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“NOVOS CAMINHOS PARA MONTE ALERE”
Ao discorrer sobre os caminhos que percorremos para estabelecer estas
diretrizes para o nosso programa de governo, navegamos no imaginário social da
cidade de Monte Alegre do Piauí, berço de nossas vidas e nossos sonhos. Sonhos
que são regados pela imensidão dos rios Gurguéia e Contrato, que atravessam e
interligam o desejo de uma Monte Alegre do Piauí para todos. Olhando pelas razões
das desigualdades sociais, fixamos nosso olhar pelos bairros, ruas e povoados do
nosso município, remontaram os cenários urbanos que nos fazem um só povo.
Reconstruímos pontes que nos permitem um reencontro com nossa gente
trabalhadora, que constrói essa cidade e nela merece ter uma vida feliz.

SAÚDE E HUMANIZAÇÃO
A melhoria nos Serviços Públicos de Saúde passa obrigatoriamente pela
humanização do atendimento, desde a recepção nas Unidades Básicas de Saúde até
o atendimento médico, o serviço continuará sendo oferecido e realizado com zelo e
respeito ao cidadão montealegrense.
Continuaremos focando na qualificação e melhora dos modelos de atenção à
Saúde Básica, com atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde,
realizando programas especiais para as crianças, para a mulher, o homem e a melhor
idade, com atendimento acolhedor e integral do cidadão, observando os objetivos de
desenvolvimento.
Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer a continuidade e a
sustentabilidade de ações eficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade que
garanta uma saúde pública que atenda às necessidades da população.
Cientes destas responsabilidades apresentamos propostas para Monte Alegre
do Piauí, que visam cobrir vazios assistenciais, enfrentar problemas das filas de
espera, da demora no atendimento, melhorando as relações que se apresentam
insatisfatórias entre profissionais e usuários e entre as esferas do poder.
Vamos compreender uma gestão transparente na saúde de Monte Alegre do
Piauí, que inclua e amplie a participação dos usuários, dos trabalhadores do sistema
único de saúde e que opere sobre o controle social exercido pelo Conselho Municipal
de Saúde. As medidas objetivam aprimorar os serviços prestados pelo SUS por
intermédio da promoção e atenção à saúde, implantação do acesso aos serviços,
desenvolvimento e inovação do setor, melhoria da gestão e do controle, a saber.
Neste contexto para melhorar apresentamos as seguintes propostas;
1. Ampliação e reorganização dos serviços de saúde garantindo mais
atendimento e qualidade nos serviços e exames de baixa complexidade
como raio X, ultra sonografia e exames de rotina principalmente para
grupos prioritários como gestantes, crianças e idosos

2. Reorganizar e humanizar a central municipal de marcação de consultas e
exames garantindo o sigilo e a privacidade do paciente;
3. Implantar o laboratório de controle de água, para análise da qualidade
utilizada no município em parceria com as Secretarias de Agricultura e
Meio Ambiente;
4. Buscar parceiras ou realizar com recursos próprios a ampliação da
Unidade Básica de Saúde da zona urbana de Monte Alegre do Piauí;
5. Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com
doenças crônicas e de tratamentos contínuos em outros municípios;
6. Expandir as ESFs - Estratégias Saúde da Família com todos os
programas preconizados pelo Ministério da Saúde;
7. Criar o Centro de referência da saúde da mulher como um programa
municipal especializado. Ampliando e intensificando o atendimento à
mulher
8. Desenvolver através do NEP (Núcleo de Educação Permanente) um
trabalho de capacitação continua e humanizada com todos os
profissionais da saúde;
9. Criar o SMA – Sistema Municipal de Auditoria do SUS para controle e
avaliação e auditoria de acordo com a lei orgânica do SUS 8080 que foi
regulamentado através do decreto 7508/2011 para melhor atender a
população;
10. Fortalecer a vigilância em saúde garantida um serviço público de
qualidade a todos os montealegrenses;
11. Criar uma unidade de apoio à saúde dos idosos;
12. Construir com a participação dos profissionais o plano de cargos,
carreiras e remuneração dos profissionais da Saúde.
13. Buscar parceiras e recursos para construção de postos de saúde nas
localidades Jaburu e Brejo
14. Fortalecer e organizar o sistema de saúde Itinerante nas localidades onde
não há assistência médica;
15. Buscar fortalecer o devido funcionamento e ampliação dos postos de
saúde das localidades Paus e São Dimas.

