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“Eu quero viver e criar meus filhos, filhas, netos e netas  

em um lugar desenvolvido. 

Eu sei que você também tem este sonho.  

E como eu, você quer que este lugar seja aqui, no nosso Piauí. 

Então vamos lutar juntos por isto. 

O que queremos é um Piauí desenvolvido e sustentável. 

Vamos trabalhar e construir juntos o Piauí que queremos” 

 

Wellington Dias  

 Candidato à reeleição ao Governo do Piauí  
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Princípio Norteador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordagem territorial em sintonia com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 

 

Promover o desenvolvimento do Piauí  

de forma sintonizada com a abordagem territorial e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) de modo que todas as unidades 

gestoras do  

Estado tenham foco no social, ambiental,  

institucional e econômico. 
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1- Apresentação 

Avançar sem deixar ninguém para trás. É com esse espírito que a coligação A 

VITÓRIA COM A FORÇA DO POVO apresenta à população piauiense suas propostas de 

governo para o período 2019-2022. Um plano de ações estratégicas que contribuirá 

para impulsionar quatro metas centrais para o desenvolvimento sustentável do nosso 

estado: 

 

1. Atingir o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH 0,7) alto em 2022; 

2. Ampliar a Renda Per Capita; 

3. Elevar a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

4. Contribuir com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) pactuados 

globalmente. 

 

  A geração de renda, de forma inclusiva e sustentável, será o foco do 

desenvolvimento econômico, desta proposta, no entanto a renda é apresentada 

dentro uma visão ampla, com crescimento para todos e todas.  

 

Para que isto aconteça, as propostas e ações do próximo mandato permitirão a 

preparação do piauiense para entrada em novos mercados e atuação em atividades 

inovadoras e avançadas. São ações que contribuirão para a criação de novas 

oportunidades de trabalho e fomentarão o empreendedorismo em nosso estado. 

 

 O meio ambiente e as políticas sociais estão no centro desta nova forma de 

fazer desenvolvimento que será norteada pela Abordagem Territorial e os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Preparamos o caminho até aqui e iremos 

consolidar uma forma de crescimento que respeite o meio ambiente, promova a 

igualdade social, gere conhecimento e insira definitivamente o Piauí na rota das 

inovações sociais, econômicas e culturais. 

 

Vamos juntos construir o Piauí que queremos.  

O Piauí que acreditamos. 

Um Piauí para os piauienses e para todas as pessoas que aqui 

vivem e constroem suas vidas! 

Vamos à Vitória com a Força do Povo!!! 
(PT, MDB, PROGRESSISTAS, PR, PDT, PSD,PC do B, PTB, PRTB 
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2- Eixos Estratégicos para o Desenvolvimento 

Nosso plano de governo está dividido em 07 eixos estratégicos e 01 eixo de 

infraestrutura. Os eixos estratégicos tratam das áreas prioritárias para continuarmos 

avançando na construção do desenvolvimento sustentável de nosso estado.  

Os eixos estratégicos estão organizados a partir de uma visão sistêmica, ou seja, 

há uma forte interrelação entre cada área temática e suas respectivas ações. Além 

disso, foi construído um eixo específico para infraestrutura, que será o suporte para a 

efetivação das ações dos demais eixos. 

 

  
 

Cada eixo é um programa de governo composto por um conjunto de propostas 

estratégicas que, para sua execução, contará com a participação de todos os órgãos da 

administração pública, trabalhando em conjunto com um único objetivo: fazer do Piauí 

um Estado desenvolvido e sustentável. Todas propostas apresentadas neste plano 

serão incorporadas ao próximo Plano Plurianual (PPA). 

 
 Os eixos foram divididos em subeixos que definem o tema específico do bloco 

de propostas apresentadas. Em cada subeixos estão descritas as ações estratégicas 

que serão à base de construção do Planejamento do estado a partir de 2019. Nesse 

sentido foram constituídos os seguintes eixos:  

PLANO DE 
GOVERNO 

EIXOS 
ESTRATÉGICOS 

AÇÕES 
ESTRATÉGICAS 

PPA 2020-2023 
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2.1- Eixo 1: Geração de renda, inclusão socioprodutiva e 

qualidade vida 

É composto por propostas do visam 

desenvolver, a INCLUSÃO 

SOCIOPRODUTIVA, através da 

potencialização dos arranjos produtivos 

locais, priorizando a atividades produtivas 

por TERRITÓRIO: apicultura, piscicultura, 

cajucultura, fruticultura, comércio, 

serviços, turismo, confecção, entre outras. 

As propostas fortalecem ações junto aos 

agricultores familiares, as comunidades 

tradicionais, os quilombolas e os indígenas. 

 

 Pequenos, médios e grandes 

produtores serão inseridos em dinâmicas 

inovadoras de produção partir da 

exploração sustentável das potencialidades 

territoriais, buscando proporcionar 

crescimento econômico com redução das 

desigualdades, geração de novos empregos 

e melhoria da qualidade de vida para todas 

as pessoas.  

O EMPREENDEDORISMO será o instrumento propulsor deste eixo que terá nas 

micro, pequenas e médias empresas seu foco direcional com ações que viabilizem 

acesso ao crédito e qualificação profissional, garantindo abertura de novos postos de 

ocupação e disponibilidade de mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho. 

 

 A ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA terá 

papel importante para o desenvolvimento econômico do estado, criando as condições 

estruturais para a instalação de grandes empreendimentos e dinamizar diversos 

setores econômicos do estado como o turismo, a comunicação, a indústria, a 

mineração, o transporte e a logística. 

 

A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA permitirá as garantias fundamentais para pequenos, 

médios e grandes produtores rurais, contribuindo para a segurança jurídica de quem 

investe no Piauí e faz o estado a crescer. Desta forma, será possível elevar o Produto 

Interno Bruto (PIB) e investir nas áreas estratégicas da nossa economia. 
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 Seguindo uma tendência mundial, propomos consolidar os investimentos no 

desenvolvimento tecnológico do estado, inovando com soluções criativas, que serão 

desenvolvidas em ambientes colaborativos. As ações de CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO possibilitarão ao Estado do Piauí atingir um patamar de excelência nas 

pesquisas em parceria com universidades, institutos de pesquisa, iniciativa privada e as 

comunidades locais para o desenvolvimento de tecnologias. 
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2.1.1- Propostas Estratégicas do Eixo 1 - Renda 

Desenvolvimento para micro, pequenos e médios empreendedores urbanos e rurais. 
1.1 Fortalecer a estrutura produtiva da 
agricultura familiar, agregando valores com o 
uso de tecnologias apropriadas, com ênfase 
nos arranjos produtivos locais e abordagem 
territorial; 

1.2 Garantir serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER) para a agricultura 
familiar, a partir da reestruturação do 
Instituto de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado do Piauí (EMATER) e do 
estabelecimento de parcerias com empresas 
de assistência técnica; 

1.3 Incentivar e consolidar modelo produtivo 
de base agroecológica;  
 

1.4 Fomentar novos modelos de produção 
associativa, integrando e consolidando os 
arranjos produtivos locais e territoriais 
(apicultura, cajucultura ,piscicultura) 

