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APRESENTAÇÃO 

O contexto atual de pós- pandemia exigirá da Gestão Municipal esfor-
ços no sentido de promover integração de políticas de educação, segurança, 
saúde, cultura e desenvolvimento econômico para responder aos efeitos da crise 
gerada no período de isolamento social. A Pandemia COVID 19 culminou com 
perdas de vidas, suspensão de atividades relacionadas ao comércio, gastrono-
mia, turismo e cultura e desfazimento de negócios com a consequentemente 
retração da economia. 

O momento clama a Administração Pública para o compromisso de 
preservar vidas, garantir pleno desenvolvimento aos munícipes e ao município 
de forma sustentável. É dizer, o desafio será empregar recursos públicos em 
políticas integrativas que atendam a um só tempo: saúde, educação, segurança, 
cultura, empregabilidade e desenvolvimento econômico sustentável. 

Para tanto, deve-se investir em bens que possibilitem ao Município 
arrecadar divisas que façam face às despesas necessárias ao atingimento das 
referidas metas. Os bens que caracterizam o município de São Raimundo No-
nato, segundo Política de Desenvolvimento traçada pela SEPLAN constante do 
Mapa de Potencialidades são: Turismo, Apicultura, Ovinocaprinocultura e Arte-
sanato1. 

Nesse sentido, nosso Plano de Governo para o próximo quadriênio 
tomará por base o desenvolvimento social e econômico de São Raimundo No-
nato com ênfase no estabelecimento de políticas integradas que promovam apli-
cação de recursos de forma potencializada e ordenada em eixos que se trans-
versalizam e possuem como ponto central: a preservação da vida humana, ani-
mal, vegetal e do patrimônio histórico cultural. 

A DIREÇÃO CERTA que propomos é uma Governança municipal vol-
tada ao atendimento das atuais necessidades da comunidade alinhada com os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS da Organização das Nações 
Unidas – ONU; Políticas Nacionais especialmente relacionadas à Saúde, Edu-
cação, Meio Ambiente, Segurança Pública e Defesa Social – PNSP e SUSP; 
Políticas estaduais, notadamente o Plano Plurianual do Estado do Piauí quadri-
ênio 2020-2023; Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social; Plano 
Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher e PROPI-
AUÍ. 

Nosso compromisso vem organizado em 6 (SEIS) eixos que irradiam 
diretrizes interseccionais. São eles: Educação, Saúde, Segurança, Cultura, Tu-
rismo e Economia. 

																																																								
1 Estado do Piauí. SEPLAN. Mapa de Potencialidades. Disponível em: http://www.seplan.pi.gov.br/pp.php. Acesso em: 
18 set 2020. 
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Ao longo do Plano detalharemos os seis eixos propostos e respectivas 
diretrizes, ações, metas e resultados esperados com a implementação dos pro-
gramas. A coligação “JUNTOS NO CAMINHO CERTO”, com as ações aqui pro-
postas, responder aos anseios dos munícipes de forma transparente, eficiente 
com vistas ao bem-estar de toda a comunidade. 

MENSAGEM DA CANDIDATA 

O exercício da política coloca um dos maiores desafios para quem se 
propõem exercer mandato eletivo: trabalhar por equivalência de condições para 
acesso aos bens indispensáveis à vida. Avançamos nas áreas do saber cientí-
fico, industrial, tecnológico, porém, ainda assim, persegue o ideal preconizado 
pela ONU de “não deixar ninguém para trás”. Não há desenvolvimento sem igual-
dade de oportunidades. Todas as pessoas são igualmente capazes, precisamos 
dar-lhes oportunidades. 

Nas palavras do compositor brasileiro Gilberto Gil, o ser humano é 
sujeito desejante e, para fazer suas escolhas, precisa de oportunidades no 
tempo certo e na hora certa. Precisamos trabalhar para isso, para que nossos 
irmãos e irmãs sanraimundenses tenham condições e oportunidades para serem 
o que quiserem. 

Temos o desafio de continuar desenvolvendo políticas públicas que 
alcancem o desenvolvimento social, executando obras estruturantes, remode-
lando a cidade de São Raimundo Nonato para receber oportunidades sociais. 

São vários os desafios a serem enfrentados, alguns conhecidos de 
longas datas, outros contemporâneos. Precisamos estar preparados para en-
frentá-los. Não apenas os gestores, mas toda a sociedade, tendo em mente que 
o principal vetor para o desenvolvimento social com igualdade de oportunidades 
é a educação. Seguiremos no fortalecimento do ensino na primeira infância, pre-
parando nossas crianças para um porvir repleto de venturas. 

Outro desafio de igual importância é a sustentabilidade no nosso mu-
nicípio, conciliar crescimento econômico com a preservação ambiental e vida 
saudável dos munícipes. Pretendemos oferecer gestão sustentável que alie 
crescimento econômico com disponibilidade de bens essenciais à vida: saúde, 
emprego, segurança, saneamento, agricultura sustentável, turismo sustentável, 
oportunidades de lazer, potencializando ações relacionadas ao saneamento bá-
sico, prevenindo doenças e pavimentação de vias de acesso auxiliando na mo-
bilidade urbana para continuar reduzindo índices de letalidades humanas e aci-
dentes no trânsito. Queremos nossas pessoas vivas, sãs e com potencial para 
pleno desenvolvimento humano. 