EDUCAÇÃO PARA TODOS
A educação é o primeiro dos direitos sociais previstos na nossa Constituição
Federal. Não por acaso, uma vez que ela é um dos pilares da sociedade, instrumento
de socialização, suporte para a emancipação cidadã o mais próximo possível de sua
residência, educação de qualidade, inclusiva, igualitária e justa.
Nosso programa de governo, além de priorizar investimentos em educação,
induz a que os pais, alunos, professores e servidores sintam-se responsáveis pelo
desempenho da escola e participem de iniciativas que visem a universalização do

acesso, qualidade e a permanência do aluno na escola, buscando um relacionamento
harmônico, parceiro e complementar com o Governo do Estado e o Ministério da
Educação. No entanto apresentamos abaixo as propostas para melhorar a realidade
educação municipal;
1. Fortalecer a aprendizagem através do incentivo a formação profissional
de professores e servidores;
2. Fortalecer a formação da Juventude através de parcerias para ofertas de
cursos técnicos e profissionalizantes;
3. Manter a política de valorização profissional através da atualização anual
do Piso Salarial Nacional e do PCCR;
4. Fortalecer o uso de tecnologia nas escolas municipais, firmando mais
parcerias com o MEC e FNDE;
5. Criar e organizar olimpíadas municipais do conhecimento, na busca
continua do estimulo no ensino aprendizagem da comunidade escolar;
6. Fortalecer a política de qualidade do transporte escolar da zona urbana e
rural, garantindo o acesso do aluno e professor a rede de ensino por meio
dos diversos tipos de transportes utilizados no município, garantidos em
lei nacional;
7. Buscar parcerias públicas para a construção de uma creche com parque
infantil na sede do município.
8. Restabelecer as parcerias e diálogos com o MEC através do PAR –
Programa de aceleração do crescimento para construção de uma escola
municipal na zona urbana com laboratórios de informática e ciências,
quadra poliesportiva, refeitório e espaço de leitura;
9. Promover campanhas para reduzir o índice de analfabetismo no
município e da política de incentivo ao desempenho escolar;
10. Garantir a implantação do plano de cargos e salários dos profissionais da
educação buscando o diálogo e valorização necessária com todos no
primeiro ano da gestão.
11. Buscar a realização de parcerias para a construção e organização de um
polo da Universidade Aberta do Piauí – UAB;
12. Estimular e priorizar a compra de produtos da merenda escolar em
produtores e agricultores locais.
13. Garantir a democratização da escola com uma gestão participativa,
emancipatória e comprometida com os recursos financeiros a ela
destinados e por ela geridos de acordo com orientações do MEC.
14. Garantir a climatização com ar-condicionado na maioria das escolas da
rede municipal que funcionam em turnos vespertino, buscando assim o
melhor desempenho do ensino aprendizagem.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1 Buscar as parcerias necessárias para a construção da sede própria do CRAS –
Centro de Referência da Assistência Social.
2 Ampliar o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social com atuação efetiva
nos bairros e nas comunidades com o projeto municipal “CRAS INTINERANTE”
buscando a identificação direta dos usuários em situação de venerabilidade social
3 Criar o departamento municipal de direitos humanos com vistas ao fortalecimento
das políticas e ações municipais, com: criança e adolescente, juventude, idosos,
mulheres e público LGBTs.
4 Fortalecer a integralidade dos direitos humanos com a promoção proteção e defesa
dos direitos das crianças e adolescentes e a busca da à convivência familiar e
comunitária; enfrentamento ao abuso e exploração sexual; erradicação do trabalho
infantil; enfrentamento e atenção ao uso abusivo de substâncias psicoativas por
crianças e adolescentes.
5 Incentivar a criação do CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA
MULHERES;
6 Criar uma coordenação de políticas para mulheres para discutir a especificidade
desta política no município;
7 Expansão dos Programas PETI e PROJOVEM para os povoados Paus e São
Dimas;
8 Descentralização dos cursos profissionalizantes para as localidades da zona rural;

SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Dados do Mapa da Violência de 2019 apontam que nos anos de 2013 para
2019 houve crescimento da taxa geral de homicídios em Monte Alegre com média de
40% ao ano. Entre os jovens, houve um aumento de homicídios de 2014 para 2019
significativos, caracterizado também pelo uso abusivo de álcool e outras drogas,
neste contexto também é crescente à violência contra a mulher em nossa cidade.
Considerando essa realidade é importante capacitar lideranças comunitárias com o
objetivo de atuarem como multiplicadores de informação, capazes de abordar de
forma adequada e encaminhar as situações identificadas em suas comunidades.
Os dados indicam o grande vazio na área da segurança pública por parte do
município, que apesar dos seus limites constitucionais pode interferir proativamente
com políticas públicas especialmente voltadas para a juventude, para a mulher e
outros públicos. São ações articuladas com as diversas esferas do município, desde a
assistência social, a educação, geração de emprego e renda, economia solidaria,
esporte e lazer, saúde e outras.
Nesta linha de compreensão, apresentamos algumas propostas convidando a
sociedade e as demais esferas de poder a ajudar no diagnóstico do problema e a
refletir sobre o papel de cada um na prevenção do crime, da violência e no estimulo à
cultura de paz:

