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PROPOSTAS DE GOVERNO 
RAPHAEL SILVA – Prefeito de Luís Correia/PI – 2021/2024 
RENATO SANTOS - Vice 
 
Para instruir registro de candidatura a prefeito, Lei nº 9.504/97, Art. 11, § 1º,  
- inciso IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de 
Estado e a Presidente da República.   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009). 
 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD 
 

ESCOLHA O NOVO. 
 
A condição de cidadão exige que sejamos autônomos, críticos e 

participativos em nossa comunidade. O Município é o lugar onde moramos e 
construímos a nossa história no cotidiano do trabalho ou nas horas de lazer e 
entretenimento. O ser humano, como sujeito biológico e cultural, deve inscrever 
na sua identidade terrena, uma consciência ecológica “habitar, com todos os 
seres mortais, a mesma esfera viva... a consciência cívica terrena... da 
responsabilidade e da solidariedade para com os filhos da terra” (Edgar Morin). 

 
Bons gestores públicos são movidos por desafios. Em Luís Correia o 

desafio é imenso para o próximo gestor. As gestões anteriores a atual fizeram 
um péssimo trabalho. Má gestão dos recursos municipais, baixa arrecadação, 
incompetência, fuga de empregos, redução do turismo, pouca atenção às 
comunidades do interior são alguns dos legados das administrações recentes 
do nosso município. 

 
Luís Correia, que já teve um passado glorioso de atividade econômica, 

teve seu desenvolvimento interrompido pelo fracasso das últimas gestões. Tirar 
Luís Correia do atraso e do marasmo que se encontra hoje é o principal desafio 
da próxima gestão. 

 
As propostas que oferecemos à sociedade de Luís Correia visam 

conduzir nossa cidade no caminho do desafio do desenvolvimento sustentável. 
 
Crescimento urbano, descentralização, abastecimento d’agua de 

qualidade, saneamento básico, crescimento sustentável, trânsito, segurança 
pública, educação, saúde, parcelamento do solo, entre outros, são os desafios 
que a atual conjuntura nos coloca.  

 
O desafio de uma cidade de muitas faces: Luís Correia é formada tanto 

por aqueles que aqui residem, na zona urbana ou rural, quanto por aqueles que 
nos visitam. O desafio que se impõe é harmonizar cidadãos, do interior e do 

litoral, com os visitantes, promovendo o bem‐estar e a felicidade de todos. 
 
O merecido desenvolvimento de Luís Correia clama por um Plano de 

Governo preocupado não apenas com obras, mas com 
atitudes. Luís Correia precisa deixar de ser apenas uma pequena e bela 
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cidade do litoral piauiense para mostrar que atitudes bem pensadas é que 
preparam o desenvolvimento socialmente responsável e sustentável. 

Acima de tudo, as propostas aqui apresentadas partem do pressuposto 
de que a comunidade deve e precisa ser ainda mais participativa. O cidadão de 
Luís Correia não pode se decepcionar tanto com o poder público municipal a 
ponto de perder seu senso de vida comunitária. 

 
Este Plano de Governo parte da convicção de que o Poder Público deve 

ser um verdadeiro indutor das atividades privadas e comunitárias que farão de 
Luís Correia um exemplo de sucesso em aproveitar o potencial de 
desenvolvimento do município. 

 
Tal concepção será o principal pilar para a Gestão 2021-2024. 
 
Humanizar, melhorar o convívio social, democratizar os recursos e as 

ações públicas, objetivando para todos um crescimento harmônico, sustentável 
e com consciência ambiental são as grandes metas destas Propostas de 
Governo. 

 
 
SAÚDE 
A saúde precisa acompanhar o crescimento das necessidades da 

população. Novas unidades de saúde e o desenvolvimento de programas 
específicos para as diferentes áreas da saúde – com foco na prevenção – são 

essenciais para que felicidade e bem‐estar de todos. A ampliação do quadro de 
servidores da saúde, com a contratação de um maior número de médicos, 
dentistas e enfermeiros também se faz imprescindível para a qualificação da 
saúde no município.  

 Revitalização do Hospital Municipal N S da Conceição: recuperar o 
equipamento público que já funcionou bem melhor e, hoje, encontra-se 
sucateado, de forma que ele volte a oferecer as especialidades médicas e 
odontológicas, inclusive com medicamentos disponibilizados pela Farmácia 
Pública gratuitamente à comunidade com condições de atender a demanda da 
população local e dos visitantes, descentralizando o atendimento básico e 
promovendo a saúde de modo mais célere e eficiente.  

 Oferecer à comunidade uma opção para que seus filhos possam 
voltar a nascer no município: viabilizar uma alternativa para satisfatória e 
sustentável, inclusive buscando o apoio e a participação dos entes federativos 
e da iniciativa privada. 

 Construção de Novos Postos de Saúde: criação de novos 

equipamentos públicos ‐ com verbas federais e próprias‐, qualificando o 
atendimento dos cidadãos nos bairros do município através da implantação de 
novas e modernas unidades de saúde. 

 Posto de saúde itinerante: para atender as comunidades menores e 
mais afastadas. 

