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Apresentação 
 
 
Este Plano apresenta as principais proposta da candidata a Prefeita Kelly Alencar e 
seu Vice-Prefeito Adeval Borges, do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB,  UMA NOVA 
HISTÓRIA, UM NOVO RECOMEÇÕ para a administração municipal no período 2021-
2024. A nossa análise acerca dos retrocessos constatados em todos os cantos e 
recantos de Lagoinha do Piauí trouxe consigo a reflexão e uma certeza: é preciso 
planejar para construir uma gestão de desenvolvimento para nossa Cidade. Atuar 
com foco em uma gestão voltada para a reconstrução da nossa Lagoinha nos dá a 
certeza e a possibilidade de criar condições adequadas para a promoção do 
desenvolvimento, da inclusão social e da redução das desigualdades a partir de 
novos programas e projetos. 
 
O Plano aqui apresentado mostra o nosso compromisso com a gestão. Vem daí o 
nosso slogan "UMA NOVA HISTÓRIA, UM NOVO RECOMEÇÕ", a nossa proposta 
política será voltada para a gestão que tem foco as necessidade do município. 
Buscaremos o desenvolvimento social que contemplará todos os setores com ideias 
inovadora conforme o cronograma apresentado em anexo à este documento. 
 
No momento atual os maiores anseios da comunidade estão voltados para o setores 
da infraestrutura, saúde, educação e emprego. A preocupação dos moradores da 
zona rural se baseia na reconstrução de estradas, falta de água e transporte escolar. 
Quanto a zona urbana, os moradores se mostram preocupados com as constantes 
faltas d'água, falta de saneamento básico, saúde e educação. Dessa forma, pretende-
se ampliar os serviços já existentes no município e a implementação de outros, que 
venham garantir à comunidade uma assistência digna e contínua, através das 
estratégias constante no bojo deste Plano. 
 
As nossas estratégias voltadas a geração de empregos para o seguimento da 
população jovem, passa pela implementação de programas de capacitação e 
formação empreendedora com intuito de criar um ambiente de empregabilidade e 
oportunidades. 
 
Sendo a vocação do município predominantemente voltada a agricultura familiar, 
não se concebe pensar o desenvolvimento local sem o fortalecimento da agricultura 
familiar com base no desenvolvimento rural sustentável, nem pensar na geração de 
empregos sem que haja o aproveitamento desse potencial agrícola. Por essa razão 
que se pretende fortalecer a relação com as instituições Embrapa e Sebrae, para a 
implementação de pequenas empresas individuais voltada para o aproveitamento e 
beneficiação da produção agrícola, levando-se em conta a vocação de cada 
comunidade. 
 
Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a 
valores como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, 
criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses são os princípios que deverão 
caracterizar uma administração forte e verdadeiramente comprometida com os 



anseios da população. Destaca-se ainda que todas as ações propostas estarão em 
consonância com as legislações (federal, estadual e municipal vigentes) e 
obedecerão o princípio da sustentabilidade econômica e socioambiental. 
 
Ressaltamos que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, 
mas apenas um esboço das nossas ações a serem empreendias, abertas a outras 
contribuições que possam surgir durante a nossa caminhada eleitoral e no decorrer 
da nossa gestão. 
 
Precisamos restaurar a confiança da população no poder público e incentivar o 
envolvimento da sociedade na gestão, com isso fortalecer os espaços participativos 
nos canais de transparência possibilitando ao cidadão a obtenção de informações 
para fortalecer o bom diálogo com a administração pública. 
 
As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com envergadura e 
complexidade que demandarão uma administração extremamente dedicada e 
competente, muito próxima e conhecedora das necessidades do município de 
Lagoinha do Piauí. O detalhamento dessa proposta e outras contribuições que 
vierem a se integrar ao presente Plano. 



Propostas de Governo 
 
 
As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste 
Plano de Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as 
metas e os projetos que a compõem. 
 

⮚  Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios 
a serem enfrentados nos próximos anos para a área em tela. 
 

⮚  Diretrizes: apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do 
Governo para a área em questão; 
 

⮚   Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área 
alinhados com as diretrizes; 
 

⮚ Projetos: são as ações práticas que em conjunto, permitirão atingir as metas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDUCAÇÃO - O DESENVOLVIMENTO DE UMA  CIDADE PASSA PELA EDUCAÇÃO 
 
 

⮚ Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas; 
 

⮚ Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam da zona 
rural para a sede municipal; 
 

⮚ Realização de cursos de formação continuada para os professores; 
 

⮚ Projetos de intensificação de melhoria da educação básica; 
 

⮚ Incentivar a leitura por meio de promoções de campanhas motivacionais; 
 

⮚ Melhoramento da merenda escolar na rede pública municipal; 
 

⮚ Transformar Lagoinha do Piauí em referência nacional no ensino fundamental; 
 

