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Hugo Wanderley

A 

presento a todos este 
novo produto da Asso-
ciação dos Municípios 

Alagoanos, que é a Revista 
AMA Notícias. Mensalmen-
te iremos abordar assuntos 
de interesse dos municí-
pios e orientações técnicas 
que sirvam de contribuição 
para o fortalecimento da 
gestão.

E inicio esta minha pala-
vra inicial abordando um 
tema relevante para todos: 
o retorno seguro às aulas 
presenciais e acolhedor a 
nossos alunos.

Estes dois últimos anos, 
a pandemia do Covid-19 
nos obrigou a aprender for-
matos novos para manter 
o aprendizado. Se antes o 
momento já demandava 
atenção, agora, diante de 
protocolos e novos hábi-
tos, ele requer ainda mais 
cuidado

Ao mesmo tempo em que 
as famílias precisam se 
adaptar ao “novo normal”, 
estudantes e a comunidade 
escolar, também lidam com 
os seus próprios medos e 
inseguranças. Defender o 
fechamento das escolas 
no início da pandemia, foi 
sim necessário porque não 
conhecíamos o comporta-
mento do vírus.

Agora, com a vacina ga-
rantida, é hora de abraçar 
novamente nossas crian- Presidente da AMA

ças, jovens e adultos do EJA. 
Espaços físicos estão sen-
do reestruturados e inúme-
ros protocolos de segurança 
sendo executados. Apesar de 
todas essas questões serem 
fundamentais para um retor-
no seguro, também temos o 
olhar para o professor e, por 
isso, defendemos tanto a in-
clusão da categoria nos gru-
pos prioritários de vacina.

Nada supera o encontro no 
espaço escolar, mas enten-
dendo a importância de se 
respeitar os limites possí-
veis deste convívio optamos, 
após muitas reuniões e deba-
tes, em deixar de fora, nesse 
primeiro momento, as crian-
ças atendidas nas creches. 
Os demais terão a segurança 
para voltar, sem aglomera-
ção no recreio, com merenda 
individualizada, e, sempre de 
máscara.

As pesquisas nos dizem 
que a escola é o melhor lugar 
para crianças e jovens. Lugar 
onde não estão expostos a 
violência, principalmente a 
doméstica que, infelizmen-
te, cresceu tanto. Estamos 
prontos para ensinar e aco-
lher. A ofertar saber e cari-
nho. Como gestores acredi-
tamos na educação como a 
principal indutora da trans-
formação social.

PALAVRA DO PRESIDENTE
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Inclusão da “Primeira Infância” no PPA 
será vanguarda na gestão municipal 

A 

Associação dos Municípios Alagoa-
nos (AMA) passa a ser interlocuto-
ra entre equipes municipais, Seplag e 

programa Criança Alagoana (CRIA) para inclu-
são das metas previstas pelos gestores, em 
todas as áreas, dentro do Plano Plurianual.  
 
Com a parceria da Fundação Maria Cecília Vidigal, 
através da plataforma ENAP, os municípios terão 
um curso de capacitação que os tornará aptos, 
também, a receber o selo CRIA de reconhecimento.

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instru-
mento de planejamento de médio prazo de ações, 
abrangendo as diretrizes, os objetivos e as metas 
da administração pública para as despesas de ca-
pital.

O prefeito Adelmo Calheiros, coordenador da 
região Central, liderou o encontro e classificou 
como muito importante a priorização da primeira 
infância no ciclo orçamentário. 

Também sinalizou que a AMA, através do presi-
dente Hugo Wanderley, apoia todas as estratégias 
que tenham como objetivo assegura a vanguarda 
dos municípios na gestão pública.

Com a oferta da capacitação gratuita, técnicos 
multisetoriais, de orçamento e finanças terão con-
teúdos, ferramentas e orientações relacionadas a 
primeira infância e a legislação que a regula.

Também participaram desse encontro secretá-
rios municipais, Larissa Santos da Fundação Maria 
Cecília, Shirley Araújo, do CRIA, Giselda Lins, do Co-
egemas e Neilton Nunes representando a UNDIME.