1.5 Consolidar política de desenvolvimento 
social e econômica das comunidades 
quilombolas, tradicionais e assentamento 
rurais; 

1.6 Ampliar as oportunidades de trabalho e 
de geração de renda, mediante incentivo ao 
empreendedorismo e a economia solidária; 
 

1.7 Fomentar o acesso ao crédito nos 
territórios de desenvolvimento, a partir da 
constituição de parcerias entre instituições 
financeiras e Bancos Comunitários de 
Desenvolvimento; 

1.8 Fortalecer a participação dos Conselhos 
Territoriais e das Câmaras Setoriais nos 
processos de planejamento, orçamento e 
monitoramento de políticas públicas; 

1.9 Elaborar e implementar plano de 
qualificação e organização de 
empreendedores, voltado para as 
necessidades do mercado; 

1.10 Diminuir a carga tributária, fortalecendo 
os micro, pequenos e médios 
empreendimentos, mediante a criação de 
programa estadual de estímulo ao 
empreendedorismo; 

1.11 Elaborar e implementar Política de 
Inovação Tecnológica para atender demandas 
do mercado; 

1.12 Apoiar micro, pequenas e médias 
empresas no acesso às linhas de créditos para 
melhoria da infraestrutura produtiva e capital 
de giro;  
 

1.13 Priorizar as micro, pequenas e médias 
empresas nos processos de compras 
governamentais; 
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Desenvolvimento via atração de investimentos externos e de grandes projetos. 
1.14 Incentivar e fortalecer o Programa de 
Parcerias Público-Privada  para apoiar o 
desenvolvimento das infraestruturas 
rodoviária, portuária, tecnológica, econômica, 
social e lazer; 

1.15 Dotar o estado de equipamentos de 
mobilidade urbana através de financiamentos 
e Parcerias Público-privada; 

1.16 Fomentar iniciativas de turismo, voltadas 
para atração de novos investimentos e 
geração de trabalho e renda; 
 

1.17 Potencializar o turismo através da 
melhoria da infraestrutura dos polos 
turísticos do estado;  

1.18 Elaborar e implementar política de 
desenvolvimento do setor de mineração com 
uso de tecnologias sustentáveis,  mitigação 
de impactos ambientais e mediação de 
conflitos sociais; 

1.19 Construir e implementar política de 
exploração de gás natural e petróleo com uso 
de tecnologias sustentáveis de modo a 
impactar positivamente na vida da população 
do território; 

1.20 Consolidar política de aproveitamento 
do potencial das energias renováveis – eólica 
e solar; 

1.21 Consolidar a estratégia de exportações 
através da industrialização na ZPE e Porto 
Seco, atraindo novos investimentos; 

1.22 Criar núcleo especializado para atrair novos 
investimentos para o  

Estado; 

1.23 Desenvolver políticas que possibilitem a 
elevação da competitividade do agronegócio; 

1.24 Difundir estratégias e iniciativas de 
desenvolvimento sustentável do agronegócio; 

1.25 Consolidar a bacia leiteira do estado com 
o estabelecimento de parcerias entre 
produtores e indústrias de beneficiamento e 
processo de leite e derivados; 

Regularização Fundiária 

1.26 Ampliar programa de regularização 
fundiária das terras estaduais para pequenos, 
médios e grandes produtores rurais, de modo 
a legalizar a sua ocupação atual; 
  

1.27 Garantir o acesso à terra para as 
comunidades tradicionais, os  quilombolas e 
os agricultores familiares; 

1.28 Apoiar os municípios na criação de 
programa de regularização fundiária, 
transferindo a estes as terras estaduais que 
se localizem nas suas áreas urbanas; 

Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia 

1.29 Criar Parque Científico e Tecnológico do Piauí 
com laboratórios de inovação, Startups e 
incubadoras sustentáveis; 

1.30 Fomentar a geração de empregos a 
partir de atividades inovadoras de ciência e 
tecnologia; 

1.31 Fomentar a criação de startups como 
estratégia de geração de empregos para jovens. 
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2.1.2- Alinhamento das Propostas do eixo 1 -Renda- com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável 
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2.2- Eixo 2: Acesso à Saúde e Vida Saudável 

 

Este eixo traz como premissa a saúde pública de qualidade mais próxima das 

pessoas e o incentivo á vida saudável. O objetivo das propostas apresentadas é 

garantir o atendimento à saúde dos piauienses, da criança ao idoso, nas zonas urbanas 

e rurais, em cada canto do estado e em parceria com a União, os municípios, a 

iniciativa privada e os usuários. 

A ASSISTÊNCIA À SAÚDE do(a) piauiense será ampliada e qualificada para 

proporcionar a todas e todos acesso na rede estadual. Porém o estado desenvolverá 

um sistema de parcerias com os municípios que serão assessorados, visando à 

melhoria e a humanização nos seus atendimentos.  

Chegaremos a todos os Territórios de Desenvolvimento com serviços 

especializados, de média e alta complexidade, através da melhoria dos hospitais 

regionais e da criação de atendimento especializados descentralizados. O uso da 

tecnologia da informação será ampliado e aumentaremos as ações de telemedicina. 

Como forma de estimular uma vida saudável, serão desenvolvidas ações 

preventivas como promoção de hábitos saudáveis a partir da prática de exercícios 

físicos com orientação profissional e sensibilização para a reeducação alimentar e 

nutricional. A SAÚDE PREVENTIVA ajudará o estado na diminuição das doenças e 

mortes evitáveis, através de articulação de parcerias com outros setores do estado e 

dos municípios.  

Descentralizar à saúde para os territórios com rede de atendimento 

materno/infantil, implantação de rede de urgência e emergência, aumentar o 

atendimento ambulatorial especializado, ampliar o número de leitos de UTIs, entre 

outras ações que objetivam reduzir mortalidade infantil e de gestante. 

 

O cuidado com as pessoas será reforçado com atenção integral à saúde. Serão 

implantadas estruturas especializadas para atendimento de pessoas  vítimas de 

violência sexual. 

 

Descentralizar os serviços de saúde e assessorar os municípios para atender a 

todas e todos, qualificar e humanizar o atendimento para melhor assistir as cidadãs e 

cidadãos, essas são ações que nortearão nosso trabalho e garantirão uma saúde cada 

vez melhor para as pessoas, aumentando a expectativa de vida da população.
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2.2.1- Propostas Estratégicas do Eixo 2 - Saúde 

Assistência à saúde. 

2.1 Descentralizar os serviços de saúde de média 
complexidade, fortalecendo a resolutividade dos 
hospitais regionais nos Territórios de 
Desenvolvimento. 

2.2 Ampliar os serviços especializados nos 
municípios de Parnaíba, Teresina, Floriano, 
Campo Maior, Picos, São Raimundo Nonato e 
Bom Jesus; 

2.3 Ampliar e fortalecer os serviços de atendimento à saúde 
materno/infantil no estado; 

2.4 Implantar e fortalecer a Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência, quanto à ampliação do 
acesso aos serviços pactuados no Plano Estadual 
das Redes (Centros de Reabilitação/CER, Centros 
de fisioterapia, Triagem Neonatal) e expansão da 
Oficina Ortopédica Itinerante (Programa Passo a 
Frente). 

