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1. APRESENTAÇÃO
Este Plano apresenta as principais propostas do candidato Dhonikson Amorim para a
administração municipal no período 2017-2020. O conteúdo programático das propostas
foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo dos quatro anos de mandato
do candidato, como Prefeito da cidade de Lagoa Grande e de solicitações da comunidade,
expressas em seminários ocorridos nas regiões de Jutaí~, Vermelhos e Sede do município.

O Modelo de Gestão a ser implantado terá foco em instrumentos de planejamento e
rigoroso acompanhamento de metas igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de
execução e meritocracia, possibilitando a coleta e análise de informações preciosas para
a concepção de novas soluções para a cidade no médio e longo prazos.

O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto desempenho
e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do candidato. 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 da população lagoagrandense.
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2. CONHECENDO NOSSO MUNICÍPIO
Conhecendo a realidade atual do nosso município, poderemos construir propostas que
condizem com as nossas necessidades. Precisamos agora pensar em uma Lagoa Grande
para o futuro.
“O mundo é formado não apenas pelo que já
existe, mas pelo que pode efetivamente
existir”

Milton Santos

Aspectos Demográficos
A população do município cresceu, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à taxa
de 1,76% ao ano, passando de 19.120 para 22.760, e atualmente conta com 24. 757
habitantes. Essa taxa foi superior à registrada no Estado, que ficou em 1,07% ao ano e
superior à cifra de 1,08% ao ano da Região Nordeste.

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana em
2000 representava 45,25% e em 2010 a passou a representar 45,76% do total. A estrutura
demográfica também apresentou mudanças no município, sendo verificado o aumento da
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população idosa que cresceu 3,7% em média ao ano. Em 2000, este grupo representava
6,7% da população, já em 2010 detinha 8,1% do total da população municipal.
Aspectos econômicos
A estrutura econômica municipal demonstra participação expressiva do setor
Agropecuário, o qual responde por 53,7% do PIB municipal.

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar em
consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através de
atividades nas áreas da pecuária e agricultura. Na agricultura, foram coletados dados
acerca das 5 (cinco) principais culturas existentes no município, divididas entre aquelas
permanentes e aquelas temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue:
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Atualmente, temos 2.290 agricultores familiares cadastrados com DAP (Declaração de
Aptidão ao Pronaf).

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal do
município apresentou, por cinco anos, saldo positivo na geração de novas ocupações.

Aspectos Sociais
Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, 17%
da população municipal se encontravam em situação de extrema pobreza, ou seja, com
renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00.

Quando consideramos os indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro Único e
no programa MEI, é possível observar, as 5 (cinco) principais atividades econômicas por
eles desenvolvidas, conforme demonstrado no gráfico abaixo:
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Educação

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a taxa
de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 22,0%. Na área urbana, a taxa
era de 19,1% e na zona rural era de 24,5%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de
analfabetismo era de 8,3%.

No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, os dados do
Censo foram calculados por faixa etária, conforme se observa no gráfico abaixo:

O gráfico abaixo mostra as metas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB):
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Saúde
No que concerne à morbidade hospitalar no nosso município, as 5 (cinco) principais
causas de internação são as listadas no gráfico abaixo:

Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais causas
externas de óbito relatadas pelo município, sendo as principais acidentes de transporte e
agressões.
Por fim, é importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos, que
interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo Demográfico de 2010
revelaram que na área rural, a coleta de lixo atendia 80,4% dos domicílios. Quanto à
cobertura da rede de abastecimento de água, o acesso nessa área estava em 57,0% dos
domicílios particulares permanentes e 33,1% das residências dispunham de esgotamento
sanitário adequado. No caso da área urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição
desses serviços para os domicílios particulares permanentes:
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Aspectos de Gestão Municipal
As despesas com educação, saúde, administração, assistência social e cultura foram
responsáveis por 85,41% das despesas municipais. Em assistência social, as despesas
alcançaram 6,74% do orçamento total, valor esse superior à média de todos os municípios
do estado, de 4,42%.
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3. DESAFIOS E TENDÊNCIAS
Assim como as demais cidades brasileiras, Lagoa Grande enfrenta desafios econômicos
e sociais no contexto de um país emergente, complexo, dinâmico, que navega numa
economia globalizada e altamente competitiva. Este complexo ambiente regional,
nacional e global requer dos gestores públicos municipais o conhecimento de tendências
de futuro que vão gerar impactos nas cidades.
As grandes tendências mostram que a cidade do futuro será cada vez mais um nó de uma
rede global de cidades que permitirá o compartilhamento de cultura, valores,
conhecimentos, práticas e soluções locais. Este é o fenômeno da globalização que destaca
com muita intensidade a presença de uma dimensão local na produção de uma cultura
global.
Finalmente, na cidade do futuro, o governo será marcado pela conectividade, pela
participação cidadã, por um novo enfoque de resultados e uma extrema profissionalização
da gestão pública. O governo das cidades aportará as informações ao cidadão de forma
completa, transparente e ágil. A participação do cidadão deverá ser constante e dinâmica.
Este será coautor, artífice e motor das decisões do governo.
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4. DIRETRIZES 2017-2020
Um programa de desenvolvimento inovador para Lagoa Grande deve garantir a melhoria
do padrão de vida de todos, a qualidade ambiental e a redução da pobreza.
Os programas que têm sido bem-sucedidos na administração serão mantidos e
aperfeiçoados. Não se devem interromper programas e projetos com bons resultados. No
entanto, há programas que precisam ser avaliados e reformulados. A população de Lagoa
Grande quer um prefeito que seja capaz de ousar para mudar o que precisa ser mudado e
clareza para manter o que precisa ser mantido.
A qualidade nos serviços de saúde, educação, assistência social, infraestrutura, meio
ambiente, cultura, dentre outros, são pontos importantes para o aumento da qualidade de
vida da população lagoagrandense na atualidade.
Todos esses temas e tantos outros estão ao alcance da intervenção do prefeito e da gestão
municipal. São dentro de grandes temas que as diretrizes para a gestão de Lagoa Grande
foram construídas visando atender as expectativas da exigente população.
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5. PROPOTAS DE GOVERNO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Implantar e estruturar com equipe de referência o Serviço de Acolhimento Institucional
para idosos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção
integral;
 Formar parceria com o Governo do Estado para implantar no município o Programa
Pernambuco Conduz, sendo este um serviço voltado para pessoas com alto grau de
deficiência, que tenham comprometimento severo da mobilidade e que não apresentem
condições de se locomover com autonomia nos demais meios de transportes coletivos;
 Capacitar os atores da política pública através do Capacita Suas de assistência social, a
fim de assegurar a melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do sistema
descentralizado e participativo, bem como as realidades regionais e locais;
 Reestruturar e ampliar os programas de abastecimento e de segurança alimentar com
foco na diminuição da insegurança alimentar a exemplo do PAA – Programa de Aquisição
de Alimentos;
 Expandir coletivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o
objetivo de fortalecer as relações familiares e comunitárias, prevenindo situações de risco
social, ocorrendo com grupos de crianças, adolescentes, adultos e idosos;
 Ampliar as áreas de qualificação profissional, estruturando o Centro de Ensino Técnico
Profissionalizante (CETEP), espaço onde são ofertados cursos profissionalizantes,
objetivando a geração de renda e qualificação profissional de jovens e adultos;
 Fortalecer conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços de
democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada.
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 Criar o Programa “Bolsa Lagoa Grande” para atender as pessoas em situação de
vulnerabilidade.
 Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando linhas de financiamento através de
parceiros Governo Federal e Governo Estadual.

CULTURA E ESPORTES
 Realizar campeonatos no município, incentivando o jovem à prática esportiva, a exemplo
da Copa da Integração;
 Criação de um Espaço Cultural, local destinado à realização de atividades culturais
como teatro, cinemas, pintura, dança, etc;
 Criar um calendário anual esportivo na cidade;
 Garantir a iluminação e construção/reformas das quadras poliesportivas e campos de
poeira na zona rural;
 Incentivar a formação de uma Banda Filarmônica na cidade de Lagoa Grande;

 Realizar anualmente um Festival de Talentos locais, incentivando a arte e cultura na
nossa região;
 Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do
patrimônio cultural e natural, reconhecendo-os como elo indispensáveis entre passado,
o futuro e o presente;
 Implantação da Secretaria da Juventude.
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EDUCAÇÃO
 Ampliar os cursos preparatórios Pré ENEM/ Processos Seletivos para a localidade de
Jutaí;
 Ampliar o Programa de Estágio Remunerado;
 Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas pautadas no
contínuo crescimento da qualidade, com garantia da oferta dos serviços de creches na sede
e zona rural;
 Ampliar o percentual da compra advinda da agricultura familiar para as escolas;
 Implantar um Polo da Universidade Aberta, sendo este um sistema integrado por
universidades públicas que, por meio do uso da metodologia da educação à distância,
oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso
à formação universitária;
 Ampliar a educação integral através de escolas em tempo integral, no contra turno ou via
expansão da carga horária dos alunos, com uma forte articulação com as áreas do esporte,
ciência e cultura;
 Assegurar o acesso à educação especializada, com acompanhamento de equipe
multidisciplinar, aos educandos com necessidades educacionais especiais;
 Reativar a biblioteca municipal.
 Reativar o Museu de Ciências;
 Manter a ampliação de transporte para ampliação de transporte para universidades;
 Criar o 15º para os 20 melhores professores.
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INFRAESTRUTURA/ MEIO AMBIENTE
 Implantar asfalto na área denominada Rota do Tomate, localizada na região que
compreende Jutaí e Açude Saco;
 Plano de pavimentação municipal, através da pavimentação de ruas onde ainda não
possuem asfalto;
 Readequar e/ou reformar as estradas rurais do município, melhorando assim as
condições do transporte escolar e o escoamento da produção;
 Aumentar as localidades que possuem coleta de lixo na zona rural e implantar o regime
de coleta seletiva;
 Tratar a água da adutora de Jutaí, tornando-a potável para o consumo humano;
 Universalizar o saneamento básico;
 Ampliar a pavimentação na sede e zona rural;
 Revitalizar a mata ciliar das margens do Rio São Francisco;
 Expandir o fornecimento de energia elétrica na zona rural do município;
 Implantar energia trifásica nas margens do Açude Saco para contribuir com a irrigação
adequada do Açude Saco, evitando poluição nas margens;
 Construir quadras poliesportivas e redutores de velocidade nos assentamentos;
 Incentivar o plantio de árvores nativas;
 Buscar parcerias junto ao Governo do Estado e Federal para construção do Novo Sistema
de Irrigação Catalunha;
 Construção de pontos de espera para o transporte coletivo;