 Proporcionar Atendimento de Urgência e Emergência para todos e 
com especialidades: aumentar a disponibilidade de plantonistas nas principais 
áreas da Saúde Pública. 
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 Saúde da Família: aumentar o atendimento domiciliar e ampliar os 
serviços oferecidos pelos agentes comunitários, priorizando a atenção básica e 
preventiva em todos os bairros e localidades urbanas e rurais. 

 Atendimento Farmacêutico: ampliar a disponibilidade e fornecimento 
de medicamentos disponibilizados para a população e cobrar dos governos 
Estadual e Federal maior agilidade na entrega dos medicamentos que não são 
de responsabilidade do Município. 

 Sistema de Gestão Integrada e Informatizada da Saúde: 
estabelecer uma rede de comunicação entre as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), buscando otimizar o atendimento e evitando filas e duplicidade de 
atendimentos. 

 Comunicação: criar um canal direto de comunicação entre todos os 
profissionais da área da Saúde com as chefias, buscando solucionar as 
demandas necessárias e garantindo maior eficiência no atendimento da Saúde 
Pública. 

 Melhorar a Acessibilidade, a Mobilidade as condições físicas das 
UBS e do Hospital: melhorar acessibilidade das Unidades Básicas de Saúde, 
destinando atenção especial às pessoas da Melhor Idade e aos portadores de 
necessidades especiais, bem como melhorar o acesso ao hospital municipal. 

 Manutenção predial: manter de forma permanente a manutenção de 
prédios da área de Saúde. 

 Disponibilizar mais exames, nas diversas áreas: ampliar os 
convênios com laboratórios privados e implantar laboratórios públicos junto aos 
Centros de Saúde para exames de resultado rápido, de modo que o 
atendimento e o diagnóstico sejam realizados de forma mais rápida e eficiente.  

 Capacitação dos Profissionais da Saúde para Atendimento de 
Usuários de Drogas: desenvolver programa de qualificação profissional para 
garantir atendimento adequado aos usuários e dependentes de drogas lícitas e 
ilícitas. 

 Incentivar Políticas de Socialização: Implantar ações nas áreas da 
Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer. Garantir 
atenção integral à saúde das pessoas da Melhor Idade e de portadores de 
doenças crônicas. Estimular o envelhecimento ativo e garantir o acesso 
permanente aos alunos, crianças e jovens a temas relacionados à saúde, 
higiene, vacinas obrigatórias, aferição de pressão arterial e de outros exames 
periódicos, para uma vida saudável e prevenindo doenças. 

 Aumentar a Participação da População na Prática de Atividades 
Físicas: desenvolver ações voltadas para a Saúde, com a disponibilização de 
espaços públicos (praças, ginásios, parques, escolas e centros comunitários) 
voltados às ações saudáveis e à qualidade de vida, abrangendo todas as faixas 
etárias e gêneros. Promover um acompanhamento mais próximo junto à 
população de melhor idade. 

 Desenvolver Políticas Públicas voltadas para a Prevenção de 
Doenças: Promover a redução de custos com tratamentos e fornecer melhor 
qualidade de vida a toda população 

 Manter e Expandir os Programas de Saúde Pública existentes e 
Implementar Novos: Viabilizar a qualificação e expansão do atendimento de 
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Gestantes e Recém‐Nascidos. Disponibilizar kits e incentivos às gestantes que 

tenham completado o Pré‐Natal.  

 Ampliar e Melhorar o Transporte para Exames e Cirurgias de Alta 
Complexidade em outros Municípios: garantir melhor conforto, agilidade e 
comodidade na locomoção de pacientes para hospitais localizados em outras 
cidades. 

 Reavaliar e Racionalizar os Programas Existentes: promover a 
qualificação da gestão dos programas de saúde municipais, para que sejam 
mais eficientes, racionalizando as ações públicas na área, reduzindo custos e 
aperfeiçoando o atendimento ao cidadão. 

 Adequado tratamento do lixo: buscar possibilidades para o 
tratamento de lixo que envolva essas alternativas – aterro sanitário, 
incineração, reciclagem e compostagem. 

 
 
EDUCAÇÃO 
A educação em Luís Correia precisa enfatizar o foco nas pessoas: 

preocupação com a merenda, por meio de produtos orgânicos e locais, 
qualificação dos profissionais da área, melhoramento da qualidade do 
transporte, informatização e atualização das escolas são temas chave para a 
área educacional: 

 Criar o programa “Luís Correia do Futuro”: Buscar o aprimoramento 
das escolas existentes para que se transformem em unidades criativas, com 
forte articulação educacional, cientifica, esportiva, cultural e de inovação 
tecnológica.  

 Escola Digital: disponibilizar internet nas escolas e informatizar a rede 
pública de ensino para possibilitar a integração entre as escolas e o 
compartilhamento de informações entre alunos, professores e servidores da 
área, visando a socialização da informação, do conhecimento e das 
ferramentas digitais.  

 Escola Cidadã: incentivar os alunos dos ensinos Médio e 
Fundamental a participarem de eventos ligados à fotografia, redação, 
olimpíadas de matemática, esportes olímpicos, projeto soletrando, feira do livro, 
desfile da semana da pátria e outras atividades de caráter cultural, educacional, 
social e ambiental. 

