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APRESENTAÇÃO

   Para executar as mudanças, as transformações estruturais, as reformas estratégicas e implantar
inovações, sobretudo na gestão municipal colocamos à disposição da população piranhense o
presente Programa de Governo.

   Ele consiste numa plataforma de intenções objetivamente apresentada, incluindo uma série de
ações, programas e projetos que serão iniciados no ciclo de gestão 2021-2025. O principal
propósito é promover o crescimento econômico sustentável do município, fomentando mudanças
estruturais que permitam avançar na redução das desigualdades sociais.

   O levantamento de demandas para a elaboração desta Proposta de Governo foi realizado através
da execução do Movimento Todos Por Piranhas, util izando-se formulários para captação de
informações da comunidade e a metodologia de gestão 5W2H.

   A partir das ideias e/ou solicitações requeridas pela população piranhense foram construídos
planos de ações que consistem em documentos onde estão consolidadas todas as informações
sobre as proposições demandadas, levando-se em consideração fatores físicos,
orçamentários,financeiros, logísticos, etc.
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EDUCAÇÃO

Educação de Qualidade,
Inovação e Tecnologia
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80% 
do Fudef destinado ao professores e

servidores da Educação



PROPOSTAS
       
-   Reformar e modernizar todas as escolas municipais;

-  Implantação de lousa digital em todas as salas de aula, em substituição aos atuais e
ultrapassados quadros-negros;
  
-   Implantar o desjejum em todas as escolas da rede municipal,  que passarão a oferecer duas
merendas por turno;

-  Criar a Cooperativa das Mães de Alunos que será responsável pela confecção anual do
fardamento de todos os estudantes matriculados na rede pública municipal de ensino;

-  Implantação do programa de Artes Marciais em todas as escolas, com o ensino de Judô, Karatê e
Jiu-Jitsu a partir do Quinto ano;
           
-   Recuperar todas as quadras e ginásios de esporte, disponibilizando-os inclusive a noite e nos
finais de semana para o uso da comunidade;

-  Modernizar a frota que atende ao Transporte Escolar;

-  Firmar parcerias com Faculdades de Ensino à Distância para formação de jovens e adultos;

-  Criar o programa municipal de Pós Graduação, com oferecimento de bolsa de estudo para que os
profissionais da Educação possam, de maneira efetiva, crescer em suas carreiras.

-  Criar o Cursinho Público Municipal para preparação para Enem e para Concursos Públicos;

-  Disponibilizar internet gratuita e de qualidade em todas as escolas municipais;

-  Climatizar gradualmente todas as salas de aula, de todas as escolas da rede municipal de
ensino;

-  Implantar as disciplinas de Empreendedorismo, Educação Financeira e Noções de Direito nas
turmas finais do ensino fundamental;
               
-   Estabelecer o 14º salário para os professores que atingirem as metas estabelecidas no início de
cada ano letivo;
        
-   Garantir creche com funcionamento em tempo integral para todas as crianças em todas as
comunidades;
              
-   Implantar duas escolas com tempo integral,  uma no Piau e outra em Piranhas, nos próximos 4
anos.
              
-   Criar uma bolsa municipal,  no valor de 100 reais, para incentivar as pessoas que não estudaram
ou que estão fora da idade certa a se matricular na EJA.

-  Criar a Escola Municipal de Idiomas, para oferecimento de Inglês e Espanhol, visando a inclusão
no mercado de trabalho, principalmente no setor do Turismo.

-  Investir ,  apoiar e modernizar as bandas de Fanfarra, mantendo viva e forte essa importante
tradição cultural.
         
-   Implantar gradualmente o ensino de Robótica nas escolas municipais;

-  Premiar com Tablets, Smart-phones e/ou viagens, ao final de cada ano letivo, os melhores alunos
de cada escola municipal,  criando uma competição saudável no ambiente acadêmico.

