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INTRODUÇÃO 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato Jean Carlo para a administração 

municipal no período 2021-2024.  

Composição da Chapa Majoritária: 

 Prefeito: Jean Carlo da Silva Dantas  - CPF 761.753.164-87 

  Nome Político: Jean Carlo 

 

 Vice-Prefeito: Paulo Vandi da Costa – CPF 423.778.894-68 

  Nome Político: Paulo Vandi 

 

Partido (s): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  

 

Missão: 

“Administrar de forma justa, honesta, e humanizada, para 

atender, sempre, as necessidades dos Lagoanovenses” 

 

Apresenta-se aqui as principais propostas de trabalho do candidato a prefeito e a vice-prefeito, 

Jean Carlo (PSC) e Paulo Vandi (PSC), para o mandato de 2021 a 2024. 

O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido, mediante discussões e informações 

coletadas da população, aqui representada pelos candidatos de suas comunidades, em 

conjunto com a visão de desenvolvimento que o candidato Jean Carlo tem para o município.  

O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto desempenho 

com participação cidadã 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 dos lagoanovenses. 

O candidato ao cargo de prefeito, Jean Carlo, está presente na história do Município de Lagoa 

Nova/RN desde o ano de 1995, iniciando com a sua contribuição para os cidadãos 

guarnecendo a segurança pública, e ainda hoje permanece, participando ativamente como 

cidadão e empresário, gerando emprego e renda para os Lagoanovenses e discutindo com as 

pessoas sobre como melhorar a qualidade de vida dos munícipes, refletindo sobre uma melhor 

atuação do poder público na atenção aos diversos segmentos, sejam do setor produtivo e 

comercial, rural e urbano; da Educação, da Saúde, do Esporte, da Cultura e do Lazer; da 

Juventude, do Meio Ambiente e dos Idosos. 

A carreira como que teve como servidor público favorece a Jean Carlo, compreender que a 

Administração Pública, deve ser voltada para o cidadão, independente de raça, cor, credo, ou 

condição financeira, defendendo sempre a garantia dos direitos no serviço público oferecendo 

padrão de excelência, evoluindo para um melhor atendimento aos cidadãos Lagoanovenses. 
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Reconhecer o “mérito” daqueles que se dedicam ao atendimento no serviço público, 

possibilitando a garantia dos seus direitos como cidadão, como servidor, e como agente 

público de carreira, é o compromisso principal para uma Gestão Democrática e Humanizada. 

O Plano ora, apresentado, traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a 

população lagoanovense. Vem daí o slogan “Ordem e Progresso”. Trata-se de uma proposta de 

política pública na qual se vislumbra um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, 

contempla - se em todos os setores, ideias inovadoras que têm como eixo central, a 

articulação interinstitucional, conforme organograma anexado a este documento, e á busca de 

parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto na esfera 

pública quanto na privada, de forma que estas instâncias passem a exercitar a máxima da 

responsabilidade social. 

Outro aspecto que deve ser destacado é a valorização dos Lagoanovenses, oportunizando a 

sua contribuição na Administração Municipal. Acreditamos que em nosso município existem 

vários profissionais, nas diversas áreas, que podem contribuir de forma eficiente para um 

atendimento de excelência aos cidadãos Lagoanovenses. Basta acreditar, oportunizar, apoiar e 

valorizar. Cresçam conosco, juntem-se a essa proposta: “Gestão Humanizada, Cidadania 

Valorizada! ”. 

Neste período, o candidato colocará em prática, um novo modelo de gestão na administração 

municipal, propondo e executando projetos estruturantes em serviços críticos para a 

população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de atuação do Governo. 

Sendo a vocação do município de Lagoa Nova predominantemente agrícola não se concebe 

pensar o desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura, com base no desenvolvimento 

rural sustentável, nem pensar na geração de empregos sem que haja o aproveitamento desse 

potencial agrícola. Por essa razão, se pretende fortalecer a relação com instituições como a 

Emater - RN, Embrapa, SEBRAE, que atuam no âmbito municipal/regional para a implantação 

de pequenas empresas (individuais ou cooperativadas) voltadas ao aproveitamento e 

beneficiamento da produção agrícola local, conforme a vocação de cada comunidade.  

