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PLANO DE GOVERNO PARA O MUNICÍPIO DE FLORIANO – PI 

“Um governo a serviço do povo com a missão de fazer mais e melhor” 

 

Apresentação 

A República Federativa do Brasil é constituída pela união indissolúvel dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme dispõe a Constituição 

promulgada em 5 de outubro de 1988. Isso consagrou a tese de que o Município é entidade 

integrante e necessária à Federação brasileira, por meio da qual se estabelece a 

organização político administrativa, garantindo, a esse ente, plena autonomia, conforme 

se verifica nos artigos. 1º, 18, 29,30 e 34, VII c, da Constituição Federal de 1988.  

O município, em seu campo de atuação, detém competência de organização dos 

serviços públicos, sendo lícito fazê-la de acordo com as condições e oportunidades que 

considerar devidas, observadas as normas contidas na Constituição Federal. Ao município 

compete, enfim, garantir o bem-estar da coletividade e a proteção dos direitos de todos os 

cidadãos. Por ser conduzido ao cargo por eleição popular, o Prefeito torna-se, nesse 

contexto, o porta voz natural dos interesses municipais junto a Câmara Municipal, perante 

outras esferas de governo e demais setores que possam contribuir para o bem estar da 

população e o progresso do município. 

Para atender às necessidades do Município de Floriano, principalmente buscando 

sempre melhorar a qualidade de vida dos florianenses, trabalhando mais pelo Município, 

apresentamos o plano de governo para a gestão 2021-2024.  O Plano de Governo para o 

município de Floriano detalha as ações que serão realizadas pelas secretarias, 

compreendendo uma gestão de respeito, amor e trabalho pela nossa gente. 

Concretamente, este plano de governo, leva em conta propostas coerentes e viabilizadas 

por meio de políticas públicas integradas e participativas. 

Como sempre, em todos os governos da gestão Joel Rodrigues, este não será 

diferente, pois terá o trabalho tendo o foco “fazer mais e melhor” pelos nossos munícipes 

(cidadãos) florianenses que continuarão sendo respeitados e priorizados. Durante todo o 

mandato, a realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, 
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transparência, responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo 

planejamento. Estes são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e 

verdadeiramente comprometida com os anseios da população, compreendendo assim, a 

marca da nossa trajetória política em Floriano. Portanto, o Plano de Governo aqui 

delineado, representa um modelo de gestão de alto desempenho com participação cidadã 

e reflete, simultaneamente, o pragmatismo e o idealismo do candidato. Sendo assim, todas 

as propostas, aqui apresentadas, contemplam objetivos e projetos que demandarão uma 

administração extremamente dedicada, competente e transparente, já conhecida e 

acolhida pelos florianenses. Com eficiência e no intuito de gerir sempre uma boa gestão, 

este atual plano de governo visa dar continuidade a um trabalho de desenvolvimento com 

visibilidade dentro dos padrões da modernidade, fortalecimento e seguridade em cima de 

seis pontos apresentados neste plano de governo que será trabalhado na gestão 2021 a 

2024. 

Trabalharemos muito mais ainda por uma Floriano da integração, visando 

sempre um desenvolvimento para todos, onde possam ter e viver com dignidade. O 

trabalho no nosso município continuará sempre buscando parcerias com instituições e 

principalmente com os parceiros de caminhada: governos Estadual e Federal. Nosso 

principal objetivo em trabalhar com mais força por uma Floriano integrada é favorecer 

aos florianenses sempre o melhor. 

Para termos bom êxito em todos os nossos trabalhos, continuaremos trabalhando 

por uma Floriano sempre mais forte, oferecendo uma educação de qualidade 

possibilitando desenvolvimento para contribuir com a qualidade do atendimento ao 

educando, favorecendo formação continuada aos diversos profissionais da área 

educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do modelo de 

gestão escolar adotado. Primando sempre por desenvolvimento sustentável, de forma a 

manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado buscando incentivar o 

desenvolvimento rural com o uso adequado da terra e dos recursos naturais. Sendo forte 

na promoção do desenvolvimento econômico, potencializando nichos de negócios com 

maior impacto sobre as demandas locais com objetivo de gerar emprego e renda. Tornar 

se forte culturalmente através de atividades culturais que promovam a integração de todas 

as pessoas e comunidades transformando Cultura em política essencial integrando-a ao 

contexto da execução das demais políticas da área de promoção social. 
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Vivemos em um mundo cada vez mais em grande estado de mudança, pensando 

nisso, somos parte do todo e queremos cada vez mais trabalhar por uma Floriano 

inovadora, trabalhando aguerridamente para transformarmos para melhor nosso 

município. A inovação feita com equilíbrio e organização dará sempre uma nova 

visibilidade e crescimento aos trabalhos que serão planejados e executados nesta gestão. 

Procuraremos sempre mais trabalhar por uma Floriano melhor e segura, 

proporcionando aos florianenses maior seguridade e amparados, é claro, na Lei.  

De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever 

do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, é uma responsabilidade 

compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Trabalharemos muito mais 

ainda por uma Floriano segura desenvolvendo ações de prevenção à violência, por meio 

da instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e câmeras. E com criação da 

guarda municipal garantir a proteção de bens, serviços e instalações, na certeza de que 

uma boa manutenção da cidade contribui para a inibição da criminalidade. 

O cuidado ampliado e incansável de todas as gestões de governo Joel Rodrigues 

tem sido o cuidar bem de todos. Lutar por uma Floriano saudável será um processo ativo 

em que indivíduos e a sociedade criem e mantenham condições nas quais o bem-estar 

possa ser alcançado com planejamento e estratégia. Cuidar bem favorecendo a saúde de 

seus cidadãos dentro de uma ótica ampliada de qualidade de vida, com certeza, continuará 

a ser prioridade do governo Joel Rodrigues e Antônio Reis.  

Todos têm direito à cidade e de se assumirem como cidadãos. Com o objetivo de 

sempre proporcionarmos o melhor para o florianenses, trabalharemos com muito afinco 

por uma Floriano Cidadã, onde o direito à cidade representa acima de tudo a 

possibilidade de transformar o nosso cotidiano, de forma que cada habitante possa de fato 

habitar e participar plenamente do espaço onde vive. 

Com eficiência e uma boa gestão, desempenharemos com todo o esforço 

necessário este plano de governo, com a certeza de que o melhor será favorecer a todos e 

a todas, uma vida digna, feliz e bem cuidada. Para tanto, para a gestão 2021 – 2024, 

continuaremos tendo o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, 

aproximando-o dos cidadãos, fazendo mais e melhor para que os benefícios em prol da 

população não parem. 

https://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/
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Ressaltamos, no entanto, que todos os seis pontos trabalhados com muito amor e 

comprometimento, neste plano de governo, e, já mencionados na apresentação, 

visibilizam muito bem a principal característica do prefeito trabalhador Joel Rodrigues, 

pois este reconhece que o trabalho é uma prática transformadora da realidade que viabiliza 

a sobrevivência e a realização do ser humano, desenvolvendo seu padrão de qualidade de 

vida. Como é vivenciado por todos e reconhecido em todos os lugares, as pessoas não 

trabalham para o Joel Rodrigues. Elas trabalham com o Joel Rodrigues! Eis o porquê de 

a gestão Joel Rodrigues ser uma gestão de resultados e que atende a todos. 

Juntos somos mais fortes para continuarmos construindo uma princesa do sul cada 

dia mais digna de se viver. Com as bênçãos e proteção divina, enfrentaremos e 

venceremos os desafios diários, tendo sempre a missão de trabalhar com dedicação, 

compromisso e amor pela nossa terra querida, fazendo muito mais e melhor pelos 

florianenses, tendo sempre Deus como base de sabedoria e sustento para nossas vidas e 

trabalhos com a integração dos poderes e a sociedade. 
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1. FLORIANO DA INTEGRAÇÃO  

Preconiza a Constituição Federal, em seu art. 182, ser dever do Poder Público municipal 

fazer valer a política de desenvolvimento urbano, com a finalidade de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem estar da população circunscrita 

em seu território. 

Prioridade:  

• Promover o desenvolvimento do município através da integração: governos 

Municipal, Estadual, Federal e Sociedade Organizada. 

 

1.1 Gestão e modernização da infraestrutura 

   

✓ Revitalizar as Avenidas de Floriano;  

✓ Revisar e adequar o Plano Diretor Urbano, observando as necessidades 

presentes e futuras; 

✓ Modernizar a iluminação pública nas principais ruas e avenidas, 

substituindo de forma progressiva lâmpadas convencionais por 

lâmpadas de LED;  

✓ Revitalizar quadras poliesportivas;  

✓ Fazer reforma com adequação de espaços físicos no Mercado Público 

Central, tornando-o, atraente para visitantes e comercialização por 

parte dos permissionários; 

✓ Viabilizar junto aos Governos Federal e do Estado do Piauí, reforma 

do Estabelecimento Rural de São Pedro de Alcântara, para uso da 

comunidade, notadamente, movimentos culturais; 

✓ Dar continuidade ao processo de abertura e adequação das estradas 

vicinais, bem como, reforma e recuperação de pontes, bueiros e 

passagens molhadas; 

✓  Implantação de semáforos inteligentes; 

 

 

https://www.migalhas.com.br/depeso/168274/infraestrutura-urbana-na-ordem-do-dia
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✓ Trabalhar para a efetivação da reforma da feira municipal com a 

construção de um moderno centro de abastecimento que garanta 

higiene e qualidade nos produtos oferecidos aos consumidores, bem 

como condições de armazenamento e comercialização para os 

agricultores familiares; 

✓ Desenvolver um programa “Cidade Limpa”, mantendo as vias 

públicas limpas, a partir de campanhas educativas e leis específicas. 