 2.5 Qualificar os serviços de saúde, com 
ênfase na integralidade do cuidado, 
humanização e equidade; 

 2.6 Implantar a Rede de Urgência e Emergência (RUE) nos 
territórios de desenvolvimento do estado, onde não 
existem; 
 

2.7 Fortalecer a Rede de Urgência e Emergência 
(RUE) nos territórios de desenvolvimento do 
estado; 

  

Saúde preventiva 

2.7 Estimular a prática de atividades físicas nos 
municípios, oportunizando ao cidadão o acesso a 
serviços especializados para a prevenção da 
saúde. 
 
 
 
 
 

 2.8 Criar parcerias com a agricultura familiar 
par o acesso à alimentação adequada e 
saudável, priorizando as famílias e as pessoas 
em situação de insegurança alimentar e 
nutricional; 

2.9 Implantar Linhas de Cuidados no contexto das Redes de 
Atenção à Saúde do Idoso, às Doenças Negligenciadas, o 
Sobrepeso e a Obesidade e a Doença Falciforme (prevenção 
de sintomas); 
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2.10 Implementar o “Programa Vida no Trânsito”  

para  diminuir riscos de lesões, sequelas e 

mortes por acidentes no trânsito, em parceria 

com outras instituições envolvidas; 

2.11 Avançar nas coberturas vacinais da 

população como forma de evitar doenças 

imunopreveníveis, em parceria com os 

municípios, objetivando o alcance das metas 

vacinais.   

2.12 Garantir o cuidado integral aos indígenas piauienses 

não aldeados, respeitando suas práticas de saúde e  suas 

especificidades culturais, de forma articulada inter e 

intrasetorial (Projeto o Piauí tem Índio Sim); 

 

2.13 Descentralizar a atenção secundária de 

atendimento ao público masculino por meio da 

implantação/implementação de polos de 

atenção de saúde do homem; 

2.14 Estabelecer pacto para qualificar a 

atenção à mulher e a criança, reduzir a 

Mortalidade Materna, Infantil e Fetal em 

regime de colaboração com os 224 

municípios do estado; 

2.15 Ampliar a assistência ao pré-natal de alto risco nas 

Maternidades de Picos, Floriano, Piripiri, Bom Jesus, São 

João do Piauí e São Raimundo Nonato com vistas a qualificar 

a atenção à saúde. 

2.16 Implantar e implementar serviços 

especializados de atenção as pessoas vitimas de 

violência sexual, estendendo o acesso  para os 12 

Territórios de Desenvolvimento. 

2.17 Implantar e Implementar os Polos de 

Referência Secundária da Mulher para o 

diagnóstico de Câncer de mama e do útero. 

2.18 Sistematizar dados sobre a Atenção Primária à Saúde 

em âmbito estadual, a partir de monitoramento e avaliação. 

2.19 Qualificar a Atenção Primária em Saúde, 

promovendo a integração à Atenção Secundária, 

via oficinas de trabalho com o apoio do Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. 

2.20 Implementar Política de Prevenção e 

redução de danos quanto ao Uso de álcool e 

outras drogas, promovendo atendimento 

especializado nos dispositivos de saúde com 

ênfase na reabilitação psicossocial dos 

usuários e familiares 

2.21 Ampliar e qualificar o acesso da Rede de Atenção 

Psicossocial com ênfase no cuidado primário, secundário e 

terciário, objetivando a humanização na assistência e na 

reabilitação psicossocial, conforme preconiza a política de 

saúde mental em dispositivos abertos e comunitários; 

2.22 Implantar o Plano Estadual de Prevenção 
ao Suicídio com ações de prevenção e promoção 
em saúde mental, vigilância e assistência em 
saúde, com a finalidade de reduzir a incidência 
de óbitos e/ou tentativas de suicídio no Estado 
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Vigilância Ambiental 

2.23 Promover ações de vigilância em saúde para 
evitar ou reduzir as ocorrências das doenças 
tropicais emergentes e negligenciadas (dengue, 
zika, chikungunya, doença de chagas, 
leishmanioses, hanseníase, entre outras). 
 

2.24 Intensificar ações e medidas de 
promoção de saúde para controlar e reduzir 
os fatores de risco ambientais em saúde, tais 
como: qualidade da água para consumo 
humano, vetores de importância de saúde 
pública (aedes, flebótomo, triatomínio), 
agrotóxicos, queimadas, etc. 
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2.2.2- Alinhamento das Propostas do eixo 2 -Saúde- com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável 
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2.3- Eixo 3: Educação de Qualidade, Inclusiva e para 

Formação Humana 

 O Piauí avançou muito nos últimos anos na área da educação.  Consolidou 

ações que permitiram aumento do acesso à escola pública e melhoria na qualidade do 

ensino. Para os próximos 4 anos de gestão, propomos um conjunto de ações para 

atender as necessidades do nosso povo,  garantindo uma educação voltada para o 

trabalho e para formação humana. 

A educação cidadã e a formação humana são preceitos básicos para educação. 

Queremos promover a cidadania assegurando o direito a todos a uma educação 

pública de qualidade. Acreditamos que fortalecer a educação básica é fundamental 

para que os estudantes avancem para os anos subsequentes. Temos o compromisso 

de elevar a escolaridade do piauiense com programas específicos para jovens e 

adultos, mas também em fornecer uma educação contextualizada para o homem do 

campo. 

Para atingir nossa meta precisamos completar a rede Piauí de educação com o 

ciclo completo nos 224 municípios: da creche ao ensino superior, com forte prioridade 

para educação técnica e profissionalizante. Com apoio da Mediação Tecnológica 

levaremos ensino superior e pós-graduação aos territórios de desenvolvimento. Para 

aprimorar a formação profissional, serão disponibilizados estágios em parceria com o 

setor público e privado para recebimento dos estudantes. 

 O fortalecimento da educação profissionalizante é prioridade para fazer o Piauí 

crescer, a partir de uma abordagem do desenvolvimento das potencialidades 

territoriais. A formação de mão de obra local será uma ferramenta importante para a 

inclusão socioeconômica e contribuirá para a dinamização dos Territórios de 

Desenvolvimento.  

Além disso, atuaremos de modo a permitir o acesso à certificação de 

profissionais que aprenderam na prática. O Programa Certifique concederá 

certificados a profissionais que cursem disciplinas básicas e reforcem seus 

conhecimentos com conteúdo técnico específico. Esta ação oportunizará o acesso a 

iniciativas empreendedoras, contribuindo para a geração de trabalho e renda nos 

municípios. 

 Mas para se desenvolver é preciso investir em Ciência e Tecnologia. Para isso 

trabalharemos para garantir o acesso e permanência dos estudantes no ensino 

superior. Com o uso de tecnologias da informação (PIAUÍ CONCTADO) e as 

Universidades Abertas possibilitaremos que os estudantes dos 224 municípios entrem 

nas universidades públicas e finalizem seu curso sem sair da sua cidade. Ampliaremos 
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também a oferta de cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) 

na Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Em parceria com outras Instituições de 

Ensino Superior (IES) garantiremos a formação continuada dos educadores da rede 

estadual de ensino. 