Além das parcerias locais, se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração 

pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados ao 

desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, saúde, 

educação, lazer, segurança, habitação) da nossa gestão e que se encontram elencadas ao 

longo deste documento. 

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, marca da nossa trajetória 

política. 

Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a legislação 

(federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão ao princípio da sustentabilidade 

econômica e socioambiental. 
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Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas apenas 

um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras contribuições 

que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando esta 

se abrirá à participação da comunidade. 

O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de planejamento e rigoroso 

acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte disciplina de execução 

e meritocracia, também possibilitará a coleta e análise de informações preciosas para a 

concepção de novas soluções para a cidade em médio e longo prazos, levando a cidade a 

atingir um posicionamento compatível com a sua importância para a região. 

O detalhamento da presente proposta, deve ser apresentado para cada uma das principais 

áreas de foco deste Plano de Governo e consiste num breve diagnóstico da área, diretrizes, 

metas e projetos que o compõe. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 Construção do Centro Administrativo; 

 Criação do Gabinete do Vice-Prefeito na Zona Rural; 

 Estímulo à geração de empregos dando enfoque na criação de Política de Incentivo 

junto à iniciativa privada na geração do primeiro emprego para a Juventude. 

 

EDUCAÇÃO 

 Garantia dos diretos dos servidores presentes no Plano de Cargos, Carreira e 

vencimentos e do Estatuto do Magistério; 

 Adequação das Políticas de Cultura através da rede de ensino nas comunidades rurais; 

 Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa);  

 Inclusão de forma obrigatória no sistema de ensino municipal disciplinas ligadas à 

produção e beneficiamento da agropecuária existente. 

 Criação do Projeto’’ Todo agricultor é Empreendedor’’, ofertando cursos de 

administração, voltados à agricultura, cujo público-alvo sejam as famílias do campo. 

 

 Realização de Cursos de orientação vocacional voltados ao ensino superior; 

 Busca de parcerias com universidades agrícolas para termos no município um polo de 

extensão; 

 Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o conteúdo 

curricular básico e outras atividades como reforço escolar, ensino profissionalizante, 

esporte e cultura. 

 Programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado para 

jovens concluintes do ensino médio com premiação dos alunos que mais se 

destacarem com bolsa para as instituições universitárias da rede privada; 
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 Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados, como carga 

horária extra; 

 Cursos técnicos em parceria com empresas; 

 Organização do Calendário Escolar voltado à realidade local, com o objetivo de 

diminuir a evasão escolar em períodos de plantação; 

 Ampliar a rede apoio aos estudantes que necessitam estudar em municípios 

circunvizinhos, 

 Conclusão das obras da Creche Municipal e acrescentar linha veicular de atendimento 

as famílias dentro dos critérios de vulnerabilidade social; 

 Reorganização do remanejamento do quadro escolar garantindo a manutenção dos 

educadores e alunos nas escolas de sua comunidade; 

 Construção do Parque da Criança garantindo condições de lazer e recreação à nossa 

infância e permitindo o seu desenvolvimento motor e psicossocial. 

 

 

SAÚDE 

 Ampliação da rede de PSF – Programa de Saúde da Família:  adequando as existentes, 

trabalhando na humanização nos atendimentos, 

  Criação de uma central de ambulância visando facilitar o deslocamento dos enfermos 

residentes nas comunidades, bem como adquirir veículos equipados para situações 

emergências; 

 Implantação da Casa de apoio a pacientes em tratamento na capital; 

 Promoção de campanhas itinerantes, em todos as comunidades, voltadas a exames 

oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos; 

 Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso);  

 Criação do Programa de Formação continuada para profissionais atuantes na saúde 

visando à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres comuns; 

