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INTRODUÇÃO 

 

              Apresenta-se em linhas gerais as principais propostas da candidata a Prefeita Ana 

Cleide, o Vice-Prefeito, Allan Barbosa e da Coligação “POR AMOR A FLORIANO”, 

composta pelos partidos Democratas, PSL, PTB, PRTB e Podemos para a administração 

municipal no período 2021-2024 da cidade de Floriano, no estado do Piauí, porta de 

entrada para os Cerrados Piauienses. 

              Pautado na valorização, reconhecimento e exigência pública de gestões dignas e 

honestas resgataremos o orgulho e o privilégio de ser florianense nascido ou por escolha. 

Acreditamos em mudanças e inovações factíveis e concretas que venham desenvolver e 

melhorar o município. 

             Precisamos planejar e preparar o desenvolvimento, não só para esta gestão, mas 

para as próximas décadas, construindo e edificando o sonho de ser novamente uma das 

melhores cidades do Piauí em qualidade de vida, crescimento econômico e gestão 

participativa. 

             Desataca-se a necessidade de revisão do Plano Diretor do Município de Floriano, 

instituído pela Lei nº 416/2007 de 23 de abril de 2007, que se encontra com treze anos de 

elaboração e carece urgentemente de uma revisão nos seus aspectos estruturais para 

adequação a realidade atual do país e do município.  

              A maior riqueza natural do município, o Rio Parnaíba e sua localização estratégica 

na região central do Piauí próximo ao Maranhão, Tocantins e o estado da Bahia serão 

devidamente aproveitadas com eficiência gerando desenvolvimento e consequentemente 

emprego e renda.  

             A educação, a saúde e a atividade agrícola, vocações do município de Floriano 

serão implementadas e modernizadas com auxílio da tecnologia.  

             Os patrimônios históricos e culturais do município serão cuidados e preservados 

para contar nossa história as futuras gerações. 

             A prevenção e o tratamento das doenças causadas pelo uso de tóxico, as doenças 

psicossomáticas, psiquiátricas serão entre outras medidas combatidas com a prática de 

esporte e entretenimento em locais saudáveis e preparados, assistidos por profissionais 

tanto na cidade, quanto no interior. 

             Incentivo aos artistas da terra e a arte, promovendo a cultura e o lazer.               

            Modernização do município com zona de internet livre, inclusive na zona rural. 

Utilização de energia de fontes renováveis e informatização dos serviços públicos 

possibilitando mais controle e integração dos serviços oferecidos. 

             A implantação da ouvidoria digital, um canal direto do povo com a Prefeita para a 

resolução eficiente e mais ágil dos problemas que atingem a população.  

             Necessitamos de um crescimento sustentável e duradouro, assim nosso município 

será socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto.   
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             Não há sustentabilidade ambiental sem considerar a questão social e o respeito ao 

ser humano. Um município socialmente justo se constrói com a melhoria da qualidade de 

vida da população, com políticas públicas voltadas para o desenvolvimento humano e com 

a diminuição das diferenças sociais. 

             Economicamente viável, ao proporcionar o acesso à ciência e a tecnologia, 

mantendo uma política transparente, eficiente e justa nas compras públicas, administrando 

e investindo os recursos públicos, ratificando assim os preceitos da Constituição Federal na 

exigência de prestação de serviço com qualidade. 

             Ser ambientalmente correta implica estar ligada ao uso sustentável dos recursos 

naturais, à redução e destinação final adequada dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, à 

reciclagem dos materiais e da energia, ao uso de tecnologias limpas, à educação ambiental, 

bem como regras claras de proteção ao meio ambiente e fiscalização. Com o meio 

ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida, e, a economia não se 

desenvolve satisfatoriamente. 

             Só atingiremos os objetivos de desenvolvimento humano almejados quando a 

população estiver ciente da necessidade e da importância de exercer sua cidadania, além de 

exercê-la com satisfação, determinação e sabedoria. 

             Apresentamos a seguir propostas para cada uma das principais áreas de foco deste 

Plano de Governo, que retratam o anseio de uma gestão comprometida com a população 

florianense.            
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01 – INFRAESTRUTURA 

 

 Descentralização dos serviços de manutenção da infraestrutura do município com a 

criação de 3 Superintendências de Desenvolvimento Urbano-SDU como forma de 

agilizar os atendimentos a população nas áreas de limpeza urbana, iluminação 

pública, recuperação de pavimentação, tapa buracos, capina, lavanderias públicas, 

dentre outras. Sendo SDU-Leste, SDU-Oeste, e SDU-Zona Rural;   

 Realização de obras de pavimentação poliédrica em bairros que ainda carecem de 

pavimentação e em localidades rurais;  

 Aumentar a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto, mesmo com a obra do 

esgotamento já ter avançado em mais de 50% da obra até o presente momento não 

entrou em operação mesmo parcialmente o que mostra que houve falta de 

planejamento na execução da obra;  

 Construção do Matadouro público;  

  Reforma do mercado municipal de maneira a garanta higiene e qualidade nos 

produtos oferecidos aos consumidores, bem como condições de armazenamento e 

comercialização para os agricultores familiares;  

 Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento correto 

dos resíduos;  

 Reforma e ampliação do cemitério;  

 Construção de casas populares no Programa Casa Verde e Amarela;  

 Manutenção das estradas do município, pela importância no transporte da produção 

agrícola do município e mobilidade dos moradores das diversas localidades;  

 Asfaltamento de ruas de acesso aos bairros e equipamentos públicos, como também 

nas ligações entre bairros e rotas do transporte coletivo;  

 Reforma e modernização das praças públicas transformando-as em espaços de 

convivência e lazer o que implica em implantar equipamentos esportivos e 

recreativos, bem como na arborização e embelezamento, sempre assegurando 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais; 

 Construção de pontes que possam interligar bairros e regiões a exemplo da ligação 

entre Conjunto Gabriel Kalume ao Bairro Irapuá II, da Rua Antonino Freire a Av 

Dirceu Arcoverde, facilitando o acesso. 

 Implantar ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, interligando os bairros, com o objetivo 

de valorizar o meio de transporte não motorizado, buscando assim, poluir menos, 
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desafogar o trânsito e promover uma maior segurança aos inúmeros ciclistas de 

Floriano que utilizam esse meio de transporte seja para se locomover ou como 

alternativa de entretenimento;  

 Incentivar a implantação de calçadas ecológicas, com aplicação de arborização, 

ajardinamento e pisos drenantes, buscando melhorar a sustentabilidade da cidade e 

valorizar os espaços verdes;  

 Revisar o Plano Diretor Municipal, buscando compatibilizar a ocupação do solo 

urbano com diretrizes que assegurem o desenvolvimento sustentável e a 

acessibilidade universal.  

