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APRESENTAÇÃO

Em meio a uma das maiores tragédias da História da Humanidade provocada

pela Pandemia do vírus COVID 19, o Movimento Democrático Brasileiro(MDB) e demais partidos

coligados,  através  de  suas  representações,  presta  sua  homenagem  e  solidariedade  as  famílias

enlutadas. Neste ano difícil de 2020 com isolamento social, perdas de vidas humanas, perdas de

empregos e rendas, de sonhos, de projetos de vida, de entes queridos, é também um ano de eleições

municipais em que devemos refletir sobre nossas próprias vidas, sobre nossa comunidade, sobre os

rumos que tomarão nossa sociedade local.

O MDB de Floriano em conjunto com o PV e Republicanos estão cientes

destas dificuldades que enfrentamos e vê, como necessário, participar do pleito municipal e sonhar,

e torcer, e lutar por dias melhores. Assim sendo, lança como candidato a Prefeito da nossa querida

Princesa do Sul uma pessoa de origem humilde, lutadora, que soube na vida enfrentar com altivez e

força as dificuldades e mazelas que a vida impôs; uma pessoa que conhece o seu povo, conhece os

seus problemas, as suas aflições, pois é parte deste, é a própria essência da palavra “povo”. Como

açougueiro no Mercado Municipal ele tem a capacidade de ver, ouvir e sentir o clamor estridente da

população florianense, pois é na feira em que todas as tribos se encontram, é na feira em que todas

as classes sociais frequentam, é a feira a melhor representação do que seja a nossa sociedade, as

nossas divisões sociais, os diversos tipos sociais. É a feira a simbologia maior da representação dos

seres humanos com seus problemas, soluções e desejos.

Conscientes  destas  dificuldades  e  com  uma  proposta  clara  para  o

desenvolvimento  humano  e  econômico,  a  Coligação  Floriano  Para  Todos  apresenta  aos  seus

conterrâneos um PROGRAMA DE GOVERNO PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI em uma

linguagem simples, objetiva e popular capitaneada por aquele que é a essência da representação

popular, que além de açougueiro, com muita luta, força de vontade e dedicação estudou e se formou

em advogado. Um legítimo guerreiro do povo, um exemplo de luta para que outras pessoas de

camadas  populares  se  espelhem.  O  açougueiro  não  deixou  sua  profissão,  mesmo  se  tornando

advogado, e assim se tornou um expoente líder político de nossa cidade, sendo o vereador mais bem

votado nas últimas eleições municipais, ganhando de ricos, poderosos, profissionais da política e

suas “velhas raposas”.

Candidatos  e  candidatas  a  prefeito,  a  vice,  a  vereadores,  militantes,

simpatizantes,  eleitores,  propagadores  e  multiplicadores  desta  ideia,  a  nossa missão é  fazer  um

Programa de Governo que possa satisfazer todos e todas as pessoas sem distinção de classe, cor,
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origem, credo ou quaisquer outras formas discriminatórias, um Governo verdadeiramente popular e

democrático. Assim as propostas aqui serão apresentadas em períodos curtos e breves por assuntos

temáticos.

Sem mais delongas é com muita satisfação e muito orgulho que o MDB de

Floriano apresenta este documento, que entrará para a História do nosso município. É com muito

orgulho e satisfação que o MDB de Floriano com seus aliados apresentam seus candidatos a eleição

municipal  de  2020,  lutadores  e  lutadoras  do  povo  sob  a  nossa  maior  liderança  popular  e

democrática:  o  açougueiro,  o  advogado,  o  vereador  e  o  nosso  futuro  prefeito  CLAUDEMIR

“BILU”. Estamos juntos!

CONHEÇA AS NOSSAS PROPOSTAS

Conheça as nossas propostas

EDUCAÇÃO

1) Implantação de escolas e creches em tempo integral, nos seguintes termos:

a) implantação de 04 escolas integrais com 500 alunos, por ano de Governo; no quarto ano

mais quatro escolas com 600 alunos cada;

b) a meta é atingir quase todo o alunado do município em regime integral;

c) com uma pedagogia que valorize o aluno como pessoa e como um ser social, buscando

sua melhor inserção no meio em que vive e valorizando seus saberes;

d)  realizar  o  acompanhamento  pedagógico  individual  para  identificar  as  carências  e