-  Criar a Escola Técnica Municipal que oferecerá cursos profissionalizantes para os jovens de
Piranhas.



AGRICULTURA

Agricultura, Irrigação e
Pesca
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plantio irrigado
 

A prefeitura irá subsidiar o manejo de 100 lotes irrigados em
tamanho padrão a serem entregues a famílias para plantio de
frutas e hortaliças. Parte da produção será adquirida para a

merenda escolar do município, e parte será para a subsistência
familiar.



PROPOSTAS
       
-   Aquisição de tratores e implementos agrícolas modernos que ficarão à disposição dos pequenos
e médios produtores;

-  Fim da burocracia e da cobrança do Diesel quando um trator municipal for atender a comunidade
ou aos produtores

-  Criação de hortas comunitárias irrigadas para que sua produção seja 100% comprada para a
merenda escolar;

-  Criar uma linha de microcrédito municipal para que os pequenos agricultores possam melhorar
suas terras;

-  Manter estoque o ano todo de semente para atender os produtores;

-  Construir 5 grandes açudes para armazenar água no período de inverno;

-  Zerar os impostos de todas as pequenas propriedades;

-  Construir 10 cisternas e pelo menos 5 novos poços artesianos para levar água para consumo
humano e animal;

-  Criar uma fábrica municipal para processar e agregar valor aos produtos produzidos em
Piranhas;

-  Construir grandes e modernas caixas d’água para garantir água de qualidade em diversos
povoados;

-  Criar uma Bolsa Solidária de auxílio aos pequenos produtores no período de grandes secas.



SAÚDE

Saúde e Bem-Estar
E I XO
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PLANTÃO DA SAÚDE
 

Um grande esforço para agilizar a realização dos exames de
imagem mais solicitados na rede pública, eliminando a demanda

reprimida e assegurando o tratamento dos cidadãos



PROPOSTAS
       
-   Implantar o programa “Plantão da Saúde” durante os 100 primeiros dias do governo para zerar as
filas de exames e consultas pendentes, com o funcionamento das Unidades de Saúde até às 22
horas;

-  Garantir a realização de exames de Mama em até 30 dias após a sua solicitação;

-  Revitalizar, equipar e modernizar todas as UBS’s;

-  Comprar ambulâncias novas e modernas para atender a Zona Rural;

-  Montar o Laboratório Municipal para acelerar os resultados, maximizar os serviços e reduzir os
custos;

-  Criar um aplicativo para marcação de consultas e exames e para recebimento de resultados pelo
celular;

-  Ampliar a oferta de medicação com a implantação de uma farmácia municipal no Piau e entrega
de medicamento no domicílio dos pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção;

-  Incluir os serviços de fisioterapia e educação física nos PSF’s;

-  Ampliar a rede de atendimento odontológico, inclusive com o atendimento móvel nas
comunidades;

-  Disponibilização de bicicletas para os agentes de Saúde e Endemias poderem dar uma maior
atenção e cobertura a população;

-  Implantar o programa “Dia da Saúde”, uma vez por semana nas comunidades com o oferecimento
de serviços básico e rápidos como aferição da Pressão Arterial e medição da Glicemia, além de
consultas rápidas para diagnósticos de rotineiros;

-  Implantar o “S.O.S. Ambulância”, 24 horas por dia, através de Aplicativo e de telefone;

-  Implantar a Ouvidoria, que é um canal direto da população com o Poder público para fazer
críticas ou sugestões para a melhoria constante do sistema de Saúde do Município;

-  Equipar, modernizar e oferecer as condições necessárias para a realização de partos no hospital
da cidade;

-  Realizar campanhas permanentes de prevenção às Doenças sexualmente Transmissíveis e a
gravidez na adolescência;

-  Implantar um programa municipal de apoio ao Planejamento Familiar;

-  Realizar, anualmente, exames de vista para os estudantes mediante seleção a partir de critérios
de vulnerabilidade social;

-   Implantar o programa “Saúde na Melhor Idade”, com a realização de consultas, exames e
atividades físicas durante todo ano, num centro especializado;

-  Implantar o Centro Municipal de Reabilitação para jovens, adultos e idosos.