 Realização de Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e 

agentes de endemias; 

 

INFRAESTRUTURA 

 Realização de obras de pavimentação em bairros periféricos; 

 Realização de obras de apoio a cultura, esporte e lazer nos bairros periféricos; 

 Construção de calçamento nas principais ruas do Distrito e comunidades rurais; 

 Reforma da feira municipal com a construção de um moderno centro de 

abastecimento que garanta higiene e qualidade nos produtos oferecidos aos 

consumidores, bem como condições de armazenamento e comercialização para os 

agricultores familiares; 
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AGRICULTURA 

 Criação da Política e projetos de incentivo ao agronegócio; 

  Incentivo a melhoria hortas comunitárias articuladas com Projetos Educacionais para 

o fortalecimento da Agricultura Familiar; 

 Implantação SIM – Sistema de Inspeção Municipal – para facilitar a comercialização da 

produção de alimentos da Agricultura Familiar e de empreendedores individuais; 

 Incentivo e ampliação a participação da Agricultura Familiar no programa de Compra 

Direta; 

 Ampliação do apoio ao Agronegócio com espaço destinado ao atendimento aos 

produtores agrícolas e pecuaristas com acesso a equipe técnica qualificada, programas 

e projetos;  

 Implantação de Programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação) de 

acordo com a aptidão de cada comunidade; 

 Estímulo à constituição de microempresas e associações para autogestão, por meio de 

cursos de capacitação voltados aos produtores rurais; 

 Pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para aproveitamento no 

período de ociosidade do solo; 

 Criação de escola técnica agrícola.  

 

MEIO AMBIENTE 

 Trabalhar em projetos que minimizem a geração de resíduos despejados à céu aberto 

com a Implantação de atividades de compostagem orgânica aliado ao fortalecimento 

da reciclagem dos resíduos sólidos. 

 

ESPORTE 

 Construção do Centro Poliesportivo Lagoanovenses; 

 Apoio ao Esporte Amador, aos Projetos desenvolvidos com adolescentes com 

calendário de eventos e materiais básicos; 

 Construção de academias da saúde em áreas ainda não beneficiadas; 

 Construção de quadras poliesportivas de tipo “Caixa de Areia” em comunidades rurais; 

 

CULTURA E TURISMO 

 Realização de eventos culturais nos espaços públicos para revitalização e otimização 

dos destes locais nos bairros periféricos visando a melhoria da interação social; 

 Implantação de área de Lazer para eventos Culturais na zona urbana e construir uma 

no Distrito Manoel Domingos; 
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 Implantar o Calendário Cultural e Gastronômico – Festival do Frio - no município, 

fortalecendo as atividades econômicas agropecuárias e o artesanato local; 

 Implantação de ações que resgatem e fortaleçam os eventos e comemorações 

tradicionais do município; 

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

 Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de valorização dos 

artistas da terra; 

 Criação do moderno programa “Cidade Conectada” para instalação de WIFI (internet 

móvel) nos principais pontos e praças da cidade para facilitar comunicação e interação 

da população acompanhando as novas tecnologias. 

 

AÇÃO SOCIAL 

 Fortalecimento da articulação setorial para existência de uma “Rede de Atendimento” 

às pessoas em situação de vulnerabilidade social; (investir para) Diminuir o índice de 

vulnerabilidade social; 

 Ampliar a utilização da “Estação Juventude” para realização de cursos e oficinas para a 

reintegração social de jovens infratores; 

 Garantir o acesso ao atendimento especializado no CREAS aos cidadãos com 

transtornos mentais; 

 Criação do Asilo Municipal; 

 Programa de orientação para prevenção de alcoolismos e drogas; 

 Combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual; 

 Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação efetiva e eficaz de suas funções; 

 Melhoria das condições de moradia dos munícipes Lagoanovenses que possuem 

infraestrutura inadequada aos padrões sanitários recomendados pelos órgãos 

governamentais. 