potencialidades do alunado;

e) Nestas escolas serão fornecidos gratuitamente: fardamento escolar, alimentação, materiais

de higiene, práticas desportivas, aulas em dois turnos, transporte escolar; material escolar;

f) Fazer acompanhamento social individual com os alunos com baixo rendimento escolar,

para identificar possíveis problemas de ordem familiar, pessoal ou social, encaminhado as

soluções para os órgão públicos competentes;

g)  Valorização  salarial,  direitos  trabalhistas  e  melhores  condições  de  trabalho  para  os

profissionais de educação;

h) implementação do programa “bolsa atleta” com ajuda financeira e orientação de técnicas

desportivas para os alunos que se destacarem na escola e numa modalidade esportiva.

i) Promover e realizar torneios e campeonatos entre as escolas nas diversas modalidades
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desportivas;

2) Criação de mais creches, para que os pais possam trabalhar e deixar os seus filhos em local

seguro e bem cuidados.

3) Melhorar  a  infraestrutura  das  escolas:  com  salas  de  aula  adequadas  para  o  ensino-

aprendizagem,  conforto  térmico,  arborização,  bebedouros,  espaços  recreativos,  quadras

desportivas;

4) Buscar a qualidade de ensino de forma incessante, premiando as boas práticas pedagógicas,

os bons alunos e os bons profissionais da educação municipal.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (POLÍTICA AGRÍCOLA E ECONÔMICA)

1) Elaborar políticas públicas para atrair fábricas e indústrias com o objetivo de criar empregos

e gerar rendas para a população, com incentivos fiscais, doação de terrenos etc;

2) Promover  a  agricultura  familiar  e  a  produção  orgânica  de  alimentos  em  parceria  com

entidades da sociedade civil organizada. Incetivo ao processo produtivo desde o plantio até

os alimentos chegarem na mesa dos florianenses;

3) Subsidiar,  fornecer  assistência  técnica,  buscar  convênios  e  parcerias  com  instituições

financeiras e técnicas para promover o incetivo a produção e comercialização de frutas e

verduras;

4) Fomentar e incentivar a instalação de empresas agropecuárias (agronegócio) e a manutenção

das já existentes, facilitando a busca por insumos, locais de produção, assistência e crédito

através de parceiros público e privados;

5) Incentivar a criação de uma cooperativa de trabalho das costureiras florianenses e promover

cursos  de  formação  profissional,  com  instituições  parceiras  do  município,  através  de

convênios;

6) Formar e incentivar a organização de atores sociais e econômicos para a criação de uma

cultura  de  economia  solidária,  organizando  sob  forma  de  autogestão  a  produção,

distribuição,  crédito,  poupança  e  consumo,  através  do  incentivo  para  a  criação  de

associações, cooperativas, clubes de troca etc;

7) Incentivar as atividades de suinocultura; avicultura; apicultura, pecuária etc.

8) Incentivar a criação de uma associação dos “tiradores de pedra”, para organizar a produção,

aprimoramento  técnico,  aquisição  de  ferramentas  e  equipamentos,  distribuição  e

comercialização do produto;

9) Apoiar e fornecer subsídios para a criação de hortas comunitárias na zona urbana e rural.
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INFRAESTRUTURA preponderantemente RURAL

1) Perfuração de poços tubulares e o fornecimento de água encanada para as residências das

comunidades rurais;

2) Prestação de serviços agrícolas através de máquinas, para pequenos agricultores;

3) Construção  de  estradas  vicinais,  manutenção  e  recuperação.  Construção  de  pontes,

passagens molhadas, viabilizando um melhor deslocamento do homem do campo.

4) Construção, manutenção e recuperação dos chafarizes;

5) Construção, manutenção e reforma de escolas rurais e postos de saúde;

6) Asfaltar e piçarrar estradas vicinais;

7) Fazer o calçamento de ruas em comunidades rurais com povoamento denso, como alguns

assentamentos rurais.