AMA fomenta a formalização das 
agroindústrias por meio de consórcios

F 

oi através do estímulo e incentivo da Asso-
ciação dos Municípios Alagoanos (AMA) na  
formação de consórcios públicos, que Alago-

as se transformou em um dos estados mais con-
solidados no assunto, se tornando referência em 
todo país.

Em  02 de agosto, o presidente da AMA, o  
prefeito Hugo Wanderley, e o prefeito de Dois  
Riachos, Ramon Camilo, que também é  
presidente do Consórcio para o Desenvolvimento 
da Região do Ipanema (CONDRI), participaram de 
uma reunião online com a Rede Nacional de Con-
sórcios Públicos para estimular a formalização das 
agroindústrias e viabilizar a adoção dos municípios  
compartilhando os custos por meio dos consór-
cios.

O objetivo do encontro online foi de reunir os 
agentes para formalização e o engajamento na  
implantação dos consórcios. 

O prefeito Ramon Camilo ressaltou que a AMA e 
o CONDRI estão à disposição da entidade para fu-
turas parcerias e projetos que venha a fortalecer o 
movimento dos consórcios nos municípios alago-
as e que possam trazer ainda mais benefícios aos 
municípes, auxiliando no serviço prestado pelas 
prefeituras.

Estiveram presentes os representantes do Go-
verno Federal, Ministério da Agricultura, Secreta-
ria Estadual, prefeitas, prefeitos, parlamentares, 
presidentes e superintendentes de Consórcios 
Públicos e secretários municipais de Agricultura.

O prefeito Ramon Camilo, destaca 
papel da AMA na formalização dos 
consórcios para o desenvolvimento 
dos municípios

O prefeito Adelmo Calheiros 
coordenou a reunião que discutiu 

o tema

INSTITUCIONAL
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Santa Luzia do Norte é homenageada por 
se destacar na vacinação da Covid-19

O presidente do Cosems-AL Rodrigo Buar-
que concedeu em 12 de agosto, certifica-
do de reconhecimento público ao muni-

cípio de Santa Luzia do  Norte pelos resultados 
alcançados na operacionalização da Campanha  
Nacional de Vacinação Contra a Covid-19.

A Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas 
(Sesau), que foi representada pelo superinten-
dente estadual da Vigilância em Saúde, Herbert 
Charles Barros, foi parceira na homenagem que 
contou com a presença da secretária municipal 
de Saúde Cláudia Gomes e do prefeito Márcio 
Lima.

 
O município foi o primeiro de Alagoas a concluir a 
vacinação da primeira dose na população acima 
de 18 anos.

Rodrigo e equipe do Cosems conheceram in 
loco a dinâmica do trabalho da SMS e da equipe 
do PNI que resultou na histórica marca de vacinar 
com a primeira dose todo o público citado.

Homenagem foi prestada 
pelo presidente de COSEMS-AL
Rodrigo Buarque

MUNICÍPIOS

Esta conquista foi possível 
graças ao envolvimento da 
SMS, da gestão municipal e 
da comunidade, bem como 
o apoio do Cosems-AL e da  
Sesau, que se refletem neste 
êxito.

“

” disse o presidende do Cosems-AL

FORMAÇÃO

AMA e ATRIAL capacitam técnicos municipais 
em curso sobre Gestão de Tributos

A 

Associação dos Municípios Alagoanos 
(AMA) em parceria com a Associação dos 
Tributaristas de Alagoas (Atrial), capacitou 

mais de 100 técnicos municipais durante o Curso 
de Gestão de Tributos que aconteceu de forma on-
line entre os dias 24 e 26 de agosto.

Durante as 12h de formação, os participantes 
foram apresentados aos principais temas relacio-
nados às questões tributárias municipais, como a 
criação dos tributos, suas limitações, auditorias e 
retenções, além de tratar sobre os sistemas, es-
trutura e educação fiscal nos municípios.

