


O Sindjuf/SE compilou informações sobre cada candidato à prefeitura de 
Aracaju, e o resultado é esse guia, cujo objetivo é embasar sua decisão no dia 
da votação. um material em PDF que você pode baixar para consultar sempre que 
quiser e ainda compartilhar para ajudar a difundir conteúdo sério e de qualidade.

 
Sabemos que as eleições municipais estão ligadas às eleições federais, ambos 

os níveis influenciando fortemente um ao outro, e com decisões e projetos 
que interferem em todo o país. Os candidatos a cargos municipais não são 
independentes, estão alinhados com programas de governo de outros políticos, 
além de, a qualquer momento, poderem expandir suas intenções para os âmbitos 
estadual e federal.

Por isso, o Sindjuf/SE considera tão relevante abordar os perfis dos candidatos 
municipais e estaduais, quanto daqueles federais. As informações sobre a atuação 
desses candidatos não se encerram aqui; muito pelo contrário, o intuito é provocar 
a curiosidade no leitor de ir em busca de mais informações, de realmente saber 
quem são eles e, assim, votar de maneira consciente e condizente com aquilo que 
se almeja para um futuro justo.
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Alexis 
Pedrão
{PSOL}

Alexis Magnum Azevedo de Jesus, mais conhecido 
como Alexis “Pedrão”, é professor, tem 34 anos, casado 
e pai de cinco filhos. Nascido em Feira de Santana (BA) e 
criado em Aracaju, onde vive até hoje, é filho de Carlos 
Alberto de Jesus Napute e Sônia Meire Santos Azevedo 
de Jesus, a famosa Professora Sônia Meire, militante de 
esquerda de Sergipe.

Define-se como antibolsonarista, e tem sua campanha 
baseada em direitos sociais e do meio ambiente. Sua 
candidatura tem apoio do Partido Comunista Brasileiro 

(PCB), do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), 
da Frente Favela e do Movimento Afronte de Juventude.

Quanto ao programa de governo, em entrevista ao 
portal JL Política, Pedrão respondeu:

“Temos três questões. Primeiro, um plano de 
emergência nesse momento de pandemia que ainda 
não acabou. Nesse plano, defendemos a criação 
de uma renda básica emergencial no município, 
distribuição de cestas básicas para as pessoas 
em situação de vulnerabilidade, construção de 
moradias populares de forma imediata, para que 
as pessoas possam sair dos barracos e ter uma 
casa digna, assim como gerar emprego, linhas 
de crédito para pequenos e microempresários e 
um plano de proteção da vida, contra a violência 
policial nas comunidades negras. Segundo, uma 
forma de governo que contemple a participação 
popular. Propostas como eleição de secretários, 
descentralizar a gestão a partir de subprefeituras, 
cumprir o artigo 52 da lei orgânica, que determina 



o funcionamento do conselho municipal popular. 
Em terceiro lugar, propostas para desprivatizar a 
nossa cidade, que funciona apenas para os donos 
do poder econômico. Queremos uma Aracaju para 
maioria com investimentos na gestão pública 
e na construção de equipamentos sociais, como 
maternidades, creches, escolas, postos de saúde, 
sem nenhum tipo de privatização e terceirização.”

Outras propostas são: criação da Auditoria da Dívida 
Pública Municipal, com suspensão do pagamento dos juros 
e amortizações de empréstimos públicos; enfrentamento 
à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como forma 
de garantir os devidos reajustes aofuncionalismo e
reorganizar o orçamento com prioridade para os direitos 
sociais; progressividade na cobrança dos impostos 
municipais; recuperação das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e reabertura de leitos fechados nos hospitais; criação 
de uma EPMT (Empresa Pública Municipal de Transporte); 
entre outros.

Ana Carolina Santana Quintiliano Melo é formada 
em Direito pela UFS, pós-graduada pela Universidade 
Federal da Bahia. Militante da causa animal e ambiental, 
atualmente é integrante da Comissão de Defesa dos Direitos 
dos Animais e da Comissão de Direito Socioambiental da 
OAB/SE. É filiada também ao Partido  Socialismo 
e Liberdade (PSOL).

Alexis graduou-se em Direito pela UFS em 2013, 
é mestre  e doutorando em Educação. Atualmente é  
professor de Direito na rede particular de ensino. 
Participou do movimento estudantil da UFS e do  
Movimento Não Pago. Teve passagem pelo 
movimento sindical e atua no movimento negro
sergipano. Foi candidato a deputado estadual em 
2010 e a vereador em 2012.

Vice

Formação e carreira

Veja o plano de governo de Alexis Pedrão aqui.

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SE/31054/426/candidatos/799308/5_1601050685511.pdf


Almeida 
Lima
{PRTB}

José Almeida Lima, atualmente filiado ao Partido 
Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), já foi filiado 
ao antigo MDB e, em 1986, candidatou-se a deputado 
estadual, obtendo a suplência. Nas eleições seguintes, 
em 1990, conseguiu ser eleito para o cargo. Logo em 
seguida, porém, em 1992, foi candidato à vice-prefeitura 
na chapa de Jackson Barreto, que renunciou em 1994 
para se candidatar ao governo do estado. Almeida Lima, 
então, assumiu a prefeitura até o fim do mandato.

