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1.INTRODUÇÃO 

A Candidatura coletiva representatividade, do PSOL de São Raimundo Nonato, 

composta pela chapa majoritária com Juliano Arão, candidato a prefeito; Cleonilton Mendes, 

candidato a vice prefeito; candidatas a vereadoras: Simone Oliveira e Suz Evany; candidatos a 

vereadores: Cláudio Teófilo(Cláudio do Calango); Francisco Alves(Sulica do Samba) e Pedro 

Marques; apresenta à Justiça Eleitoral, o plano de governo do partido como projeto a ser 

avaliado pelas eleitoras e eleitores nas eleições municipais de 2020. 

Com o mandato coletivo, detalhado no item abaixo, o PSOL apresenta perspectivas 

inovadoras para a atuação no parlamento que apontam para o aprimoramento e efetivação dos 

mecanismos de controle das políticas e recursos públicos como a efetiva participação das forças 

sociais organizadas no mandato e o estímulo à participação popular efetiva nos conselhos 

públicos paritários. 

Essas energias sociais e políticas, asseguradas pela constituição de 1988 representam, 

na perspectiva do PSOL, as fontes de saúde do exercício de uma política cidadã no município 

de São Raimundo Nonato. 

Este plano aponta horizontes de transformação das relações sociais e políticas através 

da democratização da participação do povo organizado, em vista de um município que garanta 

a seu povo as condições concretas para o exercício do direito de Bem Viver no seu lugar em 

harmonia com o ambiente defendendo e visibilizando a identidade cultural do território. 

 No processo de construção do ideal de município para o Bem Viver das cidadãs e dos 

cidadãos, o PSOL prima pela atitude democrática da escuta e elaboração coletiva e 

programática com a participação das organizações sociais e populares, demandando o 

funcionamento e posicionamento dos conselhos públicos paritários sobre as questões 

pertinentes as suas áreas de atuação, dando passos concretos com foco no ideal de município 

socialmente equitativo, culturalmente plural e autêntico e politicamente democrático.  

Com base em experiências exitosas do partido assentadas em vários municípios do país, 

o PSOL em São Raimundo Nonato, está determinado ao exercício do “mandato coletivo 

representatividade”, a partir da eleição das chapas majoritária e proporcional, que consiste na 

prática planejada, sistêmica de escuta permanente das forças sociais organizadas pelo povo, que 

represente todos os grupos sociais, especialmente os excluídos dos direitos sociais e 

marginalizados das garantias de Bem Viver. 

 As propostas contidas neste plano resultam do ajuntamento de demandas e sugestões da 

representatividade de vários segmentos organizados da sociedade e movimentos populares e 
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não estão definitivamente fechadas, mantendo abertura à um movimento permanente de escuta 

e construção coletiva programando sistematicamente ações que aprimorem os horizontes aqui 

apresentados. 

 O ideal de município passa necessariamente pela transformação das estruturas que 

sustentam as desigualdades, a dependência do povo e os maus tratos de grupos dominantes, a 

erradicação do racismo e de toda forma de preconceito que pretende inibir e matar qualquer das 

formas de vida, além de construir persistentemente uma economia inclusiva. Esses horizontes 

podem e serão superados a partir da ruptura de visão das cidadãs e cidadãos ao abrirem-se à 

percepção de que um novo modelo de sociedade e de política em São Raimundo Nonato, são 

plenamente possíveis. 

 

O Bem Viver aposta em um futuro diferente, que não se conquistará com 

discursos radicais carentes de propostas. É necessário construir relações de 

produção, de intercâmbio e de cooperação que propiciem suficiência – mais 

que apenas eficiência – sustentada na solidariedade.(Acosta,2015,p.27) 

 

 
 Assim, o PSOL se organiza para o um processo longo e contínuo que tem neste plano 

um passo significativo de construção de um novo paradigma surgido nas demandas de vida de 

um povo que demonstra desconhecer o direito a viver bem. 

 

2.  BEM VIVER EM SÃO RAIMUNDO NONATO -PI 

O Partido Socialismo e Liberdade-PSol com a proposta do Plano de Governo “Bem 

Viver é um Direito” para a prefeitura de São Raimundo Nonato-PI, propõe uma gestão 

governamental  embasada no protagonismo das cidadãs e cidadãos por meio da gestão 

participativa e democrática,  em sintonia e diálogo com os órgãos e instituições que formam o 

Executivo e Legislativo, observando a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica 

Municipal. 