INFRAESTRUTURA preponderantemente URBANA

1) Investir  na  secretaria  de  infraestrutura  adquirindo  as  máquinas,  insumos  necessários  e

contratação  de  mão  de  obra  especializada,  para  a  construção  e  manutenção  dos

equipamentos urbanos;

2) Criar a usina de asfalto em parceria com os demais entes federativos e a iniciativa privada,

no intuito de realizar todo o processo produtivo para a fabricação e aplicação do asfalto em

nosso município;

3) Fazer calçamentos nas ruas da periferia da nossa cidade e asfaltar as principais vias urbanas,

como aquelas que dão acesso aos bairros e as comunidades adjacentes;

4) Fazer convênios com os demais entes federativos e a sociedade civil organizada, parcerias

com as comunidades carentes em regime de mutirão, no intuito de construir casas populares

a baixo custo;

5) Fazer a tubulação “passagens molhadas” nos córregos e demais canais, acabando com as

VALAS e buracos das nossas ruas que tanto afligem o florianense, sejam causando acidentes

com danos pessoais e materiais, sejam atrapalhando na mobilidade urbana;

6) Construção  de  equipamentos  urbanos  de  lazer  e  esporte  nos  bairros  de  Floriano  e  em

comunidades  rurais  como:  quadras  esportivas,  praças,  campo  de  futebol  gramado  e

iluminado;

7) Reformar os prédios públicos: escolas, postos de saúde, o Mercado Central e os tipicamente

administrativos;
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8) Fazer  Unidades  de  Pronto  Atendimento  (UPAs)  em  parceria  com  os  demais  entes  da

federação;

9) Construir “Paradas de ônibus” e organizar através de aplicativo de celular os horários que

estes devem passar em cada local.

SAÚDE

1) Criar  um moderno Pronto Atendimento  (Pronto Socorro),  com Médicos,  Enfermeiros,  e

demais funcionários capacitados, preparados e bem remunerados, com ambiente de trabalho

digno,  salubre e condizente com nossa realidade,  a  fim de proporcionar  ao cidadão um

atendimento adequado e de acordo com as regras da Organização Mundial de Saúde, com

fiscalização da presença e cumprimento do turno de trabalho por parte dos médicos e demais

funcionários;

2) Aperfeiçoar o atendimento nos Postos de Saúde, CAPS, na distribuição de medicamentos;

3) Criação de mais Unidades Básicas de Saúde e reestruturar e ampliar o Programa Saúde da

Família e o serviço de atendimento móvel (SAMU);

4) Fazer uma clínica especializada em todos os tipos de exames com diagnósticos e resultados

em tempo hábil;

5) Apoio irrestrito aos Conselhos Municipais, todos, com ênfase ao Conselho Municipal de

Segurança, da Criança e Adolescente, Sobre Drogas, Saúde, Assistência Social e Educação;

6) Promover políticas públicas para a recuperação de dependentes químicos em parcerias com

entidades religiosas e laicas com equipes multidisciplinares e prevenção das drogas;

7) Ampliar os programas de prevenção a saúde da mulher e do idoso, de acordo com as normas

do Ministério da Saúde;

8) Promover a saúde bucal da população nas escolas municipais, postos de saúde e eventos

esportivos;

9) Fazer atendimento domiciliar para pessoas com dificuldade de locomoção ao atendimento

emergencial;

10) Criação da Casa de Apoio do Doente em Teresina-PI, para ajudar os pacientes de baixa

renda e seu acompanhante, que terão hospedagem, transporte para clínicas e hospitais;

11) Valorização salarial,  do plano de carreira dos profissionais de saúde do município. Vale-

alimentação e outros direitos trabalhistas serão criados e ampliados;

12) Apoio a  gestante  no pré-natal  e o fornecimento de alimento ao recém-nascido de baixa

renda;
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13) Ampliar a capacidade de transporte na área da saúde, adquirindo e reformando ambulâncias.

SEGURANÇA PÚBLICA

1) Propor junto a Câmara de Vereadores a criação da Guarda Municipal, visando a proteção do

patrimônio, das pessoas e a prevenção do crime;

2) Criar mecanismos de apoio a atuação dos órgãos de segurança pública estadual e federal no

município;

3) Elaborar uma política pública de prevenção com o objetivo de impedir o surgimento do

futuro  infrator/  criminoso,  unindo  todas  as  forças  necessárias  (secretaria  de  educação,

secretaria de saúde, conselho tutelar, órgãos de segurança pública, secretaria de assistência

social,  secretaria  de  esporte  e  lazer,  sociedade  civil  organizada  etc)  no  sentido  de

acompanhar  a  criança  e/ou  adolescente  em situação  de  vulnerabilidade  social,  familiar,

emocional, econômica, com objetivo de dar alternativas, escolhas de vida para essas pessoas

que estão em formação de personalidade e caráter.