Depois, foi candidato ao Senado e à Prefeitura de 
Aracaju, mas somente em 2002 conseguiu se eleger 
senador. Após dois mandatos no cargo, elegeu-se 
deputado federal. Tem passagens pelo PSDB, PMDB e 
PPS. Em 2015, foi nomeado diretor-presidente da Adema 
por seu primo, o então governador Jackson Barreto. Foi 
investigado pela Operação Lava-jato por suspeita de 
ter recebido dinheiro – mais de um milhão de reais – 
desviado da Transpetro, subsidiária da Petrobras, para 
suas campanhas entre 2008 e 2014.

Almeida Lima também chefiou a Secretaria de Estado 
da Saúde, entre 2017 e 2018. Aliás, em sua gestão, ele e 
seu primo Jackson inauguraram um centro de nefrologia 
sem que, de fato, estivesse pronto para funcionamento, o 
que levou o Ministério Público a ajuizar contra os dois ação 
por improbidade administrativa. Mais tarde, foi exonerado 
do cargo por Belivaldo Chagas. Hoje, aos 67 anos, tenta 
novamente a prefeitura e não formou coligação.



O candidato apresentou o plano de governo como 
uma carta de compromisso. Caso seja eleito, diz que vai 
buscar promover os meios financeiros para a construção 
e instalação de um Centro Administrativo Municipal, que 
possa agregar, de forma centralizada e única, todos os 
serviços municipais, à exceção das unidades que, por 
suas finalidades, devam ser descentralizadas para o melhor 
atendimento da população.

Seu programa contempla ainda a recriação do 
calendário anual de pagamento dos salários dos 
servidores; redimensionamento da necessidade de servidores, 
por meio de realocação e concurso público; extinção 
de cargos em comissão excedentes; recomposição 
do fundo de previdência; relacionamento adequado 
com sindicatos e entidades representativas dos 
servidores municipais; entre outros.

Além disso, ele disse que todos os processos de 
licitação pendentes devem ser revistos. Para a Saúde, 
prevê realização de concurso público imediato, além de 

Luiz Eduardo Prado, filiado também ao PRTB, é médico 
e já ocupou o cargo de superintendente da Maternidade 
Nossa Senhora de Lourdes e do Hospital de Urgências 
de Sergipe, além de ter atuado como secretário adjunto 
de Estado da Saúde.

Almeida Lima é formado em Direito pela UFS.

Vice

Formação profissional

Veja o plano de governo de Almeida Lima aqui.

melhorias no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu). O candidato diz que fará concurso público 
também para professores de artes e dotará as escolas 
de internet de boa qualidade, via Wi-Fi, aparelhando 
as unidades, alunos e professores com computadores, 
permitindo ao professor fazer uso de outras ferramentas 
de educação como aulas e cursos online.

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SE/31054/2030402020/260000935642/pje-7c1d8bc2-Proposta%20de%20governo.pdf


Danielle 
Garcia
{C idadan ia}

Danielle Garcia é delegada e está em sua primeira 
candidatura. A delegada se destacou liderando a 
Operação Avalanche, responsável por desmontar 
esquemas de desvio das verbas de subvenções da 
Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), sendo
exonerada em 2017 pelo então governador 
Jackson Barreto.

Para sua candidatura, aliou-se a Valadares 
Filho (PSB) e ainda aos irmãos Eduardo e Edvan 
Amorim, presidentes regionais do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB) e do Partido Liberal (PL), 

respectivamente. Apesar do discurso de combate à
corrupção, a delegada não negou apoio do PSDB,
de Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin; 
e do PL, comandado pelo ex-deputado preso e
condenado no processo do mensalão, Valdemar da
Costa Neto.

Danielle integrou, em 2019, a equipe do então 
ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio 
Moro, a convite do próprio, e espera atrair os votos 
dos bolsonaristas. Sua candidatura foi indicada 
pelo senador Alessandro Vieira, também delegado, 
cumprindo seu primeiro mandato pelo mesmo 
partido, e favorável à Reforma da Previdência.

Em seu programa de governo, a delegada 
estabeleceu, entre outras coisas: realização de uma
reforma administrativa; fortalecimento e alinhamento
à meritocracia como estímulo à progressão nas 
carreiras públicas; implementação de uma mesa 
per manentede diálogo com os servidores; revisão 



dos gastos; implantação de Prefeituras Regionais
com a descentralização da gestão da manutenção 
da infraestrutura da cidade; revisão de todos os 
créditos inscritos em Dívida Ativa.

“A proposta é fazer uma gestão ética, transparente 
e cidadã. É solucionar os principais problemas da 
cidade sem atitudes politiqueiras, verdadeiramente
preocupada com o anseio do povo aracajuano. Há 
quantos anos a população sofre com os alagamentos 
em períodos de chuva? Temos apenas cerca de 
50% de esgotamento sanitário na cidade, um Plano 
Diretor sem atualização há quase 20 anos, pessoas
morando ainda em lugares insalubres e degradados, 
um transporte público ineficiente e com uma das 
tarifas mais caras do Brasil. Os aracajuanos estão cansados. 
O nosso compromisso é o de entregar os melhores 
serviços públicos para mudar essa realidade”, 
afirma a candidata.