 Montar equipe de fiscalização referente ao código de posturas do município como 

também a legislação referente ao código de obras existente; como ferramenta 

normativa para realização de obras; 

 Revitalizar a iluminação pública nas praças e nos principais bairros, conjuntos 

habitacionais e logradouros, com a implantação de tecnologia inovadora em led e, 

quando possível, implantar placas solares, trazendo uma eficiência energética, que 

garanta uma iluminação pública de qualidade, oferecendo equipamentos mais 

resistentes contra depredações e lâmpadas mais fortes e mais resistentes; 

 Gestão junto aos governos estadual e federal para asfaltamento da estrada do 

povoado Manga, o que possibilitará o fluxo turístico, para isso será necessário a 

construção de uma pousada para receber visitantes que se dirigem a esse balneário 

onde as atividade de turismo pesqueiro e lazer, possam gerar renda e oportunidade  

para a população local. 

 Recuperação de todos os Chafarizes e Lavanderias do município que 

indistintamente todos se encontram deteriorados, a exemplo da Vila Leão e Amolar 

e outros, para trazer à dignidade a população atingida.  

  Instaurar o Plano Diretor de Padronização de Calçadas, observando as normas 

técnicas de acessibilidade, normatizando as calçadas municipais para uso dos 

pedestres; 

 Construir Banheiros Públicos para a comunidade, devidamente vigiados; 

 Fortalecer o sistema municipal de defesa civil, criando uma estrutura capaz de 

prevenir e minimizar os impactos negativos de catástrofes naturais;  

 Gestão junto aos governos estadual e federal para expandir a malha do anel viário de 

Floriano, inclusive com as duplicações da BR-230 até o posto da Policia Rodoviária 

Federal e na BR-343, até o parque de exposição; 
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 Gestão junto aos governos estadual e federal para construir a Praça de Eventos de 

Floriano e o novo parque Beira-Rio, que redefinisse de forma visual a nossa posição 

de liderança regional. Modernidade, lazer, entretenimento e recuperação do parque 

já existente.  

 Gestão junto aos governos estadual e federal para restauração do Estabelecimento 

Rural São Pedro de Alcântara (primeira edificação da cidade), abrigando museu, 

café, casa de cultura, e artes etc. e compondo um painel cultural e de lazer com o 

Parque Beira-Rio, incrementando os nossos atrativos turísticos; 

 Gestão junto aos governos estadual e federal para ampliação da Avenida Fauzer 

Bucar ligando a Br-230 ao anel viário; 

 Gestão junto ao Governo Federal e Dnit- Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes, para a construção do novo arco rodoviário ligando a Br-230 a Br-

343 e PI 140; 

 Instalar Pontos de Acesso à Internet Grátis em pontos estratégicos da cidade; 

 Criar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana Integrada, baseando-se em estudos e 

diagnósticos de engenharia de tráfego; 

 Atrair empresas de transporte coletivo e promover a organização do Serviço de 

Transporte Urbano de Floriano; 

 Propor a Câmara Municipal, legislação sobre horários para tráfegos de Caminhões 

no centro e níveis de ruído no município para todos os veículos; 

 Criar a Rotatividade Municipal para Estacionamento, com áreas limitadas por tempo 

de estacionamento, passíveis de multas; 

 Criar Praças de Lazer, postos de saúde e escolas nos conjuntos habitacionais, para 

uma melhor qualidade de vida dos moradores locais; 

 Implantação do terminal de embarque e desembarque do transporte alternativo de 

Vans. 

 

02 – SANEAMENTO BÀSICO (ESGOTO, ÁGUA E RESÍDUO SÓLIDO) MEIO 

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. 

 

 Ampliar para 100% o atendimento da população urbana com abastecimento de água 

tratada, realizando a implantação de rede nas novas construções municipais;  
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 A revitalização e preservação dos riachos que cortam a cidade de Floriano, a 

exemplo do Riacho Vereda Grande, Riacho do Leite, Riacho Irapuá, Riacho Canoas, 

da Onça e do Gato, bem como do rio Parnaíba, promovendo a correta destinação dos 

esgotamentos sanitários, eliminando ligações diretas e clandestinas promovendo a 

despoluição e corrigindo o crime ambiental praticado atualmente; 

 Expandir o serviço de abastecimento de água para a zona rural do município;  

 Elaborar e implementar o Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica que 

abastece a cidade;  

 Realizar o monitoramento constante da vazão do rio Parnaíba, desenvolvendo ações 

para minimização de impactos ambientais e danos ao recurso hídrico;  

 Concluir as obras do sistema de esgotamento sanitário municipal, visando promover 

a universalização para atingimento de 100% da cidade;   

 Prestar assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas 

individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda em locais 

sem cobertura de rede coletora, consoante com a disciplina da Lei Federal nº 

11.888/08;  

 Elaborar projeto para implantação de unidades sanitárias (sanitários, lavatórios e 

duchas) ou projetos de sistemas coletivos alternativos, na zona rural do município, 

que por razões técnicas não possuirão viabilidade de integração à rede pública de 

coleta e tratamento de esgotos;  

 Estabelecer critérios para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento 

sanitário (coleta, tratamento e disposição final), para regularização de novos 

loteamentos, respeitando as limitações ambientais, normativas e técnicas que 

envolvem estes projetos e obras, considerando as bacias de contribuição e o arranjo 

espacial atual;  

 Conscientizar a população por meio de campanhas educativas sobre a importância 

da regularização das ligações na rede de esgoto e consequências negativas das 

ligações irregulares;  

 Realizar o constante monitoramento do lançamento de efluentes domésticos ou 

industriais no corpo hídrico receptor, respeitando as diretrizes estabelecidas nas 

Resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011; 

 Elaborar estudo para geração de energia através do biogás proveniente das estações 

de tratamento de esgoto;  
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 Realizar o reuso agrícola do lodo gerado nas estações de tratamento de esgoto, 

respeitando os limites de concentração dos componentes, estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/2006; 

 Elaborar um plano de drenagem através dos estudos das bacias e córregos que 

cortam o município; 

 Ampliação das obras de Drenagem Urbana, a exemplo da Fauzer Bucar, para o 

correto direcionamento das enxurradas provenientes das chuvas, e urbanização e 

canalização de riachos existentes no município; 

 Implantação do Aterro Sanitário, em área condizente e apropriada, com a 

capacidade de 150 toneladas/dia de resíduos sólidos, tirando da população à 

presença do atual lixão;  

 Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme diretrizes 

estabelecidas no Marco Regulatório do Saneamento Básico com foco na reciclagem 

e coleta seletiva; 

 Criação de mini usinas de compostagem em povoados do município, introduzindo o 

descarte seletivo dos resíduos sólidos; 

