).
Projeto para instalação de rede Funiculares/Planos Inclinados nas encostas de
Maceió.
Universalização da acessibilidade no sistema de transportes da capital.

Desenvolvimento Econômico,
Empreendedorismo




















Abastecimento,

Emprego

e

Renda

e

Implantar Pontos de Comercialização Fixos nas redes dos Shoppings da Capital
(Administração do Conselho).
Criar um Fundo Municipal de Economia Solidária.
Instituir metodologia padronizada para capacitação e avaliação dos
empreendimentos (Catadores e Grupos Produtivos).
Criar feiras itinerantes nas praças da cidade.
Incluir os grupos nos espaços de comercialização públicos (Mercado Artesanato,
Shopping Popular etc.).
Criar o Selo Municipal de Economia Solidária, com o objetivo de qualificar os
empreendimentos que estiverem obedecendo aos princípios da Política de
Economia Solidaria e do Meio Ambiente.
Criar o Sistema para cadastramento dos catadores individuais.
Criar Centros Públicos de Coleta, Triagem e Reciclagem por território para os
catadores individuais.
Aumentar a inserção de jovens no mercado de Trabalho, por meio de oficinas de
orientação, para que possam empreender sua vida e seu futuro com mais
conhecimento e segurança.
Criar o Programa Aprendiz, com a SEMTABES intermediando junto ao
empregador a inclusão de jovens estudantes de 16 a 21 anos, para uma
experiência no campo profissional.
Instituir um Programa Municipal de Qualificação – voltado para quem está
desempregado ou busca o primeiro emprego.
Fomentar ações do Programa “Maceió Mais Empreendedor”, junto aos Órgãos
Municipais, com foco na promoção do Desenvolvimento do Empreendedorismo
Local.
Fomentar ações junto as entidades representativas do Setor Público e Privado
para a Promoção do Desenvolvimento Econômico Sustentável no Município.
Mapear e identificar as Potencialidades Locais no município de Maceió para
atração de Empresas Âncoras.
Implementar ações da área de empreendedorismo na Lei Geral no Município, em
busca do Desenvolvimento Econômico Sustentável.
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Fomentar Projetos de Inovação na área de Empreendedorismo, junto às
Faculdades e Universidades no Município.
Articular ações para o Controle de Ocupação de Solo e Ordenamento no
Município, baseado no Plano Diretor e Código de Postura do Município.
Estimular a elaboração de Projetos relacionados à Infraestrutura Local,
revitalização de Áreas Urbanas e prédios históricos, bem como a criação de
Novos de Equipamentos Turísticos.
Modernizar a gestão de Mercados Públicos: fortalecimento institucional,
reforma dos equipamentos e requalificação urbana do entorno, através de
parcerias, consolidando-os como importantes polos de desenvolvimento
econômico locais (Fernão Velho, Bebedouro, Jaraguá, Jacintinho) e regionais
(Complexo da Produção, Tabuleiro e Benedito Bentes).
Padronizar as Feiras Livres existentes: padronização das barracas das feiras
livres já existentes, através de parcerias, possibilitando um convívio saudável
entre moradores, feirantes e consumidores.
Modernizar o sistema de arrecadação: inserção dos permissionários e feirantes
cadastrados no sistema de arrecadação da Secretaria Municipal de Finanças.

Infraestrutura


Por meio de recursos do CAF (Comitê Andino de Fomento), implementar o
Programa Revitaliza Maceió. O Programa tem como objetivo geral ampliar o
saneamento básico no município, a partir da implantação de rede coletora de
esgoto e tratamento de riachos que recebem contribuições indevidas de esgoto,
bem como propiciar melhorias na mobilidade urbana, a partir da construção de
novas vias que interligarão bairros importantes da cidade, oferecendo melhores
alternativas aos pedestres, ciclistas e condutores de veículos, reduzindo-se os
congestionamentos verificados, interligando regiões isoladas e propiciando o seu
desenvolvimento socioeconômico. O Revitaliza Maceió possui 03 (três)
componentes de atuação:
Requalificação Urbana
a) Revitalização de praças
b) Contenção e requalificação de orla
Saneamento Urbano
a)
b)
c)
d)

Implantação de jardins filtrantes
Combate às línguas negras na orla marítima de Maceió
Implantação de esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem
Irrigação de jardins utilizando águas de reuso

Eleições 2016

8
Coligação Pra Frente Maceió

Mobilidade Urbana
a)
b)
c)
d)
e)

Implantação de eixos viários
Construção de viaduto no Bom Parto
Revitalização de vias públicas
Pavimentação e drenagem em diversos bairros
Pavimentação de 600 vias