Valadares Filho é filiado ao Partido Social Brasileiro 
(PSB), formado em Administração pela Universidade 
Tiradentes em 2006. Sem nunca trabalhar antes,
elegeu-se deputado federal, cargo que só deixou 
temporariamente para concorrer a outros: em 2012, 
perdeu a prefeitura de Aracaju para João Alves Filho; 
em 2016, para Edvaldo Nogueira; e em 2018, perdeu o 
governo para Belivaldo Chagas.

Seu pai é o senador e ex-governador de Sergipe 
Antônio Valadares.

Vice

Danielle Garcia é formada em Direito pela UFS e, em 
2001, entrou para a Secretaria de Segurança Pública do 

Estado, na condição de delegada da Polícia Judiciária. Ela tem
especialização em Gestão Estratégica em Segurança 
Pública pela UFS, fez o curso de Inteligência Estratégica 

Formação e carreira



Veja o plano de governo de Danielle Garcia aqui.

pela Escola Superior de Guerra e tem mestrado em 
Direito Público, também pela UFS.

Foi diretora do Departamento de Combate a Crimes 
contra a Ordem Tributária e à Administração Pública 
(Deotap/SE), coordenou em Sergipe o Laboratório de
Tecnologia no Combate à Lavagem de Dinheiro, fez parte
da equipe de Departamento de Recuperação de Ativos
e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério
da Justiça (DRCI/SNJ) e foi instrutora em cursos
promovidos pela Secretaria Nacional de Segurança
Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça.

Edvaldo 
Nogueira
{PDT}

Edvaldo Nogueira é o atual prefeito de Aracaju e 
busca a reeleição. Ele foi um dos fundadores do Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe e, depois 
de uma longa trajetória política no partido, mudou 
para o Partido Democrático Trabalhista (PDT). Para
esse pleito, juntou-se à delegada Katarina Feitoza,
do Partido Social Democrático (PSD) como vice e
coligou-se aos partidos MDB, Republicanos,  
Progressistas, Podemos PV, PCdoB, PSC e 
Solidariedade. A maior coligação formada para
garantir mais um mandato.

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SE/31054/426/candidatos/194067/5_1599854114301.pdf


Isso significa que sua candidatura tem o apoio 
do atual governador, Belivaldo Chagas (PSD) – que, 
aliás, fez a indicação da delegada Katarina para
compor a chapa – do ex-governador Jackson Barreto 
e dos deputados federais Fábio Mitidieri e Laércio
Oliveira, ambos favoráveis à Reforma da Previdência,
e Laércio, além disso, apoiador da reforma trabalhista
e da lei das terceirizações.

Em sua gestão, os servidores públicos tiveram
reajuste em 2014. E o pagamento da folha em
dia, que é obrigação, tornou-se motivo de orgulho e 
vantagem competitiva frente os adversários.

Os aracajuanos amargam as péssimas condições
do transporte público. A Administração Pública
nunca fez licitação para a área. Enquanto isso,
a população fica a mercê dos empresários, livres 
para explorar e lucrar. Licitação é assunto delicado 
também quando se trata da limpeza pública e coleta 
de lixo. É um vai-e-vem de contrato emergencial, 

sempre com a empresa Torre envolvida No início da
gestão atual, houve até investigações e prisões 
de pessoas envolvidas.

Sobre o IPTU, foi promessa na campanha passada
revogar o reajuste abusivo de 30% feito pelo prefeito
anterior, João Alves Filho. O aumento foi derrubado
pela Justiça por ser inconstitucional; mesmo assim,
Edvaldo afirmou que “ele revogou”.

Seu hospital de campanha, criado para atender 
pacientes da Covid-19, foi alvo de operação da
Polícia Federal. A partir de relatórios elaborados
pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo
Ministério Público Federal (MPF), a Operação Serôdio
apurou indícios de desvio de verbas públicas, 
associação criminosa, corrupção, fraudes na licitação 
e na execução do contrato para montagem da 
estrutura necessária ao funcionamento do hospital
de campanha.



O contrato investigado foi celebrado pela 
Secretaria Municipal de Saúde e custeado com 
recursos da União, um montante de R$ 3.258.000,00,
repassados ao município para o enfrentamento à
pandemia. A PF chegou a cumprir mandados de 
busca e apreensão para coletar documentações que
não teriam sido entregues pela Secretaria da Saúde 
ou estavam inconsistentes.

Entre seus projetos para um novo mandato, estão: 
criação de um novo modelo de desenvolvimento 
urbano e econômico sustentáveis em regiões como
Mosqueiro, Areia Branca, Matapuã, São José e 
Robalo; no transporte, integração de novos modais, 
como o hidroviário, além da ampliação da rede de
ciclovias de forma integrada aos sistemas de 
transporte coletivo, em consonância com o conceito
de ‘Cidade de 15 minutos’; na Saúde, ampliação do projeto 
MonitoraAju para HIV, sifilis, tuberculose, hanseníase,
dengue, chikungunya, etc; além de implantar a
Sala de Situação na Saúde e Portal de Transparência;

implantação de conexão Wi-Fi em locais públicos da
cidade; revitalização da Orla de Atalaia também; instalação 
de cozinhas comunitárias e cozinhas experimentais
com oficinas de reaproveitamento de alimentos, com 
capacitação e assistência às comunidades; no meio 
ambiente, o implantação de ecobarreiras nos canais da
cidade visando impedir que resíduos sólidos cheguem
aos rios da capital.