 Com a grande demanda de resíduos sólidos, vamos oferecer capacitação técnica 

para cooperados do aterro sanitário a ser implantado;  

 Colocar, nas principais praças e espaços públicos, coletores de lixo seco e de lixo 

molhado, criando assim, a cultura da separação do lixo na cidade para, 

posteriormente, ser implantado o Sistema de Coleta Seletiva nas residências, tanto 

na área urbana como rural;  

 Criação do Parque Ambiental Regatas, contendo muita vegetação, quiosques para 

venda de frutas, sucos, lanches, trilhas para pedestres e ciclistas, sala para aulas de 

educação ambiental pratica de esportes, viveiros de mudas e etc.;  

 Criar o Programa Municipal de Educação Ambiental em parceria com a Secretaria 

de Educação, para desenvolvimento de conteúdos no Currículo Municipal; 

 Implementar o programa Hortas Orgânicas Comunitárias, urbanas, trabalhando a 

ocupação de pessoas e geração de renda. Parcerias com escolas para merenda 

escolar; 

 Procurar implantar o Programa Floriano Solar, atraindo empresas produtoras de 

energia solar e criando áreas de captação tipo usina solar para reduzir gastos com a 

energia do município tanto na iluminação pública como nos demais prédios 

públicos; 
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 Aprimorar o Programa Municipal de Coleta de Resíduos Sólidos; 

 Criar em todos os bairros os Eco-Pontos ou Pontos de Coleta Seletiva de Resíduos 

para executar o Programa de Coleta Seletiva Municipal para resíduos sólidos secos, 

pilhas e lixo eletrônico; 

 Apoiar e organizar a Cooperativa de Catadores do município; 

 Redirecionar os pagamentos das taxas das licenças ambientais do município para o 

Fundo Municipal do Meio Ambiente com objetivo de viabilizar as ações e projetos 

da SEMAN, além de sua reestruturação como compra de veículos, equipamentos, 

novas contratações e qualificação dos fiscais; 

 Fomentar o ICMS Ecológico; 

 Viabilizar o Projeto Trocas Ecológicas, trazendo equipamentos (máquinas) que 

transformam resíduos em benefícios como trocar latas por vale transporte ou 

garrafas pet por ração animal; 

 

03 – DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

 Garantir a manutenção das estradas para que os nossos produtores possam escoar a 

produção e se deslocarem para o centro da cidade com conforto e segurança – Criar 

um planejamento anual de recuperação de estradas; 

 Implantar Programa Saúde do Trabalhador Rural com Medicina preventiva nas 

comunidades; 

 Fazer Reuniões periódicas nas comunidades para definir, junto com a população, as 

prioridades e as ações que eles elencarem;  

 Retomada produtiva de todos os projetos de irrigação existentes no município, a 

exemplo do projeto Casulo e Bom Jardim. 

 Criação de patrulhas mecanizadas, para atender o produtor rural. 

 Sistemas simplificados de abastecimento d’água na zona rural, bem como a 

construção e recuperação das lavanderias existentes. 

 Levar as comunidades rurais agua de qualidade, pois a ocorrência de salinidade da 

agua ainda é uma constante em diversas localidades da zona rural como na zona 

urbana, como exemplo a água impropria para consumo da localidade; 
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 Criação do Programa Municipal de Melhoria e Manejo genético, com objetivo de 

auxiliar os produtores de leite e de gado de corte a aumentar a produtividade e a 

renda – Parcerias com EMBRAPA; 

 Possibilitar ida de agricultores a feiras e eventos do setor na busca por parcerias 

tecnológicas e informações que permitam melhorias nas culturas, propriedades e 

lucratividade; 

 Ampliação dos programas de educação e capacitação para o fortalecimento dos 

agricultores, transformando-os em empreendedores do agronegócio, com efetivos 

resultados financeiros – Contar com parcerias do SEBRAE e BANCO DO 

NORDESTE; 

 Facilitar o serviço de inspeção municipal, para que os produtos agrícolas, 

produzidos na propriedade rural estejam dentro dos padrões de segurança alimentar 

e possam ser comercializados em Floriano e região; 

 Expandir o sinal de internet para a zona rural do município; 

 Criar um programa de proteção de nascentes, garantindo a qualidade da água nas 

propriedades rurais – PARCERIA CODEVASF; 

 Implantar/Ampliar o programa de compra direta de merenda escolar do produtor 

rural, com auxílio técnico e outros incentivos aos pequenos produtores; 

 Apoiar a implantação de novas agroindústrias, envolvendo cooperativas, 

associações de agricultores, clubes de mães e outros grupos organizados, 

especialmente para o aproveitamento de matéria prima existente no município; 

 Implantação de Arranjos Produtivos Locais (APL) para desenvolvimento de 

atividades inerentes as características locais de cada região; 

 Fazer um grande CENSO da produção do Município para que possamos quantificá-

la, e assim traçar metas e planos de ação com maior efetividade;  

 Levar capacitação de associativismo e cooperativismos para as comunidades rurais;  

 Aumento no atendimento ao produtor a partir do aparelhamento da Secretaria 

Municipal de Agricultura;  

 Transferência de tecnologia por meio de capacitação técnica da equipe da Secretaria 

Municipal de Agricultura;  

 Incentivar os produtores ao uso das tecnologias agropecuária tais como: 

mecanização, adubação, calagem. 

 Elaborar o Plano Diretor Rural, para criar estratégias de desenvolvimento rural; 
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 Oferecer Oficinas de Capacitação aos produtores rurais do município para melhoria 

da produção e oferta de produtos de maior qualidade à população de Floriano; 

 Estimular o uso racional do Rio Parnaíba para a produção de produtos 

hortifrutigranjeiros, piscicultura (criação de peixes em tanque rede, entre outros); 

 Adquirir kits de irrigação familiar para as pequenas produções ribeirinhas ao Rio 

Parnaíba e de outras localidades; 

 Promover a abertura de novos poços e implantação de pequenas barragens, açudes, 

perenização de rios e riachos, construção de pontes, com o objetivo de implementar 

e fomentar o escoamento da produção no campo; 

 Expansão da energia rural, mediante a criação de projetos de eletrificação, parques 

de energia solar, com o fim de implementar a produção e a melhoria de vida do 

homem do campo; 

 Estimular o uso de energia alternativa, com prioridade para energia solar; 

 Apoiar as comunidades rurais, inclusive oferecendo assessoria técnica, criando a 

figura do Agente de Desenvolvimento Rural; 

 Estimular a criação do Banco de Sementes Comunitárias; 

 Estimular investimentos na economia rural, fomentando a criação de pequenas 

agroindústrias; 

 

   04 – EDUCAÇÃO 

 

 O município deve trabalhar a permanência dos alunos no sistema de ensino, 

principalmente os sistematicamente excluídos como população de baixa renda, da 

zona rural, crianças trabalhadoras e crianças de rua, jovens, adultos e idosos não-

alfabetizados. Dessa forma, pode ser criado um departamento especial para 

acompanhamento desses alunos durante o ano dentro da própria Secretaria de 

Educação. 