 A cultura piauiense será fortalecida com mais investimentos em conservação e 

restauração do patrimônio histórico e cultural, com circulação de atividades e 

manifestações culturais itinerantes, garantindo acesso à cultura nos 12 Territórios de 

Desenvolvimento. O diferencial será o estabelecimento de parcerias com empresas 

privadas para acelerar investimentos culturais e garantir as condições necessárias para 

o surgimento de novos artistas no estado. 
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2.3.1- Propostas Estratégicas do Eixo 3 - Educação 

 

Educação cidadã 
3.1 Assegurar educação inclusiva com acesso 
e atendimento educacional especializado às 
pessoas com deficiências, garantindo direitos 
de proteção contra preconceitos de raça, 
credo, cor, gênero, classe social e orientação 
sexual; 

3.2 Garantir a qualidade do ensino, reduzindo 
a evasão, reprovação, distorção idade série, 
elevando as médias do IDEB para a educação 
básica; 

3.3 Garantir ensino fundamental através de 
Pacto Federativo e Regime de Colaboração 
entre Estado e Municípios 

3.4 Assegurar a formação continuada de 
professores para produção de material 
pedagógico, tendo como base o regime de 
colaboração com os municípios;  

3.5 Ampliar a oferta de vagas para o Ensino 
médio, desenvolvendo ações pedagógicas 
que assegurem a permanência e a conclusão 
com sucesso; 

3.6 Fortalecer a política de escolas em tempo 
integral, priorizando o ensino médio 
integrado à educação profissional; 

3.7 Elevar a matricula (urbana e rural) da 
educação profissional técnica de nível médio, 
assegurando oferta dos cursos de acordo com 
o perfil vocacional dos territórios; 
 

 

3.8 Garantir o acesso à educação 
contextualizada para mulheres e homens do 
campo; 

3.9 Implantar o programa de certificação 
profissional - CERTIFIQUE 
 

3.10 Elevar a taxa de alfabetização da 
população de quinze anos ou mais, buscando 
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 
o analfabetismo funcional 
 
 

3.11 Elevar a escolaridade da população de 
15 anos ou mais no ensino fundamental na 
modalidade Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) 

3.12 Elevar a escolaridade da população de 
18 anos ou mais no ensino médio, na 
modalidade Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) 
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3.13 Implantar o PROEJA – Programa 
Nacional de Integração da Educação Básica- 
na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos; 

3.14 Elevar o numero de cursos de pós 
graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado) na UESPI 
 

3.15 Elevar taxa de matricula na Educação de 
Nível Superior; 
 

3.16 Modernizar os CAMPI da UESPI priorizando 
as demandas dos Territórios de Desenvolvimento; 

3.17 Estruturar e ampliar o número de polos 
da UAB e UAPI, potencializando o ensino e 
aprendizagem dos alunos; 

 

Valorização Profissional 
3.18 Valorizar o Profissional da Educação 
(professores e corpo administrativo), 
garantindo condições de trabalho da 
categoria, formação continuada em nível de 
pós-graduação (lato sensu).  
 

 

3.19 Assegurar a formação permanente dos 
professores em serviço (rede estadual e 
municipal), nos Centros de Formação dos 
Profissionais da Educação e parcerias com as 
Instituições de Ensino Superior (UESPI, UFPI, 
IFPI e outras); 
 

 

 

Formação Humana 

3.20 Promover atividades psicopedagógicas 
que apoiem os alunos na elaboração do 
projeto de vida, na orientação para o mundo 
do trabalho; 

3.21 Estimular o acesso de estudantes ao 
Centro de Línguas, fortalecendo o potencial 
linguístico dos alunos da rede pública; 

3.22 Estabelecer parcerias para viabilizar 
assistência aos alunos com vulnerabilidade 
psicossocial e emocional; 

3.23 Realizar, a cada dois anos, olímpiadas 
escolares para estimular a prática de esporte 
e a vida saudável nas escolas públicas; 

3.24 Revisar, socializar e validar o Plano 
Estadual de Cultura; 

3.25 Estabelecer parcerias para viabilizar a 
restauração e recuperação do patrimônio 
cultural do Piauí. 
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2.3.2- Alinhamento das Propostas do eixo 3 -Educação- com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 
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2.4- Eixo 4: Segurança, prevenção e direitos humanos 

 Agir na prevenção e com inteligência. Essa é a nova forma de combater a violência no 

estado do Piauí.  O atual cenário econômico contribuiu para acentuar a violência em todo o 

país, e a região nordeste tem registrado crescimento expressivo em roubos e homicídios. 

Contudo o Piauí está entre os cinco estados com menor índice de violência do País, sendo o 

mais seguro do nordeste, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018.  

 O EIXO 4 – SEGURANÇA, PREVENÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS apresenta 

um conjunto de ações que visam contribuir para a melhoria da segurança pública do estado e 

estabelecer de forma pioneira uma parceria com sociedade civil organizada. 

 Mas para isso precisamos VALORIZAR os servidores da segurança pública como, Polícia 

Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A formação desses agentes deve ser integrada de 

forma que assegure uma excelência na prestação desse serviço público, bem como suas 

garantias e seus direitos.  

 Propomos uma reorganização da estrutura operacional da segurança pública de modo 

a integrar as ações cotidianas. A REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA será feita a partir 

dos 12 Territórios de Desenvolvimento. Desta forma atenderemos a população com mais 

precisão e com a utilização novas Tecnologias da Informação, agilizando o tempo entre uma 

ocorrência e sua resolução.  

 Implantaremos o Projeto de Classificação de Risco da Violência, que organiza os 

crimes e criminosos em ALTO, MÉDIO e BAIXO RISCO para a sociedade, norteando a atuação 

do profissional de segurança, a distribuição dos detentos pelo grau de risco que ele oferece a 

sociedade, melhorando os níveis de segurança do estado e permitindo uma ressocialização 

mais rápida e eficaz dos presos de baixo risco. Ainda nessa estratégia estabeleceremos um 

Cinturão de Segurança nas Fronteiras do estado para coibir o tráfico de drogas, armas e 

contrabando, evitando que problemas externos adentrem os municípios piauienses.  

 Garantir o DIREITO À VIDA e à convivência pacífica é o objetivo dessa gestão. Para isso 

estabeleceremos parcerias com Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça 

para acelerar os processos e evitar que pessoas em privação de liberdade fiquem sem 

julgamento. Não menos importante é a pactuação com a sociedade para prevenir socialmente 

os crimes e discutir com a comunidade soluções locais de segurança, através do Projeto 

Cultura da Paz. 