Para o Gerente de Apoio Institucional da AMA, 
Pedro Ferro, a realização do curso faz parte de 
uma gama de especializações oferecidas pela en-
tidade que auxilia e melhora o serviço oferecido 
pelas prefeituras.

102 42
TÉCNICOS MUNICIPAIS

 CAPACITADOS MUNICÍPIOS

DE

12H 12
DE CAPACITAÇÃO PALESTRANTES

O curso foi transmido via plataforma Zoom para 
os inscritos, que receberam certificados, e tam-
bém pelo Youtube, para acessos posteriores ao 
conteúdo ministrado pelos palestrantes. 
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Barra de São Miguel será contemplada com a 
construção de nova subestação de energia elétrica

Um fornecimento de energia elétrica de quali-
dade é essencial para o crescimento da eco-
nomia e do turismo em qualquer lugar do 

mundo. Seguindo essa tônica, a Equatorial Energia 
Alagoas, anunciou durante a solenidade pela co-
memoração aos 58 anos de Emancipação Política 
do município da Barra de São Miguel, em 02 de 
agosto, a construção da nova subestação de ener-
gia elétrica, que irá beneficiar quase 30 mil habi-
tamtes do Litoral Sul alagoano.

 
Para realizar a construção, a Equatorial irá in-

vestir R$ 22,9 milhões e o principal objetivo será 
aumentar a capacidade do sistema, melhorando 
a qualidade do fornecimento de energia elétrica, 
para fomentar o turismo, a chegada de novos ne-
gócios na região e ainda os moradores do municí-
pio e do entorno.

Além de gerar oportunidades de novos negó-
cios, a nova subestação também trará melhorias 
para a rede hoteleira já existente. O prefeito Bene-
dito de Lira destacou a parceria com a Equatorial 
e parabenizou a empresa por todo empenho em 
construir mais essa subestação. “Teremos uma 
nova Barra de São Miguel e com a energia muito 
melhor e de mais qualidade”, disse.

Aniversário de Marechal Deodoro é marcado por 
inaugurações, ordem de serviços e ações sociais

Inaugurações e geração de empregos marcaram 
os primeiros dias de comemoração dos 430 anos 
de fundação de Marechal Deodoro e 194 anos de 

Manuel Deodoro.

Caravana “RG na Mão”: A ação da Prefeitura de 
Marechal Deodoro em parceria com Instituto de 
Identificação beneficiou os deodorenses, emitindo 
de forma gratuita a 1ª e 2 ª via da carteira de iden-
tidade para as famílias de baixa renda.

Obras por toda cidade: Foram inauguradas as 
pavimentações das ruas Pergentina Pedrosa, em 
Taperaguá, e Aratu, no Francês. Na rua Pergentina 
Pedrosa, também foi dada a Ordem de Serviço para 
a substituição imediata da iluminação em Led. 
Profissionaliza Marechal: iniciativa que vai capa-
citar e gerar empregos diretos a 200 deodorenses 
até dezembro.

Educação: foram entregues duas creches e uma 
escola, nas comunidades do Denisson Amorim, 
Terra da Esperança e Vila Altina.

Orla Lagunar: O prefeito Cacau inaugurou a revita-
lização da espaço da Massagueira de Baixo, com 
área para lazer e ativiades físicas.

MUNICÍPIOS

A OBRA ESTÁ PREVISTA PARA 
INICIAR AINDA NO PRIMEIRO 
SEMESTRE  DE 2022 E O 
TERRENO JÁ FOI ASSEGURADO
PELA PREFEITURA.

FESTIVIDADES

As melhorias vão ofertar mais confiabilidade e 
também possibilitarão a instalação de novos em-
preendimentos, contribuindo para o fortalecimen-
to do desenvolvimento econômico da cidade e dos
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Presidente da AMA participa lançamento 
do programa Alagoas de Ponta a Ponta

O presidente da Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA), Hugo Wanderley, esteve 
no município de Dois Riachos para o lança-

mento do programa estadual Alagoas de Ponta a 
Ponta. A iniciativa vai atuar em cerca de 40 dis-
tritos e povoados alagoanos, conectando-os às 
cidades, com um investimento superior a R$ 400 
milhões, recursos próprios do governo estadual.