4) Criar  o  programa  de  vigilante  eletrônico,  instalando  câmeras  nos  logradouros  públicos,

mantendo  as  ruas  sempre  iluminadas  com  um  serviço  permanente  de  manutenção  da

iluminação pública de forma contínua e oficiosa;

ESPORTE E LAZER

1) Promover campeonatos escolares em diversas modalidades desportivas;

2) Criação do programa bolsa atleta  municipal,  para incentivar os melhores alunos em sua

modalidade desportiva, para que a pessoa tenha a opção de seguir uma carreira de atleta

profissional;

3) Criação de um calendário desportivo escolar e para a comunidade em geral, para que as

pessoas sintam-se provocadas a praticar esportes, inclusive uma política específica para o

idoso.

4) Apoio ao esporte amador e profissional do nosso município, na zona urbana e rural;

DEMOCRATIZAÇÃO DO PODER LOCAL – GESTÃO PARTICIPATIVA

1) Criação do orçamento participativo, no qual as comunidades serão consultadas para escolher

onde será aplicado o dinheiro público em sua localidade;
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2) Criação  da  secretaria  de  projetos,  que  será  composta  por  técnicos  concursados,  com o

objetivo  de  elaborar  projetos,  programas  e  políticas  públicas,  visando  adquirir  recursos

estaduais, federais e da iniciativa privada, para implementação no nosso município;

3) Implementar mecanismos eletrônicos de participação popular como a criação de programas

(software),  aplicativos,  utilizando-se  da  internet  e  demais  recursos  tecnológicos  que

permitam a população acompanhar, fiscalizar, opinar nas decisões políticas do município;

4) Fazer convênios com as Universidades instaladas no solo municipal no sentido de financiar

pesquisas  econômicas,  tecnológicas  e  de  ciências  sociais  aplicadas  para  se  ter  bases

científicas  e  conhecimento  tecnológico  como  propulsor  na  elaboração  de  projetos,

programas e políticas públicas para o município;

5) Minorar  o  problema  da  “departamentalização”  excessiva  da  administração  pública

municipal,  incentivando  uma  maior  integração  entre  as  secretarias,  entes  federativos,

poderes, sociedade civil organizada, iniciativa privada.

6) Democracia se faz com diálogo, respeito às diferenças e aos diversos segmentos que formam

nossa sociedade. Então a gestão municipal vai dialogar, dialogar e dialogar com todas as

forças políticas, econômicas, sociais, religiosas do nosso município.

CULTURA

1) Apoio e incentivo a criação cultural  com a elaboração do Programa “Artistas da Terra”,

promovendo festivais de dança, música, artes cênicas, poesia etc.

2) Implementação do Calendário Cultural com apoio as festividades tradicionais do nosso povo

como o carnaval, as festas juninas (quadrilhas), o bumba meu boi dentre outras expressões

da nossa cultura local e regional;

3) Realização de concurso anual de poemas, com premiação para os melhores poetas da região;

4) Resgate às manifestações folclóricas e culturais do município, do estado e da região nordeste

com a criação do Centro de Tradições Nordestinas, valorizando o cordel, o forró pé de serra,

o sanfoneiro, a figura do vaqueiro, a arquitetura tradicional, enfim, os nossos valores mais

nobres do Ser Nordestino!

5) Incentivar o Carnaval de Rua, dando apoio a criação e manutenção de blocos que expressem

a valorização da criatividade do nosso povo;

6) Apoio  ao  nosso  artesanato,  principalmente  aquele  de  grande  tradição  em  nossa

municipalidade como o feito de argila no bairro Cortume;

7) Preservar, em parcerias com os órgãos da cultura estadual e federal,  o nosso patrimônio
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histórico da arquitetura florianense, que mostram muito das nossas raízes;

8) Incentivar  e  apoiar  a  criação do Centro  de  Cultura  Árabe,  que  muito  contribuiu  para  a

formação do nosso município na arquitetura, culinária, empreendedorismo, vocábulos etc.;

9) Proteger e apoiar as manifestações culturais e religiosas de origem africana, reafirmando a

pregação da não discriminação por credo, raça, cor ou origem.