Áreas de atuação do Revitaliza Maceió

Está previsto pelo Programa a atuação em diversos bairros de Maceió entre as obras
financiadas e de contrapartida. Entre os bairros a serem atendidos estão:

















Cruz das Almas
Bom Parto
Cidade Universitária
Clima Bom
Santa Amélia
Tabuleiro do Martins
Riacho Doce
Ipioca
Jardim Petrópolis
Chã da Jaqueira
Canaã
Santa Lúcia
Farol
Poço
Ponta Grossa



















Programa de Requalificação Urbana e Ambiental da Orla Lagunar de Maceió: o
Programa de Requalificação Urbana e Ambiental da Orla Lagunar de Maceió
será uma iniciativa da Prefeitura de Maceió com fomento do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento). Por meio de melhorias de infraestrutura
urbana, nova malha viária, construção de novas áreas habitacionais para a
comunidade afetada, dando condições dignas aos moradores dos assentamentos
precários situados nos bairros da Levada, Bom Parto, Mutange e Bebedouro. O
Programa proporcionará também a recuperação ambiental da orla lagunar com a
retirada dos assentamentos precários e realização de obras de saneamento básico
no local; e a construção de nova malha viária para desafogar o fluxo veicular das
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Guaxuma
Benedito Bentes
Bebedouro
Jacintinho
Ouro Preto
Antares
Serraria
Jardim Petrópolis
Pitanguinha
Centro
Jacarecica
Pajuçara
Jatiúca
Ponta Verde
Pontal da Barra
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principais vias da parte baixa da capital, interligando os bairros da Levada, Bom
Parto, Mutange até Bebedouro. Também serão construídos na região
equipamentos públicos como praças, creches, escolas, postos de saúde etc.
Requalificação urbanística do Pontal da Barra
Construção da Via Lagunar
Urbanização da orla da Praia da Sereia
Urbanização da orla de Jacarecica à Guaxuma
Requalificação Urbanística do Pátio de Jaraguá
Construção do Corredor - Praça Carlos Nogueira
Urbanização do Corredor Vera Arruda etapa final (área remanescente)
Revitalização da Praça Muniz Falcão (Pç. Do Skate)
Revitalização da Praça Lyons
Requaliﬁcação das praças Dom Pedro II, Sinimbu, Martírios e outras
Requaliﬁcação do espaço físico da Praça Braulio Cavalcante Montepio dos
Artistas
Projeto de duplicação da Avenida Menino Marcelo (Via Expressa)
Projeto de duplicação da Avenida Durval de Góes Monteiro

Limpeza e Iluminação















Implementar Programa "Ilumina Maceió", com substituição das luminárias da
capital por luminárias de LED. Já há "piloto" do Programa, na localidade Cidade
Sorriso II, no Benedito Bentes, e em pleno funcionamento na Orla de Maceió.
Reforço no Disk Luz telefônico e on line. Integração do Disk Luz para as
plataformas on line (mobile/smartphones).
Amplificar as ações de iluminação nos bairros com maior vulnerabilidade social,
colaborando no enfrentamento da violência.
Contratação das Cooperativas de Catadores de Lixo para executarem a coleta
seletiva no Município de Maceió;
Criar na região lagunar, os pontos de recebimento da casca do sururu para o
beneficiamento e utilização como adubo e ração animal pela agricultura familiar;
Implantar mais 10 Ecopontos em Maceió para o recebimento de restos da
construção civil, volumosos e recicláveis;
Ampliação dos Programas Gari Comunitário e Varre Grota para todas
Comunidades de Maceió;
Ampliação dos mutirões de limpeza nos bairros;
Criação do “Disque Limpeza” e aplicativo para smartphone, onde o cidadão
poderá fazer denuncia de descarte irregular e pontos de lixo, solicitar o
atendimento em domicilio para coletar volumosos (eletrodomésticos, moveis
velhos etc.), legislação ambiental, cadastramento na coleta seletiva etc.;
Campanha de conscientização da política reversa nos grandes geradores;
Ampliação do programa das barragens hidráulicas, tendo como meta dobrar o
número de barragens;
Implementação da coleta seletiva em todos os órgãos públicos do Município.
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Meio Ambiente


