Katarina Feitoza se filou ao PSD e disputa sua 
primeira eleição. É formada em Direito e delegada 
concursada da Polícia Judiciária do Estado de Sergipe 
desde 2001. Ela é pós-graduada em Gestão Estratégica 
em Segurança Pública e em Ciências Criminais. Em 
sua carreira, Katarina ocupou diversos cargos dentro 
da Secretaria de Segurança Pública, como o de 

coordenadora de Polícia do Interior e Capital, 
corregedora da Polícia Civil e coordenadora Geral 
do Subsistema de Inteligência em Segurança Pública.

Vice



Assumiu a função de delegada-geral da Polícia Civil
de Sergipe em 2010, cargo que ocupou até 2014 Foi
vice-presidente da Regional Nordeste do Conselho 
Nacional dos Chefes de Polícia. Reassumiu como 
delegada-geral em 2017, função que deixou em 
junho deste ano para participar das eleições.

Veja o plano de governo de Edvaldo Nogueira aqui.

Georlize 
Teles
{DEM}

Mais uma delegada na disputa da prefeitura da
capital. Filiada ao Democratas (DEM), Georlize é a
aposta do partido para “dar continuidade ao legado de
João Alves Filho”. Sendo assim, ela tem o apoio da 
senadora Maria do Carmo, autora do PL 116/2017,
favorável às reformas trabalhista e da Previdência.

Foi na gestão de João como governador que 
Georlize chefiou a Secretaria de Estado de Segurança
Pública e, depois, a Secretaria da Justiça e 
Cidadania. Ela carrega o títulode primeira e única

Edvaldo cursou medicina na UFS, mas antes de 
concluir a faculdade, o movimento estudantil o fez 
abandonar a profissão de médico. Envolvido na política 
desde cedo, ajudou a fundar o PCdoB em Sergipe. Em 
1988, foi eleito vereador, passando dois mandatos. Em 
2000, tornou-se vice-prefeito de Aracaju na chapa de 
Marcelo Déda. Em 2006, assumiu a prefeitura quando 
o então titular do cargo se afastou para disputar o 
governo. Foi reeleito em 2008 e novamente em 2016.

Formação e carreira

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SE/31054/426/candidatos/408038/5_1600971505295.pdf


mulher a ocupar tais postos. Também na gestão de 
João, dessa vez na prefeitura de Aracaju, Georlize 
foi secretária de Defesa Social, tendo sob sua 
responsabilidade a SMTT, Guarda Municipal, Procon, 
Defesa Civil e Junta Militar. Desde 2017, ocupa o cargo 
de secretária de Defesa Social e Cidadania de Estância. O
partido não fez coligações.

Seu programa de governo contempla: proporcionar 
condições da melhoria dos índices de desenvolvimento 
humano; equilibrar a máquina pública; gerar emprego 
e renda ,diversificando atividades; reestruturar os 
serviços públicos e a credibilidade da administração 
pública; proporcionar condições da cidade receber 
novos investimentos públicos e privados; incentivo 
ao empreendedorismo, geração de emprego e renda 
e apoio ao microempreendedor; saúde; educação; 
segurança; políticas públicas de atendimento social e 
atenção a grupos vulneráveis; cultura, esporte e lazer; 
e desenvolvimento sustentável, meio ambiente e
mobilidade urbana; construção do Protocolo Clínico

de Diretrizes Terapêuticas para a Rede de Atenção
à Saúde em todos os níveis assistenciais e a organizar 
as portas de entradas de urgência; implementar
políticas públicas que objetivem combater o assédio 
sexual e a violência no transporte público contra a
mulher e à população LGBTQI+; acolhimento e 
atendimento à mulher e da criança e do adolescente 
vítima de violência, exploração e abuso sexual.

O candidato a vice é o coronel Péricles, também
filiado ao DEM. Foi comandante da Polícia Militar,
sendo exonerado em 2008, acusado de ter invadido
uma chácara e ameaçado um comerciante com a tropa 
da polícia, alegando estar à procura de uma filha
adolescente. Dois anos depois, ele foi inocentado
pela Justiça. Não ocupou mais cargos e hoje 
faz parte da reserva.

Vice



Veja o plano de governo de Georlize Teles aqui.

Formada em Direito pela UFS, Georlize Teles iniciou 
sua carreira pública como delegada concursada em 
1994. Tem passagem pela Delegacia de Furtos e Roubos 
de Veículos, Delegacias da Mulher, de Homicídios, e
Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis 
(DAGV), chegando depois ao cargo de Superintendente
da Defesa Civil.

Formação e carreira

Gilvani 
Santos
{PSTU}

Natural de Baianópolis/BA, Gilvani Alves dos Santos 
é a candidata do Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado (PSTU), que não fez coligações para a disputa
eleitoral. Ela concorreu ao governo do estado em 
2018, mas não foi eleita.