CULTURA  

Cultura e Lazer
E I XO
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8 milhões
 

Investidos em ações de promoção e fomento às práticas culturais
no município 



PROPOSTAS
       
-   Criar um calendário anual de atividades culturais;

-  Criar festivais de dança, de música e de teatro;

-  Fortalecer com investimento público as bandas de fanfarra que deverão existir e funcionar em
todas as escolas municipais;

-  Criar a orquestra sinfônica municipal;

-  Criar a Companhia Municipal de Dança;

-  Criar a Companhia Municipal de Teatro;

-  Fomentar com investimentos públicos as quadrilhas juninas;

-  Criar o Pavilhão do Forró, que será um galpão equipado, que ofereça todas as condições para
que as quadrilhas ensaiem e possam confeccionar suas roupas;

-  Estabelecer no orçamento anual do município um valor que seja capaz de atender as demandas
dos agentes culturais do município;

-  Contratar artistas da terra para apresentações rotineiras nos destinos turísticos municipais;

-  Criar um escola municipal de Formação Cultural,  que oferecerá aulas de instrumentos musicais,
dança e teatro;

-  Criar Editais Públicos para a publicação de livros e gravação de CDs por escritores e artistas da
terra.



DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Desenvolvimento Econômico
e Economia Criativa
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IMCUBADORA
MUNICIPAL 

Criação de centro de desenvolvimento empresarial e de
treinamentos, que promovem a cultura

empreendedora, mantido pela Prefeitura.



PROPOSTAS
       
-   Construção do mercado público no Piau;



EMPREGO  E  RENDA

Desenvolvimento Social e
Geração de Emprego e Renda

E I XO
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BANCO POPULAR 
Criação de programa para apoiar o crescimento e

fortalecimento de pequenos negócios, que movimentam a
economia local.



PROPOSTAS
       
-   Criar uma escola municipal profissionalizante para preparar jovens a partir dos 14 anos de idade
para o mercado de trabalho, nas áreas do turismo, construção civil ,  mecânica, corte e costura,
beleza e estética, idiomas, etc);

-  Aprovar uma Lei que determine que as empresas contratadas pela Prefeitura para execução de
serviços tenham pelo menos 20% de sua mão-de-obra de Piranhas;

-  Desenvolver um Polo de Tecnologia para que os jovens de Piranhas possam entrar nesse novo
mercado digital que cresce a cada instante;

-  Criar um Fundo Municipal para co-financiar o aprendizado dos jovens que queiram seguir
carreiras específicas;

-  Criar a Fábrica da Juventude onde os jovens serão parceiros e aprenderão a produzir produtos de
fácil comercialização na região e em todo o estado, a exemplo de doces, vassouras, material de
limpeza e outras coisas que possam ser compradas pela própria prefeitura;

-  Criar a Cooperativa das Mães Costureiras que produzirão todos os fardamentos escolares e dos
outros órgãos municipais;

-  Criar um programa de incentivo financeiro, espécie de Bolsa, para que jovens e adultos se
matriculem em cursos profissionalizantes

-  Investir muito e o tempo todo em IRRIGAÇÃO e no crescimento do TURISMO local para gerar
centenas de empregos diretos e indiretos;

-  Criar uma Lei municipal que ofereça benefícios fiscais às empresas que contratarem jovens de
primeiro emprego;

-    Criar o Banco Municipal de Emprego, online e gratuito para todas as pessoas que quiserem
divulgar seus currículos e procurar emprego em todo o Brasil por meio da rede mundial de
computadores;

-  Criar um aplicativo municipal e gratuito para aproximar os prestadores autônomos de serviços
com os consumidores. Será um espaço para as diaristas, os pedreiros, serventes, garçons,
churrasqueiros, barqueiros, pilotos de lancha, motoristas particulares, guias de turismo,
transportadores de passageiros e de mudança, artistas, cabeleireiros, técnicos de enfermagem,
personal trainer, tratadores de animais, cuidadores de idosos, etc, mostrarem seu trabalho e seu
contanto para que consumidores possam localizá-lo com maior acesso e facilidade.