 

1.2 Gestão em Habitação  

 

✓ Revisar e atualizar o Plano Municipal de Habitação, objetivando uma 

política habitacional mais justa e eficaz;  

✓ Promover melhorias habitacionais, em habitações de pessoas carentes, 

no meio urbano e rural;  

✓ Viabilizar junto ao Governo Federal a Construção de conjuntos 

habitacionais, levando-se em consideração, demandas ainda existentes 

de residentes no Município de Floriano, que não tem moradia própria;  

✓ Ampliação e consolidação da regularização fundiária urbana e rural, 

com a finalidade de titularizar os imóveis dos detentores de posse 

comprovada; 

✓ Controlar e ordenar a expansão de áreas urbanas para coibir sua 

ocupação desordenada, responsáveis por impactos ambientais e pela 

baixa qualidade dos serviços públicos, face a dificuldades do seu 

atendimento; 

✓ Assegurar um crescimento urbano compatível com a manutenção da 

qualidade de vida dos moradores, em consonância com o Plano Diretor 

do Município; 
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✓ Analisar, readequar e observar o código de obras do município de 

Floriano, quando da realização de obras físicas, para assegurar os 

padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto das 

edificações de interesse da comunidade;     

✓ Reassentar famílias que moram em área de risco e/ou preservação 

ambiental; 

✓ Continuar reordenando as áreas ocupadas irregularmente e controlar a 

ocupação do uso, conservação e manejo do solo; 

 

1.3 Gestão em Desenvolvimento e Mobilidade Urbana 

 

✓ Continuidade do grande projeto de mobilidade urbana já implantado 

com construção e manutenção de pavimentação poliédrica e asfáltica; 

✓ Implantar ciclovias ao longo das principais vias públicas urbanas do 

Município; 

✓ Viabilizar a construção do anel viário ligando a PI 140 a BR 230, 

objetivando diminuir o tráfego de veículos pesados na área urbana; 

✓ Construção de pequenas pontes e bueiros que fazem a interligação 

entre bairros; 

✓ Viabilizar junto ao DNIT a duplicação da BR 343 nos seguintes 

trechos: Do Posto Trevo I ao parque de Exposição de Floriano e do 

cruzamento da antiga Rodoviária ao Posto da Polícia Rodoviária 

Federal; 

✓ Implantar pontos de ônibus para a população com cobertura e placas 

indicativas sobre linhas, trazendo mais conforto e segurança para 

usuários do transporte urbano; 

✓ Regulamentar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 

✓ Implantar a Zona Central de Tráfego para controle de acesso de 

veículos pesados (caminhões); 
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✓ Acessibilidade – Elaborar e executar um projeto de urbanização de 

ruas e avenidas, que contempla: acessibilidade com calçadas padrões 

e estacionamentos; 

✓ Padronizar a frota de táxi e moto táxi do município; 

✓ Elaborar planilhas de valores, para determinar os preços, os reajustes 

e correções das passagens de ônibus e corridas de táxi e moto táxi;  

✓ Continuar oportunizando cursos de capacitação aos taxistas e 

mototaxistas, para o melhor atendimento aos usuários; 

✓ Implantar em caráter definitivo o terminal de transportes alternativos 

(vans e micro-ônibus) no Mercado do Cruzeiro, onde existe um local 

compatível para o objeto; 

✓ Trabalhar o Projeto para duplicação da BR 230 do balão da rodoviária 

até a ponte; 

Vimos, no entanto, que a Integração é fundamental,  pois , mais do que transformar 

o dia a dia do nosso Município com as parcerias, contribui sem dúvida para melhores 

serviços públicos, como também muitos benefícios oferecendo assim, serviços eficientes 

aos cidadãos florianenses, ajudando a criar uma sociedade mais engajada e consciente 

dessa importância de se trabalhar juntos e consequentemente celebrar as conquistas por 

Floriano ser uma cidade cada vez mais forte. 
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2. FLORIANO FORTE 

Por uma Floriano forte continuaremos a trabalhar para oferecer uma educação 

de qualidade e dessa forma, possibilitar um atendimento excelente ao educando em todas 

as etapas da educação básica. Desenvolver e trabalhar projetos de sustentabilidade de 

forma a manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, buscando incentivar o 

desenvolvimento rural com projetos de uso adequado da terra e dos recursos naturais. 

Com o anseio de juntos continuarmos com o progresso, promoveremos sempre o 

desenvolvimento econômico em nosso município difundindo estudos para identificar 

nichos de negócios com grande potencial e impacto sobre as demandas locais, 

valorizando o capital humano de nossa cidade, como também construir planejamento 

estratégico para o turismo regional e/ou local, desenvolvendo com capacidade e muita 

criatividade, atividades culturais em nosso município com a finalidade de promover a 

integração de todas as pessoas e comunidades de nosso município. E Assim sempre 

trabalhar com o grande objetivo de fazer mais e melhor. 

Prioridades: 

• Oferecer educação de qualidade possibilitando desenvolvimento para contribuir 

com a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação, assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais 

da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do 

modelo de gestão escolar adotado. 

• Desenvolver e trabalhar projetos de sustentabilidade de forma a manter o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, primando por ter uma cidade desenvolvida 

econômica e socialmente respeitando a natureza, difundindo o uso racional dos 

recursos naturais, evitando causar danos ao meio ambiente, impondo-se à 

coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e garantir a sobrevivência das 

próximas gerações com qualidade de vida. 

• Incentivar o desenvolvimento rural com projetos de uso adequado da terra e dos 

recursos naturais, seja nas áreas de agricultura familiar, assentamentos da reforma 

agrária, Comunidades Extrativistas e nas áreas de produção agropecuária de tipo 

familiar, empresarial ou de grande escala. 
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• Promover o desenvolvimento econômico difundindo estudos para identificar 

nichos de negócios com grande potencial e impacto sobre as demandas locais, 

valorizando o capital humano de nossa cidade, por meio do empreendedorismo e 

da inovação conciliando o crescimento econômico e a inclusão social. 

• Construir planejamento estratégico para o turismo regional e ou local, criando 

meios para que todos os envolvidos, poder público, iniciativa privada, 

associações, turismólogos e a comunidade sejam parte no desenvolvimento do 

município como uma atração turística. 

• Fazer da Cultura política essencial para o reconhecimento e o desenvolvimento da 

pessoa humana integrando ao contexto da execução das demais políticas da área 

social, principalmente no que tange à educação e também à política de 

desenvolvimento sustentável do município, fortalecendo as atividades culturais 

como fonte de renda e emprego. 

 

2.1 GESTÃO EM EDUCAÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 30: Art. 30. Compete aos 

Municípios ... VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 

• Oferecer educação de qualidade possibilitando desenvolvimento para contribuir 

com a qualidade do atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica, por meio de ações suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação, assistência à saúde e formação continuada aos diversos profissionais 

da área educacional, orientando assim o aprendizado do aluno com a eficiência do 

modelo de gestão escolar adotado. 

As ações de Governo apresentadas pelo candidato a Prefeito Joel Rodrigues 

partem do reconhecimento de que Floriano, cuja localização estratégica e o 

empreendedorismo de seu povo tornaram-na um polo de desenvolvimento regional, que 

deve se consolidar a passos longos, como vem fazendo em suas administrações. 

Para continuar sendo esse polo irradiador de sua cultura e pujança, Floriano 

precisa continuar se desenvolvendo, procurando reafirmar, aprofundar e aperfeiçoar as 

políticas públicas, voltadas para o desenvolvimento comprometido com as questões 
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sociais, com os trabalhadores, com a educação e a saúde e com a geração de emprego e 

renda, para que se minimizem os efeitos do modelo excludente e concentrador de renda, 

que resiste sua substituição em todo Brasil.  

Portanto, necessário se faz construir uma Floriano economicamente forte e 

socialmente justa, com efetiva redução das desigualdades econômicas, sociais e culturais. 

Conseguir esse desenvolvimento sem desigualdades é um desafio que Joel 

Rodrigues vai continuar enfrentando, priorizando a efetiva participação da população nas 

políticas públicas, através de sugestões à elaboração dos Orçamentos participativos e da 

fiscalização e avaliação das decisões do governo municipal. 

A administração de Joel Rodrigues pretende, com este Plano, revigorar a vocação 

de Floriano para o comércio, a educação e a saúde e incentivar os demais serviços, além 

de estimular a implantação de indústrias e o desenvolvimento agropecuário, sem 

negligenciar o apoio à prática das diversas modalidades esportivas, culturais e de lazer de 

sua população. 

Para ter uma Floriano Pujante e alcançar seus objetivos de desenvolvimento 

sustentado e cidadão, este Plano de Governo prevê metas que integram e inter-relacionam 

as diversas formas do desenvolvimento, notadamente no setor educacional, uma das suas 

grandes vocações. 

Neste sentido,  apresentam-se as principais ações a serem desenvolvidas nessa 

área, em forma de Projetos, atividades e ações que serão detalhadas a seguir: 

Projetos/atividades:  

✓ Continuar a promover a universalização do Ensino Fundamental, 

do 1º ao 9º ano em todo o município, ou seja, nas zonas urbana e 

rural, como determina a Lei 9.393/96 – LDB; 

✓ Continuar levando o nível de educação infantil aos bairros com 

maior demanda por esse nível de ensino, bem como das escolas 

nucleadas ou não da zona rural, de forma gradativa, como já vendo 

sendo feito; 
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✓ Continuar apoiando, melhorando e ampliando o número de 

matrículas na escola inclusiva da Rede Municipal de Ensino;  

✓ Implantar de forma gradativa escolas de tempo integral, iniciando 

pelas da Zona Urbana. Para tanto, precisamos fazer as adequações 

de estruturas físicas, curriculares e pessoal, compatível com a 

modalidade de ensino proposto;  

✓ Continuar ofertando aos nossos educandos a merenda escolar sem 

interrupção em quantidade e com qualidade, procurando sempre, 

oferecer um cardápio obedecendo o nosso hábito alimentar, e as 

compras preferencialmente, deverão ser feitas no próprio 

município, com o objetivo de irrigar a economia local e 

consequentemente gerar emprego e renda;   

✓ Continuar fomentando a formação continuada aos diversos 

profissionais da área educacional;(transformando o anexo da 

SEMED em um Centro de Formação para Professores da Rede  

Municipal); 

✓ Implantar ações suplementares por meio da expansão do material 

didático-pedagógico, transporte, alimentação e assistência à saúde 

para eliminar a evasão escolar;  

✓ Implantar sistema de controle do modelo de gestão eficiente 

(sistema informatizado) 

✓ Reativar e/ou, implantar laboratório de informática em escolas da 

rede municipal de ensino, de forma gradativa, envolvendo escolas 

da zona urbana e rural; 

✓ Continuar ofertando o transporte escolar com qualidade e 

regularidade para alunos da Rede Municipal de ensino, onde se 

fizer necessário como garantia do direito a educação para todos, 

conforme a Constituição Federal; 
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✓ Continuar viabilizando a parceria com o Governo do Estado do 

Piauí, referente às despesas com o transporte de alunos que 

residam na Zona Rural, que cursem o nível de ensino, que não 

esteja sendo oferecido na sua localidade, ensino médio ou técnico; 

✓ Disponibilizar, numa parceria com o Governo do Estado do Piauí, 

Cursos preparatório para o ENEM; 

✓ Implantar em parceria com o Governo do Estado do Piauí, em 

escolas nucleadas da Zona Rural, com demandas, pontos de apoio 

da UAPI – Universidade Aberta do Piauí, para atender alunos que 

residem no meio rural;   

✓ Montar curso preparatório para alunos da Rede Municipal ou 

egressos do 9º ano, que desejarem prestar exames para o 

CTF/UFPI ou IFPI; 

✓ Instalar internet onde se fizer necessário, em escolas da Zona 

Urbana e Rural. Na Zona Rural, nas escolas nucleadas de forma 

gradativa; 

✓ Continuar trabalhando no sentido de proporcionar cada vez mais 

uma escola inclusiva, com baixa evasão, repetência e reprovação; 

✓ Continuar implementando politicas visando aumentar o número de 

matrículas na Rede Municipal de Ensino, objetivando melhorar o 

equilíbrio das receitas e despesas, via FUNDEB, haja vista, que as 

receitas, são diretamente proporcional a matrícula; 

✓ Reformar, ampliar e construir escolas quando se fizer necessário 

nas Zonas Urbana e Rural, de acordo com as demandas; 

✓ Transformar as principais escolas nucleadas da Zona Rural do 

Município de Floriano, em cetros de atendimento ao cidadão; 