Coibir a violência contra as mulheres é um objetivo de deve ser perseguido com 

seriedade e celeridade para evitar que mais mulheres sejam subjugadas e mortas. Para isso 

fortaleceremos as delegacias especializadas das mulheres nos Territórios de Desenvolvimento 

e ampliaremos sistemas e aplicativos com o Salve Maria. 
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2.4.1- Propostas Estratégicas do Eixo 4 - Segurança 

Valorização e formação profissional 

4.1 Garantir acesso e manutenção à saúde 
biopsicossocial dos agentes de segurança 
pública 

4.2 Criar o programa de atenção aos 
profissionais de segurança pública e seus 
familiares, com foco na aposentadoria e 
habitação; 

4.3 Reestruturar as carreiras dos agentes de 
segurança pública, estimulando a formação 
acadêmica e aprimoramento da formação de 
agente de segurança pública; 

4.4 Criar e implantar política de pró-equidade 
de gênero, raça e etnia; 

4.5 Criar o Instituto Superior de Segurança 
Pública do Estado do Piauí 

4.6 Criar e implantar política de promoção e 
desenvolvimento de atividades sociais e 
culturais destinadas ao (à) profissional de 
segurança e familiares 

Reestruturação da segurança pública 

4.7 Criar e implantar sistema integrado de 
segurança pública e defesa social 

4.8 Implantar Unidades integradas de 
segurança pública nos territórios de 
desenvolvimento 

4.9 Reformar e modernizar as instalações das 
unidades de defesa social, incluindo a 
modernização tecnológica 

4.10 Criar e implantar sistema de controle das 
atividades policiais e de defesa social 

4.11 Criar e implantar programa de inteligência 
estratégica e gestão integrada da informação 

4.12 Implementar o programa de gestão de 
risco nas áreas da Segurança e justiça, TJ e MP. 

4,13 Implementar centro integrado de 
comando e controle e inteligência 
 
 

4.14 Criar fundo estadual de segurança Pública   
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Garantia dos direitos humanos 

4.12 Estabelecer a gestão democrática da 
segurança pública envolvendo agentes de 
segurança, Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública e sociedade civil; 

4.13 Criar e implantar programa de formação 
de agentes sociais de prevenção social do crime 

4.14 Promover a ressocialização de pessoas em 
situação de privação de liberdade através da 
qualificação profissional e acesso ao mercado 
de trabalho 

4.15 Criar e implementar o programa de polícia 
comunitária  

4.16 Fortalecer os programas sociais da área de 
segurança pública 

4.17 Criar e implementar o projeto “cultura da 
paz”, com campanhas e sensibilização da 
sociedade para a fraternidade e o respeito. 

Repressão qualificada do crime 

4.18 Implementar a polícia de divisa e cinturão 
de proteção do estado 

4.19 Fortalecer, na segurança pública, a 
abordagem da repressão qualificada com o uso 
de inteligência, investigação e operações 
policiais integradas 

4.20 Redistribuir o efetivo com base em 
cenários de risco e redimensionamento do 
aparato policial 

4.21 Criar e implantar o programa de vídeo 
monitoramento integrado nos centros 
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2.4.2- Alinhamento das Propostas do eixo 4 -Segurança-  com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 
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2.5- Eixo 5: Gestão eficiente e participação social 

Uma gestão pública com eficiência, eficácia e efetividade é essencial para o 

bom funcionamento do Estado. A coligação A VITÓRIA COM A FORÇA DO POVO dará 

prioridade à modernização e ao aperfeiçoamento da máquina pública, introduzindo 

melhorias que beneficiarão desde o quadro de pessoal (ambiente de trabalho, 

condições de trabalho, previdência, etc.) até a estrutura organizacional de toda a 

administração do Estado. 

A modernização administrativa que propomos é para operarmos com um 

Estado eficiente, de boa qualidade e com menor custo. Para isso, estabeleceremos 

critérios como formação, qualificação e experiência na composição de cada área 

administrativa. 

 Investimentos em Tecnologia da Informação, controle da despesa com 

pessoal e menos desperdício formarão a base do equilíbrio financeiro. Além de 

priorizar a eficiência e eficácia administrativa, os servidores serão valorizados, 

receberão formação e serão direcionados para áreas em que se sintam mais 

produtivos e proativos.  

O nosso objetivo é implementar técnicas e métodos de gestão por 

resultados, permitindo agilizar os processos administrativos, implantar uma estrutura 

enxuta, moderna e informatizada. Desta forma, oferecer serviços de qualidade e 

agilidade para o cidadão e cidadã piauiense. 

Será implantada uma Gestão pública com participação e controle social, 

aumentando a transparência nas ações do poder publico. Os instrumentos de controle 

social como conselhos, portal da transparência e ouvidorias serão reforçados com 

ações de capacitação para que possam exercer o seu papel na gestão pública. 

A nossa gestão aperfeiçoará as formas de controle e gestão dos gastos, 

com informatização de todos os processos desde a liberação do orçamento, passando 

pela aplicação dos recursos, até a prestação de contas. Os sistemas de monitoramento 

serão reforçados e sua alimentação será obrigatória para todos os órgãos públicos.  

Nossa gestão atuará sistematicamente em todo o estado do Piauí, 

procurando distribuir de forma racional e sistêmica os serviços e produtos públicos em 

todos os territórios de desenvolvimento. Para tanto, fortaleceremos o Programa de 

Parcerias Público-Privadas (PPP) com a revisão do seu marco regulatório, melhoria das 

garantias relativas às obrigações do Estado em contratos de PPP, criação de linha de 

ação especifica para apoiar os municípios piauienses no desenvolvimento de projetos 

de PPP, e implantar um sistema de controle e acompanhamento de gestão das 

parcerias.
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2.5.1- Propostas Estratégicas do Eixo 5 – Gestão 
 

Administração Pública eficiente 
5.1 Revisar a estrutura do estado, 
promovendo a modernização da máquina 
pública; 

5.2 Modernizar a gestão pública com o uso de 
tecnologias da informação nos processos 
administrativos; 

5.3 Redesenhar as atribuições das Unidades 
Gestoras, definindo competências 
institucionais para minimizar sobreposições de 
suas ações; 

5.4 Realocar o quadro funcional de 
servidores às necessidades de pessoal de 
cada órgão, a partir de suas áreas 
finalísticas, complementando as demandas 
identificadas com novos quadros; 
 

5.5 Modernizar o sistema de Ouvidoria do 
Estado em todas as secretarias e demais 
órgãos com o objetivo de reduzir o tempo e o 
custo de atendimento ao cidadão; 

5.6 Estruturar a agência de regulação do 
estado para garantir a efetividade com 
qualidade dos serviços públicos, prestados à 
população, mediante concessão e permissão; 

5.7 Otimizar a comunicação 
interinstitucional e intersetorial para dar 
visibilidade e transparência às ações do 
estado, garantindo um diálogo constante 
entre todos; 
 

  

Finanças e Investimentos Públicos 
 
5.8 Fortalecer as políticas públicas que 
contribuem para o aumento da 
arrecadação e otimização dos gastos 
públicos, na perspectiva de aumentar a 
base econômica; 

5.9 Desenvolver projeto para apoio aos 
municípios piauienses no desenvolvimento de 
projetos de PPP; 

5.10 Priorizar as micro e pequenas empresas, e 
organizações da agricultura familiar nas 
políticas de compras públicas do estado que 
estimule a sustentabilidade e contribuam com 
a inclusão socioprodutiva e a conservação do 
meio ambiente; 
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5.11 Monitorar os investimentos públicos 
com a finalidade de promover o controle 
dos gastos com informações reais e 
transparência dos órgãos públicos 
executores; 
 

5.12 Controlar os recursos do tesouro do 
estado, permanentemente, com a finalidade 
de manter o equilíbrio fiscal e níveis de 
endividamento do Estado; 