 “Bem, Viver e Direito” configuram categorias da filosofia política de Acosta, 

inspirada na filosofia de vida dos povos nativos da América Latina.  Todos os povos  vivem na 

Pachamama (Mãe Terra, mãe de todos) e para tanto, se torna imprescindível  conviver com o 

ambiente social e ambiental (semiárido e bioma Caatinga) respeitando suas singularidades 

(fauna, flora, recursos minerais e os diversos povos). A natureza não fica como subserviente ao  

que se entende como humano, mas  em  equilíbrio com os elementos que a constituem  
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(Território e  Territorialidades), não desterritorializa seus povos e não os sufoca com um 

crescimento econômico insustentável. 

No município de São Raimundo Nonato (PI) parte do Estado brasileiro, tem  suas 

especificidades e riquezas  socioculturais, ambientais, econômicas e produtivas que  se tornam  

desafios para um governo que se compromete em desenvolver uma administração direcionada 

para os diversos grupos sociais. Pois é uma proposta com interesse  no sustento social, cultural, 

ambiental e econômico das gerações atuais, mas, também, necessita cultivar o cuidado  e 

respeito  com as gerações futuras. Portanto, deve-se considerar   esta geração corresponsável  

pelo espaço socioambiental em que vive, deixando como herança um ambiente que promova 

qualidade de vida permanente. 

No contexto histórico e político no qual São Raimundo Nonato é tecido surgem 

elementos socioculturais   conflitantes com interesses econômico e de ambientes das diversas 

gentes habitantes da região.  O povoamento através das grandes fazendas de gado, que ao chegar 

nesse território desterritorializa os povos indígenas e apropria-se    da mão de obra escrava como 

instrumento de trabalho e produção de riquezas, coisifica o ser humano como mercadoria 

implicando nas precárias condições de vida de mulheres e homens deste território. 

As antigas fazendas de gado formaram  as bases do desenvolvimento econômico e da 

organização das famílias e dos donos das terras , os donos dos meios de produção. 

O injusto modelo de povoamento e exploração econômica da região que faz parte São 

Raimundo Nonato, provoca o contraste econômico entre ricos e pobres. O  diferenciado acesso 

aos bens econômicos, culturais e sociais  atropela o lícito direito das pessoas de viver com  

dignidade conforme estabelece o direitos humanos que se reafirma também em artigos da CF 

1988. É importante, portanto, reescrever o presente, valorizando as conquistas já garantidas 

pelos diversos grupos sociais e representações sindicais,  as riquezas naturais, os saberes 

tradicionais e a vocação produtiva/econômica local para transformar a região de São Raimundo 

Nonato mais justa e solidária com a diversidade de pessoas que aqui convivem. 

Conforme escreve Leonardo Boff em seu livro Saber Cuidar, 

 

 há um descuido e um descaso pela coisa pública. Organizam-se políticas 

pobres para os pobres; investimentos sociais em seguridade alimentar, em 

saúde, em educação e em moradia, são em geral, insuficientes. Há um 

descuido pelo nível moral a vida pública, marcada pela corrupção e pelo jogo 

explícito de poder de grupos (...) há um abandono da reverência, para cuidar 

da vida e de sua fragilidade, há um descuido com  nossa casa comum (BOFF, 

2017, p.31) 
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É evidente que o saber  e os meios de empoderamento dos agentes socias precisam ser 

democratizados  pois o saber nos garante o poder, (BOFF, 2017).Nesse sentido exige-se uma 

Educação transformadora e libertadora (FREIRE,2001) que promova nas crianças , 

adolescentes, adultos e jovens a compreensão crítica  de si e do meio que o cerca , como 

também, da construção do conhecimento para assim disseminar novos saberes que 

protagonizem seres humanos  solidários e construindo um desenvolvimento social e econômico  

sustentado na justa distribuição das riquezas, meio ambiente saudável, respeito a diversidade e 

pluralidade das diversas pessoas que aqui residem e no consumo consciente. 

 

3.  AÇÕES PROPOSTAS  

 As ações apresentadas nesse plano estão organizadas para direcionar um olhar 

analítico e sensível ao interesse coletivo, como um bem público. Nesse sentido, o que aqui se 

propõe está aberto ao diálogo com as diversas categorias profissionais e associativas do 

município de São Raimundo Nonato. 