✓ Viabilizar a construção ou ampliação de Centros de Educação em 

pontos estratégicos do meio urbano de Floriano, a exemplo de 
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escolas nucleadas no meio rural, capaz de concentrar um maior 

número possível de alunos, objetivando melhorar a gestão, a 

qualidade do ensino e reduzir custos;   

✓ Criar projeto de implantação de biblioteca digital municipal 

(centro de pesquisa); 

✓ Inserir no plano político pedagógico atividades e ações ambientais, 

incluindo professores, servidores, pais e comunidade, de forma 

sistemática no decorrer do ano letivo, através de feiras de ciências; 

implantação de viveiros de plantas nas escolas, principalmente em 

escolas da zona rural, por disporem de um maior espaço físico; 

ações de conscientização ambiental na comunidade; realização de 

estudos e experimentos para solucionar os problemas ambientais 

nas escolas, bem como nas comunidades; e implantação de projeto 

paisagísticos nas escolas; 

✓ SALÃO DO LIVRO DE FLORIANO – SALIFLOR 

-A festa literária terá espaço definido com a presença de escritores, 

contadores de histórias, cantores e jornalistas do Brasil. Durante 

uma semana, Floriano respirará leitura, debates e conversas 

animadas sobre os principais livros lançados a nível nacional e 

aqueles que já fazem parte do Mundo do Faz de Conta e do 

realismo local e nacional. - Estudantes e professores de todas as 

escolas particulares e públicas farão desse momento oportunidade 

para adquirir conhecimento de modo participativo e lúdico, 

também muita diversão artística 

Entendemos que Floriano desde o seu nascedouro é vocacionada a para a 

educação, tanto é que, a exemplo da Cidade de São Paulo, teve sua origem de uma escola, 

no nosso caso, o Estabelecimento Rural de São Pedro de Alcântara, que em 10 de agosto 

de 1874 foi lançada sua pedra fundamental para sua construção pelo então governador da 

província Adolfo Lamenta Lins, que 23 anos após, em 08 de julho de 1897 foi elevada a 

categoria de cidade. Do exposto, entendemos que para Floriano continuar sendo esta 

cidade de vanguarda, também na educação e se consolidar cada vez mais, como um 
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importante pólo educacional, precisamos das contribuições dos Governos Estadual, 

Federal e da iniciativa privada. 

• A NÍVEL DE ESTADO 

- Vamos continuar Sensibilizando o Governo do Estado do Piauí, para a importância que 

a UESPI exerce ou pode exercer no processo de consolidação do pólo de educação do 

município de Floriano. Para tanto, necessário se faz que novos cursos de graduação, pós-

graduação, em nível, lato e stricto senso, sejam implantados, obedecendo às demandas 

de toda a macrorregião, e, por que não dizer, de todo o estado do Piauí e Nordeste 

brasileiro.  

Continuaremos abertos para negociar os convênios que se fizerem necessários, para 

viabilização do projeto de educação no nosso município. 

- Continuaremos nossos pleitos junto ao Governo do Estado do Piauí, para continuar 

ampliando o número de vagas no ensino médio e técnico na sua rede de ensino bem como, 

oferecer um ensino de qualidade. 

• A NÍVEL FEDERAL 

- Continuaremos a trabalhar junto à Universidade Federal do Piauí - UFPI e ao MEC uma 

proposta visando à implantação de novos cursos de graduação no Campus Amílcar 

Ferreira Sobral – CAFS, notadamente nas áreas de Engenharias, Odontologia, Medicina, 

etc., pós-graduação, em nível, lato e stricto senso.  

- Vamos solicitar e mostrar à UFPI a importância da ampliação de vagas e cursos à 

distância – UAB, em nível de graduação e Pós-Gradução, bem como, ensino técnico nas 

mais diferentes áreas; 

- Conhecemos a estrutura que tem  hoje o Campus Amílcar Ferreira Sobral, e sem sombra 

de dúvida, concentra todas as condições necessárias, para tal pleito. O município vai 

cooperar no que se fizer necessário, claro, o que estiver ao seu alcance. 

- Vamos construir uma parceria com o Colégio Técnico de Floriano – CTF/UFPI, com o 

objetivo de capacitar e subsidiar os professores da zona rural, da rede de ensino do 

município de Floriano, em assuntos relacionados à fitotecnia, zootecnia, questões 
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relacionadas ao meio ambiente, conservação do solo e da água, enfim, tudo que se fizer 

necessário para o bom desempenho das atividades do professor e aproveitamento do 

aluno. 

- Solicitar ao Instituto Federal do Piauí – IFPI a ampliação no número de vagas e cursos 

em nível de ensino técnico e tecnólogo, bem como, novos cursos de graduação e pós-

graduação, em nível lato senso e stricto senso. 

 

• A NÍVEL PRIVADO 

- Manter um ambiente de colaboração e integração com a rede de ensino privado de 

Floriano, em todos os níveis de ensino, objetivando um ensino de qualidade e a 

consolidação universal do pólo educacional de nossa Princesa do Sul; 

- Apoiar politicamente o ensino superior privado de Floriano, notadamente, na 

implantação de novos cursos, como: medicina, engenharias, cursos de pós graduações em 

nível de lato e stricto senso. 

 

2.2 GESTÃO EM SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

Prioridade:  

• Desenvolver e trabalhar projetos de sustentabilidade de forma a manter o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, primando por ter uma cidade desenvolvida 

econômica e socialmente respeitando a natureza, difundindo o uso racional dos 

recursos naturais, evitando causar danos ao meio ambiente, impondo-se à 

coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e garantir a sobrevivência das 

próximas gerações com qualidade de vida. 
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O mundo moderno e as cidades revelam formas de convivência bastante 

complexas, apresentando elevado fluxo de energia e matéria devido ao processamento 

cada vez maior de alimentos, combustíveis e matérias primas. Este processamento tem 

como resultado a elevada produção de resíduos, rejeitos, e baixa produção biológica, de 

forma que pode ser visto como uma espécie de parasitas, onde o homem usa os recursos 

naturais sem, muitas vezes, preocupar-se em devolver à natureza, de uma maneira limpa 

e correta, aquilo que usou. Essa utilização intensiva desses recursos, em pouquíssimo 

tempo, provocará a escassez de recursos que já impacta a vida de todos. 

Os cidadãos devem ser informados sobre a importância do meio em que vive, 

procurando evitar ponto chave como: o desmatamento, a poluição do ar, da água e de 

logradouros públicos. Uma verdadeira reciclagem de valores deve ser realizada, a fim de 

que o florianense possa ter ainda mais amor e cuidado pela sua cidade. 

A educação ambiental é uma ferramenta essencial neste processo de 

transformação da cidade e um trabalho continuo sendo realizado, voltado para formação 

de eco cidadãos, visando a cidade de Floriano cada vez mais limpa e agradável para se 

viver.  

O propósito é instituir um Plano Municipal de Conservação e Desenvolvimento 

Sustentável que tem por objetivo geral a construção de uma sociedade sustentável, 

entendida como aquela que determina o seu modo de organização, produção e consumo 

a partir da sua história, sua cultura e seus recursos naturais, estimulando e fortalecendo 

uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, onde o desenvolvimento da 

cidade se dará através de um processo equilibrado e de respeito para com o meio 

ambiente. 

Nesse sentido apresentam-se as principais ações a serem desenvolvidas nessa área, 

com Projetos/atividades que seguem: 

Projetos/atividades: 

✓ Desenvolver um Programa Ambiental inovador que estimule a 

descentralização da gestão ambiental e a implementação de uma agenda 

ambiental estratégica, com ciclos anuais de avaliação, norteado pelas 
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orientações, normas e leis contemporâneas e em parceria com os entes 

federativos e sociedade civil organizada; 

✓ Estabelecer acordos, convênios, consórcios e outros mecanismos 

associativos de gerenciamento de recursos ambientais 

✓ Integrar de forma estratégica os Programas Ambientais do município, de 

forma absoluta e transversal às demais Secretarias do Município; 

✓ Estabelecer uma correlação positiva dos instrumentos legais que norteiem 

e organizem a conduta da sociedade, como código de postura, plano 

diretor, código de obras e código tributário; 

✓ Normatizar os critérios de classificação dos empreendimentos e atividades 

segundo o porte e potencial de impacto ambiental (poluidor/degradador) 

para definição do tipo de estudo e licenciamento ambientais e determinar 

os custos (taxas) de análise de pedidos de autorização e de licenciamento 

ambiental; 

✓ Implantar Agenda Ambiental da Administração Pública que tem por 

objetivo promover a responsabilidade sócioambiental e a incorporação dos 

princípios da sustentabilidade na administração pública, realizando 

constantemente, campanhas que promovam os seguintes eixos temáticos: 

Gestão de Resíduos; Licitação Sustentável; Qualidade de Vida no 

Ambiente de Trabalho; Sensibilização e Capacitação dos Servidores; Uso 

Racional dos Recursos;  

✓ Criar selos ecológicos para produtos e empresas sustentáveis; 

✓ Continuar adotando políticas ambientais para obtermos selo A no ICMS 

ecológico; 

✓ Implantação do PROGRAMA DRENAGEM URBANA 

SUSTENTÁVEL, visando a canalização dos córregos que atravessam os 

bairros e ruas da cidade; 

✓ Desenvolver um programa “Cidade limpa”, mantendo as vias públicas 

limpas, a partir de campanhas educativas e leis específicas, bem como, a 

coleta seletiva; 

✓ Saneamento Básico – Continuação das obras de implantação do 

saneamento básico, buscando atingir regiões da cidade ainda não assistidas 

dos serviços que já estão em andamentos;    
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✓ Elaborar e planejar uma política municipal de gestão e saneamento 

ambiental; 

✓ Aperfeiçoar os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; 

✓ Fomentar a recuperação das matas ciliares e nascentes de rios e riachos 

que cortam nossa cidade, bem como em áreas degradadas; 

✓ Implantar no projeto casulo um viveiro mudas do município para produção 

de mudas frutíferas e nativas da região; 

✓ Implantação de parques ambientais na nossa cidade, controle efetivo das 

áreas de proteção ambiental e recuperação das áreas ambientalmente 

degradadas; 

✓ Continuar desenvolvendo Programas de Educação Ambiental, com a 

participação de empresas públicas e privadas em parcerias com escolas, 

universidades e organizações não governamentais; 

✓ Promover o plano de gestão socioambiental participativa, objetivando o 

desenvolvimento com a participação de todos; 

✓ Trabalhar de forma continua e permanente a restruturação do Aterro 

Sanitário para a destinação adequada dos resíduos sólidos de Floriano; 

✓ Restruturação do Centro de Zoonoses – através de incentivo a projetos e 

programas de fiscalização e recolhimento de animais submetidos a maus 

tratos, abandonados ou soltos no perímetro urbano; 

✓ Continuar com o Projeto de arborização e revitalização de praças, 

avenidas, rotatórias e ruas, bem como, a doação de mudas a comunidade; 

✓ Implantar o Código Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

✓ Trabalhar com estudantes projetos paisagísticos de áreas públicas do 

município, oferecendo aos munícipes ambientes de lazer agradáveis e 

proporcionando qualidade de vida, como exemplo, criação de ambientes 

arborizados na Avenida Frei Antônio Cúrcio (Av. Beira Rio) por meio da 

aplicação da Lei de uso e ocupação do solo; troca de lâmpadas por modelos 

mais econômicos. 