5.13 Aumentar a capacidade de investimento, 
aperfeiçoando o sistema tributário estadual, 
captando recursos federais, contratando 
empréstimos (nacionais e/ou internacionais), 
combatendo a corrupção e racionalizando o 
uso dos recursos públicos; 

Inovação e capitalização da Previdência 

5.14 Diminuir o déficit da previdência 
estadual por meio da atração de ativos 
financeiros voltados para a capitalização do 
fundo previdenciário 
 

5.15 Facilitar e modernizar o acesso do 
servidor público estadual, para acompanhar a 
concessão dos benefícios de aposentadoria e 
pensões, mediante o uso de tecnologia da 
informação; 

5.16 Implantar o sistema estadual de 
previdência complementar; 

5.77 Criar um banco de dados dos 
servidores públicos estaduais, cujo perfil 
possibilite gestão de resultados positivos; 

   

Valorização dos servidores 

5.18 Garantir a formação inicial e 
continuada dos servidores públicos 
estaduais, conforme competências e 
habilidades; 

5.19 Promover atividades que contribuam para 
a qualidade do trabalho e da vida dos 
servidores; 

5.20 Valorizar os saberes e as habilidades 
culturais dos funcionários públicos através da 
criação de um banco de talentos; 

Planejamento participativo nos territórios 

5.21 Fomentar a participação social para 
viabilizar uma gestão democrática, 
assegurando o controle social das ações de 
governo e o estabelecimento da prática do 
planejamento e orçamento anual 
participativo com ênfase territorial;  

5.22 Fomentar a criação de observatórios de 
planejamento nas instituições acadêmicas 
existentes nos diversos territórios do Estado, 
com a finalidade de gerar conhecimento que 
subsidie o planejamento e a gestão das 
políticas públicas; 

5.23 Apoiar os Municípios na captação de 
recursos junto ao Governo Federal, 
proporcionando orientações técnicas da 
elaboração do projeto até a prestação de 
contas dos convênios (SICONV/ SISCON). 
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2.5.2- Alinhamento das Propostas do eixo 5 -Gestão- com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável 
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2.6- Eixo 6: Meio ambiente, sustentabilidade e recursos 

hídricos 

Crescer e se desenvolver com sustentabilidade ambiental. Essa é uma agenda 

global com a qual o Piauí está comprometido. Todo gestor deve ter em mente que esta 

e as próximas gerações tem direito a um ambiente equilibrado e saudável. 

A COLIGAÇÃO A VITÓRIA COM A FORÇA DO POVO considera que as ações 

voltadas à conservação do meio ambiente, controle dos impactos da ação humana 

sobre os recursos naturais e preservação de serviços ecossistêmicos essenciais à vida, 

diz respeito a todos os setores do Estado e da sociedade. Todos nós temos o dever de 

garantir que as próximas gerações tenham um ambiente equilibrado para que possam 

viver com saúde.  

Neste sentido, o programa de governo aqui apresentado está diretamente 

alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030, 

assinada pelos países que integram as Nações Unidas e que se comprometem com a 

preservação ambiental e com o desenvolvimento sustentável. 

Propomos ações nas áreas de preservação, conservação e recuperação dos 

recursos naturais, assegurando a demarcação de novas unidades de conservação e a 

regularização ambiental das propriedades privadas. Uma inovação é a implementação 

do Programa ATIVO VERDE, que contribuirá para a proteção das reservas naturais do 

estado e a arrecadação a partir do crédito de carbono.  

A Segurança hídrica foi tratada com bastante atenção nesta proposta, uma vez 

que a região semiárida do estado demanda soluções criativas e sustentáveis. Será 

criado o Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos de forma a pactuar as 

responsabilidades e compromissos de diversos setores do estado e da sociedade 

quanto ao acesso e uso racional da água.  

Estão previstas nesta proposta a implementação de tecnologias de convivência 

com o semiárido, a implantação de infraestruturas como pequenas barragens 

interligadas para garantir o abastecimento humano e perenizar os rios da região 

semiárida e viabilizar o desenvolvimento dos setores produtivos do estado do Piauí. 

O saneamento básico e a gestão dos resíduos sólidos serão prioridades que 

terão sua efetivação através de pacto federativo que envolva o governo federal, o 

estadual e os municípios. Além disso, iremos assessorar os municípios para implantar 

uma proposta de gestão integrada, de dimensão territorial, que possibilite 

competitividade na reutilização e reaproveitamento dos resíduos sólidos, melhorando 

a saúde e qualidade de vida da população, gerando renda a partir da reciclagem dos 

resíduos. 
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2.6.1- Propostas Estratégicas do Eixo 6 – Meio Ambiente 

 
Conservação e Recuperação dos recursos naturais  

6.1 Criar novas Unidades de Conservação 
no estado; 

6.2 Reestruturar e melhorar a gestão das 
Unidades de Conservação estaduais a partir de 
parcerias com o setor privado, transformando-
as em referência de lazer e promoção de 
serviços ambientais; 

6.3 Mapear e executar, no estado do Piauí, 
projetos de proteção de mananciais e 
recuperação de nascentes; 

6.4 Garantir que, pelo menos, 50% dos 
recursos gerados a partir de multas e 
serviços de licenciamento ambiental sejam 
aplicados em conservação e recuperação 
do meio ambiente; 
 

6.5 Criar e estruturar escritórios Territoriais da 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (SEMAR); 

6.6 Assessorar a municipalização do 
licenciamento ambiental com o apoio dos 
escritórios territoriais da SEMAR; 

6.7 Elaborar o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Estado (ZEE); 

6.8 Implementar o Programa Ativo Verde 
como instrumento de proteção das reservas 
florestais e recuperação de áreas degradadas; 
 

 

Produção e sustentabilidade ambiental 

6.9 Ampliar a capacidade técnica da SEMAR 
para a emissão de licenças ambientais; 

6.10 Instituir e simplificar procedimentos de 
regularização ambiental para a agricultura 
familiar e o pequeno produtor rural; 

6.11 Instituir e simplificar procedimentos de 
licenciamento ambiental para a aquicultura 
sustentável; 

6.10 Ampliar o atendimento de Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) para a agricultura 
familiar; 
 
 

6.11 Implantar os Planos de Regularização 
Ambiental (PRA) a partir da análise dos 
registros do CAR; 
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Gestão dos recursos hídricos e saneamento básico 

6.12 Criar o Sistema Estadual de Gestão dos 
Recursos Hídricos 

6.13 Implementar programa de operação e 
manutenção para monitoramento da  
segurança, funcionalidade e qualidade das 
barragens, em parceria com o setor privado; 

6.14 Garantir o mapeamento/regularização de 
poços existentes e o controle da captação de 
águas subterrâneas para viabilizar a 
sustentabilidade dos aquíferos do estado; 

6.15 Fortalecer os comitês de bacias 
hidrográficas, estimulando a participação 
da sociedade civil;  

6.16 Elaborar projetos de revitalização dos rios 
da região semiárida do Piauí; 

 