 Criar bibliotecas, informatizá-las, climatizá-las, inserir salas de vídeo, espaços 

individuais e em grupos para estudos, auditório para palestras e oferecer cursos 

grátis; 

 Inserir salas de informática com tutor para auxilio em Cursos On-line Grátis para os 

alunos da rede municipal de ensino; equipar as escolas municipais com materiais 

didáticos adequados, tais como: democratizar o acesso a Internet aos alunos da rede 
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pública; implantação de novos laboratório de ciências e informática; oficinas 

profissionalizantes etc. Para tanto, os profissionais responsáveis serão capacitados, 

por meio da promoção de cursos; 

 Desenvolver em parceria com outras instituições um projeto voltado a transformar 

Floriano em uma Cidade Tecnológica, em parceria com as Universidades existentes 

no município com o fortalecimento de ações na   a utilização de ensino tecnológico, 

cursos, e apoio na implantação de empresas Startup que é uma ideia de empresa  

nascente voltado ao desenvolvimento de  tecnologia e inovação que tenha como 

objetivo desenvolver e aprimorar um modelo de negócio. As startups tem 

capacidade de desenvolver produto ou serviço inovador.na geração de conhecimento 

e geração de tecnologia; 

 Expansão da rede escolar municipal, culminando com a implantação de escolas de 

tempo integral e creches, em consonância com as necessidades da população; 

 Firmar de convênios com a Secretaria Estadual de Educação e outros órgãos 

governamentais, visando à recuperação das escolas públicas do Estado do Piauí que 

se encontram atualmente abandonadas transformando-as em creches e escolas de 

educação infantil; 

 Criar Centros de Leituras nos bairros e nas localidades de Floriano inclusive criando 

a Biblioteca Virtual e a Biblioteca Intinerante; 

 Dotar as escolas municipais de estrutura e espaços adequados para práticas 

esportivas; 

 Oferecer Transporte Escolar Regular de qualidade com ar-refrigerado, como 

garantia de frequência e permanência dos alunos, cumprindo diariamente horários 

pré-estabelecidos; 

 Criar convênios com empresas de ônibus, mototáxis ou vans e até barcos para a 

criação do Passe Escolar Municipal Gratuito; 

 Reduzir reprovação e evasão escolar através da Recuperação Continuada ao longo 

do ano, fora do horário escolar, mas na sala de aula; 

 Elaborar Projetos Pedagógicos como oficinas, laboratórios, programas de 

informação e educação ambiental e outros para desenvolver o comportamento 

social; 

 Estimular e incentivar os melhores alunos com prêmios, viagens, cursos, bolsas de 

estudos e outros meios de recompensa pelos esforços e posições alcançadas; 
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 Construir uma rede própria de Pré-Escolas e/ou Creches ou estabelecer parcerias 

com instituições da sociedade civil para receber os filhos de trabalhadores e alunos 

municipais; 

 Oferecer estágios para alunos concludentes de cursos superiores na área de educação 

trabalharem o analfabetismo de jovens e adultos, por exemplo, em turmas especiais; 

 Melhorar estruturas e cuidados aos alunos portadores de Necessidades Especiais; 

 

 Valorizar o profissional de educação com remuneração justa, quadro de carreira para 

incentivo de desempenho, oferecer prêmios como viagens e cursos aos melhores do 

ano; 

 Criar a Política Municipal de Educação Integrada; atualizar o Plano Municipal de 

Educação (PME),  com uma Comissão Revisora do PME; 

 Criar o Centro de Capacitação dos Profissionais de Educação (CECAPE), 

oferecendo cursos de relevância aos profissionais de educação e outros, em todas as 

esferas; 

 Criar no CECAPE o Departamento de Pesquisas e Inovações Educacionais para 

implementação e disseminação do uso de novos Recursos Educacionais; 

 Criar, por segmento, o Prêmio formação Educacional “Professor(a) X”, nome a ser 

escolhido entre os profissionais da educação de nossa cidade, em reconhecimento 

aos talentos e serviços prestados pelos melhores profissionais da educação pública 

municipal; 

 Implantar a Escola Municipal de Idiomas, com cursos que podem ser presenciais ou 

on-line, junto à rede municipal de ensino; 

 Trazer de volta o Projeto Jogos Escolares Municipais, com toda a rede escolar; 

 Criar o Programa Municipal de Educação Musical; 

 Aprimorar o Programa Municipal de Alimentação Escolar, visando alimentação 

saudável, agricultura orgânica de pequenos produtores familiares apoiados pela 

própria prefeitura; 

 Criar o Programa Municipal do Voluntariado Educativo, com múltiplas atividades 

no Dia Anual de Ações Voluntárias; 

 Criar o Programa Municipal de Apoio Psicopedagógico para os pais e familiares de 

estudantes da rede; 

 Garantir a criação, o funcionamento e apoiar os Grêmios Estudantis em todas as 

escolas; 
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 Celebrar convênios de cooperação com Editoras e Livrarias para que os professores 

da rede tenham acesso a descontos em livros e materiais pedagógicos; 

 Implantar o Projeto Xadrez na Escola, que estimula o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, como: atenção, disciplina, memória, concentração, 

raciocínio lógico, inteligência e imaginação; 

 Informatizar o Sistema de Lançamento de Faltas e Notas para que seja fácil, prático, 

rápido e eficiente para os professores lançarem e os alunos terem acesso; 

 Criar o Plano Municipal de Educação em Artes, com incentivos à dança, música e 

teatro, com mostras culturais e artísticas e/ou festivais nas escolas; 

 Adequar o município para cumprir as metas estabelecidas nos planos e projetos do 

governo federal para a educação; 

 Promover olimpíadas de matemática, feira de ciências, concurso de soletração e 

poesia, dentre outras; 

 Implantar Sistema de Gestão Escolar, integrado com os demais órgãos da 

municipalidade; 

 

05 - SAÚDE 

 

 Instituir a Política Municipal de Promoção da Saúde, vinculada ao Ministério da 

Saúde e ao Sistema Único de Saúde - SUS; 

 Criar o Programa Municipal de Bem Estar e Qualidade de Vida com ações e 

campanhas visando atingir metas de melhorias nos indicadores de saúde da 

população; 

 Programa de Atenção ao Autismo voltado às pessoas com autismo e suas famílias. 

