


Criou a Fundação A Favor Da Vida 

e Esperança, fez mais de 80 mil

atendimentos gratuitos em uma       

carreira com mais de 40 anos. 

Foi diretor do serviço de           

emergência no Hospital Getúlio 

Vargas, um dos maiores do Piauí.    

É Mestre em saúde da família e 

recebeu título de honra ao mérito 

do Exército Brasileiro.

PREPARADO PARA CUIDAR



Formou-se e lecionou na Faculdade

de Medicina de Teresópolis, onde se

especializou em Cirurgia Geral, 

Saúde Pública, Administração     

Hospitalar e Medicina do Trabalho. 

Obteve mais de 25 certificações   

médicas, é titular do Colégio         

Brasileiro de Cirurgiões, além de      

ter se tornado professor da               

Universidade Federal do Piauí.

QUE ENSINA A SALVAR VIDAS





UM PLANO PARA OS  
TERESINENSES
Temos uma meta: fazer uma Teresina melhor, para todos os             
teresinenses. Essa meta está detalhada no Plano de Governo, que fiz 
com o apoio valioso de uma equipe técnica ampla e muito          
competente, capaz de estabelecer estratégias para as mais diversas 
áreas. Transporte, segurança, saúde, educação, mobilidade 
urbana, juventude, assistência social, meio ambiente, produção,    
geração de emprego etc. Em cada setor um olhar técnico rigoroso a 
nortear o melhor caminho. Aqui nesta publicação você pode           
conhecer as principais propostas do meu Plano, que de verdade é o 
Plano para a Teresina de nossos sonhos, a Teresina onde o povo é 
o poder.



TRANSPORTE
INTHEGRA PASSADO A LIMPO, E VOLTA DAS LINHAS
DE BAIRROS
Dr. Pessoa 15 vai fazer uma completa revisão do Inthegra, com a 
volta das linhas de bairros e mais ônibus que vão passar na sua 
porta, com ar condicionado. Além de mais veículos, você vai             
localizar seu ônibus na tela do seu celular.

SEGURANÇA
MAIS SEGURANÇA EM TODA TERESINA
Não se sente seguro? Com Dr. Pessoa 15 isso vai mudar. Ele vai criar a 
Secretária de Segurança, dobrar o efetivo da Guarda Municipal,      
restaurar a iluminação nas ruas, colocar cabines perto do comércio, 
habilitar drones e câmeras em conexão direta com a polícia! 



EDUCAÇÃO
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PERTO DE VOCÊ
Agora você pode trabalhar com tranquilidade, pois Dr. Pessoa 15 vai 
aumentar as escolas em tempo integral de 12% para 100%! Isso 
significa seu filho bem cuidado o dia inteiro, em colégios e creches 
no seu bairro. Crianças com necessidades especiais terão mais atenção,
com professores treinados para dar o melhor aos seus filhos. 

SAÚDE
AGORA A SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
Você não precisa mais esperar no hospital! Dr. Pessoa 15 vai criar a   
Carreta da Saúde, levando médicos, dentistas e exames até seu 
bairro. E se você preferir ir a um posto de saúde, basta marcar     
consulta pelo celular, sem qualquer burocracia ou fila! Dr. Pessoa vai 
criar o Hospital da Mulher e o Hospital do Idoso.  



SANEAMENTO
O FIM DOS ALAGAMENTOS E DOS AGUAPÉS
Ninguém aguenta mais tantos alagamentos em Teresina. Dr. Pessoa 
15 vai terminar a galeria da Zona Leste, realizar a do Mocambinho 
e levar esgotamento sanitário a toda zona urbana. Também vai fazer 
um grande programa para o tratamento do esgoto,  preservando os 
nossos rios e acabando com os aguapés. 

MORADIA
90 MIL FAMÍLIAS COM A POSSE DA CASA
Chega de não ter a garantia de um lar. Dr Pessoa 15 vai regularizar 
os imóveis e terrenos de mais de 90 mil famílias e entregar a            
escritura!  E vai enfrentar o déficit de 40 mil moradias, garantindo 
um lar para quem não tem.



INFRAESTRUTURA
OBRAS DE MOBILIDADE QUE GERAM EMPREGO
Dr. Pessoa 15 vai desenvolver o maior programa de obras públicas da 
história de Teresina, retomando os projetos paralisados e realizando 
novas obras. Entre elas estão os viadutos da Frei Serafim com 
Miguel Rosa, João XXIII com N. S. de Fátima e na Ladeira do     
Uruguai. Além de melhorar a mobilidade, elas vão gerar emprego 
para o povo.

DESENVOLVIMENTO
POLO INDUSTRIAL DA ZONA SUDESTE
A indústria, esquecida pela prefeitura, vai ganhar força com Dr. 
Pessoa 15. Ele vai criar o polo industrial da Zona Sudeste, com 
incentivo para novas empresas. O polo estará conectado com o 
rodoanel, facilitando o escoamento da produção. Dr. Pessoa 15
também vai criar polos regionais de negócios, dando força ao        
potencial de cada região.