6.17 Elaborar e implementar Política 
Estadual de Saneamento Básico; 

6.18 Estabelecer parcerias com os municípios 
na elaboração dos planos municipais de 
saneamento básico; 
 

6.19 Elaborar modelo de gestão, com 
participação dos municípios,  para a garantir o 
fornecimento de água de qualidade para 
população;  

6.20 Garantir oferta de água para áreas 
urbanas e rurais a partir da gestão 
integrada de sistemas de adutoras, 
tecnologias alternativas de captação e 
armazenamento de águas pluviais, 
construção de pequenas barragens e 
captação sustentável de água subterrânea; 

6.21 Elaborar  e implantar a Política Estadual 
de Gestão dos Resíduos Sólidos; 

6.22 Assessorar os municípios para a gestão de 
resíduos sólidos, com o objetivo de executar 
ações de controle da disposição final dos 
resíduos; 

6.23 Assessorar os municípios na 
implantação sistemas simplificados de 
tratamento de esgotos sanitários; 

  

Educação ambiental 

6.24 Fortalecer a criação de brigadas 
municipais e da sociedade civil para a 
prevenção e combate aos incêndios 
florestais; 

6.25 Fortalecer atividades de educação 
ambiental junto ás escolas públicas estaduais e 
conselhos territoriais de desenvolvimento; 

6.26 Estimular a cultura da preservação e 
conservação do meio ambiente nos espaços 
das escolas públicas estaduais e municipais. 
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2.6.2- Alinhamento das Propostas do eixo 6 –Meio Ambiente- com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 
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2.7- Eixo 7: Políticas inclusivas e defesa das minorias 

Implantar e fortalecer as Políticas Sociais são ações essenciais para garantir direitos e 

incluir socioeconomicamente quem mais precisa. Temos aqui um conjunto de proposições que 

abarca os setores mais vulneráveis da sociedade e que precisam ter garantias para o seu 

desenvolvimento humano e promoção da qualidade de vida nos municípios do Piauí. 

As propostas deste Eixo foram construídas com a participação de representantes de 

diversos setores da nossa sociedade, sendo, portanto, amplas e legítimas. Mulheres, negros, 

indígenas, LGBT, jovens e outros atores sociais contribuíram para a inserção das proposições 

de inclusão nas Políticas Sociais. 

A defesa das minorias é uma bandeira que deve ser erguida pelo estado para que 

direitos adquiridos não sejam retirados. Iremos fortalecer ainda mais a promoção da igualdade 

étnico-racial incluindo, especialmente, negros, quilombolas e indígenas nas políticas de 

educação, geração de renda e melhorias das condições de vida desses povos e comunidades.  

Assim como nos outros eixos deste Plano de Governo, as mulheres terão total atenção, 

em especial, na defesa do direito à vida, enfrentando o feminicídio e todo tipo de violência 

física e psicológica, com o fortalecimento da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a 

Mulher e a implementação do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres. Garantiremos que 

os espaços de tomadas de decisão sejam ocupados também por mulheres, equilibrando a 

correlação de forças dentro da estrutura administrativa do estado. 

Propomos o enfrentamento contra todo tipo de preconceito, seja ele de credo, racial, 

sexual ou intergeracional. Para isso fortaleceremos o diálogo com os diversos segmentos da 

sociedade e setores do estado, buscando sempre a resolução de conflitos e afirmação dos 

direitos das minorias. 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Coligação A Vitória  com a Força do Povo 
PT, MDB, PROGRESSISTAS, PR, PDT, PSD, PC do B, PTB, PRTB 

 

 

2.7.1- Propostas Estratégicas do Eixo 7 – Políticas inclusivas 

 
Inclusão e promoção da cidadania 

7.1 Criar política de autonomia financeira 
para mulheres, negros, indígenas e 
comunidades tradicionais do campo e da 
cidade; 

7.2 Criar programa de ocupação dos espaços 
públicos ociosos para incubação de 
empreendimentos solidários e inclusivos para 
mulheres, negros, indígenas e comunidades 
tradicionais do campo e da cidade; 

7.3 Criar uma instância governamental de 
políticas de igualdade racial, LGBT, Juventude 
e Mulheres; 

7.4 Implantar as ações do Plano Estadual de 
igualdade Racial, priorizando o 
fortalecimento da rede de promoção da 
igualdade racial; 

7.5. Implementar o Plano Estadual de 
Políticas para mulheres; ampliando e 
modernizando as estruturas de atendimento 
integral à mulher; 

7.6 Priorizar e fortalecer a gestão institucional 
da Rede de Políticas de Atendimento e 
Enfrentamento da Violência Contra a Mulher; 

7.7.Desenvolver ações integradas  para 
erradicar os crimes de feminicídio; 
 
 
 

7.8 Articular o poder judiciário para que os 
processos contra os agressores de mulheres 
sejam julgados com celeridade; 

7.9. Elaborar e implementar política de 
desenvolvimento integral para a juventude, 
oportunizando–lhes o acesso à Educação, à 
Segurança, à Saúde, ao Lazer e ao Trabalho;  

7.10 Garantir política de assistência estudantil 
para jovens universitários oriundos dos 
municípios piauienses; 

7.11 Fomentar o empreendedorismo juvenil 
nas periferias das grandes e médias cidades, 
através de mecanismos de microcrédito; 

7.12 Articular ações institucionais que 
garantam segurança e desenvolvimento dos 
jovens, priorizando, negros, quilombolas, 
indígenas e os que se encontram em situação 
de vulnerabilidade; 

7.13 Fortalecer o Centro Estadual de 
Referência LGBT 

7.14 Atualizar o Plano Estadual de Políticas 
em Defesa dos direitos LGBT, fortalecer o 
conselho  e constituir Comitê Gestor da Rede 
de Enfrentamento à Violência contra LGBT;  
 

7.15 Desenvolver ações integradas para 
erradicação do trabalho escravo, 
contemplando ás áreas de fiscalização, acesso 
às políticas sociais e inserção no mercado de 
trabalho; 
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Fortalecimento do Controle Social 

7.17 Fortalecer o controle social para a gestão 
dos recursos do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS); 

7.18Estimular a organização de espaços 
institucionais de políticas para mulheres, nos 
municípios; 
 

7.19 Fortalecer os conselhos setoriais do 
Estado para exercer o controle social de 
forma proativa, mediante formação dos 
conselheiros; 

Assistência Social 

7.20 Garantir a regionalização dos Centros 
Especializados de Assistência Social; 

7.21 Fortalecer o Cadastro Único (CadÚnico) 
por meio de mecanismos de gestão e 
qualificação; 

7.22 Garantir a todos os cidadãos piauienses 
o acesso à documentação oficial para o 
exercício da cidadania (certidão de 
nascimento, carteira de identidade, CPF e 
Carteira de trabalho); 

7.23 Garantir a toda criança e adolescente em 
situação de vulnerabilidade atendimento 
prioritário, em todas as áreas do governo; 

7.24 Fortalecer, no âmbito estadual, ações 
integradas de medidas socioeducativas 
previstas pelo Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE); 

7.25 Fortalecer a política de atenção à criança 
e ao adolescente, em consonância com o 
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA); 

7.26 Fortalecer e ampliar mecanismos que 
garantam ações de atendimento e de 
proteção às pessoas idosas; 

  

Enfrentamento às drogas e assistência aos usuários 

7.27 Otimizar espaços públicos para o realizar 
atividades intergeracionais com vistas ao 
fortalecimento dos laços sociais e 
enfrentamento ao uso de drogas;   

7.28 Fortalecer, ampliar e revisar os acordos 
com as estruturas de apoio aos usuários de 
droga e assistência aos familiares; 

7.29 Desenvolver programa de 
empreendedorismo para ex-usuário de 
drogas, mediante capacitação e formação 
para o trabalho. 
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2.7.2- Alinhamento das Propostas do eixo 7 -Políticas Inclusivas- com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 
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2.8- Eixo 8 Infraestrutura para o desenvolvimento e 

qualidade de vida. 