 Melhorar a acessibilidade dos alunos às Escolas Públicas e dos 
Universitários: com veículos adequados, que proporcionem segurança e 
conforto, tanto na rede municipal, como no ensino técnico e universitário 
disponível, sempre de forma gratuita. Estabelecer uma logística melhor para o 
transporte, diminuído os percursos entre os locais de moradia dos alunos e a 
escola. 

 Capacitar as Equipes Pedagógicas: viabilizar a qualificação de 
professores, serventes, merendeiras e demais servidores da Educação através 
da realização de cursos de formação técnica e intercâmbios. 

 Plano de Carreira dos Profissionais da Educação: manter 
atualizado o plano de carreira, respeitando o profissional da área da educação, 
incentivado sua qualificação para que seja efetivamente valorizado e, como 
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contrapartida, desempenhe sua função com amor e zelo pela educação das 
crianças e dos jovens. 

 Cursos de Formação e Capacitação Técnica: disponibilizar para 
população cursos técnicos para qualificação da mão de obra, nas diversas 
áreas, em especial naquelas que impactem na economia do município. 

 Igualdade Social: apoiar a ampliação à Educação Especial, 
oferecendo suporte para atendimento dos alunos portadores de necessidades 
especiais e visando a inclusão nas escolas convencionais. 

 Estabelecer um Plano de Investimento Permanente na construção 
de Creches e na Educação Infantil: adequações e ampliações nos existentes, 
visando aumentar o número de vagas oferecidas pelo município à comunidade. 

 
 
MEIO AMBIENTE  
Luís Correia, de uma vez por todas, deve atentar para a área ambiental 

– uma das maiores riquezas da cidade. Crescimento sustentável, direcionado e 
monitorado pelo Poder Público é o que manterá nossa cidade sempre linda e 
ecológica, com melhor qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. 

 Aproximar o cidadão da Secretaria do Meio Ambiente: estabelecer 
um diálogo permanente, com foco na preservação do ecossistema urbano e 
rural, visando um crescimento racional, equilibrado e sustentável para o 
Município e uma maior interação entre a população e o Poder Público. 

 Qualificar e Otimizar as demandas da Secretaria: implantar 
indicadores de desempenho, melhorar a estrutura física de atendimento, 
simplificar os tramites dos processos e disponibilizar serviços de menor 
complexidade através da internet. 

 Buscar Verbas Públicas junto ao Governo do Estado e Governo 
Federal para investir em Saneamento Básico: buscar alternativas de 
financiamento para as obras necessárias nesta área, que repercutirão 
positivamente na preservação ambiental e na qualidade de vida da 
comunidade. 

 Estruturar o Sistema Municipal de Gestão Ambiental: permitir 
pedidos de licenciamento ambiental via internet, revisão e consolidação da 
legislação ambiental, publicação de cartilhas de orientação, sistema de 
geoprocessamento integrado para melhorar a preservação e os licenciamentos. 

 Melhorar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: 
promover o melhoramento das estruturas de triagem e criar pontos de entrega 
voluntaria de resíduos e descartes de matérias tóxicos. 

 Desenvolver Projeto de Arborização Urbana: projeto de arborização 
das vias, praças, parques e espaços públicos dos bairros, zona central e 
localidades do interior do município. Intensificar a doação de mudas nativas e 
ornamentais. Promover o inventário das espécies de interesse ambiental. 

 Implementar a Coleta Seletiva de Lixo: colocar containers próprios, 
exclusivos e adequados em todos os bairros, inclusive nas localidades do 
interior do município. Orientar a população e os alunos das escolas para a 
necessidade desta prática ecologicamente correta. 

 Ampliar e ajustar os horários de Coleta do Lixo: realizar o Trabalho 
de Coleta fora do horário de pico, utilizando preferencialmente veículos que 
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utilizam energias renováveis e ecologicamente corretas, com poluição zero. 
Executar este serviço em horários que não impliquem prejuízo para a 
mobilidade urbana e que atendam a demanda da população dos bairros, área 
central e localidades rurais. 

 
PLANEJAMENTO 
Luís Correia precisa de uma “Nova Planta Urbana”, planejada para a 

preservação ambiental e que ao mesmo tempo permita o crescimento 
econômico do Município. Planejamento urbano envolve uma gama de matérias, 
sendo extremamente interdisciplinar: trânsito, turismo, meio ambiente, moradia, 
emprego, qualidade de vida e saneamento básico, entre outras, são questões 
que dependem de uma cidade bem pensada. Cabe ao Poder Público induzir e 
monitorar o crescimento, para que seja sustentável. 

 Desenvolver uma “Nova Planta Urbana” para a cidade: remodelar a 
urbanização do município, induzindo o crescimento para áreas de menor 
interesse ambiental, preservando áreas de estágio avançado de vegetação. 
Promover a descentralização da cidade, realocando órgãos públicos, escolas, 
bancos e serviços de interesse público para regiões que dispõem de melhor 
acessibilidade e trafegabilidade. 