✓ Trabalhar projeto na busca de soluções de reciclagem de sobras de material 

de construção; 

✓ Criar programa/projeto que propicie a articulação do setor público com os 

segmentos privados e acadêmicos para estimular o desenvolvimento de um 

ecossistema de inovação associado à promoção de qualidade de vida. 
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2.3 GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a 

participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, 

bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando 

em conta, especialmente: I -  os instrumentos creditícios e fiscais;  II -  os preços 

compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização; III -  o incentivo 

à pesquisa e à tecnologia;  IV -  a assistência técnica e extensão rural;  V -  o seguro 

agrícola;  VI -  o cooperativismo;  VII -  a eletrificação rural e irrigação; VIII -  a 

habitação para o trabalhador rural. 

Prioridade:  

• Incentivar o desenvolvimento rural com projetos de uso adequado da terra e dos 

recursos naturais, seja nas áreas de agricultura familiar, assentamentos da reforma 

agrária, Comunidades Extrativistas e nas áreas de produção agropecuária de tipo 

familiar, empresarial ou de grande escala. 

A história tem mostrado que o desenvolvimento de qualquer país, região, cidade 

ou mesmo de uma pequena comunidade, passa obrigatoriamente pelo fortalecimento e 

desenvolvimento do setor primário. Isso aconteceu com a Europa, Estados Unidos, 

Canadá, Japão, e no Brasil, mais notadamente nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

Na região Nordeste destacam-se, os perímetros irrigados do Vale do rio São Francisco, 

sem deixar de mencionar da franca expansão e desenvolvimento nos cerrados 

maranhenses e piauiense, com a Agricultura empresarial de sequeiro. 

Na cidade de Floriano, não vai ser diferente, precisamos trabalhar o fortalecimento 

e o desenvolvimento da agricultura familiar ou de subsistência, bem como, a agricultura 

empresarial, também chamada de mercantilista. 

Agricultura familiar, tradicional, também chamada de subsistência, caracteriza-se 

por visar apenas a subsistência da família, em que apenas os excedentes da produção vão 

para o mercado, mas que tem uma grande contribuição para o abastecimento do mercado 

brasileiro. É uma forma de produção em que o núcleo das decisões, gerência e capital, é 

controlado pela família. 
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A agricultura familiar é predominante no município de Floriano. Embora tenha 

até então merecido uma devida atenção, a situação da  mesma deverá continuar 

merecendo uma maior atenção, objetivando seu desenvolvimento e fortalecimento na 

próxima administração do Prefeito Joel Rodrigues da Silva -2021 – 2024. 

A inserção da agricultura familiar no mercado ou no processo de desenvolvimento 

depende de tecnologias e condições político-institucionais -  capazes de promover a 

organização de produtores, a qualificação de mão-de-obra, crédito de qualidade e na hora 

certa, produtos com valor agregado e o emprego de tecnologias adequadas desenvolvidas 

pela pesquisa agropecuária, como variáveis  capazes de desenvolverem e fortalecerem 

essa agricultura.  

O setor primário brasileiro, através do agronegócio – agricultura empresarial, tem 

sido responsável direto pelos bons resultados da nossa balança comercial, nos últimos 25 

anos, tornando-a assim, importante para o desenvolvimento socioeconômico e social do 

Brasil, traduzindo em melhores índices de desenvolvimento humano.  

No Piauí existe uma grande faixa de terras de cerrado que estão sendo exploradas 

e com isso, tem conseguido desenvolver alguns municípios do sul do Estado piauiense. 

Sabemos que cidades como Uruçuí, Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves, Sebastião Leal e 

Baixa Grande do Ribeira, estão experimentando o desenvolvimento, devidas às suas 

características edafoclimáticas. 

Precisamos juntos, poder público, investidores, produtores locais e trabalhadores 

rurais, mostrar todas as potencialidades existentes no nosso município, deixando bem 

claro que os nossos problemas podem ser resolvidos com o uso de tecnologias apropriadas 

e adaptadas existentes nos centros de pesquisas, Embrapa meio norte e das Universidades. 

Uma grande saída para o fortalecimento da nossa economia, sem dúvida, é 

procurarmos atrair para Floriano agroindústrias, com o objetivo de agregar valor a 

produtos como soja, milho, arroz e algodão – produzidos, nos cerrados Piauiense e 

maranhense, que passam diariamente por Floriano para abastecer grande parte do 

Nordeste brasileiro e parte exportado através dos portos de Fortaleza e Pernambuco para 

Europa, Ásia e Oriente médio.      
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Vamos trabalhar, também, no processo de agroindustrialização de frutas e carnes 

de bovino, caprinos, ovinos, peixes e suínos. 

A atividade agrícola vai continuar recebendo a devida e merecida atenção do 

governo do Prefeito Joel Rodrigues. Além de incentivar a produção do mel e de derivados 

da atividade, vamos continuar trabalhando  a capacitação de apicultores para a efetiva 

realização da atividade. Vamos, ainda, viabilizar em Floriano, um grande entreposto 

comercial de mel, onde não somente os produtos da atividade  produzidos no âmbito do 

nosso município, mas de toda a macrorregião produtora, com o objetivo de agregar valor 

aos produtos apícolas, gerando assim, emprego, renda e divisas para o município de 

Floriano. 

Procuraremos atrair empresas nas áreas da avicultura, suinocultura, bovinocultura 

de leite, ovinocultura e piscicultura. Justificaremos essa iniciativa, em face à localização 

geográfica de Floriano no contexto nordestino, que possui um grande mercado 

consumidor, bem como a proximidade de áreas produtoras de soja e milho, que são a base 

alimentar desses animais das atividades citadas. 

Todas essas ações a serem realizadas no transcurso do mandato do Prefeito Joel 

Rodrigues se traduzirão no fortalecimento para a nossa economia, criando assim, muitos 

postos de trabalhos e gerando emprego e renda, não só no município, mas também na 

região com um todo. 

Durante o governo do Prefeito Joel Rodrigues 2021 – 2024, apoiaremos o setor 

primário como fonte geradora de emprego e renda e temos como propostas, os 

projetos/atividades que seguem: 

Projetos/atividades: 

✓ Continuar Trabalhando o fortalecimento e consolidação da 

agricultura familiar para garantir a subsistência e renda, bem como, 

a fixação do homem no meio rural; 

✓ Dar continuidade ao programa de compra institucional direta dos 

produtores da agricultura familiar e do comércio local, priorizando 

os produtos orgânicos, gerando renda para o trabalhador rural; 
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✓ Apoiar os pequenos e médios produtores com capacitação e acesso 

ao credito com quantidade e qualidade nas instituições financeiras;  

✓ Estimular intercâmbio entre empresas e produtores rurais, 

objetivando a comercialização dos produtos agropecuários 

produzidos, com perenidade e preços compatíveis com custos de 

produção e lucratividade; 

✓ Valorizar o produtor rural e suas atividades, apoiando o aumento da 

produção e da sua produtividade, apoiando-os no que se fizer 

necessário;  

✓ Disponibilizar máquinas agrícolas para o preparo de solo e plantio 

das culturas, bem como, apoio no processo de preparo de feno e de 

silagem para alimentação de animais no período de maior 

necessidade; 

✓ Possibilitar aos pequenos e médios agricultores em parceria com o 

Colégio Técnico de Floriano – CTF/UFPI a realização de análises 

de solos, visando a prática da adubação química e uso de calcário 

para a correção do PH do solo, quando se fizer necessário; 

✓ Renovar o convênio com o Ministério da Agricultura, objetivando 

a implantação da segunda etapa do Programa de Microbacia 

Hidrográfica do Rio Itaueira no Município de Floriano; 

✓ Construção e ou recuperação de pequenas barragens submersas ao 

longo do Rio Itaueira no município de Floriano, bem como em 

outros riachos, visando o uso da água para a prática da irrigação, 

também, para o consumo humano e de animais; 

✓ Criar, na estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Rural, a figura 

do agente de desenvolvimento, com a finalidade de fazer a atividade 

de extensão rural, tão necessária e importante para o 

desenvolvimento e fortalecimento da Agricultura Familiar; 
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✓ Incentivar e apoiar o melhoramento genético de caprinos, ovinos e 

bovinos, através da prática da inseminação artificial, em parceria 

com o CTF/UFPI; 

✓ Disseminar a cultura da alimentação saudável e adequada em 

consonância com os atributos e princípios do Guia Alimentar da 

População Brasileira; 

✓ Repassar, em parceria com o Governo do Estado e EMBRAPA 

Meio Norte sementes certificadas, ramas para plantio e mudas para 

o pequeno e médio produtor rural na quantidade e na hora certa; 

✓ Incentivar e apoiar a agroindustrialização de frutas, leite, e carnes 

de pequenos produtores rurais, em parceria com o CTF/UFPI, face 

sua estrutura já em funcionamento; 

✓ Continuar a capacitação de pequenos e médios produtores rurais, 

em diferentes áreas e em parcerias com SENAR, EMBRAPA, 

SEBRAE, bem como, desperta-los para o empreendedorismo; 

✓ Implantação do Sistema de Inspeção Municipal de Floriano (SIM); 

✓ Ampliar e fortalecer a equipe técnica da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural que presta assistência técnica e apoio aos 

produtores rurais do município; 

✓ Disponibilizar o serviço de atendimento médico veterinário;  

✓ Manter diálogo com o Sindicato Rural, ouvindo sugestões de seus 

associados em busca de soluções. 

✓ Estimular o desenvolvimento do programa de Agricultura Urbana, 

incentivando a criação de hortas pedagógicas, medicinais e 

comunitárias; 

✓ Instituir programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos 

e descarte dos seus respectivos recipientes;  

✓ Elaborar pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras 

para aproveitamento no período de ociosidade do solo; 
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✓ Viabilizar a implantação de um Platô de irrigação numa área 

localizada à margem direita do Rio Parnaíba, no sentido da estrada 

que dá acesso ao Povoado Manga; 

✓ Continuar trabalhando a questão do seguro safra no momento certo; 

✓ Garantir assistência e recuperação de estradas vicinais, pontes e 

bueiros na zona rural, por onde se escoa a produção e por onde 

trafegam as pessoas que produzem; 

✓ Manter e, se necessário, ampliar os sistemas simplificados de 

distribuição de água, nas Zonas Urbana e Rural, também, as 

lavanderias comunitárias; 

✓ Continuar apoiando a criação de caprinos, ovinos, bovinos, 

galinhas, peixes, abelhas, etc. 

✓ Firmar convênios com o Governo do Estado do Piauí e 

CODEVASF, com a finalidade de fomentar a prática e o uso da 

irrigação entre os agricultores rurais, que atendam requisitos para a 

atividade; 

✓ Continuar apoiando os assentamentos rurais no Município de 

Floriano, notadamente, as atividades de produção, comercialização, 

acesso ao crédito e aos programas do INCR. 

2.4 GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 

 

 A Constituição Federal obriga a criação de programas de desenvolvimento 

econômico, financiados através de verbas destinadas especificamente para este fim, 

através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na forma de seu 

artigo 239. 