Programa prevê a capacitação dos profissionais da rede municipal de educação e 

saúde, de pais e cuidadores, cadastro da pessoa com Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA) e programa de intervenção precoce; 

 Implantar o Programa Municipal de Atenção à Saúde Ocupacional do Servidor; 

 Informatizar por completo o Processo Municipal de Agendamento de Consultas para 

agilizar as ações de consulta; 

 Criar o Prontuário Digital de Pacientes, disponível na internet através de site, 

contendo várias características do paciente desde tipagem sanguínea a histórico de 
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doenças, medicamentos ingeridos e mais, podendo ser acessado em qualquer lugar 

através de senha e número de Cartão Saúde Municipal; 

 Verificar a funcionalidade do Programa Saúde da Família - PSF, fazer o 

levantamento de funcionários participantes e munícipes atendidos e caso necessário, 

melhorar ou ampliar o sistema; 

  Valorizar os profissionais de saúde com Planos de Carreiras efetivos e de 

qualidade; 

 Capacitar os servidores municipais através do Programa de Humanização do 

Atendimento Público, elevando o padrão de atendimento ao público; 

 Criar a Rede Municipal de Amamentação, para amparar as mães que não realizam 

lactação e necessitam amamentar e até receber doações para o Banco de Leite 

Municipal; 

 Descentralizar a entrega de medicamento das Farmácias Populares para as pessoas 

que não tem condições de se deslocar para os receber, entregando a domicílio; 

 Desenvolver programas para atendimento a pessoas da terceira idade, inclusive o 

acolhimento em um Centro de Apoio ao Idoso. 

 Ampliar parcerias com o sistema de Vagas de Estágios para alunos dos cursos de 

saúde; 

 Realizar o Censo da Saúde para levantamento de estruturas, equipamentos, 

profissionais e cidadãos atendidos, para posteriormente providenciar melhoria no 

sistema público de saúde, evitando investimentos desnecessários; 

 Regulamentar através de Lei Municipal o Programa Municipal de Saúde Veterinária 

com regras para posse, guarda, adoção, castração, locomoção e cadastro de animais 

domésticos ou não; 

 Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal para subsidiar a 

reestruturação e melhoria do Centro de Zoonoses do município; 

 Melhorar o atendimento a saúde na Zona Rural do Município, inclusive 

descentralizando os serviços de ambulâncias para o atendimento a zona rural; 

 Criar o Cadastro Único para Adoções e Doações de Animais sob cuidados do Centro 

de Zoonoses, com fotos e dados disponíveis na internet; 

 Criar um programa de orientação para evitar a Gravidez na Adolescência, 

enfatizando diretamente só os garotos e só às garotas, com discussões, debates, 

dúvidas e etc; 
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 Melhorar o aparelhamento e o atendimento dos Postos de Saúde já existentes, com 

materiais adequados para atender melhor a comunidade das diversas localidades do 

município; 

 Reforçar o SAMU, por meio da aquisição de novos veículos, com vistas a agilizar e 

melhorar o atendimento à população com a regulação sendo feita em nossa cidade; 

 Reforçar o Programa de Assistência Psiquiátrica Municipal, não deixando faltar 

medicamentos nos CAPS existentes, formulando saídas para uma assistência 

eficiente àqueles que precisam de tratamento psiquiátrico; 

 Desenvolver ações preventivas e educativas nos programas: 

 vacinação; 

 doação de sangue; 

 orientação à saúde; 

 banco de sangue; 

 saúde da mulher; 

 mortalidade infantil; 

 doenças infectocontagiosas; 

 verminose etc; 

 Reforçar os programas de suplementação alimentar para gestantes, recém-nascidos, 

crianças e idosos;] 

 Concluir a UPA e a POLICLÍNICA, visando a aperfeiçoar o atendimento à 

população, inclusive focando a realização de exames de alta complexidade em 

tempo hábil a fim de melhorar a saúde do município de Floriano; 

 Melhoria no atendimento da saúde bucal do município com ampliação e 

descentralização do CEO- Centro de Especialidades Odontológicas; 

 

06 - SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 Fazer gestão junto ao Governo do Estado para implantação em local especifico para 

atendimento exclusivo aos casos de violência contra as mulheres a Delegacia de 

Proteção à Mulher (DPM); 

 Implantar a Guarda Civil Municipal contando com a vigilância motorizada e o 

serviço do guardião eletrônico monitorado pela guarda civil com implantação de 

câmeras em locais estratégicos da cidade como medida de proteção ao bem público 
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e ao cidadão, com bases de apoio em pontos em diversos locais da cidade, 

realizando rondas e conversando com a população; 

 Criar um Programa Municipal de Erradicação das Drogas, para atuar nas escolas e 

comunidades de bairro, apresentado periodicamente pela PM ou Civil; 

 Melhorar e modernizar a iluminação pública nas ruas, avenidas, praças e parques em 

projetos que inibam a criminalidade; 

 Ampliar a fiscalização de Venda de Bebidas Alcóolicas e Drogas, principalmente a 

menores de idade, juntamente com o Conselho Tutelar, Polícia Militar e OAB; 

 Mapear Áreas de Risco e ampliar a proteção a essas áreas tanto de dia quanto a 

noite; 

 Criar um Programa Municipal de Tratamento a dependentes químicos, procurando 

cuidar de pessoas doentes, na tentativa de ressocialização; 

 Reestruturar e ampliar o Programa Guardião Eletrônico; 

 

 

07 - ESPORTE E LAZER 

 

 Incentivar Práticas Esportivas como ciclismo, skate, patins, natação, corrida, futsal, 

futebol, basquete, vôlei, handebol, karatê, judô, Jiu-jítsu, boxe e várias outras 

modalidades esportivas através de jogos estudantis por exemplo, realizados no 

Estádio Tibério Nunes; 

 Criar a Liga florianense de Futsal, realizando jogos em todas as quadras municipais; 

 Inserir o uso do Estádio Municipal Tibério Nunes no hall dos grandes eventos 

esportivos municipais com introdução de equipamentos e áreas para prática de 

novos esportes em várias modalidades; 

 Recuperação do estádio de futebol, o Tiberão, proporcionando para a população 

uma grande área para a prática esportiva; 

 Apoiar os Times Amadores locais em competições locais e regionais, inclusive com 

apoio a liga interiorana levando o futebol a zona rural do município; 

 Apoiar o time profissional do município, Cori-Sabbá, no campeonato piauiense; 

 Realizar atividades esportivas aos finais de semana nas praças e/ou avenidas; 

 - Incentivar as Ruas do Lazer, fechando por alguns dias e turnos rua ou avenida para 

servir de acesso à prática de esportes e lazer, como nas grandes cidades; 
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 Incentivar as Práticas Esportivas nas escolas com a realização de torneios, 

campeonatos, olimpíadas esportivas com várias modalidades, maratonas, corridas e 

etc.; 