 

1. Gestão/Administração Municipal 

 

a) Criação do Conselho de Direitos Humanos no em São Raimundo Nonato 

b) Garantir plena liberdade laica na gestão do município, proibindo interferências  de interesses 

religiosos;  

c) Observar para que se cumpra, sem risco de perseguição ou preconceito, o pleno exercício 

dos rituais religiosos e credos  das diversas religiões praticadas no município conforme 

estabelecido em lei; 

d) Observar e ser vigilante, para que se cumpra a lei que criminaliza as práticas de racismo e 

de intolerância religiosa;  

e) Incentivar a criação de um conselho municipal de religiões de matrizes africanas;  

 

2. Direito a cidade e urbanismo 

 

a) Construção e preservação de áreas verdes na zona urbana e rural 

b) Implantação de um parque municipal para convivência e prática de esportes. 

c) Reorganização do saneamento básico da cidade 

d) Atualização e implantação do plano diretor da cidade 

e) Revitalização do alto do cruzeiro 

f) Implantação de ciclovias na zona urbana 

g) Implantação de políticas públicas de acessibilidade a pessoas portadora de deficiência e/ou 

mobilidade reduzida 
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3. Infraestrutura 

 

a) Plano municipal de resíduos sólidos (coleta seletiva, aterro sanitário e usina de reciclagem) 

b) Plano municipal de segurança hídrica 

c) Garantir nos bairros e comunidades rurais áreas de lazer, esporte e convivência com 

cobertura de banda larga gratuita e bibliotecas populares. 

d) Estruturar as estradas vicinais para resistência à chuvas e ao tempo 

e) Pavimentação e iluminação nos acessos entre bairros 

f) Revisão da taxa cobrada pela COSIP. 

g) Implantar e estruturar novas vias de acesso na cidade, conforme o plano diretor. 

h) Melhoria da sinalização da cidade 

 

4. Educação 

 

a) Implantação da política municipal de educação contextualizada, em parceria com 

Instituições de Ensino Superior existentes no município e assessorias. 

b) Qualificação da disciplina de artes para maior acesso dos alunos do fundamental menor ao 

maior às diversas linguagens artísticas 

c) Criar uma rede de creches para o acolhimento de crianças de 01 ano até a idade de acesso 

à escola na zona urbana e rural, localizadas estrategicamente para atender os aglomerados 

populacionais. Promoção de melhorias na estrutura física e equipamentos nas escolas e 

creches existentes. 

d) Reforço escolar no contra turno na comunidade do aluno 

e) Criação de jogos escolares entre escolas municipais 

f) Transporte escolar na zona urbana 

g) Rever o processo de nucleação das escolas no município 

h) Implantação de uma biblioteca física com acervo digital para estudo e pesquisa 

i) Implantação da informatização do sistema de educação com garantia de internet de 

qualidade nas escolas 

j) Utilização de energia renovável nas escolas 

k) Serviço de cuidados terapêuticos para a saúde psíquica e emocional dos profissionais de 

educação 

l) Plano de formação continuada para professores e professoras  

m) Capacitação de professores e professoras para utilização das TICs(Tecnologias de 

informação) 

n) Revisão do plano de carreira dos profissionais de educação 

o) Valorização do papel do conselho municipal de educação e dos conselhos escolares 

p) Parceria com as Instituições de Ensino Superior do Município para elaboração de políticas 

públicas 

q) Implementação do projeto Juventude Cidadã 

r) Ampliar oferta de escolas de tempo integral com adequada estrutura de funcionamento 

 