A definição e priorização dos investimentos públicos precisam se vincular ao 

planejamento estratégico e às demandas da sociedade. Temos trabalhado para 

fortalecer esta lógica, discutindo com a população, a partir dos Conselhos Territoriais, 

qual a estratégia de desenvolvimento e o que, efetivamente, contribui para a melhoria 

da qualidade de vida do povo piauiense. 

O alinhamento das ações deste Plano de Governo com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos mostra a necessidade de repensar a 

infraestrutura dentro da lógica de equipamentos públicos voltados para o 

desenvolvimento e a garantia da qualidade de vida da população. 

Obras e investimentos são efetivos a partir da resolução de problemas 

estruturantes para o desenvolvimento dos territórios e melhoria da qualidade de vida 

da população sob a ótica social, econômica, ambiental ou institucional. 

Os investimentos previstos neste plano precisam ser realizados de forma que 

contemplem as condições necessárias para o desenvolvimento e efetivação dos eixos 

temáticos anteriores (de 1 a 7). As obras e infraestruturas serão priorizadas a partir da 

amplitude de seu impacto em todos os eixos.  

Seguindo esse princípio, propomos investir num conjunto de ações de 

infraestrutura que tem interação com mais de um dos sete eixos tratados neste Plano 

de Governo. Ao definir a construção de uma estrada, por exemplo, devemos identificar 

com quais eixos esta ação se relaciona, podendo ser mensurado o seu impacto para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

É uma nova forma de pensar a infraestrutura do estado que vai possibilitar 

maior efetividade na implantação e resolver os grandes problemas da sociedade, 

gerando desenvolvimento humano e dinamizando a economia do Piauí. 

Desta forma, e seguindo esta lógica de planejamento, apresentamos um 

conjunto de obras prioritárias que foram identificadas para apoiar o desenvolvimento 

das ações dos 7 eixos anteriores. No entanto, para cada eixo, serão elaboradas, no 

planejamento 2019-2022 o detalhamento de obras e investimentos necessários para a 

concretização das proposta aqui apresentadas. 
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2.8.1 Propostas de investimentos priorizadas e 

relacionadas com os eixos estratégicos 

 
Infraestruturas Propostas Eixos relacionados 

Criar Rede integrada de infraestrutura de transporte e 
logística promovendo a integração territorial e a 
complementariedade entre os diversos modais; 

Renda 
Social/Mobilidade 
Educação 

Revitalizar e ampliar a malha rodoviária, garantindo 
escoamento, ampliação da fronteira agrícola de 
produção, interligação entre os territórios de 
desenvolvimento e integração nacional; 

Renda 
Social/Mobilidade 

Melhorar e ampliar a infraestrutura de transporte para 
escoamento da produção do agronegócio na região do 
Cerrado; 

Renda 
Social/Mobilidade 

Revitalizar e ampliar os serviços aéreos para o 
desenvolvimento de polos regionais, potencializando 
as atividades econômicas, sociais e turísticas; 

Renda 
Social/Mobilidade 
Saúde 
Turismo 

Aprimorar a infraestrutura dos polos turísticos do 
estado para fortalecer o turismo; 

Renda 
Social/Mobilidade 
Turismo 

Revitalizar a linha I/Sudeste do (VLT) Veículo Leve 
sobre Trilhos de Teresina 

Renda 
Social/Mobilidade 

Revitalizar a linha férrea nos trechos Teresina/Altos e 
Parnaíba/Luís Correia  

Renda 
Social/Mobilidade 
Turismo 

Iniciar o processo de instalação do Porto de Luiz 
Correia, em parceria com setor privado 

Renda 
 

Melhorar a matriz energética do Estado a partir da 
construção e funcionamento das mini usinas 
fotovoltaicas, em parceria com o setor privado  

Renda 
Social 
Educação 
Saúde 
Segurança 

2.1 Universalizar o uso da Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) nas áreas urbanas dos 224 
municípios; 

Renda 
Social 
Saúde 
Educação 
Gestão 
Meio ambiente 
Segurança 

Construir pequenas barragens nos rios da região 
semiárida do Piauí para viabilizar a irrigação e o 
abastecimento humano; 

Renda 
Social 
Saúde 
Meio ambiente 
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Ampliar a infraestrutura hídrica com construção de 
barragens e adutoras, para atender as demandas do 
semiárido; 

Renda 
Social 
Saúde 
Meio ambiente 

Implementar programa de melhoria e manutenção de 
barragens e adutoras do Estado; 

Renda 
Social 
Saúde 
Meio ambiente 

Concluir a rodovia Transcerrados com parceria público 
privada; 

Renda 

4.9 Reformar as instalações das Unidades de Defesa 
Social e implantar a modernização tecnológica; 

Segurança 
Social 

4.8 Implantar Unidades Integradas de Segurança 
Pública nos Territórios de Desenvolvimento 

Segurança 
Social 
Gestão 

7.7 Modernizar e ampliar as infraestruturas para 
atendimento à saúde da mulher (maternidade, hospital 
infantil, etc); 

Saúde 
Social 
 

Construir espaços intergeracionais de atendimento à 
população para promoção de atividades integradoras e 
fortalecimento dos laços sociais;  

Social 
Segurança 
Saúde 

Reformar e adaptar os espaços públicos ociosos para 
incubação de empreendimentos inclusivos e solidários 

Renda 
Social 
Segurança 

Implantar as infraestruturas para os escritórios 
Territoriais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (SEMAR); 

Meio ambiente 
Renda 
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2.3 Alinhamento do conjunto das propostas do plano de governo com os Objetivos  
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Nota Metodológica utilizada para as análises dos ODS: Abordagem RIA – RAPID INTEGRATED ASSESSMENT 
VERSION 10 MAY 2016. 139 METAS CONSDIDERADAS COMO RELEVANTES PARA O PIAUÍ DE 169 METAS PACTUADAS GLOBAIS 

1- Erradicação da pobreza 

2- Fome zero e agricultura sustentável 

3- Saúde e bem-estar 

4- Educação de qualidade 

5- Igualdade de gênero 

6- Água potável e saneamento 

7- Energia limpa e acessível 

8- Trabalho decente e crescimento econômico 

9- Indústria, inovação e infraestrutura 

10- Redução das desigualdades 

11- Cidades e comunidades sustentáveis 

12- Consumo e produção responsáveis 

13- Ação contra a mudança global do clima 

14- Vida na água 

15- Vida terrestre 

16- Paz, justiça e instituições eficazes 

17- Parcerias e meios de implementação. 