Prioridades: 

• Promover o desenvolvimento econômico difundindo estudos para identificar 

nichos de negócios com grande potencial e impacto sobre as demandas locais, 
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valorizando o capital humano de nossa cidade, por meio do empreendedorismo e 

da inovação conciliando o crescimento econômico e a inclusão social. 

• Construir planejamento estratégico para o turismo regional e ou local, criando 

meios para que todos os envolvidos, poder público, iniciativa privada, 

associações, turismólogos e a comunidade sejam parte no desenvolvimento do 

município como uma atração turística. 

O município de Floriano atualmente possui uma população estimada, segundo o 

IBGE de 59.935 habitantes, que ocupam cerca de 3.576 km², revelando uma densidade 

demográfica 16,92 habitantes por km². 

Desse contingente de habitantes verifica-se que cerca de 90% vivem na zona 

urbana e somente 10% encontram-se na zona rural. A população de Floriano está 

distribuída, segundo o sexo, onde cerca de 54% são mulheres e 46% são do sexo 

masculino. 

Sob o aspecto econômico Floriano se destaca como um dos municípios mais 

importantes do Estado do Piauí, possuindo a quarta maior arrecadação de ICMS, depois 

da capital Teresina do Estado. A força da economia municipal se concentra nas áreas de 

prestação de serviços, saúde, educação e com uma atividade comercial vigorosa. A 

atividade do turística vem se destacando e se tornando cada vez mais importante para a 

economia do Município, que continuaremos apoiando, haja vista que é considerada uma 

indústria sem chaminé, geradora de emprego e renda.  

Para tanto, contamos com uma grande rede hoteleira de nível invejável; o maior 

carnaval da região; no que tange ao turismo religioso, contamos com o segundo maior 

teatro religioso a Céu aberto do Brasil – Cidade Cenográfica de Floriano, festejos de 

Nossa Senhora Da guia, São Francisco, São Pedro de Alcântara; Exposição Feira 

Agropecuária de Floriano; Festas juninas e atividades esportivas. Esses fatores levaram 

Floriano a se transformar em um município polo na região sul do Piauí, principalmente 

no que tange as áreas de saúde e educação, comercio e turismo. É notório o raio de 

influência de Floriano, em dezenas de municípios do Piauí e também no Estado vizinho 

do Maranhão. 
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Dessa forma, para consolidar o papel que exerce o município de Floriano tanto 

para o Piauí, como para a região o qual se insere, é necessário cultivar novos conceitos e 

aproveitar ainda mais as potencialidades da cidade e de sua gente.          

Para tornar isto seja possível, um dos pontos importantes no projeto político-

administrativo da próxima gestão Joel Rodrigues da Silva, será o de aliar aos expressivos 

esforços de implantar e desenvolver a economia solidária no contexto das atividades 

econômicas municipais, bem como, a realidade da economia criativa, que vem se 

desenvolvendo como alternativa inteligente, rápida e de alto retorno econômico para 

ampliar oportunidades de renda e emprego nas cidades, Brasil afora. 

A economia criativa se caracteriza pela transformação do capital intelectual e 

conhecimento em geração de trabalho e renda. É um novo modelo de gestão e negócios 

baseado no bem intelectual e não no industrial ou agrícola, que tem foco em atividades 

com origem no talento e nas habilidades individuais, que tenham conteúdo criativo e valor 

econômico. Um ciclo que engloba a criação, produção e distribuição desses produtos e 

serviços criativos, agregando valor ao ativo intelectual. 

Já a Economia Solidária pode ser definida como o “Conjunto de atividades 

econômicas – de produção, distribuição, consumo, poupança e credito – organizada sob 

a forma de autogestão”. 

 

Compreende uma variedade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a 

forma de cooperativas, associações, clubes de trocas, empresas...   

Dessa forma, as linhas gerais deste Projeto de Governo para Floriano, na área das 

oportunidades de Desenvolvimento Econômico, apontam no sentido de solidificar alguns 

objetivos gerais importantes: 

Projetos/atividades: 

✓ Estimular a formação e organização de associações, cooperativas 

para a produção de bens ou serviços; 
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✓ Promover o município e suas potencialidades com o objetivo de 

atrair indústrias e agroindústria para fomentar o parque industrial 

do município; 

✓ Fomentar o turismo de eventos, cultural, negócios, religioso e do 

ecoturismo, etc.  

✓ Educação turística para empresários locais e população residente, 

com o objetivo de atrair satisfatoriamente os turistas; 

✓ Fomentar o empreendedorismo local com leis adequadas, que 

beneficie o primeiro negócio e contratações com o setor público; 

✓ Estreitar cada vez mais iniciativas/ações com a Associação 

Comercial Sul do Piauí, Câmara de Diretores legistas e o Sindicato 

do Comércio Varejista de Floriano, nas suas iniciativas comerciais, 

prestação de serviços e industriais, objetivando o crescimento e o 

desenvolvimento da economia local; 

✓ Divulgar ainda mais o Município para atrair investimentos nos 

setores Comercial, Industrial, Prestadores de Serviços e 

Agroindustrial; 

✓ Incentivar e apoiar o Programa Empresa Fácil (trazer os que estão 

na informalidade para a formalidade, criando condições para que 

isso possa ocorrer); 

✓ Realizar amostras e feiras de negócios; 

✓ Implantar o Condomínio de Desenvolvimento Industrial (espaço 

para consolidação e aperfeiçoamento de empreendedores 

individuais); 

✓ Implantar o Observatório de Desenvolvimento Econômico, 

visando coletar, analisar e organizar informações e estatísticas 

sobre as atividades econômicas do Município, em parcerias com 

as entidades empresariais; 
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✓ Criar o programa universitário empreendedor, objetivando 

estimular recém formados a abrir seu próprio negócio, além de 

encaminhamentos para programas de trainees em empresas locais 

e regionais; 

✓ Adotar uma política de cobrança do IPTU de forma que crie 

condições para facilitar a quitação por parte de empresas, que 

desejam desenvolver atividades em Floriano;  

✓ Implantar em parcerias com o Governo do Estado do Piauí e 

entidades empresariais o tão sonhado e importante Distrito 

Industrial, como forma de colocar todos no mesmo local e atrair 

novos empreendimentos industriais para Floriano; 

✓ Consolidar a influência da cidade de Floriano sobre a economia 

regional e estadual, especialmente através da busca de 

investimentos que integrem ainda mais a cidade à sua área de 

influência no próprio Estado e na região a qual está inserida; 

✓ Estimular a economia solidária, criando o órgão de 

Desenvolvimento Econômico Municipal para o fortalecimento das 

atividades cooperadas e de micro e pequenas empresas na cidade, 

principalmente através do resgate dos centros de produção dos 

bairros. Na zona rural, este foco estará voltado a programas de 

estímulo à produção e comercialização dos mais diferentes 

produtos; 

✓ Integração, a partir da Prefeitura, dos diversos bancos de empregos 

originários das diferentes instituições e iniciativas municipais; 

✓ Apoio ao desenvolvimento do turismo, potencializando o 

receptivo e ampliando investimento em eventos com a finalidade 

de transformá-lo em efetiva oportunidade econômica local 

✓ Apoiar e desenvolver ações institucionais no sentido de estimular 

a economia criativa, especialmente nas áreas de artesanato, design 

de moda, tecnologia de software, patrimônio histórico, música e 

artes. 
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2.5 GESTÃO EM FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais. Também o Art. 216.  

A cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as 

crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser 

humano não somente na família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual 

é membro. 

A área da Cultura possui várias formas que convergem para algo positivo, onde 

verifica-se que a cultura se manifesta através do conhecimento e da manifestação de 

determinado grupo de pessoas, comunidades e cidades. A Gestão Joel Rodrigues vai 

continuar contemplando todas as formas de cultura, de maneira ampla e eficiente. 

No tocante ao contexto de descentralização das políticas, tendo como base a 

Constituição de 1988, a ação cultural do poder público municipal deve estar ligada a 

resultados sociais, no sentido da promoção das pessoas (principalmente jovens) que 

demonstrem talento para alguma manifestação artística, reconhecendo-as não só 

culturalmente, mas também do ponto de vista social e econômico. 

Dessa forma, as propostas aqui delineadas se estruturam a partir de dois princípios 

fundamentais e igualmente importantes: 

Em se tratando de Cultura, passa a ser política essencial para o reconhecimento e 

o desenvolvimento da pessoa humana e, para tanto, tem de estar integrada ao contexto da 

execução das demais políticas da área social, principalmente no que tange à educação e 

também à política de desenvolvimento do município, posto que as atividades culturais 

constituem igualmente uma fonte de renda e emprego, característicos de cidades que 

perseguem o desenvolvimento sustentável, como é o caso de Floriano. 

Na administração 2021 – 2024, o foco da gestão da Cultura no município também 

estará voltado a um papel integrador da cidade, a partir da construção e desenvolvimento 

de espaços culturais integrados nas principais regiões da cidade.  
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Os espaços de cultura deverão cultivar relação com os demais equipamentos 

urbanos e fomentar, nos diversos locais, os valores e manifestações típicas de Floriano, 

fortalecendo nos diversos setores sociais os sentimentos de pertencimento e integração à 

cidade, considerada a partir de seus símbolos, memória e manifestações artísticas. 

A seguir, estão delimitadas as principais propostas que tornarão realidade esta 

nova visão de administração da política cultural na cidade de Floriano, pensada e 

formulada em políticas de gestão e desenvolvimento da cultura, abrangendo os aspectos 

de formação, ação, difusão e fomento a cultura. 

Projetos/atividades: 

✓ Valorizar as manifestações culturais que expressem a diversidade, 

patrimônio histórico e os recursos naturais; 

✓ Criar projetos que incentivem a arte e a cultura nas escolas; 

✓ Elaborar o programa Municipal de Cultura, através de discussões 

amplas e democráticas, com a participação da sociedade civil, com 

representação dos diversos segmentos das linguagens artísticas e 

culturais de Floriano, a fim de criar um plano que se adeque à nossa 

realidade e à nossa identidade; 

✓ Criar o Programa Biblioteca Popular de apoio às iniciativas 

comunitárias de desenvolvimento de bibliotecas nos bairros, a 

exemplo da que implantamos no espaço cultural Nivaldo Junior no 

Conjunto Pedro Simplício; 

✓ Criar e instalar a Pinacoteca (Museu de pintura – artes) do 

Município de Floriano, reunindo obras e exposições de artistas 

locais, nacionais e internacionais; 

✓ Promover e fomentar, em diversos locais da cidade, cursos para o 

desenvolvimento de talentos naturais: (música, dança, teatro de 

bonecos, artes plásticas e audiovisual); 

✓ Promover a capacitação e formação continuada na elaboração de 

projetos, captação de recursos e implementação de atividades 

culturais, para os atores envolvidos com a cultura; 

✓ Criar novos espaços culturais onde se fizer necessário no 

Município de Floriano; 
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✓ Continuar mapeando, cadastrando e divulgando as manifestações 

culturais de Floriano, bem como, seus atores; 

✓ Assegurar a participação de pessoas portadoras de necessidades 

especiais em programas e projetos culturais de Floriano; 

✓ Preservação de nosso patrimônio histórico material e imaterial; 

✓ Natal da Princesa (Um natal diferente, com desfiles de trenós, 

papai Noel, presépios, decoração das principais avenidas e praças, 

encantando a família florianense. Simplicidade e brilho farão de 

dezembro cartão postal, momento ímpar para celebrar a 

importância da família por meio do nascimento do menino Jesus). 