Implantação do projeto de jardins filtrantes no Riacho Salgadinho: a proposta é
de utilizar paisagismo funcional por meio do qual as raízes de plantas aquáticas
específicas conseguem filtrar poluentes – a ideia é levar a técnica para outros
riachos da capital;
Continuação da coleta seletiva por contêineres: a iniciativa da Prefeitura busca
aumentar os pontos de descarte adequado de resíduos sólidos em contêineres
que, em capacidade máxima, têm o material recolhido para destinação correta do
lixo;
Implantação de ecopontos para coleta seletiva: com a ação, prioriza-se a
definição de locais espalhados em Maceió que possam servir de pontos de
entrega voluntária de pequenos volumes de entulho, objetos e resíduos
recicláveis para destinação adequada;
Novas reformas e revitalizações de áreas verdes municipais: por entender a
importância de desenvolver espaços públicos completamente revitalizados à
população como uma forma de incentivo ao lazer e convívio num bairro ou
conjunto habitacional, a Prefeitura vai continuar com o trabalho de reforma
dessas áreas em toda cidade;
Criação do Plano de arborização urbana de Maceió: tão importante quanto o
Plano Diretor, a criação do Plano de Arborização Urbana é necessária para o
planejamento e gestão da arborização como poda, supressão, plantio de mudas,
diversificação de espécimes arbóreos, cuidados fitossanitários e parâmetros para
o aumento de áreas verdes em Maceió, orientando a administração pública
municipal a garantir o interesse coletivo dos cidadãos, a preservação e
manutenção do meio ambiente em Maceió;
Segunda etapa da drenagem da orla para minimizar o surgimento de línguas
sujas: com a ação a Prefeitura vai trabalhar para desviar o lançamento de águas
que possam contribuir no surgimento de manchas escuras na orla marítima da
capital, e assim, para melhorara a balneabilidade das praias da cidade;
Revisão da legislação ambiental vigente: a ação centraliza a proposta de rever a
legislação ambiental para atualizá-la e aprimorá-la para o melhor cumprimento
de leis, decretos, portaria e ações normativas que contribuem na preservação do
meio ambiente na capital;
Virtualização dos serviços da Secretaria e implantação da Redesim para facilitar
o licenciamento ambiental: a proposta é desburocratizar serviços e acelerar os
trâmites processuais virtualmente fazendo o uso da internet para simplificação
de serviços;
Montagem de laboratório para análise bioquímica das águas de costa e lagunar
de Maceió: a proposta de montagem de laboratório vai robustecer os trabalhos
de fiscalização e monitoramento da qualidade bioquímica e bacteriológica da
zona costeira e lagunar de Maceió, aperfeiçoando o trabalho da Secretaria e
maior rigor técnico ao desempenho das atividades da Secretaria;
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Ampliação da operação de esgoto clandestino e operações com novos
equipamentos: dada a importância de garantir que galerias de águas pluviais não
recebam esgoto, a Secretaria vai aumentar a fiscalização das galerias para evitar
o lançamento de efluentes que possam gerar línguas sujas assim como tem o
objetivo de responsabilizar culpados, além disso, a Secretaria vai fazer uso de
instrumentos tecnológicos mais específicos e apropriados para essa e diferentes
tipos de fiscalização;
Ações de Educação Ambiental: parte primordial para a formação cidadã, a
continuação dos trabalhos da Sempma será realizada em escolas, atuação em
palestras e realização de eventos temáticos à preservação ao meio ambiente em
diferentes efemérides, a equipe de educação ambiental possui importante papel
para melhorar a conscientização ambiental em Maceió, principalmente nas
escolas da rede pública, associações de bairros e centros de convivência.
Criação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Maceió: pensado para
melhorar os aspectos já em curso no Parque Municipal, que é uma Unidade de
Conservação (UC), o Plano de Manejo vai servir para consolidar o respeito e
todas as prerrogativas que fazem do Parque uma área de proteção, definindo
medidas possam contribuir para o manejo da fauna e da flora de toda a extensão
do Parque;
Implantar Zonas de WiFi livre nas Praças de Maceió, como já acontece na orla;
Criação de mais dois Parques Municipais, um no litoral norte e outro no Farol;
Plantio de árvores nas margens e nascentes dos nossos rios, como Guaxuma,
Meirim etc.;
Ampliar o Programa de adoção de áreas públicas e outorgas onerosas para que o
recurso seja investido diretamente pelas empresas, substituindo multas e taxas;
Utilizar o Gás do Aterro Sanitário para produção de energia;
Elaboração do Inventário Municipal da Emissão de Gases de efeito estufa,
incluindo e intensificando a fiscalização, nas fabricas e nas frotas de ônibus e
caminhões;
Inventário Arbóreo de Maceió indicando locais onde é necessário o plantio de
mudas;
Recuperação ambiental das encostas das grotas e áreas de risco;
Ampliar a participação do Prêmio Maceió Cidade Sustentável para estudantes
Secundaristas e Pós-graduandos;
Intensificar a Fiscalização da SEMPMA utilizando Tecnologia;