MEIO AMBIENTE

1) Fazer campanhas educativas para modificar a “cultura do lixo”, acabando com os chamados

“monturos”, conscientizar as pessoas sobre o tratamento do lixo residencial, que não se deve

queimar, nem jogar em terrenos baldios. Cidade limpa, povo educado!

2) Criar lixeiras em toda cidade. Por incrível que pareça Floriano não tem lixeiras. Fazer a

coleta seletiva. Dar tratamento diferenciado para o lixo orgânico com o objetivo de coletar

para produzir adubo, que servirão para as hortas comunitárias;

3) Fazer o aterro sanitário. Por mais que tenha a exigência legal os gestores de Floriano nunca

obedeceram. Impressionante. Essa obra é imprescindível para a saúde pública. Ela tem que

ser feita de qualquer maneira, com urgência!

4) Dar todo o apoio logístico e de boa aplicação dos recursos públicos federais no saneamento

básico da cidade, que deve alcançar a todos e não apenas os bairros centrais;

5) Proteger as nascentes dos rios e riachos, despoluir os riachos que cortam a zona urbana de

Floriano;

6) Proteger  as  matas  e  chapadas  do  município,  fiscalizando,  punindo  e  denunciando  as

queimadas e desmatamentos ilegais aos órgãos estaduais e federais competentes;

7) Coibir a prática da caça de animais silvestre no município;

8) Fazer investimentos em energia solar para os prédios públicos municipais, além de ser uma

energia limpa e ecologicamente sustentável trará grande economia aos cofres públicos;

9) Criar  um Programa  de  Governo  de  Proteção  aos  Animais,  o  qual  terá  como  objetivo:

encaminhar  as  denúncias  de  maus  tratos  aos  órgãos  competentes;  realizar  castração  de

animais  de  rua;  criar  mecanismos para  facilitar  a  adoção destes  animais;  campanhas  de

vacinação, educativas de proteção e de incentivo a adoção; apoio a entidades de Defesa dos

Animais, reestruturação do centro de zoonoses, dentre outras ações políticas;

10) Criar  parcerias  com clínicas  veterinárias  para  cuidar  de  animais  em situação de  risco e

encaminhá-los para adoção.
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COMBATE A CORRUPÇÃO

1) Valorizar a contratação de pessoal técnico para compor os cargos de confiança e estratégicos

da administração pública municipal;

2) Explorar  a  internet  como  forma  de  prestar  contas  aos  verdadeiros  donos  dos  recursos

públicos: o povo;

3) Fazer realmente funcionar os mecanismos de controle da gestão pública como a ouvidoria, a

controladoria municipal;

4) Fazer uma seleção criteriosa, técnica e moral das pessoas que vão compor a Comissão de

Licitação, sem nenhuma pressão ou influência política;

5) Esclarecer aos seus colaboradores, aos contratados da administração pública, a população

em geral que qualquer conhecimento de denúncia de corrupção será encaminhado para os

órgãos competentes de fiscalização e punição;

6) Priorizar a realização de concurso público em detrimento de terceirização de serviços;

7) Valorizar  o  servidor  público  que é  trabalhador,  eficiente,  honesto  e  cumpridor  dos  seus

deveres;

8) Realizar um cadastramento geral dos servidores públicos no começo da gestão, visando a

retirada do serviço público daqueles que são “fantasmas”, que são “lagartas” (estão apenas

na folha de pagamento);

9) Fazer campanhas educativas e de alerta sobre a corrupção, mostrando que a gestão preza

pela moralidade, eficiência, economicidade e continuidade do serviço público.

DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTÁVEL

1) Promover e incentivar a economia solidária de produção de bens e serviços, objetivando a

melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  pautados  na  autogestão,  cooperativismo,

associativismo, liberdade e igualdade entre os atores econômicos;

2) Fazer o desenvolvimento econômico do município acontecer sem devastar por completo os

recursos naturais e humanos, promovendo a solidariedade entre as pessoas e a comunhão de

interesses;

3) As propostas aqui apresentadas de incentivar a criação dos “catadores de pedra”, da horta

comunitária; de dar subsídios aos pequenos agricultores familiares; de organizar a produção

e comercialização de produtos orgânicos se coadunam com a ideia da economia solidária;