 Implantar um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI): 
preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, com 
vistas ao desenvolvimento do Turismo e das demais atividades econômicas do 
Município e como forma de garantir o direito à cidade e a um município auto 
sustentável. 

 Implantar o Plano Municipal de Saneamento e escoamento de 
águas pluviais: Promover, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, a 
implantação do Plano de Saneamento de forma permanente e contínua, seja 
em conjunto com a concessionária ou com a iniciativa privada. 

 Programa Meu Lar: desenvolver legislação especifica que busca 
apoiar, incentivar e implementar programas públicos e privados de atendimento 
as populações de baixa renda, como forma de alcançar o equilíbrio social e 
econômico e democratizar o acesso à moradia. 

 Aprimorar e Atualizar Leis de Parcelamento Solo, Código 
Posturas, entre outras: valorizar e priorizar o cidadão, o meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável e consciente do município. 

 
MOBILIDADE URBANA – TRÂNSITO 
Entre os problemas que afligem o cotidiano das cidades, certamente as 

questões relacionadas à mobilidade têm grande influência sobre o declínio da 
qualidade de vida dos cidadãos. As ações de transporte sustentável e 
mobilidade urbana focam sua atenção na melhoria da qualidade de vida das 
pessoas, baseadas na construção de cidades mais acessíveis, na redução das 
desigualdades sociais e na preocupação com o meio ambiente e com o 
planejamento ordenado. Em tal área, certamente é preciso valorizar meios de 
transporte público coletivo, buscando o barateamento desta modalidade aos 
usuários e integrando diferentes meios de transporte. Reconhecer as 
diferenças entre o transporte de turistas e o destinado aos cidadãos residentes. 
Do ponto de vista urbanístico, é preciso implementar faixas e estacionamentos 
exclusivos para ônibus, manter as calçadas e passeios públicos em bom 
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estado de conservação, faixas de segurança em locais de grande fluxo de 
pedestres, sinalização viária e ciclovias e ciclofaixas seguras aos usuários. 

 Solucionar de imediato os Pontos de Conflito de Trânsito: 
promover pequenas ações visando mudanças que obtenham resultado 
imediato na mobilidade nas ruas centrais, nos pontos turísticos e principais vias 
de acesso do município, tanto para o fluxo diário, quanto para os períodos de 
grande movimento de turistas.  

 Viabilizar a Criação de Ciclovias e Rotas de Bicicletas nas grandes 
avenidas: projetar e estimular a implantação de ciclovias que conduzam aos 
pontos turísticos, parques, espaços públicos e locais de paisagem, inserindo o 
circuito ciclístico na “Nova Planta Urbana”. Melhorar a qualidade de vida da 
comunidade reduzindo o fluxo de veículos nas ruas da cidade e estimular a 
utilização de transporte ecologicamente correto. Implantar novos roteiros 
turísticos de bicicleta e potencializar o comércio nos bairros e localidades 
rurais. 

 Racionalizar e padronizar a Sinalização de Trânsito e Turística: 
diminuir a poluição visual das placas de trânsito e prestar melhores 
informações aos motoristas e pedestres. 

 Viabilizar a construção de paradas de ônibus: projetar a 
implantação de pontos de ônibus nas principais avenidas do município (do 
Macapá ao centro da cidade). 

 Regulamentação e fiscalização do transporte público no 
município: organizar a gestão do transporte alternativo e fiscalizá-lo com a 
criação da guarda municipal. 

 
TURISMO 
Na área turística, Luís Correia precisa, sempre, fazer mais e melhor. 

Repaginar os eventos ainda existentes, criar novas alternativas, buscar eventos 
privados para que ocorram na cidade, internacionalizar o Turismo no município, 
entre outras ações e investimentos, são algumas medidas necessárias para 
que resgatemos nossa posição de referência no segmento. O Turismo é mola 
propulsora da nossa economia, gerando renda, emprego e qualidade de vida 
para a comunidade. A hotelaria, o comércio, os restaurantes e vários tipos de 
prestadores de serviços dependem da atração de visitantes, da captação de 
novos eventos e da promoção qualificada dos nossos atrativos turísticos. 

 Reinventar os Eventos de Responsabilidade do Município: criar 
uma nova imagem para eventos como o São João, o Réveillon, o Carnaval, 
Religiosos, e outros a serem criados, resgatando a originalidade e a 
participação da comunidade. 

 Fornecer Melhores Condições para que a Secretaria de Turismo 
faça a Gestão dos Eventos: promover a autonomia administrativa e 
possibilitar atue como órgão técnico planejador e executor de eventos públicos. 

 Apoiar os Eventos Privados: fomentar a economia do Município e a 
geração de renda e emprego através do apoio da Prefeitura aos eventos 
culturais, turísticos, educacionais, ambientais e sociais. 

 Descentralizar os Eventos: aproveitar os potenciais turísticos, 
culturais e ambientais dos bairros e do interior e criar eventos específicos para 
estes locais. 
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 Criar Novos Eventos Públicos ou em parceria com a Iniciativa 
Privada em Períodos de Baixa Temporada: melhorar a ocupação hoteleira e 
fomentar a gastronomia, o comércio local, parques temáticos e as empresas 
prestadoras de serviços turísticos.  