✓ Trabalhar projeto para a criação do centro de tradição cultural e do 

programa municipal de valorização dos artistas da terra; 

✓ Trabalhar em projetos de autossuficiência cultural e esportiva. 

✓ Garantir e apoiar os projetos: Cinema no Bairro, Senadinho no 

Bairro, Arraial e Carnaval comunitário; 

No tocante ao desenvolvermos todo esse eixo da Floriano Forte, com todos os 

projetos e metas expondo de modo claro e objetivo que queremos criar mais 

oportunidades para todos os florianenses. Tanto na educação como em todos os níveis 

que contemplam o eixo da gestão Floriano Forte. Favorecendo assim uma melhoria em 

todos os âmbitos sempre com práticas inovadoras para o crescimento de nossa Princesa 

do Sul. 
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3. FLORIANO INOVADORA  

A gestão municipal aspira uma cidade com inovações sustentáveis, que promovam 

a conectividade entre lugares, pessoas e serviços e a operação das funções urbanas de 

forma que garantam ganho na qualidade de vida. 

Prioridade:  

• Criar aplicativos para democratizar a participação social e acesso aos serviços 

disponibilizados, programas/projetos que estimulem inovação, sistemas de 

controle e avaliação das políticas públicas que levem em conta índices de 

eficiência dos serviços oferecidos e que norteiem as prioridades do governo 

municipal com o olhar para a efetividade dos resultados através da participação 

dos cidadãos nos processos de gestão pública, bem como seu engajamento.  

  3.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA  

Os cinco princípios básicos da Administração Pública estão presentes no artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988 e condicionam o padrão que as organizações 

administrativas devem seguir. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.  

Projetos/atividades: 

✓ Viabilizar a estrutura para acesso à internet nas principais praças 

da cidade, bem como, em comunidades com maiores adensamento 

populacional – (Vereda Grande, Amolar, Tabuleiro do Mato e 

L3), com acesso remoto dos programas e serviços públicos 

municipais. 

✓ Ampliar o atendimento ao cidadão por via remota, o que permitirá 

a abertura e o acompanhamento de serviços e processos por meio 

de plataformas web, desburocratizando o sistema. 

✓ Disseminar a cultura do acesso às políticas públicas;  

✓ promover o engajamento da sociedade civil no exercício da 

cidadania e do controle social, através da formação de servidores 

municipais e cidadãos. 
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✓ Implementar processos e instrumentos para democratizar a gestão 

pública e aproximar poder público e sociedade, estabelecendo 

uma interlocução permanente entre esses atores, tanto na 

construção como na implementação das políticas públicas 

✓ Promover a inovação, melhoria dos serviços públicos e promoção 

da cidadania, por meio de colaboração e parcerias poder público e 

sociedade; 

✓ Fortalecer os gestores públicos como ferramenta fundamental 

para uma gestão pública mais sustentável, aberta e inteligente, 

preparada para oferecer serviços públicos com mais qualidade e 

relevantes para o cidadão; 

✓ Aprimorar e manter acervo de TI via Banco de dados: com 

informações de cunho administrativo e controle do município 

consolidando unidade entre todos os órgãos públicos; 

✓ Ampliar o corpo de fiscalização municipal em todas as áreas e 

atividades realizadas. 

✓ Estimular a participação da sociedade na formulação, na 

implementação, no monitoramento e na avaliação das políticas 

públicas e dos serviços públicos disponibilizados em meio digital; 

✓ Fortalecer a participação social através dos conselhos de políticas 

públicas, orçamento participativo, ouvidoria e audiências 

públicas. 

 

  

    3.2 GESTÃO DE CONTROLE 

A Constituição Brasileira de 1988, previu, especialmente, em seus artigos 70 e 74 

que os poderes executivos e legislativo de cada esfera de govern criariam e manteriam 

de forma integrada Sistemas de Controle Interno para o aprimoramento da gestão 

pública municipal. A ideia de Controle Interno consiste no fato de a própria 

administração pública organizar um sistema de controle sobre seus próprios atos. 
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Projetos/atividades: 

✓ Implantar índices municipal de avaliação da eficiência e 

efetividade dos serviços oferecidos ao cidadão;  

✓ Disponibilizar canal de comunicação para que o florianense 

qualifique através de avaliação, tanto quantitativa como 

qualitativa as políticas públicas implementadas; 

✓ Proporcionar através de instrumentos de planejamento grau de 

confiança para concretizar a eficácia e eficiência na aplicação dos 

recursos públicos; 

✓ Criar aplicativo via ouvidoria municipal, funcionando 24 horas 

por dia para denúncias de descarte irregular de lixo e entulho de 

obras. Pelo celular, o usuário indica qual é o flagrante, ativa a 

opção de GPS e registra fotos e vídeos que será acompanhada full 

time pelo Departamento de Fiscalização e Posturas da secretaria 

de Infra estrutura; 

✓ Disponibilizar aplicativos gratuitos que oportunizem acesso aos 

programas/serviços da secretaria de saúde; 

✓ Criar o Programa de Incentivo Fiscal à Inovação favorável ao 

empreendedorismo, que proponha geração, desenvolvimento e 

atração de negócios para a cidade e estruturação de ambientes 

sustentáveis. 

✓ Garantir confiabilidade da informação financeira; 

✓ Garantir o cumprimento das leis e normas estabelecidas; 

✓ Estabelecer protocolos e procedimentos que deverão ser seguidos 

por todos os servidores; 

✓ Instalar telão eletrônico na praça Dr. Sebastião Martins com a 

movimentação financeira e administrativa da Prefeitura; 

✓ Implantar mecanismos de controles e promoção da ética, visando 

o fortalecimento da gestão e a defesa do patrimônio público. 

✓ Contribuir com o aprimoramento da transparência municipal, por 

meio dos Indicadores Cidade Transparente; 

https://www.treasy.com.br/blog/eficiencia-e-eficacia-na-controladoria
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✓ Promover o comprometimento da gestão pública com a agenda de 

transparência e integridade, por meio da assinatura do Pacto por 

uma Cidade Transparente e Íntegra; 

✓ Contribuir e aprimorar o diálogo com a sociedade civil, por meio 

de oficinas de uma gestão aberta; 

✓ Contribuir com o aprimoramento da relação público-privada, a 

sensibilização e engajamento do setor privado para as agendas de 

integridade, transparência e combate à corrupção. 

✓ Avaliar os servidores por meio de aplicação de práticas cotidianas 

de controle interno, nas quais são instauradas auditoria interna e 

também um sistema de controle que verifique o cumprimento de 

obrigações diárias; 

✓ Monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de 

políticas e planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e 

as expectativas da sociedade. 

 

      3.3. GESTÃO TRANSPARENTE 

Art. 5º - XXXIII – Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 

lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 

O Brasil, a partir de 2011 passou a ter uma lei específica que trata sobre a transparência 

da Gestão Pública, Lei 12.527/2011, significando um avanço na área de controle social 

e transparência da gestão pública. Governos Municipais: a partir do portal da 

Transparência do Governo Federal é possível acessar os portais dos Municípios e tornar 

a gestão mais democrática e participativa. 

Projetos/atividades: 

✓ Aprimorar a divulgação em tempo real de todos os atos da gestão 

municipal; 
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✓ oferecer canais que permitam ao cidadão denunciar 

anonimamente possíveis ações fraudulentas ou contrárias à ética é 

uma atitude que deve ser incentivada e divulgada; 

✓ Garantir ao cidadão o direito de acessar informações de seu 

interesse sempre que lhe for conveniente; 

✓ Criar vínculos de confiança, divulgando dados aos cidadãos com 

foco na confiabilidade, relevância e compreensão das informações 

quanto a execução das políticas públicas; 

✓ Disponibilizar todas as informações sobre a aplicação dos 

recursos municipais em linguagem acessível e de fácil 

compreensibilidade; 

Com este eixo Floriano Inovadora, apresentamos propostas visando a inovação 

como instrumento de desenvolvimento sustentável e inclusivo, com objetivo de usar a 

tecnologia para melhoria na gestão, transparência e agilidade na oferta de novos serviços 

públicos.  Inovações que trará com certeza, melhoria de qualidade de vida para as pessoas 

de nossa cidade. Uma Floriano Inovadora trará consequentemente, estímulo para o 

desenvolvimento em todos os setores, inclusive contribuindo diretamente para uma 

cidade segura. 
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4. FLORIANO SEGURA  

Prioridade: Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança para 

a população;  

           4.1. GESTÃO DA CIDADANIA E SEGURAÇA 

Nos artigos 6º e 144, da Constituição Federal. Estabelece que a segurança 

pública e a defesa da cidadania é um serviço público essencial. Sua prestação é 

dever do Estado, direito do cidadão e de responsabilidade de todos.  

Mesmo que o ordenamento jurídico brasileiro atribua ao Governo Estadual a gestão da 

segurança pública, o município de Floriano vai adotar um planejamento estratégico para 

integrar seus esforços às ações desenvolvidas pelos órgãos responsáveis pela questão. 

Nesse sentido a gestão Joel Rodrigues vai implantar o Plano Municipal Integrado de 

Segurança Pública contemplando as ações que seguem: 

Projetos/atividades: 

✓ Desenvolver em parceria com as Polícias Militar e Civil, políticas 

de segurança preventiva nos bairros e centros comerciais; 

✓ Ampliar o monitoramento por câmeras no centro comercial, nos 

principais acessos aos bairros, avenidas e principais ruas, 

coordenado pela Polícia Militar do Piauí; 

✓ Criar condições de funcionamento efetivo do Conselho de 

Segurança Municipal, fomentando a atuação dos representantes 

das diversas organizações e instituições existentes no município; 

✓ Criação e implantação da Guarda Municipal; 

✓ Apoio institucional e logístico às Polícias Militar e Civil em 

Floriano; 

✓ Apoio efetivo as policias (civil e militar) para combate a furtos e 

roubo de motocicleta; 

✓ Restauração e manutenção permanente da Iluminação Pública 

como fator de conforto e segurança; 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10673132/artigo-144-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


P á g i n a  | 42 

 

 
 

      4.2. GESTÃO DO TRÂNSITO 

Art. 24 Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no 

âmbito de sua circunscrição: I – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito de suas atribuições; II – planejar, projetar, regulamentar e operar o 

trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 

circulação e da segurança de ciclistas; III – implantar, manter e operar o sistema de 

sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; IV – coletar dados 

estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; ... 