5. Saúde 

 

a) Implementar em parceria com o SUS a Farmácia Viva Municipal com remédios 

fitoterápicos 
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b) Garantia de profissionais das várias áreas de atendimento na atenção básica em todas as 

unidades de saúde 

c) Garantias de estrutura da saúde pública que visem facilitar os deslocamentos de 

profissionais e pacientes com a qualidade e pontualidade necessária aos diversos 

atendimentos 

d) Fazer funcionar o serviço de humanização de profissionais e pacientes na rede pública 

municipal de saúde 

e) Implementar serviço de músico terapia para idosos e saúde mental 

f) Programa de capacitação continuada para as exigências da pandemia 

g) Curso intensivo para capacitação para atuação de agentes de saúde e agentes de endemias 

h) Garantia permanente de EPIs para profissionais de sistema de saúde 

i) Destinação adequada do lixo hospitalar 

j) Criação do centro de zoonoses e regulamentação da criação de animais domésticos 

k) Garantir regularidade salarial aos profissionais da saúde 

l) Garantia da diversidade de especialidades médicas na rede municipal de saúde 

m) Campanhas itinerantes de saúde  

n) Melhoria da abrangência e atendimento do PSF 

o) Expansão do CEO 

p) Programa de saúde para mulheres cis e trans e pessoas com útero  

q) Regulamentar parceria da secretaria de saúde com a comunidade terapêutica para 

dependentes químicos. 

r) Estabelecer parcerias com ONGs que atuam em saúde pública 

s) Especificidade de atendimento na rede pública para LGBTI+ 

 

6. Cultura 

a) Construção do plano decenal de cultura 

b) Assegurar a realização da conferência municipal de cultura 

c) Reconhecimento do Conselho Municipal de Cultura 

d) Melhoramento do Sistema Municipal de Cultura 

e) Construção de uma concha acústica com teatro de Arena na zona urbana 

f) Programa municipal de promoção cultural com crianças, adolescentes e jovens com foco 

na identidade cultural do território semiárido. 

g) Construção do teatro municipal 

h) Apoiar o festival da sanfona como valor cultural do território 

i) Revitalização e apoio ao festival municipal de quadrilha urbano e rural,  

j) Um festival municipal de cultura para premiar, dar visibilidade, promover economicamente 

os profissionais da música (autoria e interpretação), do teatro e grupos de pesquisa em 

cultura, articulando captação de recursos na Secretaria Estadual de Cultura, Ministério da 

Cultura e fundações culturais diversas (Fundação Cultural Banco do Nordeste, Fundação 

Cultural Banco do Brasil, etc) 

k) Semana da Consciência Negra, em diálogo com as diversas expressões existentes nesse 

campo na zona urbana e rural - o quilombo, grupos de capoeira, dança afro, São Gonçalo, 

Reisado e UESPI NEGRA, com oficinas, capacitações, aulas públicas de africanidade, 

quizomba(festa da negritude) no quilombo e na cidade, entrega do prêmio Zumbi dos 

Palmares. 

l) Criar o dia municipal do vaqueiro, promoção de aboios, cordéis, repentes. 
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m) Criação do centro de pesquisa cultural 

n) Criação do centro de poio a eventos multiculturais 

o) Apoio a festas e eventos 

p) Criação da banda de música municipal 

q)  Festival bienal de arte e cultura (exposição de artes, sarau, circuito de teatro e cinema, 

shows; 

 

7. Economia e sustentabilidade 

 

a) Estímulo aos empreendimentos solidários com agregação de valor e certificação para o 

mercado. 

b) Parceria com o SEBRAE para visibilidade e promoção das MEIs 

c) Feira permanente da economia solidária da agricultura familiar de base agroecológica 

d) Estimular ação cooperada com qualificação e agregação de valor na atividade dos 

comerciantes que já ocupam o mercado central de cereais, mercado de hortifrutigranjeiros 

e açougue municipal. 

e) Criação do Banco Popular de São Raimundo Nonato 

f) Reorganização do mercado do produtor em secções por classificação dos produtos 

g) Centro de fluxo da produção da agricultura familiar 

h) Programa municipal de estímulo ao primeiro emprego 

i) Programa de empreendedorismo para mulheres de baixa renda da zona urbana 

 

8. Agricultura, segurança hídrica, alimentar e nutricional 

 

a) Qualificação da secretaria municipal da agricultura 

b) Elaboração e captação de recursos para o programa municipal de segurança hídrica e 

alimentar de base agroecológica com promoção do modo de organização das 

comunidades da agricultura familiar. 

c) Valorização do papel do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

d) Serviço municipal de apoio técnico, inspeção sanitária, qualificação e agregação de valor 

à caprino ovinocultura, apicultura, piscicultura para a comercialização.  

e) Estímulo às cadeias produtivas do município 

 