ESPORTE

Esporte
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4 milhões
 

Investidos em ações de promoção e fomento às práticas
desportivas no município 



PROPOSTAS
       
-   Reformar e modernizar todas as quadras de esporte existentes;

-  Reformar e modernizar todos os ginásios existentes;

-  Criar o programa “Madrugada de Esporte” para que os jovens “ociosos” possam praticar esporte
durante a noite e a madrugada, nos equipamentos municipais, com iluminação e segurança;

-  Realizar um grande campeonato municipal de futebol, com durarão de seis meses e com prêmios
para os times e para os atletas;

-  Incentivar a prática de voleibol, de basquetebol e de handebol com a adaptação das quadras
poliesportivas para essas modalidades;

-  Construção de quadras de Tênis em Piranhas e no Piau;

-  Implantação do programa “Xadrez na Escola”, com a participação dos alunos de Piranhas nos
campeonatos estadual e nacional;

-  Implantar o “Clube do Jogo” nas escolas municipais, onde os alunos poderão levar emprestado,
nos finais de semana, jogos de dama, xadrez, baralho, dominó, e outros;

-  Realizar três grandes corridas anuais: Corrida dos Sertões – com a participação de outras
cidades; Corrida do Cangaço – para a divulgação do destino Piranhas; Corrida pela Vida -  pela
valorização da vida;

-  Abrir escolinhas de artes marciais em Piranhas, Piau, Entre Montes e Lagoa Nova;

-  Realizar anualmente os Jogos Estudantis, entre as escolas; 

-  Construir um "Complexo Esportivo", inclusive com Piscina para aulas de natação e hidroginástica
para a terceira idade;

-  Criar o programa “Bicicleta dá Vida”, disponibilizando bicicletas em todos os povoados para que
a população possa se exercitar;

-  Implantar academias de saúde nas praças;

-  Construir duas academias públicas de ginástica, com instrutores profissionais, em Piranhas e no
Piau;

-  Implantação do programa de Artes Marciais em todas as escolas, com o ensino de Judô, Karatê e
Jiu-Jitsu a partir do Quinto ano.



INFRAESTRUTURA

Infraestrutura e
Mobilidade Urbana
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PRAÇA
MULTIEVENTOS 

Construção de praça multieventos, uma em Piranhas e outra
no Piau, com área para lazer e caminhada, além de Food Park

gerenciado pela Prefeitura.



PROPOSTAS
       
-   Construção do mercado público no Piau;



JUVENTUDE

Juventude 
E I XO
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Complexo 
de esporte e lazer

 
Construção de dois complexos de Esporte e Lazer, um em Piranhas

e outro no Piau. O complexo contará com quadra, campo de
futebol e piscina.



PROPOSTAS
       
-   Criação já nos primeiros dias de um plano de ação envolvendo todas as secretarias para que se
encontre e se ponha em prática projetos que transformem a vida dos jovens piranhenses;

-  Criação de uma escola municipal de formação profissional, util izando inclusive, as escolas
municipais que não funcionam a noite;

-  Colocar internet gratuita nas praças e escolas e feiras livres para que os jovens possam se
conectar com a tecnologia e descobrir a imensidão de oportunidades que o mundo oferece;

-  Mandar para a Câmara já na primeira sessão um projeto de Lei criando a Política Municipal do
Primeiro Emprego;

-  Fomentar o esporte, a cultura e o lazer de forma a transformar essa áreas nas principais
ferramentas de inclusão social da juventude, permitindo, inclusive, a participação em competições
e ventos nacionais e internacionais;