Projetos/atividades: 

✓ Implantar semáforos para pedestres, semáforos sonoros, faixas de 

pedestres elevadas e gradil direcionador de pedestres, nos locais de 

grande circulação de usuários; 

✓ Dar continuidade ao projeto de sinalização viária na área central e 

bairros periféricos; 

✓ Ampliar o número de vagas para estacionamento na cidade; 

✓ Reorganizar os pontos de ônibus humanizando o uso do transporte 

coletivo dispondo de acessibilidade para pessoas com deficiências; 

✓ Realizar campanhas educativas de trânsito junto à comunidade; 

✓ Intensificar a fiscalização presencial; 

✓ Formação inicial e continuada para os agentes do trânsito; 

✓ Implantação de ciclovias para estimular o uso de bicicletas para os 

deslocamentos urbanos; 

✓ Formalizar e Regularizar o transporte coletivo nos principais bairros 

do município; 

✓ Todas as ações geram mais que benefícios para a mobilidade urbana 

de Floriano, todas as ações visam promover a humanização do 

trânsito. 

O eixo visto acima, Floriano Segura, tem por objetivo transformar espaços 

públicos de nossa querida Princesa do Sul para uma cidade mais inclusiva, segura e 

acessível para seus moradores e turistas. Com a Gestão Floriano Segura, estamos e 

estaremos trabalhando por uma Floriano de todos e para todos. 
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5. FLORIANO SAUDÁVEL  

Prioridade:  

• Melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, aprimorando todos os 

programas de gestão existentes e desenvolver através do esporte e lazer atividades 

que sejam capazes de gerar qualidade de vida. 

      5.1. GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE 

A Constituição Federal de 1988 assim define em seu Artigo 30: Art. 30. Compete 

aos Municípios ... VII -prestar, com a cooperação técnica e financeira da União 

e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 

Projetos/atividades: 

• Na atenção básica:  

 

✓ Aprimoramento da cobertura, de qualidade e resolutiva, de modo 

universal, dotando-a dos mecanismos para exercer o papel de referência 

para a organização, funcionamento e avaliação de todo o sistema de saúde;  

✓ Reforço de seu papel enquanto porta de entrada no sistema, de caráter 

preventivo e de acompanhamento das condições de saúde da população, 

quando a pessoa não estiver necessitando de algum tratamento específico 

imediato ou emergencial;  

✓ Com o Programa SAÚDE EM MOVIMENTO garantir atendimento 

preventivo a toda população; 

✓ Implantação de Prontuário Eletrônico de Saúde que registrará o histórico 

do paciente e facilitará o atendimento em todas as UBS´s; 

✓ Incentivo às ações de promoção da saúde individuais e coletivas que 

estimulem hábitos saudáveis no âmbito das UBS´s.  

✓ Garantir a humanização no atendimento da rede de saúde pública, 

assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente 

à expectativa da população com a implantação de aplicativos de ouvidoria. 

✓ Construção das UBS nas regiões dos bairros Aparecida Procópio e 

Cajueiro II; 
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✓ Implementar protocolos fixos de ações em caso de Epidemias e Pandemias 

para que as atividades de saúde sejam mantidas sem prejuízo a população; 

✓ Ampliar o acesso da população ao medicamento da farmácia básica; 

✓ Garantir início imediato do tratamento na atenção primária conforme aos 

protocolos do Ministério da Saúde; 

✓ Assegurar o encaminhamento aos serviços especializados sempre quando 

necessário. 

✓ Promover cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de 

saúde e agentes de endemias; 

✓ Realizar o cadastro de 100% da população do município ao sistema do 

SUS e assim constituir a base de dados populacional para que políticas de 

saúde sejam implantadas. 

✓ Implantar o atendimento com hora marcada através do BLOCO DE 

HORAS, onde o cidadão escolhe o melhor horário que lhe convém para 

seu atendimento na UBS garantido assim qualidade na assistência. 

✓ Realizar estratificação de risco familiar das famílias cobertas pela 

Estratégia Saúde da Família que pretende determinar o risco social e de 

saúde das famílias adescritas a uma equipe de saúde, refletindo o potencial 

de adoecimento de cada núcleo familiar. 

✓ Realizar estratificação de riscos das condições crônicas, principalmente os 

grupos prioritários para o Município, Estado e Brasil que são as gestantes 

e crianças, hipertenso, diabéticos e idosos onde terão seu estrato de risco 

identificado que permitirá melhor manejo de suas condições dando uma 

resposta mais efetiva e eficaz às suas necessidades. 

✓ Garantir à gestante de alto risco acompanhamento na APS, com a 

realização de todos os exames de rotina, imunização, medicação 

profilática e orientações, mais o acompanhamento de equipe especializada 

para o manejo das morbidades e outras situações que caracterizam o alto 

risco, com foco no tratamento adequado e na estabilização até o momento 

do parto e nascimento; 

✓ Realizar estratificação de risco também na odontologia que em relação à 

saúde bucal assume uma característica particular, envolvendo o 

atendimento de atenção primária, nas Unidades de Atenção Primária, com 

foco na qualidade, resolubilidade, através de ações de promoção de saúde, 
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prevenção das doenças, tratamento clínico para limitação dos danos e 

sequelas causadas pelas doenças a resolver a sintomatologia bucal do 

cidadão para que haja o tratamento concluído 

✓ Implantação do Pré-natal odontológico da gestante e do parceiro. 

✓ Implantar teste rápido para exames de sífilis e HIV em todas as UBS. 

✓ Descentralização do teste do pezinho para todas UBS; 

✓ Implantação da Puericultura odontológica, onde as crianças menores de 5 

anos tenham acesso aos serviços de saúde e suas necessidades resolvidas. 

✓ Garantir o cumprimento da meta de 95% do calendário de imunização 

consequentemente as campanhas de vacinas as crianças menores de 5 

anos. 

✓ Ampliar o horário de atendimento das UBS em acordo com o programa 

Saúde na Hora do Ministério da Saúde com o objetivo de ampliar a 

cobertura da Estratégia Saúde da Família, ampliar o número de usuários 

nas ações e nos serviços promovidos nas ESF e reduzir o volume de 

atendimentos de usuários com condições de saúde de baixo risco em 

unidades de pronto atendimento e emergências hospitalares.. 

✓ Implantar o Programa Sorriso do bem com assistência odontológica para 

os trabalhadores; 

✓ Realizar qualificação dos profissionais de saúde visando o atendimento 

mais humanizado, seguro, responsável e resolutivo da rede de atenção à 

saúde da população. 

✓ Fortalecimento, qualificação das ações, organização e ampliação da 

Estratégia Saúde da Família. 

✓ Garantir à saúde das mulheres entre 25 a 69 anos a realização de citologia 

oncótica e mamografia conforme o protocolo do Ministério da Saúde. 

✓ Melhoria na atenção à saúde do idoso, principalmente hipertensos, 

diabéticos, acamados, portadores de Parkinson e Alzheimer conforme 

orientação do ministério da saúde, garantindo o acesso através do sistema 

de saúde como atenção primária e serviços especializados, tratamentos, 

acompanhamentos e informações sobre doenças degenerativas, que 

afetam esse grupo social levando em consideração componente clínico-

funcional da Fragilidade Multidimensional; 
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✓ Ampliar ações de capacitação e educação permanente dos profissionais de 

saúde que atuam na atenção básica que se ocupam diretamente do cuidado 

da população de um território sanitário, disponibilizando atualização do 

conhecimento, ferramentas para a gestão da qualidade e tecnologias da 

gestão clínica. 

✓ Fortalecer a equipe multiprofissional na APS com implantação de  fluxo 

que garanta além do atendimento o compartilhamento do cuidado entre a 

APS e AEE com foco na gestão de caso. 

✓ Assegurar a continuidade do Programa de Residência em Saúde da Família 

e Comunidade 

✓ Garantir a organização dos estágios e práticas dos estudantes da área da 

saúde nos cenários da atenção básica com parceria em projeto de extensão 

e pesquisa. 

✓ Estimular a integração ensino-serviço-comunidade a partir do diálogo com 

as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas de Floriano 

(UFPI, UESPI, FAESF e outras) 

 

• Na atenção hospitalar (média e alta complexidade): 

 

✓ Modernizar a Central de regulação para a alocação de procedimentos a 

partir da definição de protocolos de atendimento, regulando prioridades, 

considerando as diversas especialidades médicas;  

✓ Implantação da policlínica municipal com atendimento no modelo de 

atenção às condições crônicas (MACC) com estratificação de riscos pela 

atenção primária e referenciada para a policlínica nas diversas 

especialidades, onde o atendimento se dará através da Atenção contínua 

de cuidados (ACC) que se difere do modelo atual em que o manejo 

adequado das necessidades das pessoas com diabetes, hipertensão, idosos, 

mulher, gestante e criança de acordo com o estrato de risco e utilizados em 

vários países onde os indicadores de saúde são cada vez melhores e a 

assistência a população é qualificada;  

✓ Implantação da triagem neonatal com teste do pezinho, orelhinha e 

olhinhos ao recém-nascido com objetivo fortalecer o cuidado a criança. 
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✓ Redução da fila atual para realização de exames e procedimentos 

especializados através da compra de procedimentos junto ao setor privado:  

✓ Aprimoramento da sistematização do processo de entrega de 

medicamentos e resultados de exames; 

✓ Implantação do Centro de Especialidades Infantis para atendimento a 

crianças portadoras de necessidades especiais 

✓ Garantir a continuidade dos cuidados em saúde bucal da população a partir 

do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO através de referência 

das Unidades de Atenção Primária à Saúde, com ações especializadas nas 

áreas de diagnóstico bucal, cirurgia bucal, periodontia, endodontia, 

reabilitação protética, ortodontia, além do atendimento às pessoas com 

necessidades especiais. 

✓ Ampliar as especialidades médicas á Rede de Assistência a Saúde (RAS) 

como cardiologista, endocrinologista, urologista, ginecologista, 

neurologista, oftalmologia, otorrinolaringologista, proctologista, 

infectologista, pediatra e neuropediatra. 

✓ Aprimorar a assistência/cuidado às pessoas com complicações por 

Hanseníase e Tuberculose 

✓ Estimular o matriciamento e telessaúde para discussão e conduta de casos 

clínicos 

✓ Ampliar a carteira de serviços ofertados de procedimentos e consultas na 

atenção especializada de médicos e de outras profissões (fisioterapia, 

farmacêutico, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, serviço social etc) 

 

5.2   GESTÃO ATRAVÉS DO ESPORTE E LAZER 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como 

direito de cada um...  

Projetos/atividades: 

✓ Cria Lei de incentivo ao esporte; 

✓ Construir, ampliar e modernizar os espaços públicos para a prática 

de atividades esportivas; 
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✓ Ampliar o atendimento da escolinha de esporte do município 

inserindo as modalidades: futebol, vôlei, tênis e badminton; 

✓ Fomentar passeios aquáticos no Rio Parnaiba; 

✓ Realizar atividades recreativas para público infantil; 

✓ Promover e apoiar o esporte amador e profissional; 

✓ Apoiar as ligas de futebol urbana e rural na realização de 

campeonatos de futebol de campo, salão, voleibol, basquetebol, 

etc; 

✓ Apoiar e organizar de forma regionalizada atividades de 

vaquejadas, corridas de prado e pega de boi no mato, em regiões 

como: Amolar, Saco, L3, Ponte de Pedra, etc; 

✓ Continuar realizando passeios ciclistas e apoiar maratonas do 

gênero; 

✓  Continuar fazendo as adequações necessárias nos campos de 

várzeas nas Zonas Urbana e Rural; 

✓ Continuar disponibilizando material esportivo para o esporte 

amador – (Bolas, equipes, redes para as traves do goleiro, apitos, 

troféus, premiações, etc; 

✓ Apoiar o transporte de animais cavalgada quando da realização de 

vaquejadas, corridas de prado e pega de boi no mato; 

✓ Incentivar o desporto feminino apoiando e criando competições 

específicas; 

Floriano Saudável é o eixo com o grande objetivo de trabalharmos mais ainda com 

estratégia e prática para a promoção da saúde, proporcionando melhoria na qualidade de 

vida da população florianenses, com mais saúde, esporte, lazer e mais vida saudável para 

todos. 
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6. FLORIANO CIDADÃ  

Prioridade:  

Implantar políticas públicas de desenvolvimento humano e social, que seja capaz de gerar 

qualidade de vida, emprego e renda de modo sustentável. 