9. Trânsito 

 

a) Funcionamento do serviço/secretaria municipal do trânsito 

b) Revisão da engenharia de trânsito em vista de desafogar vias do centro da cidade 

c) Revisão e qualificação da sinalização orientadora do trânsito  

d) Reeducação de condutores e população em geral para a preservação da vida no trânsito 

e) Projeto com ministérios do turismo para revisão e qualificação das vias de acesso as 

entradas e saídas da cidade 

f) Inclusão de ciclovias no planejamento do trânsito 

g) Aplicabilidade da legislação do trânsito 

h) Fortalecimento técnico profissional do departamento municipal do trânsito 

i) Valorização do conselho municipal de trânsito 

j) Laboratório de trânsito dentro das escolas 
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10. Crianças e Adolescentes 

 

a) Fazer valer o uso do ECA no cotidiano da sociedade sanraimundense 

b) Favorecer e apoiar o trabalho do Conselho Tutela no espaço urbano e rural, garantindo o 

bem-estar das crianças e adolescentes em situação de violência e vulnerabilidade social 

c) Divulgar junto as famílias do espaço urbano e rural de forma educativa  e informativa a 

importância das leis de proteção as crianças e adolescentes 

d) Criar e elaborar projetos que tenha alcance urbano e rural de atividades que envolvam ações 

de arte-educação para contribuir com a formação e o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes; 

e) Criação do 0800 para atendimento ao público e disc denúncia 

f) Política municipal de enfrentamento à violência infanto juvenil 

 

11. Juventudes 

 

a) Efetivar e dar portaria ao Conselho Municipal dos Direitos da Juventude e o Fundo de 

Integração da Juventude (Lei municipal 243/2009) dando espaço para que os/as jovens 

participem da criação de uma cidade inclusiva, democrática e com oportunidade para todos 

os jovens do seu território. 

b) Garantir os direitos do Estatuto da Juventude na cidade, como o uso do ID jovem, através 

do conselho municipal dos direitos da juventude. 

c) Dar espaços para os grupos juvenis da cidade a mostrarem seus trabalhos, bem como 

incentivar e possibilitar os mesmos. 

d) Projeto de profissionalização da juventude 

 
 

12. Idosos 

 

a)Criar um curso de preparação para a aposentadoria, destinado aos servidores públicos 

municipais, para que os mesmos, possam se planejar para a vida pós trabalho; 

b) Criar uma lei de incentivo às empresas privadas que contratarem pessoas idosas ou que já 

estejam aposentadas; 

c) Ofertar cursos de atualização profissional para a pessoa idosa e estimular a reinserção no 

mercado de trabalho para aqueles que desejarem; 

d)Promover eventos na área de cultura, esporte e lazer que integrem todas as gerações; 

e)Realizar campeonatos esportivos para a terceira idade 

f) Criar o programa Contadores de Histórias, envolvendo as pessoas idosas nas escolas 

g)Criar um projeto que ofereça cursos de informática para a terceira idade se utilizando dos 

espaços ociosos das escolas municipais; 

h) Incentivar e motivar a inserção de pessoas idosas na alfabetização através de parceiras com 

as esferas públicas do Estado e com o programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA 

i) Fomentar e incentivar a adequação dos currículos das escolas municipais, para os seus 

usuários terem acesso ao conhecimento sobre envelhecimento; 

 

13. Mulheres 
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a) Rede Solidária da Mulher, fomentar a formação de grupos de mulheres para atividades 

ludidoco-pedagógica e terapêutica comunitária (URBUNAO/RURAL) que contribua nas 

relações de convivência, autoestima, fortalecimento de sentimento de pertença do ser 

feminino, e conhecimento das garantias  dos direitos da mulher; 

b) Valorizar e apoiar as iniciativas locais de trabalho com mulheres desenvolvidas pelas 

lideranças femininas existentes no município; 

c) Criar espaço de apoio no município em conjunto com o disque denúncia  e aplicativo de 

denúncias para assegurar o direito e a proteção das mulheres em situação de 

vulnerabilidade e violência doméstica. 

d) Casa de acolhimento à mulher vítima de violência com apoio terapêutico, ações 

ocupacionais e espaço de acolhimento aos filhos. 

e) Parceria com Governo Estadual para criação de uma patrulha especializada em ocorrências 

de violência contra a mulher. 

f) Ações educativas nas escolas, com apelo público, com crianças e suas famílias quanto ao 

respeito às diferenças de gênero. 