Quero parabenizar e 
agradecer ao governador 
Renan Filho, porque ações 
como essas vão auxiliar 
o desenvolvimento dos 
municípios e trazer mais 
condições à população”afirmou Hugo Wanderley.

A largada foi dada no distrito de em Dois Ria-
chos, que será beneficiado com a pavimentação 
asfáltica do acesso à comunidade, interligando-a 
à BR-316. 

“Depois que fizemos o acesso a todas as cida-
des, agora vamos ligar também vários distritos 
importantes às sedes dos municípios, o que vai 
melhorar e muito a vida das pessoas”, afirmou Re-
nan Filho, ao lado do prefeito Ramon Camilo.

O objetivo do programa é proporcionar mais 
mobilidade, qualidade de vida e desenvolvimento 
socioeconômico aos moradores dos povoados es-
palhados por todas as regiões do estado.

Em Pai Mané, o Alagoas de Ponta a Ponta vai 
investir R$ 9,2 milhões, recursos do governo es-
tadual, na pavimentação dos 5,7 quilômetros que 
conectam o distrito à BR-316, em Dois Riachos.

O prefeito Ramom Camilo informou que a im-
plantação da nova rodovia vai beneficiar direta-
mente mais de 2 mil moradores. 

“A construção dessa pista ultrapassa as pes-
soas que moram aqui. A perspectiva do município, 
além de tudo, é alavancar o turismo e o setor pro-
dutivo dessa região”, destacou Ramon Camilo.

Programa visa pavimentar  
os acessos de 40 distritos e 
povoados dos municípios.

INSTITUCIONAL

DE ACORDO COM O GOVERNADOR RENAN 
FILHO, ATÉ O FINAL DE  2022, CERCA DE 
40 ACESSOS SERÃO FEITOS E ENTREGUES.

O PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A 
PONTA IRÁ BENEFICIAR, DIRETAMENTE, 
CERCA DE 250 MIL HABITANTES. 

“
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Municípios retomam 
aulas presenciais

A 

inda está longe do normal que esta-
mos acostumados, mas aos poucos a 
vida e as relações sociais vão voltan-

do ao que era. Com protocolos de seguran-
ça impostos pela pandemia de Covid-19, as 
crianças e os jovens retomam às aulas nos 
municípios alagoanos no mês de agosto. 

Ao longo desse 1 ano e 5 meses muita 
coisa mudou, reaprendemos a conviver de 
forma segura: máscaras nos rostos, álcool 
na mão, cumprimentos pelos cotovelos e, 
aos poucos, vacina no braço. A luta dos 102 
prefeitos e prefeitas alagoanos para que a 
população não fosse prejudicada foi imensa. 

A Associação dos Municípios Alagoanos 
(AMA) promoveu inúmeras reuniões entre 
as cidades, Estado, Assembleia Legislativa e 
União dos Dirigentes de Educação (Undime). 
O objetivo era sempre de preparar um cro-
nograma a partir de amplo diagnóstico, ela-
borado de forma conjunta entre Educação e 
Saúde. 

Segundo um estudo realizado pela Undi-
me no final de julho, 95% dos municípios res-
ponderam que já estavam com seus protoco-
los de retorno às aulas presenciais prontos e 
a maior parte dos municípios estavam com o 
retorno planejado para agosto. Dos 101 mu-
nicípios que responderam a pesquisa, 25 já 
haviam retomado às aulas e a outra grande 
maioria faria o retorno em agosto de forma 
híbrida.

A retomada na Educação acontece diante 
da melhora do cenário da pandemia, com re-
dução de mortes, casos graves e número de 
infecções, e também devido ao aumento de 
pessoas vacinadas contra o coronavírus.