 Criação da Diretoria de Praias: instalação de função dentro da 
administração pública para gerenciar toda a linha de praia. 

 Internacionalização dos eventos: buscar novos eventos 
internacionais, qualificando o perfil do visitante e promovendo a divulgação de 
Luís Correia no exterior, resultando no incremento da visitação turística. 

 Incrementar o Turismo Rural: desenvolver as potencialidades 
históricas, culturais e étnicas do interior, envolvendo os agricultores com a 
atividade turística e gerando mais empregos e renda nas localidades rurais do 
município. Incentivar as novas gerações a permanecerem no meio rural e 
manterem as tradições, os hábitos e costumes dos seus antepassados. 

 Criar Novos Atrativos Turísticos Públicos: ampliar os pontos de 
visitação turística e auxiliar os privados, especialmente aqueles com 
preocupação ambiental, buscando aumentar a ocupação hoteleira e 
movimentar a economia do Município, gerando emprego e renda.  

 Revitalizar os Pontos Turísticos Existentes: viabilizar a criação do 
Complexo Turístico da Lagoa Grande, urbanização da Lagoa do Sobradinho e 
criação do Parque Municipal da Árvore Penteada.  

 Melhorar o Visual Urbano: conservar e realizar a manutenção dos 
equipamentos e mobiliários dos espaços públicos. Realizar o plantio 
permanente e criar novos jardins nos bairros e no interior do município. 
Promover a arborização de ruas, e praças, deixando a cidade mais bonita e 
charmosa.  

 Aperfeiçoamento da Informação Turística: promover a conexão 
entre os sistemas público e privado, visando melhorar a divulgação dos 
eventos e dos potenciais turísticos da cidade. Realizar ações conjuntas de 
promoção e divulgação em eventos nacionais e internacionais voltados ao 
turismo de Entretenimento e de Negócios.  

 Fidelizar a Marca do Município como um Produto de Excelência: 
valorizar as ações que agregam valor à marca turística de Luís Correia e 
investir na divulgação e promoção dos atrativos. 

 Difundir a Importância do Turismo na Rede Escolar: preparar os 
alunos para a educação turística, que resulta na hospitalidade e na excelência 
de atendimento no comércio local.  

 Qualificar o Atendimento ao Turista: Formalizar parcerias com 
instituições (SEBRAE, SENAC, SESI e outros), buscando oferecer 
conhecimento e excelência aos serviços envolvidos nos meios de 
hospedagens, gastronomia, comércio e transporte público e todos os demais 
segmentos ligados ao turismo. 

 Elaborar Inventário e Roteiro turísticos: levantamento de 
ícones para que sejam criados roteiros que viabilizem nossas potencialidades 
turísticas. 

 Disponibilizar Internet Gratuita em Espaços Públicos: implantar 
rede wifi aberta em praças e espaços públicos, estimulando o convívio social, a 
democratização digital e a interação comunitária. 
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CULTURA 
Luís Correia precisa, sempre, valorizar a cultura local e a nossa história, 

respeitando o passado e fornecendo conhecimento para os moradores e para 
aqueles que nos visitam. Estamos em busca de novos horizontes, novos 
rumos, novas perspectivas para a Cultura. Queremos mais! Mais cultura, mais 
arte pelas ruas da cidade, mais formação de novos artistas, mais 
descobrimento de novos talentos, mais divulgação para a nossa arte. Mais 
espaço para a socialização da cultura, para a democratização do acesso às 
artes, para uma melhor utilização de ferramentas criativas e lúdicas para a 
formação de uma nova sociedade, mais justa, igualitária e plural. Mais 
oportunidades para os nossos músicos, artistas plásticos, dançarinos, atores, 
atrizes, cineastas, artistas circenses, folcloristas, fotógrafos, historiadores, 
bonequeiros, escritores, carnavalescos e produtores culturais. O Turismo, 
também faz parte da Cultura e necessita ser melhor desenvolvido esse canal 
de comunicação entre os dois setores. Assim como as escolas, que podem ser 
mais alegres, criativas e divertidas com a inserção da arte e da cultura nas 
atividades em turno inverso, ocupando as crianças de forma saudável e 
maximizando a utilização das estruturas escolares, assim como a revitalização 
dos equipamentos culturais e históricos do município, que contam a nossa 
história e reforçam a nossa identidade.  

 Viabilizar a criação do Museu de Luís Correia: catalogar e preservar 
o Patrimônio Histórico do município. Valorizar o patrimônio histórico imaterial 
que forma a identidade cultural de Luís Correia.  

 Viabilizar a reforma do antigo Farol: resgatar esse patrimônio 
histórico transformando-o em um novo Farol da Amarração, fomentando o 
Turismo Cultural. 

 Incentivar os Artesãos: valorizar os artesãos locais com a criação da 
Casa do Artesão com galpão e quiosque para comercialização. 

 Criação do Calendário Oficial de Eventos Culturais: auxiliar na 
divulgação das atrações culturais promovidas no município.  

 Viabilizar espaço e estrutura para Dança, Artes Cênicas: promover 
eventos culturais nestas modalidades artísticas, envolvendo os alunos das 
escolas do Município.  