 

14. LGBT 

 

a) Criar secretaria de desenvolvimento social e diversidade com o objetivo promover o bem 

estar social e econômico da população em estado de vulnerabilidade das zonas urbana e 

rural do município, contribuindo para a superação da extrema pobreza, trabalhando a 

inclusão e a valorização da Diversidade através de Políticas Públicas que visam à oferta de 

serviços e programas socioassistenciais. 

b) Garantir a cidadania da população LGBTI; barrar propostas e políticas que venha intervir 

nos direitos da comunidade LGBTI; manter diálogo permanente com movimentos 

de  direitos humanos das pessoas LGBTI e promover formas de participação da 

comunidade na formação de políticas publicas;  

c) Produzir debate de enfrentamento ao bullying e violência LGBTI, promovendo formação 

de educadores e estudantes para questões de gênero e sexualidade;  

d) Apoio a comunidade lgbti através da secretaria em casos de vulnerabilidade e abandono; 

e) Realizar companhas de prevenção ao suicídio de pessoas LGBTI;  

f) Garantir a formação de pessoas LGBTi para o mercado de trabalho. 
  

 

15. Pessoas com deficiência 

 

a) Criar espaços de apoio às pessoas com deficiência que promova a interação lúdico 

pedagógica , cultural  e o protagonismo destas pessoas 

b) Favorecer o espaço escolar adequado para conviver com as pessoas portadoras de 

diferentes formas  de deficiência que estejam aptas ao espaço escolar e social, para garantir 

o direito ao acesso a educação, lazer e cultura.  

 

16. Segurança Pública Municipal 

 

a) Implementação da política municipal de segurança pública 

b) Programa Adolescência e Juventude Cidadã com ações educativas lúdicas ocupacionais 

nos bairros 
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c) Parceria com empresas e instituições para execução do programa jovem aprendiz de 

inserção no mercado de trabalho 

d) Programa de assistência social proativa com população vulnerável á álcool e drogas nos 

bairros através ação multi profissional em parceria com a SEMTAS e SMS. 

e) Implementação das políticas municipais de proteção à mulher, jovens e lgbtqi+ 

f) Plano de educomunicação para superação da violência 

g) Construção de parceria com PM e PF para ação de inteligência de mapeamento e 

monitoramento do tráfico de entorpecentes. 

h) Criação da guarda municipal 

i) Criação do Conselho Municipal de segurança 

j) Fortalecer a câmara técnica de prevenção ao uso do crack e outras drogas 

 

17. Turismo 

 

a) Revitalização do alto do cruzeiro segundo projeto de arquiteto Gilmar Ribeiro ( v rádio 

cultura arquivo) 

b) Incentivo de redução de ISS para as empresas de prestação de serviço de hotelaria e 

restaurante 

c) Estímulo aos projetos de turismo rural de base comunitária 

d) Parceria entre associação de guias para intercâmbio entres as escolas municipais e o 

parque serra da capivara 

e) Promover acesso à população rural à visitação do parque nacional serra da capivara 

 

18. Esporte e Lazer 

 

a) Construção de dois ginásios poliesportivos com localização estratégicas para atender 

aglomerados 

b) Realização de olimpíadas trienais municipais contemplando a diversidade das 

modalidades esportivas para visibilidade, valorização profissional e promoção dos grupos 

envolvidos. 

c) Fortalecimento do campeonato anual municipal de futebol. 

d) Torneio anual de ciclismo 

e) Maratona anual 

f) Campeonato bienal de jogos de mesa e eletrônicos 

g) Qualificar as vias públicas para a mobilidade de pedestres e ciclistas. 

 

19. Meio Ambiente 

 

a) Política permanente de superação de queimadas 

b) Envolvimento do Ministério do Meio Ambiente na implementação de parques 

ambientais em torno das lagoas valorizando a contribuição e permanência das 

residências e comércios do entorno.  

c) Passeios em barcos ecológicos na barragem Petrônio Portela 

d) Consulta popular sobre desassoreamento do Rio Piauí 
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Com o exposto, o PSOL reafirma o conceito do Bem Viver através de processos de 

humanização na execução de políticas públicas. Até a vitória! 

 

São Raimundo Nonato (PI), 25 de setembro de 2020 
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