1. Criar parceria com o Estado para estruturar a política em proximidade com
as comunidades;
2. Capacitar e fortalecer as organizações comunitárias de segurança;
3. Criar os conselhos comunitários e o CONSELHO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA, buscando a proximidade e o diálogo entre
comunidade, município e estado na busca e garantia do direito a
segurança.
4. Melhorar a iluminação pública da cidade, no centro e na periferia;
5. Divulgar e massificar o conhecimento da lei Maria da Penha com o objetivo
de reduzir os índices de violência contra a mulher.
6. Buscar intensificar a melhor atuação e estrutura de trabalho dos agentes
militares destinados a garantir a segurança da população montealegrense.

JUVENTUDE e CIDADANIA
A juventude está sendo compreendida não apenas em sua dimensão etária e
geracional. Parte-se da premissa de que para compreender as especificidades da
juventude implica entender que a vivencia juvenil tem sentido em si mesma, não
sendo somente uma passagem para a vida adulta, sendo preciso considerar o sentido
o sentido da diversidade e das múltiplas possibilidades de como está a condição é ou
pode ser vivida. Compreendemos que é extremamente importante levar em
consideração a pluralidade e as circunstâncias que caracterizam a vivência juvenil em
todo o nosso município.
É importante lembrar que somente em 2005 o governo nacional passou a
pautar essa política com a criação do Conselho nacional e da secretaria nacional de
juventude. Considerando essa realidade a nossa cidade paralisou nesta realidade e
nada discutiu e implementou como ação de poder público municipal, para tanto é
preciso recuperar o tempo perdido e fazer acontecer à garantia de direitos de muitos
jovens montealegrenses com participação e esperança no presente que é construído
com a força e o dinamismo da juventude. Neste contexto apresentamos as seguintes
propostas e ações.
1. Incentivar a criação do CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE na busca do
diálogo, da emancipação e da participação da juventude no âmbito das
políticas públicas municipais;
2. Criar a Secretária Municipal da Juventude para garantir a articulação das
políticas públicas no município, integrando de modo especifico as ações de
cultura, esporte e lazer;
3. Buscar parcerias estaduais para a instalação da casa da JUVENTUDE para
proporcionar mais oportunidades com cursos profissionalizantes de
incentivo a mercado de trabalho;

4. Buscar parcerias junto ao governo estadual para instalar a praça da
juventude com Wi-fi livre e práticas esportivas, artísticas e culturais na zona
urbana e rural do município.
5. Criar parcerias com entidades da sociedade civil organizada através de edital
de seleção de projetos anual na busca da efetividade da políticas públicas de
juventude na cidade e no interior.
6. Realizar ações afirmativas que promovam a educação no trânsito e
posteriormente um programa de incentivo a garantia da “minha primeira
habilitação” ao jovem de baixa renda com cota anual.
7. Incentivar a participação da juventude de forma democrática e emancipatória
nas decisões da gestão com mais oportunidades de trabalho, na busca da
geração de renda garantida e uma política de prevenção as drogas que
proporcione a cultura de paz.

ESPORTE E LAZER
O lazer e o esporte ocupam, a cada dia, importante papel no desenvolvimento
físico e na integração social e cidadã das pessoas. Vistos desta perspectiva, o
esporte e o lazer foram reconhecidos como direitos constitucionais, merecedores de
políticas públicas. Nossas propostas para o setor, mais uma vez, dialogam e articulam
– se com os setores, como o do trabalho, da educação, da segurança pública, da
assistência social, da juventude, da cultura e da saúde, entre outros, e serão
desenvolvidas em parceria com a comunidade e órgãos de outras esferas da
administração pública, com os ministérios do Esporte, da Educação, a Secretaria
Nacional da Juventude e Coordenadoria Estadual da Juventude.
Com o intuito de promover a inclusão social da juventude por meio de todas
as práticas esportiva, iremos firmar parcerias de cooperação na área do esporte e
lazer. Atividades que, além de democratizarem o acesso ao esporte e ao lazer,
incentivam a inclusão digital e a produção cultural, constituindo – se em um amplo
espaço de convivência comunitária.
Através da gestão municipal em Monte Alegre do Piauí, serão oferecidos:
revitalização de quadras poliesportiva existentes e construção de outras, centro de
convivência para garantir o acesso de todos os segmentos da população de Monte
Alegre do Piauí da criança, adolescente, jovem, adulto, idoso e pessoas com
deficiência), as ações continuas de esporte e lazer responder às suas necessidades e
expectativas.
1- Regulamentar legalmente a existência da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, responsabilizando-a da política municipal esportiva inclusiva
dinâmica de acordo com as normas e regulamentações nacionais, com
orçamento anual para os devidos fins.
2- Melhorar a infraestrutura para a prática esportiva na zona rural e urbana
com áreas para caminhadas e academia popular;