 Projeto Viva Cultura: viabilizar arte e cultura para as comunidades 
rurais de forma itinerante por meio de diversas atividades para todas as idades. 

 
ESPORTE/LAZER  
Mais do que qualidade de vida, o incentivo ao esporte e ao lazer faz as 

pessoas mais felizes, educa os jovens, previne a criminalidade e promove o 

bem‐estar. É dever do Poder Público fomentar atividades nesta área, buscando 
o lazer e o entretenimento saudável da população. A reforma dos ginásios, a 
ampliação e qualificação dos campeonatos de diversas modalidades 
esportivas, a expansão das aulas voltadas às crianças e jovens e a atração de 
grandes eventos esportivos para a cidade são metas fundamentais para o 
desenvolvimento do esporte na nossa comunidade. Esporte é Saúde! E Saúde 
é qualidade de vida para toda a população!  
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 Fomentar as Competições Esportivas Municipais: promover e 
qualificar as competições esportivas em todas as áreas, utilizado o ginásio 
municipal, campos e quadras de futebol. 

 Incentivar o esporte nas escolas: “olimpíadas escolares” como forma 
de difusão do esporte e de inclusão social, aproveitando os espaços físicos 
existentes, melhorando e incrementando outros.  

 Proporcionar Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre: em todos os 
bairros, bem como nos locais públicos, academias ao ar livre. 

 Revitalizar praças, quadras e campos: viabilizar a reforma de praças 
e quadras de esportes existentes em todo o Município.  

 Complexo de esporte e lazer: construção de um ambiente que 
possibilite esporte e lazer as famílias no Brejinho.   

 
HABITAÇÃO E SOCIAL 
Luís Correia não pode descuidar da sua gente, daqueles que mais 

necessitam da atenção do Poder Público. Isso se faz por meio de políticas 
públicas integradas e interdisciplinares, onde todos os órgãos de gestão 
(habitação, planejamento, saúde, educação, meio ambiente e outros) devem 
estar unidos no objetivo comum de trazer dignidade a todos. É segurança 
familiar através do apoio público à aquisição da casa própria via um plano de 
habitação popular que prioriza os cidadãos de baixa renda. Nesse campo 
social, vários programas, projetos e ações públicas promovem a integração 
comunitária, o atendimento a portadores de necessidades especiais e as 
vítimas de violência doméstica e dependentes químicos. O atendimento das 
demandas da comunidade depende de ações concretas e permanentes, da 
qualificação dos servidores municipais e da melhoria da oferta de programas 
de reinserção social. Uma sociedade mais justa se faz através da oferta de 
oportunidades, atingindo os cidadãos menos favorecidos e repercutindo em 
áreas como saúde e segurança pública.  

 Estabelecer Programas de Assistência às Pessoas em Regime de 
Exclusão Social: proporcionar condições para moradia, emprego, informação 
e estudo da comunidade.  

 Programa para Vítimas de Violência Doméstica e Abuso Sexual: 
promover ações preventivas, principalmente em áreas e locais mais 
vulneráveis e difundir junto às escolas e na comunidade. 

 Programa Mulher Luiscorreinse: intensificar ações de inclusão das 
mulheres na sociedade através de politicas  públicas de formação profissional 
gerando emprego e renda. 

 Ampliar o atendimento as famílias em estado exclusão social. 
Garantir assistência médica e psicológica às famílias em estado de 
vulnerabilidade social.  

 Criar Programa Integrado de Atendimento aos Dependentes de 
Álcool e de outras Drogas: fornecer suporte às famílias participantes dos 
programas sociais do município. Desenvolver ações na área da saúde, 
assistência social, educação, formação profissional, assistência jurídica e 
formalizar parcerias com as comunidades terapêuticas. 
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 Criar um Programa Contínuo de Regularização Fundiária: evitar a 
invasão de áreas de preservação ambiental e a ocupação de locais de risco e 
que se formem núcleos de subhabitação e de exclusão social. 

 Criar o Projeto de Proteção ao Jovem em Situação de 
Vulnerabilidade: prestar assistência necessária aos jovens, evitando que este 
seja induzido ao uso de drogas e a criminalidade. 

 
SEGURANÇA 
Uma cidade que quer se desenvolver precisa ser segura para todos, 

moradores e visitantes. A qualidade de vida que sempre caracterizou Luis 
Correia precisa ser preservada. E com mais policiamento, obras e serviços 
públicos qualificados, nossa cidade continuará como um dos destinos turísticos 
mais seguros do Brasil, atraindo milhares de visitantes que movimentam a 
nossa economia e geram renda e emprego para a nossa comunidade. Nossas 
crianças seguras nas escolas, os espaços públicos monitorados e o apoio 
permanente dos órgãos de segurança são fundamentais para a manutenção da 
paz e da tranquilidade. 

 Melhorar o Atendimento Especializado para a Mulher: buscar 
convênio com a Delegacia de Polícia Civil e outros órgãos para estabelecer 
uma ação mais próxima das vítimas de violência contra a mulher. 