O grupo de trabalho que conta com a par-
ticipação de prefeitos, UNDIME, ALE, COEGE-
MAS, SEDUC, COSEMS e UFAL avaliou como 
“tranquilo e sem intercorrências” o retorno 
às aulas em 63 municípios. Com o avanço da 
vacinação para os adolescentes e a conclu-
são do ciclo vacinal, o próximo passo é iniciar 
o retorno da educação infantil e das creches .

Muitas escolas precisaram ser reforma-
das com adequações. Além da manutenção 
usual como as pinturas e consertos pontu-
ais na estrutura e mobília, muitos municípios 
distribuíram tapetes sanitizantes e álcool 
em gel, construíram mais pias para higieni-
zação das mãos e equiparam professores e 
funcionários com os Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs). O distanciamento en-
tre as carteiras foi outro ponto importante 
que todos os municípios tiveram atenção.

O Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef) também foi uma parceira nesse 
quesito. Em uma reunião promovida pela 
AMA, representantes da Unicef apresen-
taram para os municípios uma estratégia 
composta por uma metodologia social e uma 
ferramenta tecnológica disponibilizadas 
gratuitamente para estados e municípios.

Após longos debates, discussões e forte interlocução da AMA,
 alunos da rede municipal de ensino voltam às salas de aula

DÉBORA MUNIZ
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Merenda escolar pode vir 
da agricultura familiar

Durante as discussões para o re-
torno, a AMA voltou a reunir edu-
cadores, gestores e UNDIME para 

avaliar alguns itens importantes para 
o retorno escolar como merenda, com  
inclusão dos alimentos da agricultura  
familiar.

A União das Cooperativas (Unicafes), 
voltou a apresentar o programa Merenda 
Legal, que tem como objetivo instrumen-
talizar consórcios, fazer chamadas unifi-
cadas e , a partir da demanda, posicionar o 
agricultor e as cooperativas de acordo com 
as necessidades municipais. 

“É um desafio organizar a produção”, dis-
se o prefeito Jorge Dantas, que participou 
da reunião ao lado do vice-presidente, pre-
feito Fernando Sérgio que vem conduzindo 
a discussão em torno do retorno seguro.

Ao criar uma rede colaborativa, o pre-
sidente Antonino Cardozo diz que Alagoas 
pode ser um exemplo nas ações do PNAE.

A nutricionista Ana Luna, delegada do 
Conselho Regional de Nutrição, acredita 
que o Estado tem condições de atender a 
essa demanda, principalmente porque o 
cardápio é feito conforme a sazonalidade. 

Mesmo com o retorno híbrido, a nu-
tricionista alertou para o atendimen-
to dos 200 dias, e sugeriu a compra 
da agricultura familiar, inclusive para 
construção de kits com os recursos  
existentes especificamente para isso.

“É um desafio organizar a produ-
ção”, disse o prefeito Jorge Dantas, que  
participou da reunião ao lado do vice-pre-
sidente, prefeito Fernando Sérgio, que 
vem conduzindo a discussão em torno do  
retorno seguro.
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Foi   publicada   a    Portaria  2.010/2021,   que   
credencia, em caráter excepcional, os esta-
belecimentos de saúde  como Centros Co-

munitários de Referência para Enfrentamento da 
Covid-19 e Centros de Atendimento para Enfren-
tamento da Covid-19 e ainda concede incentivo fi-
nanceiro federal para o custeio deles.

O Anexo I da normativa lista os Municípios ap-
tos ao recebimento de incentivos financeiros que 
foram credenciados temporariamente como Cen-
tros Comunitários de Referência para Enfrenta-
mento da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021. 

Já para os Centros de Atendimento para Enfren-
tamento da Covid-19 estão listados no Anexo II da 
Portaria os Municípios credenciados temporaria-
mente como Centros de Atendimento para Enfren-
tamento da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021.

Os recursos serão transferidos em parcela úni-
ca, referentes ao custeio dos Centros nas compe-
tências financeiras julho, agosto e setembro de 
2021. A prestação de contas sobre a aplicação des-
ses recursos será realizada por meio do Relatório 
Anual de Gestão (RAG). 