⮚ Implantação de reuniões mensais de educação com o objetivo de organizar e 
integrar os processos educacionais em Lagoinha do Piauí, lançando e analisando 
propostas, planejando junto com a comunidade escolar, projetos, planos e ações 
para o desenvolvimento educacional do município; 
 

⮚ Implantar o Sistema de Gestão Escolar, com disponibilização de boletim 
online; 
 

⮚ Criação da ouvidoria educacional formada por pais e educadores. A ouvidoria  tem 
por objetivos melhorar a comunicação entre a escola e a família; 
 
 



 
SAÚDE 
 

⮚ Ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno das 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTs), das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) e da AIDS, assegurando a interseção assistencial entre os pontos 
de atenção à saúde; 
 

⮚ Criação de uma central de ambulância visando facilitar o deslocamento em 
situações de emergências; 
 

⮚ Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços na UBS, 
garantindo o atendimento preventivo de saúde a toda população; 
 

⮚ Realização de consultas medicas e odontológicas nos posta de saúde da zona rural 
a cada 15 (quinze) dias; 
 

⮚ Programa de capacitação continuada para profissionais atuantes na saúde visando 
à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres comuns; 
 

⮚ Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e agentes de 
endemias; 
 

⮚ Valorização das equipes multidisciplinares proporcionando uma melhor  
satisfação dos servidores e por consequência um atendimento humanizado a 
população; 
 

⮚ Distribuição gratuita de medicamentos para doenças hipertensão, diabetes e 
outras comorbidades; 
 

⮚ Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (postos) da zona rural, que 
atualmente encontram-se em mau estado de conservação ou com serviços 



deficitários; 
 

⮚ Promoção de campanhas itinerantes, na zona urbana e rural, voltadas a exames 
oftalmológicos, diabetes, ginecológicos e urológicos; 
 

⮚ Melhorar a assistência farmacêutica no município; 
 

⮚ Reorganização da Saúde Bucal, com implementação e ampliação dos Programas; 
 

⮚ Reduzir os riscos e agravos a saúde da população, por meio das ações de 
promoção e vigilância em saúde; 
 

⮚ Implementar ações de cuidado em saúde mental na unidade básica de saúde. 
 
 

 
INFRAESTRUTURA 
 

⮚ Pavimentação e recuperação de ruas e estradas  
 

⮚ Viabilizar serviços de drenagem e manejo das águas pluviais adequados à saúde 
pública e à segurança da vida e do patrimônio; 
 

⮚ Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento 
correto do lixo; 
 

⮚ Aquisição de um caminhão compactador para coleta de lixo; (1) 
 

⮚ Manutenção das estradas do município; (2) 
 

⮚ Reforma e modernização das praças públicas transformando-as em espaço de 



convivência e lazer; 
 

⮚ Construção de um ginásio poliesportivo; 
 

⮚ Reforma de campos futebol e quadras esportivas; (3) 
 

⮚ Construir fossas sépticas ecológicas e banheiros ecológicos na zona rural; 
 

⮚ Reestruturação e direcionamento correto da frota municipal. 
 

⮚ Construção de uma Adutora para abastecer a sede do municipio, e os bairros Sol 
Nascente, Cajueiro, Fio, Maliça e Sambaiba. 
 

⮚ revitalização do Açude Buraco Velho.  
 

 
AGRICULTURA 
 

⮚ Criar programas com palestras sobre melhorias de nossos rebanhos de caprinos e 
bovinos; 
 

⮚ Incentivar todos residentes da Zona rural ao plantio de horta e pomares, 
enriquecendo assim sua alimentação e gerando renda própria; 
 

⮚ Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descartes dos 
seus respectivos recipientes; 
 

⮚ Implementação de Programa de extensão rural, (assistência técnica e 



capacitação) de acordo com a aptidão de cada localidade; 
 

⮚ Buscar parcerias com a Embrapa e Sebrae visando a melhoria da agricultara 
familiar dentro do Município; 
 

⮚ Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para aproveitamento  no 
período de ociosidade do solo; 
 

⮚ Criação de associações para beneficiamento e venda da produção agrícola; 
 

⮚ Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na 
agricultura familiar; 
 

⮚ Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos 
municípios de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores locais. 
 
 
 

 
CULTURA, ESPORTE E LAZER - Reviver o passado na construção da nossa história 
 
 

⮚ Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos esportivos 
(passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições entre escolas); 
 

⮚ Resgatar os festejos de manifestações culturais (Reisado, Festejo do Padroeiro do 
município); 
 



⮚ Criação do festival da agricultura para promoção dos agricultores e da cultura 
rural; 
 

⮚ Promover a feira de artesanato de Lagoinha do Piauí; com mostra de produtos 
caseiros e artesanais; 
 

⮚ Promover os festivais e feiras culturais. 
 