Gilvani Santos defende a criação de empresas 
públicas para assumir a limpeza urbana, o
transporte público e a construção civil para 
construção de moradias populares. Em sua gestão,
diz ela, a Reforma Administrativa de Bolsonaro

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SE/31054/426/candidatos/337413/5_1600864728409.pdf


não será implementada e todos os trabalhadores
terão seus direitos garantidos. Quanto ao plano de
governo, ela diz: 

“O município retomará todos os serviços públicos, 
executando-os diretamente com investimento 
massivo e com a construção dos Conselhos 
Populares para decidir e controlar o que fazer. O 
funcionamento deste tripé possibilita a execução 
de cada uma das 16 medidas emergenciais 
apresentadas em nosso programa de governo 
para Aracaju. Teremos recursos com a economia 
gerada com as empresas municipais de coleta 
de lixo, de transporte e de construção civil. 
Economizaremos milhões com o fim da isenção 
de impostos às grandes empresas e faremos 
cobrança de dívidas dos grandes devedores. 
Incentivaremos o pequeno comerciante. Com 
juros zero, para que ele também impulsione a 
economia. Esses fatores associados nos darão a 
possibilidade de executar um grande plano de obras 

públicas que visa à construção de escolas, creches, 
Unidades Básicas de Saúde e casas populares, de 
modo que atenda a necessidade da população e 
faça a economia girar.”

Waltemir Augusto, do mesmo partido, é o vice na 
chapa. Também é dirigente sindical licenciado e tem 
trajetória nos movimentos comunitários e na luta por 
moradia digna.

Vice

Veja o plano de governo de Gilvaní Santos aqui.

Graduada em História pela Universidade do Estado 
da Bahia (Uneb), Gilvani é servidora da Petrobras, mas 
está licenciada para o trabalho de dirigente sindical.

Formação e carreira

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SE/31054/2030402020/260000935814/pje-61baf09d-Proposta%20de%20governo.pdf


Juraci 
Nunes
{PMB}

Juraci Nunes de Carvalho Júnior é candidato a
prefeito pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB).
Isso mesmo! Um partido que, em seu nome, levanta a 
bandeira da mulher lançou um homem para encabeçar
a chapa. Sobre isso, que no mínimo causa espanto,
ele responde: “O partido não é preconceituoso e eu fui 
escolhido pelas mulheres. Tanto pode ser um homem
quanto pode ser uma mulher, e vice-versa. Defendemos
a causa e buscamos a igualdade”.

Juraci afirma ainda que é preciso fomentar a 
participação das mulheres na política e contribuir 

para que elas ocupem o espaço de protagonismo
político. Segundo ele, o PMB compreende que o lugar 
da mulher é aonde ela quiser. E, nesse caso, o lugar é 
o de vice-prefeita na chapa.

Juraci Nunes é advogado, tem 27 anos e, antes
de se filiar ao PMB, foi do Movimento Brasileiro
Democrático (MDB) e do Partido Trabalhista Cristão
(PTC). Neste último, ocupou a presidência estadual, 
antes de Manoel Messias Sukita, ex-prefeito de Capela,
que cumpria pena no presídio de Nossa Senhora
da Glória por corrupção eleitoral. Antes de mudar 
de sigla, Nunes já anunciava sua candidatura 
em 2020 pelo PTC.

A geração de emprego e renda, a educação e a 
saúde são os três principais eixos de seu governo,
caso eleito. Sobre seu programa de governo, Juraci
Nunes destaca também que fará investimentos na
infraestrutura das escolas municipais, no pagamento 
do piso dos professores, formação continuada para



professores e técnicos e na realização de concursos
públicos; na saúde, concursos, ampliação do
Programa Saúde da Família, aumento da cobertura
assistencial, aquisição de equipamentos, distribuição 
de remédios sem que as pessoas necessitem
entrar na justiça; na economia, investimentos públicos e
parcerias público-privadas, além da revitalização do
Parque Industrial de Aracaju; na segurança, cursos de
formação para a Guarda Municipal; no transporte, 
substituição dos radares por lombadas eletrônicas, 
promoção da educação para o trânsito responsável, 
apoio aos motoristas de aplicativos; no meio ambiente,
criação do pelotão especializado da Guarda Municipal 
para a defesa das riquezas ambientais; na cultura, 
criação de festival na semana do aniversário da capital,
editais que fomentem atividades culturais; no esporte,
olimpíadas escolares e campeonatos amadores;
no turismo, divulgação do município em feiras 
nacionais e internacionais; na assistência social, 
fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social.
“Eu vou ser o prefeito que vai dar oportunidade para nossos 

jovens. Na saúde, podem ter certeza que ninguém vai mais 
morrer em fila de hospital”, declara Juraci em sua rede 
social. Ele afirma também que “servidor público na minha 
administração será orientado a tratar bem a população e 
ter boa vontade”.

A candidata a vice é Alda Rejane Arruda da Silva 
(PMB), natural de Pernambuco. Ela é autônoma.

Vice

Veja o plano de governo de Juraci Nunes aqui.

É formado em Direito pela Unit e atua nas áreas 
eleitoral e penal. Já foi advogado do MDB e da Cohidro, 
presidente e conselheiro nacional da Juventude do MDB, 
e presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unit. 
É membro da Comissão de Direito Eleitoral e da Comissão 
de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB/SE. Pela 
primeira vez, candidata-se a um cargo eletivo.