EMPREENDEDORISMO
A VEZ DO PEQUENO EMPREENDEDOR
O micro e o pequeno empresário, responsáveis pela geração da maior 
parte dos empregos, vão ter atenção especial de Dr. Pessoa 15,          
começando com a facilidade para abrir e regularizar a empresa.      
E o Banco Popular de Teresina vai garantir crédito para os            
pequenos e médios negócios. 

CINTURÃO VERDE E PRODUTIVO
PRODUTOS FRESCOS E MAIS BARATOS
Hoje, quase tudo que Teresina consome vem de fora. Com Dr. 
Pessoa 15, será criado o projeto Cinturão Verde e Produtivo, com 
incentivos para o pequeno produtor rural cultivar hortas e            
pomares e também criar pequenos animais. Além de gerar         
emprego, vai colocar no mercado produtos mais saudáveis e mais 
baratos.



CULTURA E LAZER 
DIVERSÃO MOVIMENTANDO A ECONOMIA
Cultura e lazer estarão juntos na criação de espaços para a diversão 
e a formação cidadã. Teresina vai ganhar polos zonais unindo    
gastronomia, lazer e cultura, movimentando a economia nos   
bairros. Também vai resgatar espaços culturais hoje abandonados, 
como o Teatro João Paulo II, no Dirceu, e o Centro Cultural do         
Jacinta Andrade. 

ESPORTE 
ESPORTE PARA NOSSA JUVENTUDE
Com Dr. Pessoa 15, o esporte ganha vida porque é importante para 
a formação da Juventude. Dr. Pessoa 15 vai revitalizar os             
campinhos de bairros e criar uma interação com o ambiente 
escolar: todas as Escolas de Tempo Integral terão espaços para 
prática esportiva e, aos fins de semana, estarão abertas à                
comunidade. Além disso, será criado um Centro Olímpico para 
esportes de alto rendimento.



TECNOLOGIA
TERESINA TECNOLÓGICA
O uso das novas tecnologias estará no centro das grandes            
transformações na educação, saúde, administração pública e            
geração de emprego. Será criado o THE WEB, um quarteirão           
tecnológico integrado com as universidades na criação de um polo 
de inovação e tecnologia que atrairá empresas da área e oferecerá 
serviços à população.

JUVENTUDE
A JUVENTUDE MAIS PREPARADA
A juventude de Teresina terá um olhar especial de Dr. Pessoa 15.      
A prioridade será o desenvolvimento de atividades que promovam 
socialização e vivência cidadã, unindo educação, esporte e cultura. 
Também será criado o programa Cidadão Presente, com atenção 
na formação dos jovens para o mercado de trabalho.



ASSISTÊNCIA SOCIAL
MAIS APOIO PARA QUEM PRECISA
Assistência social não é favor. E com Dr. Pessoa 15, será a garantia 
de respeito e atenção a quem mais precisa. Assim, Dr. Pessoa 15 vai 
desenvolver ações de atenção aos idosos, às mulheres, à               
juventude desemparada. Também vai dar nova dimensão aos 
CRAS, com ações que acolhem, cuidam e transformam.

MEIO AMBIENTE
TERESINA OUTRA VEZ CIDADE VERDE
Com o descaso da prefeitura, Teresina está perdendo o verde. Mas 
Dr. Pessoa 15 vai mudar essa história, criando novos espaços públicos 
de proteção ambiental. Também vai despoluir os rios Parnaíba e Poti, 
principalmente levando saneamento para toda a área urbana da 
cidade.



TRANSPORTE INTEGRADO
INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS E METRÔ
A partir de janeiro, Dr. Pessoa 15 vai fazer uma grande revolução 
no transporte público, que vai além da revisão do Inthegra. Será 
iniciado o diálogo com o estado para integração do sistema de 
ônibus com o metrô, incluindo a expansão da rede de trilhos para as 
zonas Sul e Norte.

POLO EXPORTAÇÃO
TERESINA PENSANDO GRANDE E PRODUZINDO 
MAIS
A economia de Teresina precisa estar inserida no mercado global, 
exportando e trazendo riquezas. Dr. Pessoa 15 vai criar as condições
para um polo produtivo voltado para a exportação. Isso inclui tirar 
do papel o sonho de um grande centro logístico para aproveitar a 
posição estratégica de nossa cidade.



GRANDE TERESINA
INTEGRANDO A REGIÃO METROPOLITANA
Dr. Pessoa 15 vai liderar um movimento com os 15 municípios da 
Grande Teresina para garantir recursos do Orçamento da União 
para importantes obras de infraestrutura: suprimento de energia 
para desenvolver a indústria, duplicação de estradas ligando as 
cidades, um grande centro de logística, ampliação do metrô. É a 
Grande Teresina alavancando o desenvolvimento metropolitano.

ATERRO SANITÁRIO
CONTROLE DOS RESÍDUOS E MAIS SAÚDE
O lixão de Teresina esgota sua capacidade de uso este ano. Mas a 
prefeitura não mostra nenhuma preocupada com isso. Dr. Pessoa 15
vai criar um aterro controlado, garantindo adequado destino dos 
resíduos, e implantar uma usina de reciclagem que gera emprego,
preserva o meio ambiente e protege a saúde de nossa gente.



“EM CADA SORRISO
DE UMA CRIANÇA EXISTE 

UM NOVO FUTURO
PRESTES A COMEÇAR”



Me segue que eu te sigo