 Criar a Política Municipal de Desportos e Lazer Comunitário, disponibilizando à 

comunidade a prática esportiva para alcance de realizações; 

 Incentivar os melhores atletas com Bolsas de Estudos, viagens e cursos relacionados 

à prática esportiva; 

 Reestruturar Clubes ou Áreas Municipais com várias modalidades esportivas de 

fácil acesso à comunidade; 

 Aproveitar Ex-Atletas municipais para participarem de orientações e controle de 

atividades esportivas em várias modalidades; 

 Revitalizar os Campos e Quadras Públicas de Futebol com alambrados, refletores, 

vestiários, bebedouros e etc; 

  Possibilitar a Construção de Campos de Futebol em mais áreas periféricas da 

cidade; 

 Organizar o Comitê de Ciclismo Público, para gerenciar os passeios ciclísticos e 

competições pela cidade com locais e horários regulares, protegidos; 

 Criar o Programa Municipal de Esportes de Alto Rendimento para valorizar atletas e 

esportistas locais; 

 Criar dentro do calendário escolar um período para realização das Competições 

Estudantis, motivando os alunos e futuros atletas a participarem; 

 Convidar Atletas Profissionais para divulgação, participação e/ou premiação dos 

atletas nas competições municipais; 

 Criar e apoiar as categorias de base do Cori-Sabbá para produzir os craques do time 

principal; 

 Auxiliar a construir (com parceria público-privada) o Centro de Treinamento do 

Cori-Sabbá. Geração de emprego, incentivo ao desporto, apoio ao clube municipal e 

tirar crianças e adolescentes das ruas, independente do sexo (futebol feminino 

municipal); 

 Incentivar a prática de esporte nas comunidades enquanto instrumento de 

crescimento social, por meio da criação de quadras de esporte, campos de futebol, 

torneios intercomunitários, interbairros, academias públicas de ginástica, escolas de 

natação etc.; 
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 Reforçar e implantar escolinhas nas mais variadas modalidades de esporte, mantidas 

pela Prefeitura, mediante convênios; 

 Incentivar o esporte profissional; 

 Implantar os jogos municipais de Floriano; 

 Apoiar a construção de áreas de lazer, na zona urbana e nas localidades rurais; 

 Apoiar as ligas de futebol e outras entidades esportivas existentes no município; 

 Criar a Secretaria de Esportes desmembrada da Cultura; 

 Buscar apoio junto aos governos estadual e federal para a criação de um Complexo 

Esportivo para prática das mais variadas modalidades de esporte e realização de 

competições oficiais; 

 

08 - DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Apoiar e atuar em parceria com as associações de moradores da cidade; 

 Adequar as ações da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS com a realidade 

municipal e executá-las; 

 Instituir a Política Municipal de Assistência Social, refazendo os projetos sociais de 

inclusão; 

 Executar a Política Municipal de Inclusão Social e Integração de Pessoas com 

Deficiência; 

 Apoiar amplamente a APAE da cidade; 

 Executar a Política Municipal de Assistência à População em situação de Rua; 

 Criar um Cartão Cidadão através de Cadastro Único para todos os programas sociais 

e serviços públicos municipais (DESBUROCRATIZAÇÃO); 

 Programa de Incentivo Social e Transferência de Renda para jovens que queiram 

exercer a atividade de cuidadores, mediante treinamento e capacitação; 

 Programa Municipal de Atenção Integral à Primeira Infância, com temas voltados 

para os cuidados com as crianças filhas de estudantes municipais e servidores; 

 Centro Municipal de Atendimento à Melhor Idade, com Projetos de inclusão Social 

apresentando incentivos sociais; 

 Apoiar os idosos com vulnerabilidade familiar; 

 Implantar o Projeto Cultura do Voluntariado “Cidadão Florianense”, realizando o 

Dia Semestral ou Anual de Ações Voluntárias com vários temas a serem abordados; 
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 Criar a Política Municipal da Juventude; 

 Criar projetos de Tutorias de Jovens para estimular o uso da internet e das redes 

sociais junto à população da melhor idade; 

 Fortalecer os Conselhos Tutelares, Centros de Referência em Assistência Social 

(CRAS) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

(CREAS); 

 Criar a Casa de Ajuda, que funcione como abrigo para os moradores de rua 

dormirem, oferecendo refeições, água gelada, banheiros limpos, atividades para os 

mesmos saírem da ociosidade; 

 Prestar assistência aos portadores de necessidades especiais do município, criando 

condições para a inclusão social e respeitando as leis aprovadas em relação a esse 

segmento; 

 Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no mercado de 

trabalho público e privado; 

 Promover companhas educativas no sentido de conscientizar para a solidariedade e 

o respeito ao cidadão; 

 Adequar a cidade, proporcionando acessibilidade, mediante a construção de rampas 

para facilitar o deslocamento dos portadores de necessidades especiais; 

 Reforçar a atuação dos Conselhos Populares, a fim de democratizar as ações da 

Prefeitura; 

 Criar a Escola da Cidadania, incentivar e criar parcerias com a Procuradoria, a 

Controladoria e as Ouvidorias, com vistas a estabelecer melhorias nas relações com 

os conselhos populares, intentando a definição de políticas públicas bem elaboradas; 

 Dar assistência aos idosos, culminando com a criação de programas de valorização, 

geração de renda etc.; 

 Garantir apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação de 

direitos, como violência intrafamiliar, discriminação e situação de rua.; 

 Implementar Conselhos, previstos pela Constituição Federal;  

 Apoiar e adquirir um banco de materiais para a construção e recuperação de 

moradias populares para atender famílias em situação de vulnerabilidade; 

 Reforçar as ações de saneamento básico da casa própria; 

 Fortalecer e consolidar as ações previstas no Conselho Nacional da Juventude; 

 Implementar e apoiar ações de geração de emprego e renda para a juventude; 

 Criar e apoiar programas voltados à educação da juventude; 
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 Incentivar projetos de cursos de profissionalização para a juventude; 

 Estimular ações de combate às drogas na juventude; 

 Criar programas para a socialização de jovens, mediante um processo de gestão 

participativa e democrática. 

 Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, seminários, e 

manifestações, de modo que os jovens tenham a oportunidade de mostrar trabalhos, 

projetos, iniciativas gerais de atuação e protagonismo juvenil; 

 Fomentar a diversidade humana, no que se refere a gênero, cor, raça, etnia; 

 Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres, a partir de um 

conjunto de ações afirmativas no âmbito do poder público municipal; 

 Desenvolver políticas de valorização da mulher e contribuir para o avanço delas; 

garantir o enfrentamento à violência contra as mulheres, com assistência jurídica, 

psicológica e de saúde; 

 Fortalecer as ações previstas no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres; 

 Criar o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres; 

 Promover a igualdade de gênero, considerando a dimensão étnico-racial nas relações 

de trabalho; 

 Ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho; 

 Promover a autonomia econômica e financeira das mulheres, por meio da 

assistência técnica, do acesso ao crédito e do apoio ao empreendedorismo, 

associativismo, cooperativismo e comércio utilizando o apoio do fundo de aval; 

 Criar o Bolsa Família Florianense; 

 

09 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. 

 

 Montar uma equipe exclusiva para atrair empresas para o município; 

 Apoiar o Micro Empreendedor Individual criando o Escritório de Amparo ao MEI, 

para apoia-lo no que for necessário; 

 Criar o Banco Municipal de Oportunidades com todas as vagas de emprego do 

município atualizadas. 

 Incentivo ao desenvolvimento do setor industrial de Floriano com a criação do 

Distrito Industrial, buscar aproveitar o potencial da produção de grãos da região dos 

cerrados do sul do Estado do Piauí, e como Floriano tem uma localização 
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estratégica, seria o local ideal com a criação do distrito industrial, que reuniria as 

melhores condições  para industrializar e distribuir os produtos derivados da 

produção de soja, milho, e outras culturas agregando valor a produção agrícola dos 

cerrados Piauiense, e gerando empregos e oportunidades em nossa cidade; 

 Gestão junto aos governos estadual e federal para a construção de um Porto Seco; 

 Criar o fundo de aval para apoiar a implantação de oficinas e pequenos projetos, a 

Prefeitura de Floriano, fará parceria com o Sebrae e Banco do Nordeste e outras 

instituições financeiras, viabilizando garantias e financiamentos para as empresas 

existentes e apoiar o surgimento de novos  pequenos negócios, que podem ser 

viabilizado com a construção dos centros de produção nos bairros apoiando o 

arranjo produtivo local a exemplo de cidades que se organizaram economicamente 

viabilizando um polo de confecções a exemplo de Caruarú e Santa Cruz do 

Capibaribe e Toritama em Pernambuco,  em Sobral e Flexeiras no Ceará.  Em 

nosso Estado do Piauí o nascente polo de confecções de Piripiri e Teresina  são 

exemplos que podem serem citados. Outros pequenos negócios podem ser apoiado 

pelo fundo de aval voltadas a áreas como: 

o - artesanato; 

o - fabricação de sapatos 

o - carpintaria; 

o - serralharia; 

o - padarias comunitárias, 

o - industrialização de alimentos, doces , sucos; 

o -oficinas, entre outras atividades; 

 Estabelecimento uma política arrojada de atração de investimentos, geradores de 

renda, tanto no setor industrial quanto no de serviços; 

 Melhoramento das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que 

estabelecerá, definitivamente, uma relação permanente e impulsionadora do setor, 

norteando-se pela concepção de Desenvolvimento Sustentável.  

 Executar uma política de geração de emprego com o objetivo de melhorar a renda, 

principalmente das classes mais necessitadas, pautada, acima de tudo, na família. 

Para isso, almejamos firmar parcerias e incentivar a criação de pequenas empresas; 

 Incentivar o Turismo Religioso e o Ecoturismo, trabalhando a Comunidade Manga 

e Alto da Guia como garotas-propaganda da divulgação inclusive apoiar o polo 
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cerâmico do Bairro Curtume a exemplo do que aconteceu no Bairro Poty Velho em 

Teresina em parceria com o Sebrae; 

 Intensificar o apoio ao Turismo Religioso  para assistirem a Paixão de Cristo e 

festejos como o do Bairro da Guia; 

 Fazer o Inventario Turístico de Floriano, e agregar a contribuição da colonização 

dos Sírios e Libaneses em nossa cidade e sua influência, nas atividades comerciais, 

arquitetura e gastronomia. 

 Reorganizar o Carnaval da Princesa como o maior evento da cidade de Floriano; 

 Realizar Parcerias com Prefeituras e Produtores de outros estados, apoiando-os, 

para revitalizar a Exposição Agropecuária e o Parque de Exposições de Floriano; 

 Criar uma Comissão Especial para Organizar durante todo o ano os Eventos 

Turísticos Municipais como: Carnaval (Fevereiro-Março), Semana Santa (Março-

Abril), Encontro de Folguedos (Junho), Aniversário da Cidade (Julho), Festejos, 

Feiras e outros; Mês a mês; 

 

 

10 - CULTURA 

 

 Criar e/ou fortalecer a Política Municipal de Cultura; 

 Incentivar e apoiar a Lei de Incentivo à Cultura do município; 

 Criar um Centro Cultural de Artes ou Fundação Municipal de Artes que pode 

oferecer cursos como Curso Técnico de Artes Cénicas, Música e Dança, dentre 

outros; 

 Realizar Concursos Municipais de Cultura; 

 Reformar o Museu da Cidade e incentivar as visitas contando a história da fundação 

da mesma e das pessoas que a fundaram. Destacar que aqui houve a Primeira Escola 

Agrícola do Brasil. 

 Resgatar as tradições culturais, mediante apoio aos grupos teatrais e culturais já 

existentes, bem como ampliar esses movimentos; 

 Valorizar as festividades como a festa do São João,(folguedos), a cultura do Boi e 

outras manifestações culturais existentes em nosso município; 

 Implantar de espaços culturais abertos nas praças e nos bairros da cidade, por meio 

de parcerias com associações, sindicatos, clubes de serviços e outras entidades 

governamentais e não governamentais; 
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 Elaborar uma política de preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do 

município de Floriano; 

 Incentivar o turismo e a cultura, mediante o resgate de tradições populares de 

Floriano, direcionando ações para incentivar: 

 grupos culturais do município; 

 criação de espaços culturais abertos; 

 implantação de escolas teatrais, artísticas e outras, nos bairros de Floriano; 

 elaboração de projetos culturais; 

 elaborar um programa de ocupação dos espaços já existentes, bem como criar outros 

com o propósito de desenvolver a cultura e os projetos educacionais, tais como: 

criação de escolas de natação, judô, caratê, música, futebol, entre outras. 
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CONCLUSÃO 

 

 Todo plano de governo surge após a discussão com a população sobre os 

diversos problemas de uma cidade, a fim de a buscar soluções para eles. Assim, por 

meio desse debate, é possível elaborar os objetivos de um plano de governo 

municipal e, principalmente, apresentar projetos e ações voltadas aos cidadãos, a 

quem devem ser garantidos os direitos à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia 

digna, ao planejamento urbano em infraestrutura e lazer.  