Formação e carreira

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SE/31054/2030402020/260000743434/pje-ee19df28-Proposta%20de%20governo.pdf


Lúcio 
Flávio
{Avante}

Lúcio Flávio Rocha tem 41 anos, é empresário e
coordenador nacional do Instituto Brasil 200, que
reúne mais de 300 empresários no país. O grupo é 
bolsonarista, mas discordou do governo sobre a 
demissão de Sérgio Moro. Alguns integrantes são 
Flávio Rocha (Riachuelo), Luciano Hang (Havan) e João 
Appolinário (Polishop).

Lúcio Flávio se lança na disputa eleitoral pela 
primeira vez. Apoiador do governo de Jair Bolsonaro 
(sem partido), ele utiliza materiais com a imagem do 

presidente da República em sua campanha. Recebeu 
apoio de Damares Alves, ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, e tenta conquistar
o voto de evangélicos e católicos.

O candidato se identifica como cristão, liberal
e conservador, e optou por fazer uma campanha
sem verba do fundo eleitoral. Seu plano de governo
não apresenta propostas, apenas intenções. São
 elas: na educação, coordenadores e professores serão
aperfeiçoados; na saúde, foco na prevenção,
valorização do profissional e de sua estrutura de  trabalho,
utilização de postos móveis de atendimento, com 
agenda disponibilizada previamente;  infraestrutura, 
coleta de lixo urbano e transporte intermunicipal 
serão objeto de procedimentos licitatórios já no
primeiro ano de gestão; mobilidade urbana, estímulo 
ao funcionamento de escolas e comércio em horários 
variados e oferecimento de estruturas multi-modais 
seguras e inteligentes.



O candidato a vice na chapa é Davi Lima Valente 
Calazans, 34 anos, do mesmo partido. Foi assessor e 
secretário executivo do Conselho Nacional de Direitos 
Humanos do ministério de Damares, ex-coordenador 
da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família em 
Sergipe e ex-conselheiro nacional do Conselho Nacional 
de Povos e Comunidades Tradicionais. Em 2018, concorreu 
a deputado estadual pelo Solidariedade.

Vice

Veja o plano de governo de Lúcio Flávio aqui.

Lúcio Flávio é graduado em Publicidade e Propaganda 
pela Unit e pós-graduado em marketing pela UFS.  
Segundo seu perfil no LikedIn, é diretor executivo 
da Publimídia.

Formação e carreira

Márcio 
Macêdo
{PT}

Atual vice-presidente nacional do Partido dos
Trabalhadores (PT), Márcio Costa Macêdo é a aposta
do PT para a prefeitura de Aracaju. A candidatura tem o
apoio do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), 
Rede Sustentabilidade e do Unidade Popular (UP).

O candidato tem apoio dos também petistas Rogério
Carvalho, senador, e João Daniel, deputado federal. Em
 sua campanha, tem ao seu lado a vice-governadora Eliane
Aquino, que é filiada ao PT, mas faz parte do governo
de Belivaldo Chagas. Para a imprensa, Macêdo declarou:

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SE/31054/426/candidatos/656629/5_1600866075156.pdf


 “Nós  estamos enfrentando duas máquinas públicas 
fortes e, em Sergipe, isso não é pouco. Estamos 
enfrentando o poder econômico. Eles acharam que a
gente não teria coragem de enfrentar e quebraram a 
cara. Eles não conhecem o PT, nem a sua militância. 
A gente enfrenta os poderosos como sempre 
enfrentamos(sic)”. As duas máquinas a que ele 
se refere são a prefeitura e o governo do estado.
Aliás, o PT sempre fez parte do bloco da situação, 
ajudando a eleger Edvaldo, inclusive.

Em 2010, Macêdo disputou sua primeira 
eleição e foi eleito deputado federal pelo PT. Na
Câmara, chegou ao posto de vice-líder do partido,
além de ter presidido a Comissão de Mudanças
Climáticas na Casa. Para a reeleição em 2014, recebeu
doação de R$ 95 mil da construtora Andrade Gutierrez 
S.A, uma das empreiteiras investigadas pela operação
Lava Jato. Essa e outras doações ao PT foram 
alvo de investigação da Polícia. Tesoureiro do PT 
na época, Márcio não conseguiu se reeleger.

Seu plano de governo prevê uma cidade 
planejada, sustentável e colaborativa com um novo
plano diretor e o uso e ocupação do solo. Na
habitação, dar efetividade ao Plano de Habitação de
Interesse Social, ativar o Conselho de Habitação e o
Fundo Municipal de Habitação; na mobilidade
urbana, implantação do Consórcio de Transporte 
Público Coletivo Intermunicipal e elaboração do Plano
de Mobilidade Urbana de Aracaju; na infraestrutura,
implantação do programa Espaço Social Comunitário;
no meio ambiente, arborização, restauração florestal
e delimitação das áreas de preservação permanente,
criação do Jardim Botânico; construção de um
Cemitério Municipal na Zona de Expansão; na
economia, transformar a Fundat em agência de 
fomentoao empreendedorismo; elaboração de um
plano estratégico de desenvolvimento turístico e
plano de marketing do turismo; reimplantação do
orçamento participativo; construção da rede de saúde
bucal; criação do sistema municipal de cultura; 
fortalecimento da assistência social básica e do plano



de carreira do magistério; instalação do gabinete de
gestão integrada municipal e do fortalecimento da
Patrulha Maria da Penha.