6.1. GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento 

nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Projetos/atividades: 

✓ Intensificar programas de cuidados da pessoa em situação de risco. 

✓ Planejar ações de promoção social, tendo como centro a família, e 

a comunidade como parceiras na construção de uma sociedade 

comprometida com o bem comum. 

✓ Fortalecer e ampliar o atendimento dos programas contra todas as 

formas de violência familiar, abuso, maus tratos, exploração 

sexual. 

✓ Implantação de políticas públicas municipais destinadas à 

promoção da igualdade racial e contra qualquer discriminação; 

✓ Continuar valorizando os Conselhos Municipais de Políticas 

Públicas e Defesa de Direitos, como conquistas da sociedade e 

instrumentos operacionais, são importantes para o gestor; 

✓ Viabilizar recursos e firmar parcerias com o Sistema S (SENAC, 

SENAI, SESC, SESI, SENAR, SENAT) para a capacitação 

profissional, com a finalidade de gerar emprego e renda, e 

conquista da cidadania; 

✓ Trabalhar a construção de um sistema de informação municipal que 

possibilite o mapeamento, identificação e alimentação das 
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vulnerabilidades e riscos sociais a partir dos territórios de 

referência dos CRAS; 

✓ Ampliação, estruturação (recursos humanos, equipamentos) e 

fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial; 

✓ Ampliar políticas de inclusão para portadores de deficiência e 

mobilidade reduzida; 

✓ Ampliar o programa “Aprender Sempre”, com a ofertas de cursos 

voltados para os assistidos pelos programas sociais, em diversas 

áreas como espiritualidade, informática e manutenção da saúde; 

✓ Criar o programa Floriano “Livre das Drogas”; 

✓ Ampliar e aperfeiçoar a rede de atendimento às mulheres vítimas 

de violência; 

✓ Fortalecer ainda mais o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; 

✓ Primar pelo fortalecimento da proteção social da criança e 

adolescente no âmbito da família, de modo a garantir a proteção 

integral às situações de vulnerabilidade e/ou risco social.  

✓ Propor programa de orientação para prevenção de alcoolismos e 

drogas; 

✓ Melhorar a capacitação dos conselheiros tutelares para atuação e 

efetiva e correta de suas funções; 

 

6.1.1 POLITICAS PÚBLICAS PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  

 

✓ Criar grupo de serviços especiais de prevenção e atendimento médico e 

psicossocial às crianças e adolescentes vítimas de negligência, maus-

tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

✓  Difundir programas destinados a prevenir ou abreviar o período de 

afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito 

à convivência familiar de crianças e adolescentes;  

✓ Realizar campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de 

crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, 

especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com 
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necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de 

irmãos.  

✓ Atividades socioeducativas em espaços abertos para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

 

6.1.2 POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES  

 

✓ Criar o conselho municipal de mulheres; 

✓ Aperfeiçoar mecanismo legal para inclusão de mulheres vítimas de 

violência e seus dependentes com prioridade em programas sociais de 

habitação e geração de emprego e renda; 

✓ Ampliar/promover campanhas sobre denúncias e alertas dos vários tipos 

de violências contra as mulheres; 

✓ Promover campanhas de geração de emprego e renda através de estímulos 

fiscais para empresas que contratarem mulheres e/ou as mantiverem por 

no mínimo dois anos após a licença maternidade; 

✓ Intensificar e promover ações de ampliação ao Programa de Atenção 

Integral a saúde da mulher; 

✓ Fomentar o empreendedorismo feminino. 

✓ Implantar gabinete móvel para dar voz a mulher, promovendo rodas de 

conversas com Psicologo, Assistentes Sociais e Profissionais da área de 

direito; 

✓ Criar o programa escuta on line para orientação a mulheres em situação de 

vulnerabilidade famíliar; 

 

6.1.3 POLITICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS  

 

✓ garantir a acessibilidade ao meio físico, ao transporte, à comunicação, 

educação e à informação, sem exceção, com isso possibilitar que as 

pessoas com necessidades especiais usufruam de seus direitos em 

equiparação de oportunidades, exercendo com total plenitude seus direitos 

de cidadania, de participação social; 
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✓  Consolidar parcerias com o estado para intensificar a concessão de órteses 

e próteses, ampliando a cobertura de atendimento; 

 

6.1.4 POLITICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE  

 

✓ Fortalecer a atuação do Conselho tutelar quanto a atenção 

especializada ao jovem em idade escolar e em convivência com 

adultos abusivos; 

✓ Implementação de políticas de promoção do jovem nas áreas do 

trabalho, emprego e renda, cultura e comunicação, educação e 

saúde,  

✓ Implantação do Programa Nacional “Estação Juventude 2.0” em 

Floriano, contemplando aspectos como empreendedorismo, saúde, 

esporte, entre outras diversas atividades que serão desenvolvidas 

para os jovens da cidade; 

✓ Criação de um centro técnico de reabilitação para jovens 

dependentes químicos de até 29 anos, com um número limitado de 

12 vagas, visando a preparação técnica, trabalhando a prática do 

esporte, além do tratamento específico para esses jovens 

dependentes. Durante a estadia dos jovens no centro, os mesmos 

desenvolveriam atividades em estilo cooperativa, que 

contribuiriam para custear os gastos que eles dariam, com 

alimentação, medicação, higiene etc. 

✓ Ofertar cursos, palestras e realizar eventos inclusivos, trazendo 

intérpretes de libras e disponibilizando apostilas em brainly para os 

alunos, em cursos virtuais e presenciais, além da realização de 

todos os eventos em locais com acessibilidade, pensando nos 

jovens cadeirantes que possuem necessidades específicas. 

✓ Fomentar parceria com as escolas de nível estadual, em 

desenvolvimento de projetos, e no aumento de sua participação nos 

eventos municipais, além da realização de revisões on-line que 

ocorrerão todos os meses com professores de várias regiões, no 

intuito de melhor prepará-los para o Enem e outros vestibulares. 
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✓ Ofertar cursos para o ensino de idiomas uma vez por ano, com a 

estimativa de 20 vagas, garantindo total inclusão aos jovens 

contemplados. 

✓ Oferecer cursos e formação para o jovem do campo, fomentando 

ações empreendedoras e favorecendo a participação em eventos 

municipais juvenis. 

 

6.1.5 POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA IDOSOS 

  

✓ Garantir atenção adequada e digna para a população idosa de nosso 

município; 

✓ Estabelecer estratégias para a promoção de saúde e assim promover 

o envelhecimento saudável e ativo; 

✓ Preparar espaços públicos com equipamentos para atividades 

físicas; 

✓ Estimula a criação de novos espaços de convivência, que incluem 

grupos de dança e exercícios, como Pilates, caminhada e 

hidroginástica, viagens turísticas, teatros, cursos, entre outros; 

✓ Promover o conhecimento a respeito dos idosos e fortalecer as 

redes de atenção, através de campanhas educativas;  

✓ Estimular o aprendizado de idosos com acesso digital;  

✓ Promover atividades culturais e esportivas de inclusão do idoso que 

estimulem o movimento, a convivência e a participação social. 

 

6.1.6 POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA PROMOÇÃO DA     

IGUALDADE RACIAL  

 

✓ Promover por meio de acesso diferenciado a igualdade de 

oportunidade, de tratamento, assim como promover a inclusão dos 

grupos discriminados racialmente em áreas onde eles são sub-

representados em função da discriminação em face da sua cor, raça 

e etnia; 

✓ Incentivo à capacitação para apoio ao empreendedor negro. 
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✓ Criar um núcleo formulador, coordenador e articulador de políticas 

públicas para a consecução dos objetivos de reduzir, até sua 

completa eliminação, as desigualdades econômico-raciais que 

permeiam a sociedade em nosso município; 

✓ Garantir o acesso da população negra e da sociedade em geral a 

informações e idéias que contribuam para alterar a mentalidade 

coletiva no que diz respeito ao padrão das relações raciais 

estabelecidas no Brasil e no mundo.  

✓ Defender ações afirmativas, da igualdade de oportunidades e das 

políticas para um governo de promoção da igualdade racial que 

passa a ser traduzida por medidas tangíveis, concretas e 

articuladas; 

✓ Estimular a criação e a ampliação de fóruns e redes em nosso 

município que não só participem da implementação das políticas 

de promoção da igualdade racial como também de sua avaliação 

em todos os níveis; 

✓ Realização da Feira Nacional da Cultura Negra para mobilizar 

grupos culturais e empreendedores para Floriano; 

✓ Fortalecer a semana da Consciência Negra com incentivos às 

atividades culturais e científicas de pesquisa e publicações com 

concursos e premiações na área de produção científica; 

✓ Mapeamento das possíveis comunidades isoladas para 

implementação de projetos com investimentos em infraestrutura; 

✓ Criar e implantar o Selo “Empresa Amiga dos Direitos Humanos”; 

Floriano Cidadã tem a clareza dos direitos e também dos deveres de cada cidadão. 

Uma cidade que proporcionará sempre aos seus munícipes, melhores trabalhos para assim 

ajudar com muita competência aos seus filhos, a exercerem bem sua cidadania. Trará 

sempre trabalhos em prol dos florianenses que se orgulhará sempre mais de morar em 

Floriano e de expressar sempre como cidadão florianense o amor pela Princesa do Sul. 
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ORGONOGRAMA 
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Conclusão  

        Nesse atual plano para a gestão municipal, colocamos o cotidiano das pessoas 

como tema prioritário de governo, aproximando-o dos cidadãos, procurando sempre 

assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e 

acompanhamento para toda a máquina municipal. 

             Nosso caminho, portanto, será incluir a participação social como diretriz de 

governo através de diversos mecanismos de diálogo com a população estabelecendo 

assim uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e federais.  

Valorizando e desenvolvendo os serviços públicos prestados pela Prefeitura com o 

mesmo padrão de qualidade para todos os munícipes.  

        No desenvolvimento prático do plano de governo, sempre potencializar por parte 

de todas as secretarias a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias 

com o setor privado e outras esferas de governo. Como diz  Abraham Lincoln: “A 

democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo.” Portanto, assim será o trabalho 

de todo esse plano de governo, respondendo sempre os anseios do nosso povo com “Um 

governo a serviço do povo com a missão de fazer mais e melhor”.  
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