 

 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

⮚  Restrurar os serviços socioassistenciais Centro de Referência de Assistência 
Social/CRAS, com condições de trabalho adequadas, equipe técnica específica, 
material de consumo e permanente; 
 

⮚ Aprimorar a gestão do Sistema Único da Assistência Social "SUAS" na perspectiva 
de consolidar o direito socioassistencial; 
 

⮚ Aperfeiçoar as práticas de intersetorialidade com outras políticas sociais e 
econômicas, de forma a garantir a inclusão social e melhoria das condições de vida 
da população; 
 

⮚ Potencializar e fomentar a intersetorialidade, como estratégia de gestão visando 
ampliar as ofertas da Assistência Social em integração com as Políticas de Educação 
Saúde, Trabalho, Habitação, Cultura, Esporte, Direitos Humanos, Segurança, Meio 
Ambiente, dentre outras, de modo a permitir o acesso aos direitos sociais básicos e 
a ampliação de oportunidades às famílias em situação de vulnerabilidade e violação 



de direitos; 
 

⮚ Ampliar e aprimorar as ações de qualificação profissional, criando oportunidades 
para inserção do jovem no mercado de trabalho; 
 

⮚ Identificar e apoiar, no acesso ao mundo do trabalho, jovens e adultos com 
deficiência inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e no Cadastro 
Único; 
 

⮚ Identificar e possibilitar a todas as crianças, adolescentes e jovens com  deficiência 
fora da escola, inseridos no Cadastro Único, acesso e permanência no Sistema de 
Ensino, ampliando e aprimorando o Programa BPC na Escola; 
 

⮚ Apoiar iniciativas de Economia Solidária e Empreendedorismo, com a ampliação 
de recursos para o fomento e a promoção dos produtos e serviços gerados pelo 
associativismo, incentivando a sua comercialização nas feiras livres e mercados do 
município e municípios circunvizinhos; 
 
 
UM RESUMO DAS NOSSAS AÇÕES NOS BAIRROS E LOCALIDADES DE LAGOINHA  
 
 
Baixão do Coco dos Carlos  

 

 Reconstrução da Praça da Igreja; 

 Revitalição e Construção de Uma nova Praça as Maegens da BR; 

 

Bairro Fio  

 

 Pavimentação as Margens da BR; 

 Reforma da Quadra de esportes; 

 Revitaliação das praças as margens da BR; 

 

Cajueiro  

 

 Implantação de uma Caixa dagua para melhor abastecimento de agua;  

 Melhoramento do Campo de Futebol; 

 



Estaca Zero 

 

 Perfuração de um poço tubular para melhorar o abastecimento de água; 

 Redutores de Velocidade para redução de acidentes; 

 Melhoramento do campo de futebol e da quadra de esportes; 

 

Baixão do Coco dos Carlos  

 

 Reforma e melhoramento da estrada; 

 Prolomgamento do calçamento por toda a localidade; 

 Implantação da energia trifasica;  

 

Sambaiba 

 

 Melhoramento do abastecimento de agua; 

 Pavimentação asfaltica da estrada; 

 

Sol Nascente 

 

 Construção do Estadio de Futebol; 

 Reforma da quadra de esportes; 

 Pavimenetação em paralelepipedos;  

 Melhoramento do abastecimento de agua; 

 Limpesa do Açude;  

 

Maliça 

 

 Melhoramento do abastecimento de agua; 

 Pavimentação asfaltica da estrada;  

 

 



Centro  

 

 Revitaliação do Açude Buraco Velho;  

 Construção da Quadra de esportes; 

 Revitalização e Construção da Avenida Domingos Zeira; 

 Construção de uma Praça de Eventos;  

 

Considerações Finais 
 
 
A candidata a Prefeita Kelly Alencar e seu Vice-Prefeito Adeval Borges,, vêm 
registrar seu compromisso, e para isso torna público o presente documento 
oficializando suas propostas para o município de Lagoinha do Piauí.  A nossa 
proposta será sustentada em uma gestão moderna, responsável e participativa 
comprometida em tornar a nossa cidade melhor. 
 
Quero administrar Lagoinha do Piauí para lhe dar o lugar que lhe é merecido, como 
cidade pujante, promissora e sempre hospitaleira, tonando-se modelo entre as 
demais cidades do Piauí. 
 
Devemos cuidar da nossa cidade com pensamento voltado para o trabalho,  a 
segurança das famílias e um poder público que cumpra as suas funções, objetivando 
a prosperidade do nosso município e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.  
 
Esses serão os pilares da construção da nossa gestão, modinha, mais justa, 
transparente, com menos desperdício da coisa pública. É com esse entusiasmo que 
propomos estas ideias à apreciação da população, e com isso poder contribuir para 
um futuro melhor de nossa cidade. 
 
 

Lagoinha do Piauí – PI, 05 de Setembro de 2020. 
 

 
 
___________________________________________ 
Kelly Alencar 
Pré Candidata a Prefeita  
 
 
___________________________________________ 
Adeval Borges  
Pré Candidata a Vice-Prefeito 
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