Professora concursada do Estado por mais de 25 
anos, a ex-deputada estadual Ana Lúcia anunciou sua 
despedida do parlamento no início de 2019, depois de 
16 anos de mandatos legislativos. Agora, porém, resolveu 
voltar como vice, afirmando estar “feliz por continuar 
a luta em favor da educação, assistência social 
e pautas coletivas”.

Vice

Veja o plano de governo de Márcio Macêdo aqui.

Márcio Macêdo é biólogo pela UFS e tem mestrado 
em Meio Ambiente. Ele também tem formação em Rádio 
e TV. Já foi presidente dos diretórios do PT de Aracaju 
e de Sergipe, além de tesoureiro e vice-presidente do 
Diretório Nacional da sigla.

Formação e carreira

Em Sergipe, já chefiou as secretarias de Participação 
Popular e Orçamentária, a do Meio Ambiente e dos  
Recursos Hídricos. Ocupou ainda o cargo de  superinten-
dente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Sergipe.

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SE/31054/426/candidatos/441709/5_1600912807476.pdf


Paulo 
Márcio
{Sem part ido}

Paulo Márcio Ramos Cruz é delegado e participa,
pela primeira vez, de um pleito eleitoral. Ele 
anunciou sua candidatura pelo Partido Democracia 
Cristã (DC), mas antes mesmo de se iniciar o 
período eleitoral, rompeu com o partido, mantendo-se 
candidato. Em nota divulgada para informar sobre o
rompimento, ele relata ter recebido muito pouco
apoio do partido em Sergipe para a campanha.
Segundo ele, um terço da verba enviada pelo
partido nacional foi gasto com assessoria contábil, 
enquanto que as campanhas dele e dos candidatos a

vereador ficaram sem material gráfico, carro de som,
profissionais de apoio etc. Ainda na nota, o candidato
diz que o presidente do DC em Sergipe teria lhe 
proposto apoiar Edvaldo num eventual segundo 
turno, o que para ele foi uma atitude 
“descabida” e “desrespeitosa”.

O candidato diz manter sua campanha com
apoio da família e dos amigos, “principalmente os 
bolsonaristas, que têm se mostrado os mais fiéis, 
solidários e esperançosos entre todos os apoiadores.” 
Ainda de acordo com ele, sua candidatura é
apoiada por “mototaxistas, policiais civis e militares,
empresários, comerciários, professores, profissionais 
da saúde, desportistas, servidores públicos, 
aposentados e pensionistas, católicos e evangélicos e
dos movimentos bolsonaristas autênticos.”

O candidato delegado afirma que “no dia em
que tomar posse, extinguirei 50% dos cargos em
comissão, que só servem como cabide de emprego,



fonte de corrupção e caixa dois.” E diz mais: “Dentro
de algumas décadas, só teremos servidores públicos
efetivos nas carreiras típicas de estado e no
ensino fundamental. Os demais serviços públicos
serão prestados por empresas privadas. Não é
só uma questão de escolha, mas de adaptação
a uma nova realidade.”

Sobre o plano de governo, ele diz: “nosso plano
de governo não foi elaborado por marqueteiros. Foi
construído a partir de um diagnóstico preciso da
realidade, baseado em informações oficiais e centenas
de horas de conversas com moradores de cada 
localidade. Entre as prioridades, estão a reengenharia
da mobilidade urbana, com a implantação de um
sistema de transporte de alta capacidade, 
preferencialmente sobre trilhos, com dois eixos 
estruturantes ligando os municípios de Nossa Senhora 
do Socorro e São Cristóvão a Aracaju; o projeto 
”Cidade Viva”, que irá recuperar as praças e
espaços públicos, transformando-os em ambientes de 

lazer, prática de esportes, cultura e entretenimento,
encontro de famílias, apresentação de artistas da
terra, feira de artesanatos, venda de comidas típicas
e espaços gourmet. Na educação, iremos trabalhar para
melhorar o desempenho dos alunos, a qualidade
da alimentação escolar, a formação continuada dos
professores e o acesso à internet para fins de 
ensino e preparo para o mercado de trabalho. Nós 
seremos o primeiro município do Brasil a oferecer
internet banda larga e um kit básico de informática
a todos os alunos matriculados na rede municipal.
Nós daremos início ao projeto de macrodrenagem
em toda a capital, a partir do Bairro Jabotiana, 
Santos Dumont, Santo Antônio, Bairro Industrial, 
Lamarão, Soledade e Zona de Expansão. Na saúde,
transformaremos a UPA Nestor Piva em um hospital
municipal, a reforma e ampliação dos postos de
saúde, a desprivatização do Nestor Piva e a
realização de concurso público, otimizando o 
atendimento básico e o programa de saúde da família. 
Construiremos um hospital veterinário, com



serviço de urgência e emergência, para atendimento 
dos animais domésticos de famílias de baixa renda,
com base em critérios objetivos exigidos para
outros programas sociais. Criaremos a estrutura 
organizacional da Guarda Municipal, implantando
as rondas nos bairros e garantindo a proteção aos
espaços públicos. Através do programa “Arraiá nos
Bairros”, promoveremos eventos culturais durante todo
o ano, promovendo a cultura local e valorizando
os artistas da terra.”