 Implantar o Sistema Municipal de Vídeo Monitoramento: em 
comum acordo com o Conselho de Segurança Comunitário e fixando câmeras 
nos pontos de maior insegurança nos bairros do município.  

 Melhorar e recuperar a iluminação nos espaços públicos: criar 
projetos que inibam a criminalidade, melhorando a visibilidade noturna em ruas, 
avenidas, praças e espaços públicos.  

 Divulgação de Temas Relacionados à Cultura da Paz e de 
Segurança Pública: criar campanhas de esclarecimento e de conscientização 
com folhetearias, mídia escrita e falada e utilizar o mobiliário urbano para estas 
ações preventivas. 

 Engajar o Conselho Tutelar nas Ações Preventivas e de 
Segurança: envolver as crianças e os adolescentes de forma que estes sejam 
estimulados a buscar o convívio social sadio. 

 
AGRICULTURA 
Evitar o êxodo das áreas rurais, fomentando a qualidade de vida e de 

emprego no nosso interior significa não apenas prevenir questões sociais, mas 
respeitar nossas origens e nossas melhores qualidades. Profissionalizar a 
produção do interior e de agroindústrias, implantar um Plano Diretor Rural e 
integrar as áreas rurais com as atividades turísticas são pontos fundamentais 
para o desenvolvimento sustentável de Luis Correia. A produção local deve ser 
prestigiada pelo Poder Público, para que sejamos fortes em todas as áreas, 
valorizando os nossos agricultores e as nossas agroindústrias familiares. 

 Incentivar o Turismo Rural: viabilizar a criação de novas 
agroindústrias e prestar auxílios as já existentes. Pavimentar os acessos das 
localidades rurais e das propriedades integrantes das rotas rurais. Estabelecer 
acompanhamento e assessoria permanente e criar canais de divulgação destes 
atrativos. 
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 Intensificar o Apoio ao Agricultor: oferecer, nas mais diversas 
atividades, vias de acessos, abastecimento d’agua, cultivo das diversas 
culturas e lavração de lavouras. Disponibilizar técnicos para acompanhamentos 
das diversas atividades ligadas à agricultura e á pecuária. 

 Trator compartilhado: disponibilizar trator do município para o 
pequeno agricultor no período de plantio. 

 Incentivar a produção, comercialização e utilização de Produtos 
Orgânicos: criar o Selo Orgânico Municipal. 

 Fortalecer a Feira Agropecuária do Brejinho e do Brandão: 
Fortalecer a troca de experiências entre empresas do agronegócio e os 
pequenos produtores gerando conhecimento e renda. 

 Fomentar o Desenvolvimento de Agroindústrias e do 
Agroturismo: promover ações de incentivo ao meio rural.  

 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Luís Correia não pode depender apenas do Turismo. Suas atividades 

empresariais, industriais e comerciais precisam ser diversificadas, para que 
tenhamos um município forte e pujante. 

Compete ao Poder Público estabelecer políticas públicas de fomento e 
de desenvolvimento de tais atividades privadas. A manutenção do emprego é 
uma das maiores preocupações do cidadão, pois é dele que depende o 
sustento da sua família. 

O Poder Público Municipal precisa ter como meta o estímulo aos 
empresários locais, além de provocar a atração de novas empresas para o 
município, aumentando a oferta de empregos e movimentando a economia 
local. 

 Fomentar e Intensificar o Programa de Incentivo as Pequenas e 
Médias Empresas: promover a geração de emprego e renda nesta área. 

 Desburocratizar e Facilitar a Abertura e Instalação de Novas 
Empresas: prestigiar a instalação de empresas não poluentes, com a isenção 
de impostos e incentivos fiscais, por tempo determinado. 

 Valorizar os Produtos de Luís Correia: apoiar produtores locais e 
criar espaços para que os produtores locais tenham como comercializar seus 
produtos. Prover ações para que o comércio local absorva estes produtos nas 
áreas de gastronomia e hotelaria. 

 Centro de Captação Técnica e Empreendedorismo: criar espaço 
com salas adequadas de estudo e palestras, laboratórios experimentais, 

incubadoras e start‐ups para capacitar pequenos e médios empresários e 
pessoas que pretendem se qualificar para iniciar atividade própria, em todas as 
áreas, em especial aquelas onde existe demanda de mercado. 

 Criar um Selo de Excelência para Produtos Locais: estimular a 
qualidade da confecção de produtos locais, visando fomentar a venda e o 
desenvolvimento da produção. 

 Criar a Feira do Empreendedor: para valorizar e oportunizar aos 
pequenos  empreendedores a promoção de seus negócios a toda a população. 

 
 
ADMISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Uma cidade preparada para o futuro demanda uma gestão pública séria, 
competente e responsável. Luis Correia tem sido exemplo em administração 
pública desastrosa, mas podemos reverter esse ciclo vicioso em um ciclo 
virtuoso de desenvolvimento do setor público e privado. 

Ainda há muito a fazer para que serviços públicos municipais possam 
ser considerados eficientes. 