Isso posto, considera-se fundamental que os quatro anos de governo dos gestores 

públicos transcorram com responsabilidade, tendo em vista a projeção de avançar 

muito mais. Para tanto, as diretrizes devem ser muito bem planejadas, conforme a 

realidade de cada município, aglutinando políticas voltadas ao desenvolvimento 

econômico e social.  

                  A administração de um município para ser bem-sucedida não depende 

apenas de boa vontade, mas também de recursos financeiros, que deverão ser 

aplicados e retornados em ações à população. Intentando a concretização de tais 

ações, a prefeita municipal deverá, em seus primeiros dias de trabalho, instituir uma 

boa equipe de projetos, com técnicos preparados para planejar juntos os rumos das 

ações, com vistas ao desenvolvimento urbano e rural.  

                  Por essa razão, validamos a necessidade de um olhar especial ao setor 

de projetos, uma vez que grande parte dos repasses financeiros da gestão municipal 

depende de projetos bem elaborados e aprovados. E isso requer tempo, 

disponibilidade, técnicos responsáveis, que possam atender as diversas exigências 

dos programas de órgãos concedentes, como ministérios e autarquias.  

                  Nas próximas eleições, que ocorrerão em novembro de 2020, os 

eleitores de Floriano-PI terão a oportunidade de exercer sua cidadania e democracia 

através do voto. Por meio das urnas, o eleitor escolherá seus representantes tendo a 

chance de reordenar os caminhos da cidade, podendo dar novos rumos à gestão 

municipal. 

                   A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 

de 2000 foram dois marcos nas normas de finanças públicas, intensamente pactuados 

e profundamente transformadores, pelo que podem denominar-se reformas. 

                   A Constituição Federal introduziu o conceito de seguridade social, 

fazendo com que as despesas com a previdência social fossem incorporadas, sob a 
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forma do orçamento da seguridade social, e promoveu a universalização da lei 

orçamentária.  

                   O PPA tem vigência de 04 (quatro) anos, iniciando-se no segundo ano de 

mandato do Presidente, Governador, ou Prefeito, estendendo-se até o primeiro ano de 

mandato do próximo governante. 

                   Depois de aprovado, o PPA é válido para os quatro anos seguintes. O 

PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas, de forma regionalizada, da 

administração pública federal, estadual e municipal. 

                 O PPA precisa ser aprovado pelo Congresso, Assembléia Legislativa ou 

Câmara Municipal, até o final do primeiro ano do mandato do gestor eleito.  

                Contém as metas e prioridades da Administração para o exercício 

financeiro subsequente, orientação para elaboração da Lei Orçamentária Anual, 

alteração na Legislação Tributária, autorização para concessão de vantagens ou 

aumento de remuneração e criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras e 

demissão de pessoal. 

                   A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prioriza as metas do PPA e 

orienta a elaboração do Orçamento Geral da União, dos Estados e dos Municípios, 

que terá validade para o ano seguinte.  

                   O projeto da LDO é elaborado pelo Poder Executivo, e precisa ser 

encaminhado ao Legislativo até o dia 15 de abril de cada ano. O projeto da LDO tem 

como base o PPA e deve ser apreciado pelo Legislativo até 30 de junho de cada 

exercício. Depois de aprovado, o projeto é sancionado pelo Presidente da República, 

Governador, ou Prefeito Municipal. 

                   É o documento elaborado com base nos instrumentos de planejamento do 

Município, tendo como subsídios as informações constantes das propostas 

orçamentárias apresentadas pelos órgãos municipais, entidades da sociedade civil e 

cidadãos, em consonância com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

                      Estes instrumentos estão regulamentados pelos artigos 165 a 169 da 

Constituição Federal, estão fixados nos artigos 178 a 182 da Constituição Estadual, 

combinados com o art. 13 das disposições transitórias e nas   Leis Orgânicas dos 

Municípios. 

                    O ciclo orçamentário representa o período de tempo que o orçamento 

público se realiza, desde a sua concepção até a apreciação final, respeitadas as 
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orientações da Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto à elaboração e a execução 

(art. 166 da CF/88). 

                   Administração Participativa é o conjunto harmônico de sistemas, 

condições organizacionais e comportamentos gerenciais que provocam e incentivam 

a participação de todos no processo de administrar os três recursos gerenciais, 

Capital, Informação e Recursos Humanos, obtendo, através dessa participação, o 

total comprometimento com os resultados, medidos como eficiência, eficácia e 

qualidade. 

                   O processo constituinte nacional impulsionou as lutas locais para a 

elaboração das Cartas Estaduais, das Leis Orgânicas e Planos Diretores Participativos 

e os princípios da Reforma Urbana são confirmados em muitos estados e municípios 

brasileiros. 

                    O Orçamento Cidadão pode ser considerado uma experiência de gestão 

democrática participativa que vem se disseminando, ano a ano, tanto no que se refere 

ao número de municípios envolvidos quanto no que diz respeito ao volume de 

pessoas e à qualidade dos processos.  

                    Aos poucos, vem crescendo o número de municípios que, de alguma 

forma, têm adotado a prática do orçamento cidadão como política pública de 

participação popular, mesmo com diferentes metodologias, nomes e objetivos.  

                     Nossa proposta para Floriano, utilizando a forma participativa de 

governar  se propõe a ser uma nova forma de gestão do orçamento e da política 

municipal, para torná-la mais pública, transparente e democrática e que produza 

resultados de maior justiça social no município. Ainda com relação às ações, as 

experiências de elaboração e fiscalização da execução do Orçamento Municipal com 

participação popular demonstraram-se de grande importância no sentido de se criar 

possibilidades efetivas de partilha do poder.  

                     Todas as vezes que soubemos fazer isso conseguimos importante 

ganho no sentido de trazer a população conosco na luta política pela cobrança 

daquilo que cabe aos municípios receberem e na sinalização clara da necessidade de 

construirmos uma alternativa democrática e popular no conjunto do país.           

                      Uma outra e última consideração, porém, recai na certeza de que é 

preciso começar ou retomar o traçado do caminho rumo ao futuro, com tudo aquilo 

que o mesmo tem de arriscado e de maravilhoso. Estamos construindo sobre rocha 
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firme e por essa razão estamos deixando um legado sólido para as futuras gerações.       

Esta é a nossa esperança, esse é nosso norte, como diz a música de Raul Seixas e 

Paulo Coelho, basta ser sincero e desejar profundo! 

 

PARTICIPAÇÃO POPULAR:  UM  SONHO  POSSÍVEL! 

 

 

                                                                          Floriano, 25 setembro de 2020. 

 

 

Ana Cleide Monteiro Barbosa                       Allan Vinícius Barbosa Leite  
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