Simone Vieira, também do DC, é missionária, 
estudante de teologia e professora de escola dominical. É 
definida por seu companheiro de chapa como: defensora 
ardorosa dos ideais cristãos e preocupada com as 
questões sociais e a defesa das minorias.

Vice

Paulo Márcio é formado em Direito pela UFS no ano 
2000, tem especializações em Direito Penal e Direito 
Processual Penal, e também em Gestão Estratégica 
em Segurança Pública. É delegado da Polícia Civil, 
tendo ocupado cargos de superintendente-geral e 
corregedor-geral. Também foi presidente do 
Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado
de Sergipe (Sindepol) e da Associação dos Delegados
de Polícia Civil do Estado de Sergipe (Adepol). Antes 
de se candidatar,  estava lotado na Central
de Flagrantes de Aracaju.

Formação e carreira

Veja o plano de governo de Paulo Márcio aqui.

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SE/31054/426/candidatos/708205/5_1600946089736.pdf


Rodrigo 
Valadares
{PTB}

Rodrigo Santana Valadares, eleito deputado estadual
pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em 2018,
concorre ao cargo de prefeito pela primeira vez pelo
mesmo partido. Filho da promotora Simone Valadares 
e do ex-deputado federal Pedrinho Valadares (que  
morreu em acidente aéreo com presidenciável Eduardo
Campos em 2014), utiliza o nome e o que ele chama de 
legado do pai para compor sua campanha. Apesar de, no
passado, ter militado ao lado do PT, Valadares 
se diz, hoje, candidato de Bolsonaro, defende
uma Aracaju com governo conservador, de direita
e alinhada com o governo federal.

Rodrigo se define como cristão e conservador. Para
o pleito, aliou-se ao Partido da Mobilização Nacional
(PMN), Patriota e Partido Social Liberal (PSL), este 
último dirigido por seu irmão, Fábio, e antiga
sigla do presidente da República.

No ano passado, o Ministério Público Federal
apresentou denúncia contra a esposa do candidato,
Moana Valadares. Ela teria sido, entre 2014 e 2018,
funcionária fantasma do gabinete de André Moura
na Câmara dos Deputados. Isto é, recebeu salário 
sem trabalhar, um prejuízo aos cofres públicos de 
mais R$ 350 mil. Antes dela, o posto de trabalho
teria sido ocupado pelo próprio Rodrigo. Ele afirma 
ter trabalhado com André Moura em 2011, fato do
qual se arrepende. “Meu passado me condena”, declara 
ele, dizendo ainda que não faz mais parte de
determinados grupos, inclusive da própria família,
os Valadares, com quem, segundo ele, rompeu.

Em maio deste, a Polícia Federal cumpriu mandado
de busca e apreensão na casa do jovem candidato. O 



inquérito policial investigava a divulgação de fake news 
na Internet no ano anterior, com imputações ofensivas
ao senador Alessandro Vieira. Indícios apontavam
o deputado como responsável. Em julho, ele foi
multado por propaganda antecipada negativa também 
contra o senador do Cidadania e ainda contra a 
candidata adversária do mesmo partido.

Valadares propõe a implementação de escolas
militares em Aracaju e diz também que “o filho
do pobre estudará na mesma escola do filho do
rico”, por meio do que seria retirar o investimento
da educação pública para aplicar na educação 
particular. Sobre seu plano de governo, o candidato
estabelece oito objetivos a serem cumpridos: ajustar
as finanças municipais e racionalizar a gestão pública;
fortalecer a economia através de parcerias federais,
público-privadas, além de revisão do Plano Diretor; 
privatizar a Deso; na segurança, transformar a 
Guarda Municipal em órgão complementar de
segurança pública; na educação, modernização das

instalações escolares, melhoria das condições de
trabalho dos servidores da área e do processo de
ensino e aprendizagem; na saúde, gestão compartilhada, 
com implantação de telemedicina, reequipamento de
postos de saúde; participação das mulheres nas
políticas públicas; hospital veterinário público.

Maria Vanilda de Moraes Mafort, ou bispa Vanilda,
é bispa da igreja Sara Nossa Terra e psicóloga. Filiada 
ao PSL, ela acredita que a qualidade de vida na capital
sergipana pode melhorar com a  abertura de mais igrejas.

Vice

Formado em Direito pela Unit em 2011, mas não 
exerceu a profissão. Já foi dono de empresa de locação de 
máquinas para construção civil e de locadora de veículos. 
Entre 2014 e 2016, trabalhou no governo de Pernambuco; 
depois, retornou à Aracaju para assumir a presidência do 

Formação e carreira



Veja o plano de governo de Rodrigo Valadares aqui.

PTB em Sergipe. No ano seguinte, até sua eleição como 
deputado, em 2018, foi assessor do Ministério de Minas 
e Energia no governo de Michel Temer.

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/SE/31054/426/candidatos/788491/5_1601040326004.pdf