 

SEGURANÇA 

 Criação e implantação da Guarda Municipal para atendimento a Zona Urbana e Rural; 

 Apoio a Polícia Militar no combate à criminalidade; 

 Realizar parceria com a Secretaria de ação social no apoio a projetos socioeducativos 

voltadas para adolescentes. 
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Visão de longo prazo para o município – PROJETO DE ENERGIA 

SUSTENTÁVEL 

Este Plano de Governo considera um posicionamento de liderança para Lagoa Nova a longo-

prazo. A Visão que orientará o Governo, posiciona Lagoa Nova como uma das melhores 

cidades do Rio Grande do Norte para se viver, trabalhar e conhecer. 

Para isto contamos com a elaboração e implantação de um Projeto público de eficiência 

energética Prefeitura Municipal de Lagoa Nova – RN, com a população existente, se faz 

necessário a viabilização de uma usina solar com 2.5MWac de potência instalada e 3.05MWp 

com geração de 6.010.650KW/h a.a. a usina solar tem foco da geração da energia para atender 

128,48% da demanda de energia de iluminação pública e órgãos públicos do município de 

4.678.384,47KW/h a.a., tendo o excedente da energia gerada pela usina de 1.332.265,53kW/h 

a.a., distribuir através de uma cooperativa do próprio município para as famílias de baixa 

renda , onde 1.110 famílias serão beneficiadas com a distribuição da energia. 

Projeto sustentável, beneficiando o cofre público do município zerando as contas de energia 

de órgãos públicos e iluminação pública, principalmente destinando o excedente da energia 

gerada para as famílias de baixa renda, estimulando a economia, educação, e a cultura do 

município de Lagoa Nova. 

 

Objetivos e Princípio de atuação do Governo 

 Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais; 

 Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais adequados às 

demandas e ao crescimento da população; 

 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio 

natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento da cidade; 

 Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças Lagoanovenses; 

 Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo e para 

o crescimento econômico sustentável; 

 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia Lagoanovense; 

 Tornar Lagoa Nova uma das cidades mais integrada do ponto de vista urbanístico e 

cultural; 

 Reduzir os indicadores de pobreza na cidade; 

 

Objetivos e Princípios de Atuação do Governo 

 Posicionar Lagoa Nova como importante centro político e cultural no cenário regional. 

 Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, aproximando-o dos 

cidadãos; 



 

Diretório Municipal de Lagoa Nova – RN 

- Comissão Executiva Provisória - 

 

 

Sítio Clavinote, 850, Zona Rural, Lagoa Nova/RN, CEP. 59390-000, - Lagoa Nova - RN 
CNPJ nº 24.146.848/0001-91 

 

 Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e 

acompanhamento para toda a máquina municipal; 

 Incluir a participação social como diretriz de governo através da implementação de 

diversos mecanismos de diálogo com a população como PPA Participativo e Criação ou 

ativação de Conselhos Municipais nas diversas áreas; 

 Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e 

federais; 

 Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura; 

 Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padrão 

de qualidade em todas as regiões da cidade; 

 Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com o 

setor privado e outras esferas de governo; 

 Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da 

eficiência dos processos da administração municipal. 
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ORGONOGRAMA 

 

 
Prefeito Municipal 

Sub-Prefeito Municipal 
Chefe de Gabinete e 

Secretário Executivo  

Controlador e 

Assessoria jurídica  

Secretaria Municipal 

de Administração e 

Recursos Humanos 

Secretaria Municipal 

de Assistência Social  

Secretaria Municipal 

de Saúde  

Secretaria Municipal 

de Finanças 

 

Secretaria Municipal 

de Obras, Serviços e 

Mobilidade Urbana 

 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente 

 

Secretaria Municipal 

de Educação 

 

Secretaria Municipal 

de Agricultura, 

Abastecimento e 

Pecuária 

 

Secretaria Municipal 

de Turismo, Cultura, 

Desportos e 

Desenvolvimento 

Econômico 

 
Secretaria Municipal 

de Segurança 

 