-  Criar a Fabrica da Juventude, onde serão oferecidos cursos 100% práticos, com a mão na massa,
para que os alunos saiam realmente pronto para empreender ou trabalhar;

-  Criar uma Incubadora Municipal para os empreendedores terem assessoria, investimentos e
espaço para trabalhar e apresentar seus projetos e produtos;

-  Transformar Piranha na Capital Sertaneja do Empreendedorismo, fomentando essa cultura que
transforma vidas e torna o mundo um lugar melhor;

-  Criar o Prêmio Anual da Juventude que premiará com  prêmios àqueles jovens que
desenvolveram projetos que fizeram a diferença na vida do da população local.



MEIO  AMBIENTE

Meio Ambiente e
Sustentabilidade

E I XO
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usina solar 
Aquisição de usina fotovoltaica para geração de energia limpa

e sustentável para os estabelecimentos da Prefeitura.



PROPOSTAS
       
-   Criar uma escola municipal profissionalizante para preparar jovens a partir dos 14 anos de idade
para o mercado de trabalho, nas áreas do turismo, construção civil ,  mecânica, corte e costura,
beleza e estética, idiomas, etc);

-  Aprovar uma Lei que determine que as empresas contratadas pela Prefeitura para execução de
serviços tenham pelo menos 20% de sua mão-de-obra de Piranhas;

-  Desenvolver um Polo de Tecnologia para que os jovens de Piranhas possam entrar nesse novo
mercado digital que cresce a cada instante;

-  Criar um Fundo Municipal para co-financiar o aprendizado dos jovens que queiram seguir
carreiras específicas;

-  Criar a Fábrica da Juventude onde os jovens serão parceiros e aprenderão a produzir produtos de
fácil comercialização na região e em todo o estado, a exemplo de doces, vassouras, material de
limpeza e outras coisas que possam ser compradas pela própria prefeitura;

-  Criar a Cooperativa das Mães Costureiras que produzirão todos os fardamentos escolares e dos
outros órgãos municipais;

-  Criar um programa de incentivo financeiro, espécie de Bolsa, para que jovens e adultos se
matriculem em cursos profissionalizantes

-  Investir muito e o tempo todo em IRRIGAÇÃO e no crescimento do TURISMO local para gerar
centenas de empregos diretos e indiretos;

-  Criar uma Lei municipal que ofereça benefícios fiscais às empresas que contratarem jovens de
primeiro emprego;

-    Criar o Banco Municipal de Emprego, online e gratuito para todas as pessoas que quiserem
divulgar seus currículos e procurar emprego em todo o Brasil por meio da rede mundial de
computadores;

-  Criar um aplicativo municipal e gratuito para aproximar os prestadores autônomos de serviços
com os consumidores. Será um espaço para as diaristas, os pedreiros, serventes, garçons,
churrasqueiros, barqueiros, pilotos de lancha, motoristas particulares, guias de turismo,
transportadores de passageiros e de mudança, artistas, cabeleireiros, técnicos de enfermagem,
personal trainer, tratadores de animais, cuidadores de idosos, etc, mostrarem seu trabalho e seu
contanto para que consumidores possam localizá-lo com maior acesso e facilidade.



MELHOR  IDADE

Melhor Idade
E I XO
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CASA DO IDOSO 
Ofertará aos usuários atendimentos em diversas especialidades
médicas, como angiologia, cardiologia, geriatria, reumatologia,

dentre outras, e atendimentos também em fisioterapia,
fonoaudiologia, psicologia, nutrição, assistência social e

farmacêutica, além de odontologia.



PROPOSTAS
       
-   Implantação da Casa do Idoso, ambiente que ofertará aos usuários atendimentos em diversas
especialidades médicas, como angiologia, cardiologia, geriatria, reumatologia, dentre outras, e
atendimentos também em fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, assistência social e
farmacêutica, além de odontologia