Turismo





Realizar Primeiro Plano Municipal Integrado de Turismo ou Plano de
Desenvolvimento Integrado do Turismo de Maceió
Construção de Banheiros Públicos na orla de Maceió
Desenvolvimento de uma plataforma de automação e otimização virtual do
destino Maceió com CRM (Gestão de Relacionamento de Clientes).
Transformar o Experimente Maceió em um dos canais mais engajados
virtualmente no Brasil.
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Implantação do Programa de Comunicação Inteligente do Destino Maceió.
Por meio do incremento no orçamento da Semptur e da primeira contratação de
empresa especializada para promoção turística da capital.
Criação do Observatório de Turismo de Maceió.
Núcleo de coleta, análise e produção de dados e indicadores de desempenho do
turismo estabelecido o perfil da demanda e da oferta turística da capital.
Projeto Maceió Cidade Inclusiva.
Projeto financiado pelo FUMIN (Fundo Multilateral de Investimentos) do BID Banco Interamericano de Investimentos, a fundo perdido. Projeto que irá
trabalhar as comunidades tradicionais pesqueira e marisqueira da lagoa e da vila
de Pescadores do Jaraguá
Programa de Reestruturação dos Centros de Informação Turística de Maceió.
Melhoria e viabilização de novos centros de informação turística e implantação
do CAT Móvel > Minivan adaptada par centro informação turística
Projeto de Qualificação dos Prestadores de Serviço (ambulantes e jangadeiros)
da orla de Maceió. (Praia Viva 2.0)
Recadastramento, ordenamento, qualificação e melhoria da infraestrutura
(mobiliário) dos ambulantes que atuam na faixa de areia da orla urbana de
Maceió. Igualmente o aprendizado acelerado de Idiomas. (Projeto Hablamos
Español)
Planos especiais de desenvolvimento do turismo da subregião turística de Ipioca
e do Pontal da Barra.
Diagnóstico das principais necessidades de infraestrutura e serviços e elaboração
de implantação de ações coordenadas para o desenvolvimento induzido da
atividade turística no bairro de Ipioca e pontal
Implantação da Sinalização Turística de Maceió.
Sinalização descritiva dos principais atrativos.
Programa de Diversificação da oferta turística.
Fomento e reestruturação dos atuais produtos turísticos. E desenvolvimento de
novos produtos (novas piscinas naturais, Jaraguá Vivo 2.0, novo city tour, etc.).

Habitação e Saneamento






Novas Unidades Habitacionais: Dar continuidade à implementação do Programa
Minha Casa Minha Vida com a construção de novos empreendimentos
residenciais, indicados no Plano Local de Habitação e Interesse Social, voltados
à população de baixa renda para reduzir o déficit habitacional da capital;
Ampliar os Serviços de Regularização Fundiária
Conclusão do Plano Local de Habitação de Interesse Social visando definir as
prioridades de regularização fundiária no âmbito municipal;
Reestruturar o Departamento de Regularização Fundiária da SMHPS para
otimizar o resultados obtidos pelo setor visando reduzir a informalidade que
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cerca a posse e propriedade de imóveis espalhados por todos os bairros da
capital, garantindo melhorias físicas nas regiões afetadas sempre que necessário
Implantação de setor voltado à resolução de dúvidas acerca de regularização
fundiária para nortear a população acerca dos procedimentos administrativos e
jurídicos inerentes à realização da regularização fundiária de imóveis;
Ampliação dos Serviços de Saneamento
Conclusão do PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico) de Maceió e
conseqüente implantação das ações nele previstas para melhoria e otimização do
saneamento básico na capital impactando diretamente na qualidade de vida do
maceioense;
A implantação do PMSB implicará na redução/eliminação da poluição das orlas
lagunar e marítima, além dos córregos e rios da capital, com serviços de
drenagem urbana, ampliação do sistema de coleta/tratamento/destinação dos
esgotos sanitários, melhorias e ampliação no abastecimento de água e, por fim,
ampliação/melhorias da qualidade dos serviços de coleta e tratamento dos
resíduos sólidos gerados pela população da capital;

Cultura










Fortalecer a política de editais, implantada na gestão municipal a partir de 2013,
ampliando o acesso e a democratização dos recursos públicos para a Cultura;
Incrementar a receita além do orçamento, a partir da captação de recursos
provenientes de outras fontes financiadoras (Governo Federal, Emendas
Parlamentares, Agências de Fomento, etc);
Fomentar a Cadeia Produtiva da Cultura, promovendo a contínua geração de
trabalho e renda, a partir das ações desenvolvidas dentro do Calendário Cultural
da Cidade de Maceió;
Aumentar os investimentos em projetos de Circulação Cultural nos bairros de
Maceió, em atuação junto a outros órgãos da Prefeitura, com foco nas
comunidades de maior vulnerabilidade social;
Ampliar as ações voltadas à formação e capacitação dos que atuam na Cultura,
por meio de oficinas, cursos e seminários;
Promover parcerias com instituições e agentes da iniciativa privada, com foco
em projetos culturais que promovam o desenvolvimento sustentável da cidade;