Plano de Governo: 2017-2020

Prefeito Dhonikson Amorim e Vice Daniel Torres 40 – Lagoa Grande de Futuro

 Conclusão da instalação do matadouro municipal;
 Conclusão da Avenida Miguel Arraes – Sede;
 Implantação de aterro sanitário coletivo em parceria com outros municípios;
 Construção asfáltica da rodovia denominada de Estrada do Tomate;
 Construção da Orla e Balneário turístico em Vermelhos;
 Construção de Pátio de Feira na sede e Distrito de Vermelhos;
 Construção de praças na Sede, Vermelhos, Jutai e Açude Saco, com arborização e área de
lazer e recreação;
 Conclusão da ENOTECA com urbanização, equipamentos e acervos para o devido
funcionamento e visitação turística;
 Ampliar do roteiro turístico;
 Universalização da internet gratuita com qualidade.
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AGRICULTURA
 Aquisição de máquinas para perfurar poços artesianos;
 Resgatar a realização da feira de animais;
 Aumentar a quantidade de horas-máquina para região Cerqueira do município;
 Incentivar a criação de caprinos e melhorar a genética através de assistência técnica e
extensão rural;
 Reestruturar no município um laboratório de inseminação de animais;
 Distribuir para agricultores familiares kits de irrigação;
 Implantação de hortas comunitárias nas escolas do campo;
 Regularização Fundiária;
 Melhoria da infraestrutura hídrica do município: perfuração, instalação e recuperação de
poços artesianos e amazonas; construção de aguadas; instalação de sistema de
abastecimento d’água;
 Criação de departamento de reforma agrária para apoio e reestruturação dos
assentamentos e associações;
 Programa de hortas orgânicas comunitárias;
 Central de abastecimento de hortifrutigranjeiros (compra e venda – CEASA);
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SAÚDE
 Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento
da política de atenção básica com cobertura de 100% dos postos de saúde;
 Promover a atenção integração a saúde da mulher, dos idosos e da criança com ênfase
nas áreas e populações de maior vulnerabilidade;
 Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de
crack e ouras drogas;
 Construção do espaço físico para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS);
 Ampliar o atendimento odontológico através da unidade móvel;
 Implantar uma Unidade de Saúde na Ilha do Pontal;
 Reestruturar o atendimento à saúde na Catalunha com a implantação de uma unidade
básica de saúde;
 Ampliar o atendimento emergencial através da aquisição de novas ambulâncias;
 Ampliar a equipe do Núcleo de Atenção a Saúde na Família – NASF, possibilitando
melhoria no matricialmente das equipes das unidades básicas de saúde;
 Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e
vigilância em saúde;
 Contribuir para a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e
democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde;
 Fortalecer o conselho de saúde, como espaços de democratização, negociação de
consensos e de gestão compartilhada;
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 Estruturar as sedes das unidades básicas de saúde;
MULHERES
 Implantar o Centro de Referência da Mulher em Lagoa Grande, com o apoio Estadual e
Federal, posto que a concepção da gestão envolve a todos em prol da oferta no atendimento
interdisciplinar (psicológico, social, jurídico, pedagógico e outros) de forma contínua e
sistemática, promovendo a prevenção, proteção, punição, assistência e produção do
conhecimento à mulher;
 Definir critérios juntamente com o COMDIM, para a realização de concurso público para
contratação de funcionários e técnicos do Centro de Referência da Mulher-LG;
 Apoiar e incentivar a criação de redes sociais locais, tais como grupos associativos
(Associação de Mulheres, Artesãos, Agricultoras e outros);
 Criar a Secretaria Municipal da Mulher de Lagoa Grande;
 Implantar o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM, mediante deliberação
do COMDIM-LG;
 Estruturar e/ou articular programas e projetos de qualificação profissional destinados à
inserção ou reinserção da mulher no mercado de trabalho; ao combate à violência contra a
mulher, bem como outros programas e atividades do interesse da política municipal dos
direitos da mulher.
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DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

- Incentivar a atração de empresas de diversos segmentos para incrementar o
desenvolvimento e a geração de emprego e renda;

- Incentivar as diversas cadeia produtiva existente no município para melhorar o
desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda;

- Criação da Agencia Desenvolvimento Econômico.

“Se, na verdade, não estou no mundo para
simplesmente a ele me adaptar, mas para
transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um
certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda
possibilidade que tenha para não apenas falar de
minha utopia, mas participar de práticas com ela
coerentes” Paulo Freire.