Portaria estabelece repasse financeiro 
aos Municípios para o custeio dos 

Centros de Enfrentamento à Covid-19

AMA é destaque na evolução da vacinação contra a  
Covid-19 em Alagoas 

“Não há dúvidas sobre isso. O que vai levar cada 
município a superar a pandemia é a vacinação em 
massa da população, porque temos um inimigo 
em comum: o vírus SARS-CoV-2, que é conhecido 
como Coronavírus, que tem uma letalidade ele-
vada especialmente por causa de mutações e va-
riantes genéticas”. 

Ainda em março, o presidente da Associação 
dos Municípios Alagoanos (AMA), prefeito Hugo 
Wanderley, defendeu a aproximação do diálogo 
entre gestores e o Estado para acelerar, dentro 
do cronograma, a disponibilidade de doses para 
a população. Com isso, a Comissão da Saúde foi 
criada para um debate permanente com a solu-
ção de caso a caso no processo de imunização.  

Somos reconhecidos por isso. Com o empenho 
da entidade, o Estado já vacinou mais de 70% da 
população adulta com a primeira dose da vacina 

contra a Covid-19, e o resultado já começa a ser 
sentido na rede hospitalar com a redução no nú-
mero de internamentos e mortes da faixa priori-
tária já imunizada. Foram aplicadas em Alagoas o 
imunizante imunizante de dose única (Janssen) e 
de duas doses Astrazeneca, CoronaVac, e Pfizer. 

Desde então, Wanderley intensificou várias 
ações necessárias para que os municípios ala-
goanos cumprissem o pacto da vacinação com 
um trabalho integrado: recebeu pleitos para in-
clusão de grupos prioritários nas campanhas, 
como professores e guardas municipais; iden-
tificou ajustes no sistema do Programa Nacio-
nal de Vacinação (PNI) para que cada município 
apresentasse o andamento da imunização; co-
laborou com os estudos para a adaptação dos 
decretos em nível estadual; e garantiu o aces-
so da população ao código promocional da Uber 
para o trajeto gratuito ao local de vacinação.  

TRANSFERÊNCIAS

SE LIGA NO
PRAZO!

30/09 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MEG-TR
                PARA MUNICÍPIOS ACIMA DE 50 MIL HABITANTES

10/09 - SOLICITAR RECURSOS DE MULTAS 
                RETIDOS, PELO SISTEMA RENAINF

SE LIGA NO
CURSO!

IMPLANTAÇÃO DO MG-TR
08 E 09 DE SETEMBRO | INSCRIÇÕES: AMACURSOS.COM.BR

PREVIDÊNCIARIA COMPLEMENTAR 
14 E 15 DE SETEMBRO | CURSO ONLINE
INSCRIÇÕES: AMACURSOS.COM.BR

30/09 - PUBLICAR O RELATÓRIO RESUMIDO 
                DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 4º BIMESTRE

VACINAÇÃO
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A 

Associação dos Municípios Alagoanos  vem se destacando nos 
últimos anos como uma das entidades municipalistas que mais 
tem capacitado servidores        públicos.

Nos últimos cincos anos foram mais de 80 cursos, contando com a 
participação de quase 8.000 servidores. Isso é reflexo de muito pla-
nejamento e uma análise detalhada das reais necessidades de cada 
município de Alagoas, sendo fundamental para a obtenção de núme-
ros tão expressivos a busca por informações junto aos próprios des-
tinatários das capacitações realizadas, tendo estes desempenhado 
papel fundamental com a sugestão de eventos e orientadores.

Com base nisso, a AMA, por meio do seu setor de Apoio Institucional, 
tem oferecido capacitações com carga horária entre 8h e 16h, nas 
mais diversas áreas como finanças, licitação, saúde, educação, agri-
cultura, gestão pública, emendas parlamentares, compensação pre-
videnciária, enfim, todas as áreas da administração municipal, bus-
cando sempre o que há de mais atual, com palestrantes renomados 
e oriundos de Ministérios, Secretarias Estaduais, Órgãos de Controle 
(TCE, TCU, CGE, CGU, MPE e MPU), além de empresas privadas conve-
niadas à AMA.