3- Apoiar e incentivar a realização de campeonatos e eventos esportivos a
nível municipal e regional inserindo os jovens no meio social e investindo
num estilo de vida saudável.
4- Incentivo a prática de novas modalidades esportivas como o voleybol, futsal
masculino e feminino, judô entre outros.
5- Buscar a construção de campos de futebol em bairros e comunidades;
6- Apoiar e organizar eventos esportivos de níveis local e regional;
7- Fortalecer, apoiar e emancipar organizadamente às entidades desportivas
oficialmente instituídas e orgânicas;

DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
O Desenvolvimento para a zona rural de Monte Alegre do Piauí acontecerá
através do fomento às principais cadeias produtivas da agricultura urbana e familiar,
quais sejam: piscicultura, horticultura, avicultura, bovicultura (revitalização da bacia
leiteira) mandiocultura, fruticultura, agroindústria e atividades não agrícolas e
extrativismo vegetal, tendo como objetivo gerar renda, ocupação de mão de obra,
alimento saudável e nutricional, fixação das famílias no campo, abastecimento de
mercado interno e institucional, dentre outros.
Para atingir esse objetivo, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Piauí irá
acompanhar atividades de ações de infraestrutura como: construção e recuperação
de estradas, energia elétrica, abastecimento d’ água, saneamento básico e de
educação, saúde, esporte e lazer.
A segurança alimentar e nutricional desenvolvida no Brasil esta associada aos
princípios dos direitos humanos à alimentação adequada – DHAA e a soberania
alimentar. Contudo apresentamos as seguintes propostas e ações no programa de
governo;
1. Implantar o Programa PRODUZIR MAIS NO CAMPO, visando à capacitação
técnica continuada para agricultores urbanos, rurais e familiares de Monte
Alegre do Piauí voltada para a gestão dos projetos produtivos e da
organização social das famílias;
2. Instituir programa de credito popular diferenciado voltado para os
agricultores urbanos, rurais, familiares e extrativistas;
3. Fortalecer a agricultura urbana, rural e familiar revitalizando os campos
agrícolas e hortas comunitárias.
4. Regularização fundiária com a implantação da unidade municipal de
cadastro rural para os pequenos produtores e o Cadastro ambiental rural –
CAR para propriedades rurais com até 300 hectares.
5. Incentivo ao melhoramento genético do rebanho bovino através de palestras
e do campo com auxilio técnico de zootecnistas e veterinários.
6. Adquirir produtos do Compra Direta da Agricultura Familiar – ‘CDAF, através
do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA;

7. Aquisição de tratores e implementos agrícolas para o fortalecimento ao
homem do campo oferecendo suporte técnico com agrônomo, zootecnista e
médico veterinário ao pequeno agricultor.
8. Regularização fundiária com implantação da unidade municipal de cadastro
rural para pequenos produtores e o cadastro ambiental rural-CAR para
propriedades rurais com até 300 hectares.
9. Construção de um novo abatedouro público municipal garantindo as
exigências de vigilância em saúde.
10. Incentivo e apoio técnico para implantação de novas culturas;
11. Aquisição de tratores e implementos agrícolas para o fortalecimento ao
homem do campo;
12. Cadastrar os agricultores familiares de produção orgânica;