4) Buscar parcerias com ONGs, com o sistema S (sebrae, sesi, senai etc.), com os outros entes
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federativos,  com  entidades  da  sociedade  civil,  é  extremamente  imprescindível  para  a

efetivação destas propostas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

                          É neste ponto que fazemos toda a diferença, pois a secretaria de assistência social

precisa  trabalhar  de  formar  integrada  com todas  as  outras  (saúde,  educação,  desenvolvimento

econômico, agricultura, meio ambiente etc), pois a valorização do ser humano deve ser completa e

todas essas faces dele deve ser considerada. Administração Pública Municipal não pode ver um

aluno apenas como um aluno; um paciente apenas como um paciente; um empresário apenas como

um  empresário;  um  agricultor  apenas  como  um  agricultor,  enfim,  nós  o  vemos  todos  esses

personagens  como  seres  humanos  ávidos  para  suprir  suas  necessidades  básicas  de  segurança

alimentar,  saúde,  educação,  trabalho,  lazer,  mobilidade,  moradia  e  tudo  aquilo  que  se  julga

necessário para alcançarmos a FELICIDADE. Este é o grande propósito de estarmos no Mundo, de

lutar, trabalhar, sonhar.

RESULTADOS PROVISÓRIOS

                         Não temos como concluir este documento, ele vai está sempre incompleto como

incompleto  é  a  vida,  a  luta,  nossos  sonhos  e  projetos.  Sempre  procuramos  algo  mais,  sempre

precisamos conquistar mais, essa insatisfação é o que nos faz viver, é o motor da vida, a busca por

melhores condições de vida, a busca por uma cidade melhor, por um trabalho melhor, por um lazer

melhor, por uma casa melhor, por uma espiritualidade. Assim é esse documento, ele é um ponto de

partida  para  que  possamos  completar  posteriormente,  para  a  gente  descobrir  que  ainda  falta

preenchê-lo,  para  a  gente  refletir  sobre  nossas  necessidades,  para  a  gente  refletir  sobre  as

necessidades  dos  nossos  conterrâneos,  para  a  gente  desenvolver  um  sentimento  de  empatia  e

solidadriedade.

                            Não podemos desistir, nunca vamos desistir, não podemos deixar de confiar, não

podemos  deixar  de  ter  esperança,  não  podemos  deixar  de  sonhar,  pois  se  assim  acontecer,

deixaremos  de  viver,  deixaremos  de  buscar  nossa  felicidade.  As  decepções  que  tivemos  são

inumeráveis, estamos calejados de tanta podridão, de tanta desonestidade, de tanta violência, de

tanta falta de ética, não sabemos mais em quem confiar. Mas, precisamos reconhecer a fragilidade

humana, a nossa falibilidade. Estamos neste mesmo barco: o eu não me separa do outro, o eu e o

outro é uma pessoa só (o ser humano), o falível ser humano, o que tem ódio no coração, o que tem
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amor, o que é honesto, o que é corrupto, somos nós, pessoas, gente, pessoas, seres sociais. Muitos

que se  diziam honestos  se  mostraram corruptos,  muitos  que  achávamos  que  eram honestos  se

mostraram corruptos. Uma coisa é certa: “a transformação é uma regra estática” (BEZERRA, 2016,

pág. 97, Pensando a Política Local). Nunca podemos deixar de participar do processo eleitoral, pois

os corruptos se perpetuarão no poder, se a gente faz o rodízio de gestores temos a probabilidade de

encontrar alguém que seja sério, comprometido, que seja um de nós.

                               Aqui vai os nossos agradecimentos às pessoas que contribuíram na construção

deste documento, os colaboradores: militantes do MDB de Floriano, Claudemir Resende de Barros

“Bilu”;  professor  Marques  Rodrigues  Bezerra;  Graziela  Resende,  Joilson  Carteiro;  João  Vitor

Rodrigues e tantos outros que de uma forma ou de outra a gente escuta e reproduz aqui. É escutando

as ruas que se constrói, de forma coletiva, a melhor opção para Floriano. E não existe uma pessoa

que saiba mais fazer isso que o candidato Claudemir “Bilu”, que passou anos e ainda trabalha no

Mercado Municipal, ouvindo as pessoas, recebendo seus reclames, identificando seus sonhos, seus

desejos. Ele é o próprio povo, com humildade e sabedoria o povo chagará ao Poder Local através do

açougueiro.

                          