Visando melhorar a qualidade de vida e proporcionar a melhoria da 

prestação dos mais diversos serviços públicos oferecidos à comunidade, faz‐se 
necessária a adoção de estratégias e ações que incidem diretamente na vida 
do cidadão. A melhoria do atendimento, a qualificação dos servidores e das 
condições físicas e estruturais dos equipamentos administrativos fazem parte 
deste contexto de evolução da gestão pública. 

 Desburocratizar o Atendimento Público: facilitar, otimizar e 
racionalizar o atendimento público ao cidadão. 

 Implementar o Processo Eletrônico para todas as atividades da 
Prefeitura: promover melhor a Gestão da Informação e da Comunicação. 

 Disponibilizar Serviços Públicos Gratuitos e pela Internet: facilitar 
a vida do contribuinte, visando a rapidez e a segurança na obtenção de 
documentos. 

 Melhorar a Comunicação entre o Poder Público e o Cidadão: 
estabelecer um canal direto com o Prefeito, Secretários e cargos de segundo e 
terceiro escalão. 

 Otimizar a Máquina Pública: capacitar servidores e valorizar o seu 
trabalho, visando melhores resultados no atendimento ao público. 

 Implantar o Fala Cidadão: fornecer respostas rápidas aos usuários e 
difundir o seu uso. 

 Viabilizar a subprefeitura do Brejinho: descentralizar a 
administração instalando um núcleo da Prefeitura naquela região para atender 
demandas relacionadas à agricultura, saúde infraestrutura e social. 

 
 
FAZENDA 
O fornecimento de serviços públicos eficientes demanda uma gestão 

fiscal responsável e comprometida com os programas estabelecidos no Plano 
de Governo. A gestão fiscal, contudo, deve respeitar o contribuinte, sendo 
transparente e ouvindo a comunidade. 

A arrecadação de tributos municipais resulta na realização de obras nas 
áreas da saúde, educação, pavimentação, promoção turística, entre outros 
investimentos que beneficiam todos os bairros e localidades rurais. 

 Promover a Continuidade, o Respeito e a Otimização dos 
Recursos Públicos: implantar obras e ações de interesse público, nas mais 
diversas áreas, garantir a educação, saúde, segurança e desenvolvimento 
social a comunidade. 

 Criar um Setor de Negociação de Dívidas Tributárias: estabelecer 
diálogo com os contribuintes para buscar alternativas no saneamento de 
dívidas com o fisco municipal, dentro da legalidade, mas que não implique no 
fechamento e ou suspenção das respectivas atividades. 
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 Ampliar os Serviços disponibilizados pela Internet: agilizar a 
emissão de certidões negativas, notas fiscais e demais documentos fiscais. 

 Fazer funcionar o Portal Transparência: colocar de forma mais 
simplificada e organizada todos os gastos com o dinheiro público, de forma que 
qualquer cidadão tenha acesso a qualquer tempo e hora. 

 Implantar o programa Empreendedorismo Sustentável: propor um 
mecanismo de redução na cobrança de impostos para quem preserva o meio 
ambiente e promova o uso de energias alternativas e renováveis, e faça o 
emprego de materiais ecologicamente corretos nas edificações. 

 
INFRAESTRUTURA 
Grandes atitudes são necessárias para enfrentar os desafios que o 

desenvolvimento de Luis Correia impõe ao próximo gestor municipal. Para 
tanto, obras de engenharia devem acompanhar todas as áreas da 
administração pública, como trânsito, habitação, abastecimento d’agua, 
saneamento básico e estruturas de saúde, educação e cultura. As obras 
públicas ampliam os serviços de atendimento prestados à comunidade, 

melhoram a qualidade de vida dos cidadãos e garantem a infra‐estrutura 
turística necessária para receber milhares de turistas anualmente. 

 Criar projeto de escoamento de águas pluviais: estabelecer ações e 
projetos na área urbana para evitar problemas críticos de alagamentos. 

 Manutenção dos Equipamentos Públicos: manter uma equipe 
permanente na manutenção e recuperação dos equipamentos públicos, tapa 
buracos, recapeamentos, manutenção da iluminação, jardinagem, calçamento, 
praças 

 Otimizar os serviços da Secretaria de Obras: aproveitar melhor os 
equipamentos, maquinários e mão de obra, evitando ociosidade e 
deslocamentos desnecessários e reduzindo os custos operacionais. 

 Recuperar e Melhorar a Mobilidade com recuperação das 
Estradas: dar condições de mobilidade do público (turista), que visita as 
regiões interioranas e melhorar a qualidade de vida dos moradores das 
localidades rurais do município. 

 Projeto Todos os caminhos levam a Luís Correia: viabilizar o 
asfaltamento da estrada que liga a BR 402 a PI 116, Lagoa do Portinho ao 
bairro Coqueiro, com portais ou sinalizações turísticas. 

 Novo Mercado Municipal: reformar e ampliar o mercado municipal 
para fortalecer o pequeno produtor e o comerciante local. 

 Ampliação do cemitério: viabilizar reforma e ampliação do cemitério 
do povoado Carnaubal. 

  Cais Flutuante: viabilizar a instalação de um cais flutuante no Rio 
Igaraçu que possibilite o pescador atracar mesmo na maré baixa.  

 
 
 
 

 
 