EMPREENDEDORISMO
1. Fazer parcerias com instituições de ensino superior para realização de estágios
para alunos de cursos Médio/Técnico e superior;
2. Identificar e cadastrar os pequenos negócios informais existentes no município
para buscar o apoio para o desenvolvimento;
3. Estimular as iniciativas associativistas e cooperativistas por meio de grupos de
produção, comercialização e cadeias produtivas de diferentes segmentos
econômicos;
4. Implantar o projeto de revitalização do mercado público da cidade de Monte Alegre
para fortalecimento da economia local;
5. Organizar os Catadores de materiais recicláveis em associação e/ou cooperativa
para implantação da coleta seletiva;
6. Repassar os materiais recicláveis obtidos a partir da implantação do Programa
Monte Alegre Sustentável: cidade limpa, cidadão consciente, para os Catadores
cadastrados na prefeitura;
7. Criar critérios, a partir da implantação do Programa Monte Alegre Sustentável, com
política de incentivos, para a população que realize a coleta seletiva de materiais
reutilizáveis e recicláveis em suas residências;
8. Identificar e cadastrar os artesãos de diferentes segmentos produtivos;

MEIO AMBIENTE
01. Criação da Secretaria de Meio Ambiente Municipal

02. Plano Estratégico de Crescimento Econômico e de Desenvolvimento Sustentável:
“PROGRAMA MONTE ALEGRE DO PIAUÌ NO RUMO CERTO”
03. Realizar mapeamento para buscar o reflorestamento de áreas mais degradadas
no município.
04. Identificar os espaços passíveis de arborização e de reflorestamento com plantas
nativas do Bioma Caatinga e fazer parcerias com Instituições para desenvolver as
estratégias;
05. Diminuir a poluição ambiental provocada pelo despejo dos resíduos em áreas
impróprias;
06. Realizar estudo para recuperação do espaço degradado do lixão;
07. Construir um aterro Sanitário para a destinação e a disposição ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos, conforme determina a Lei 12.305/2010;

INFRAESTRUTURA
1- Pavimentação para o bairro Raizinha; próximo ao estádio municipal; alto do morro.
2- Pavimentação em asfalto de novas ruas para fortalecimento do comércio e
melhorias no trânsito;
3- Construção de praças;
4- Ampliar o serviço de iluminação pública municipal
5- Buscar parcerias para a construção de quadras poliesportivas na zona rural e
urbana do município.
6- Ampliação do programa de recuperação de estradas vicinais com recursos
próprios e parcerias estadual e federal;
7- Buscar a aquisição de novas máquinas para garantir o serviço público;
8- Ampliação do sistema de sinalização horizontal e vertical das vias urbanas;
9- Reformar o mercado público municipal na busca de garantir um espaço para o
pequeno produtor agrícola como também os a feira de economia solidária.
10- Construção de um centro administrativo para sediar as secretarias municipais;
11- Ampliação e modernização do Terminal Rodoviário da cidade;
12- Levar rede de abastecimento de água e elétrica para os cemitérios da cidade;
13- Construção da sede da Delegacia municipal.
14- Recuperação do parque infantil da praça Padre Raimundo;

CULTURA

1. Construção de um centro de cultura e lazer para sediar apresentações culturais do
município;
2. Apoio aos segmentos artísticos do município;
3. Divulgar a cultura local em eventos intermunicipais;
4. Apoiar a revitalização do patrimônio histórico do município;
5. Identificar e cadastrar os artistas de diferentes meios e materiais, como a pintura, a
escrita, a música, a dança, a fotografia, a escultura entre outros para realizar
amostras em eventos;

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
1- Criação e efetivação de ouvidoria pública municipal, através do programa “FALA
CIDADÃO”;
2- Reestruturação física do Centro Administrativo Municipal;
3- Formulação e dialogo para construção do plano de cargos, carreiras e
remuneração das profissionais da administração pública municipal;
4- Regulamentação e atualização do Estatuto do Servidor;
5- Buscar parceria com a Câmara Municipal para atualização da Lei Orgânica
Municipal;
6- Realização de concurso público como modalidade única de seleção de
profissionais para o quadro efetivo do funcionalismo público.
7- Mapeamento e Regularização das áreas públicas com interesse de regularizar os
documentos de lotes urbanos.

Este é, portanto, nosso compromisso – somar esforços sentido no sentido de viabilizar
políticas sociais que garantam os direitos humanos da pessoa em sua integralidade. Queremos
gerar emprego e renda aproveitando os potenciais econômicos, turísticos e sociais que
movimentam a economia de nossa cidade. Queremos pensar numa Monte Alegre para todos,
mas queremos, sobretudo, promover e integrar nossa juventude, oferecendo oportunidade
concreta de reencontrar os caminhos de sua cidadania, pilar de sustentação de sua autoestima.
Esse programa de governo somente terá êxito se conseguir mudar a vida de nossa gente,
fazendo desta cidade um lugar melhor para se viver, como dizia o artista de nosso hino ”LUTA
FIRME TUA NOVA GERAÇÃO, TRABALHANDO TEU PRESENTE COM AMOR”.

Quintino Borges