Além dos cursos, a AMA tem se voltado também para a realização 
de parcerias com faculdades públicas e privadas e com empresas 
que oferecem capacitações mediante descontos para os servidores 
dos municípios associados, tendo inclusive realizado duas turmas de 
pós-graduação.

Atualmente, essas parcerias contam com quase 600 beneficiados, 
que recebem descontos que vão de 10% até 50%. Tudo isso tem 
como foco principal, garantir a melhoria constante das prestações 
de serviços voltados aos cidadãos, de modo que todos os municípios 
alagoanos possam ter, dentro do seu corpo técnico, pessoas capa-
citadas e aptas a exercerem as suas respectivas funções da melhor 
forma possível.

Há de salientar também, que todos os cursos oferecidos são sem 
ônus para os participantes, que devem ser indicados pelas suas res-
pectivas prefeituras, além de comprovar o vínculo laboral com o mu-
nicípio.

Desse modo, a AMA vem cumprindo com uma das suas principais 
missões institucionais, de modo que os prefeitos e prefeitas tenham 
a Associação como uma extensão das suas prefeituras, garantindo 
assim uma maior eficiência na sua gestão.

Por fim, é necessário que se diga, que a melhor forma de gestão é 
aquela que faz muito com pouco investimento e a AMA, certamen-
te, vem contribuindo de forma significativa para o fortalecimento de 
boas práticas da gestão pública municipal em Alagoas.

PEDRO FERRO
Gerente de Apoio Institucional da AMA

A AMA E O SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS
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AMA acompanha situação de emergência 
em 38 municípios

ESTIAGEM

A 

Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) 
está atenta à situação de emergência em de-
corrência da estiagem em 38 cidades do estado.  

O decreto foi publicado no Diário Oficial da União, na 
última segunda-feira, dia 30 de agosto. Com o reconheci-
mento federal os municípios atingidos podem solicitar re-
cursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 
para atendimento à população afetada.

Técnicos da AMA estão sempre atualizan-
do as informações e documentos necessários 
aos coordenadores municipais das defesas civis. 

“Embora o inverno tenha sido bom em algumas cidades, 
em outras não foi suficiente para o armazenamento. O tem-
po chuvoso já acabou e, por essa razão, é necessário abaste-
cer de água potável à população”, afirmou Hugo Wanderley.  

A Defesa Civil do Estado está enviando nesta terça-fei-
ra, dia 31, o plano de trabalho solicitando recursos no valor 
de R$ 13 milhões para o abastecimento complementar dos 
citados municípios, visto que a operação pipa do Exército 
não é suficiente para suprir as necessidades da população.

Através do decreto, os municípios também têm a garan-
tia da continuidade da operação pipa do Exército.
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Ângela Vanessa 
Prefeita de São José da Laje

01

Decele Damaso 
Prefeita de Coqueiro Seco

03

Fernanda Cavalcanti 
Prefeita de São Luis do Quitunde

05

Cicero Cardoso 
Prefeito de Pindoba

Nicolas Pereira 
Prefeito de Campo Alegre

15

Abrahão Moura 
Prefeito de Paripueira

16

Christiane Bulhões
Prefeita de Santana do Ipanema

18

Elisson Santos 
Prefeito de Passo de Camaragibe

23

Neno Freitas 
Prefeito de Branquinha

24

Zé Pacheco 
Prefeito de São Sebastião

26

Olavo Neto 
Prefeito de Murici

29

Jó Dionisio 
Prefeito de Olivença

29

12

PREFEITOS  
ANIVERSARIANTES
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EMANCIPAÇÕES DO MÊS

17 MAJOR IZIDORO 19 CACIMBINHAS

21 COITÉ DO NÓIA 27 QUEBRANGULO21 OLHO D’ÁGUA DO CASADO

06 MESSIAS 14 OLHO D’ÁGUA GRANDE