Esporte e Lazer




Ampliação do Circuito Popular de Corridas de Rua: a proposta busca concentrar
as corridas custeadas pela Prefeitura em bairros e regiões mais periféricas da
capital, priorizando a movimentação desses locais, gerando integração entre os
corredores baseados na promoção da saúde, qualidade de vida e bem-estar com
mais de mil inscritos;
Ampliação das academias de ginástica ao ar livre: a ideia é aplicar a eficiente
proposta da primeira academia ar livre de Maceió, montada na Jatiúca, para
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aumentar a quantidade de academias ao ar livre e a baixo custo (doação de
garrafas PET para reciclagem) em bairros mais populosos de Maceió;
Criação de dois novos núcleos do Praia Acessível: a ideia é criar dois novos
núcleos na orla da capital, além da Pajuçara, do Praia Acessível que é uma ação
social que oferta atividades paradesportivas e de lazer destinadas a pessoas com
algum tipo de deficiência, seja motora, visual, auditiva ou intelectual;
Reforma da Vila Olímpica Lauthenay Perdigão: com a reforma da Vila o espaço
será mais arborizado, com pista para corridas e caminhadas para ser um local
ainda mais acolhedor para famílias da região que vão encontrar na Vila uma
nova opção de lazer como um espaço centralizador para moradores dos
conjuntos Village Campestre I e II, Graciliano Ramos, Acauã, Denisson
Menezes que além das ofertas de esporte e lazer oferecidas pela equipe de
educação física da Semel, buscam o Cras Denisson Menezes para serviços de
assistência social;
Reforma do Ginásio Arivaldo Maia: situado no bairro do Jacintinho, o ginásio
tem um potencial agregador gigantesco por servir como cenário para várias
ações sociais do bairro e também da Prefeitura e a reforma desse importante
equipamento vai melhorar as condições físicas estruturantes do ginásio;
Reativação do Conselho Municipal do Esporte e do Fundo Municipal do
Esporte: a proposta ativar o conselho que tem como meta definir políticas
públicas e diretrizes para o crescimento de ações esportivas em Maceió e, com
fundo municipal, criar ainda mais transparência com o fomento do esporte na
capital;
Requalificação dos campos de várzea: a proposta é melhorar a estrutura dos
campos conhecidos por “torrão” com instalação de traves, arquibancada e
pintura;
Criação de área náutica para SUP, kitesurf e esportes náuticos: a ideia é tentar
viabilizar/delimitar uma área no mar para esportes náuticos;
Captação de grandes eventos esportivos
Ativação do projeto no Ritmo da Rua: a proposta é criar atividades físicas e
esportivas em bairros e conjuntos habitacionais mediante entrega de kit com
equipamentos a baixo custo para associações comunitárias;
Criação de mais núcleos do Viva Vôlei: trata-se de pleitear a criação de novos
núcleos do Viva Vôlei - de iniciação ao Vôlei para crianças de escolas
municipais com instrução de estagiários/monitores da Secretaria em bairros mais
carentes;

Assistência Social




Ampliação de atendimento para população em situação de vulnerabilidade
social, com aumento de equipe de abordagem social e Casa de Passagem para
atendimento de Pessoa Idosa em vulnerabilidade;
Aumento em 100% do número de usuários atendidos pelo Serviço de
Convivência e Fortalecimento de vínculo;

Eleições 2016

15
Coligação Pra Frente Maceió











Ampliação no número de refeições e modernização do Restaurante Popular de
Maceió;
Consolidação da rede descentralizada de Cadastro Único e Bolsa Família.
Viabilização de maior inserção em programas de assistência;
Implantação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, visando captação de recursos
específicos;
Estruturação dos Centros de Referência Especializados em Assistência Social e
dos Centros de Referência de Assistência Social, conforme crescimento
populacional;
Implantação do Conselho de Promoção e Igualdade Racial;
Apoio e desenvolvimento de políticas assistências para dependentes químicos.
Fomentar, promover e apoiar as ações de Economia Solidária no município, em
parceria com outras pastas que atuam nesta área.
Apoio integral aos Conselhos Tutelares e seus membros.
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