O que propomos é espécie de investimento social: destinar recursos 
públicos para política de “vivencialidade”. Isso requer planejar a cidade e gastos 
públicos de forma eficiente e transparente para que as pessoas, tendo acesso 
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aos serviços de infraestrutura, sanitários, educacionais, culturais e de segurança 
de forma equitativa, usufruam de todos os bens que a vida possa lhes oferecer. 

Trabalhamos por uma cidade arrojada, criativa e inclusiva. Criativa 
para apresentar soluções rápidas e eficientes com vistas ao atendimento das 
demandas sociais, e inclusiva para que, através da transparência e da participa-
ção social, os munícipes tomem parte nas decisões e realizações do município, 
tornando-se protagonistas no processo de desenvolvimento.  

Neste sentido, apresentamos um plano de governo construído coleti-
vamente, ouvindo os mais diversos setores da sociedade, fundamentado na ex-
periência de quatro anos de uma gestão aprovada pela maioria dos sanraimun-
denses. Sabemos que ainda há muito o que ser feito, mas que estamos juntos 
no caminho certo. 

Carmelita Castro 

INTRODUÇÃO 

Este plano apresenta as principais propostas da candidata Carmelita 
Castro e da Coligação “JUNTOS NO CAMINHO CERTO”, compostas pelos par-
tidos Progressistas, Partido dos Trabalhadores – PT e Movimento Democrático 
Brasileiro – MDB, para a administração municipal de São Raimundo Nonato no 
período 2021-2024. 

O plano que apresentamos reflete o desejo de uma gestão compro-
metida com o bem-estar da população sanraimundense. A escolha do slogan 
“juntos do caminho certo” parte da ideia de que nos últimos quatro anos a nossa 
cidade deu um salto de desenvolvimento. Neste sentido, o principal fundamento 
desse plano é o compromisso de continuarmos a fazer uma gestão comprome-
tida com os anseios da população. Permaneceremos dialogando com os mais 
diferentes segmentos da sociedade com o objetivo de construir uma cidade me-
lhor pela conjugação de esforços coletivos. 

Vamos permanecer construindo um governo inclusivo e plural, pau-
tado no respeito às mais diversas manifestações e formas de pensar, assegu-
rando a livre circulação de ideias pois é no município que as pessoas agem, 
vivem e convivem. 

Neste documento apresentamos propostas para que São Raimundo 
Nonato continue no caminho certo, aprimorando a saúde, educação, sanea-
mento básico, mobilidade e acessibilidade urbana, limpeza e arborização, segu-
rança, cultura, meio ambiente, habitação, qualificação, trabalho e renda, esporte 
e lazer e o enfrentamento sobre a problemática das drogas. 

Dentre as várias ações aqui mencionadas, nossa gestão manterá di-
álogos intersetoriais na busca de apoio junto a órgãos da administração pública 
estadual e federal, apresentando projetos voltados para o desenvolvimento local 
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nas áreas de emprego e renda, infraestrutura, saúde, educação, lazer, segu-
rança e habitação. 

Destacamos, ainda, que todas as ações serão norteadas pelos prin-
cípios da sustentabilidade econômica e ambiental. Seguiremos com um modelo 
de gestão focado em instrumentos de planejamento, acompanhando metas, 
apresentando soluções inovadoras para os problemas da nossa cidade.  

Reafirmamos nosso compromisso de realizarmos gestão eficiente, 
responsável e transparente. A Coligação “JUNTOS NO CAMINHO CERTO” 
acredita que é preciso dar continuidade ao desenvolvimento de São Raimundo 
Nonato. 

O que propomos é um ciclo virtuoso no planejamento e na gestão das 
políticas públicas, tornando-as cada vez mais economicamente acessíveis e vi-
áveis, integradas, sustentáveis e eficientes. 

AGROPECUÁRIA 

A agropecuária é vital para a qualidade de vida e o crescimento eco-
nômico municipal. Neste sentido, nosso plano de governo dará atenção especial 
para agropecuária familiar, dada sua importância para absorção de empregos e 
na produção de alimentos, voltados especialmente para o autoconsumo. 

Com agropecuária familiar forte, a expectativa de vida aumenta na 
zona rural, além de promover a economia solidária voltada para sustentabilidade. 
São compromissos da nossa coligação: 

• Incentivar a agropecuária familiar; 
• Implementação de projetos de capacitação para agricultores; 
• Realizar estudos e empreender ações para diversificação da produ-

ção local; 
• Oportunizar acesso a créditos rurais; 
• Incentivo a criação de cooperativas; 
• Investimento na criação e recuperação de estradas vicinais; 
• Fomentar projetos de avicultura, caprinocultura, bovinocultura e pisci-

cultura; 
• Aquisição de implementos agrícolas; 
• Criação de feiras para comercialização de produtos da agricultura fa-

miliar e orgânicos; 
• Buscar parcerias para a realização de cursos profissionalizantes com 

as instituições de ensino técnico e superior; 
• Criação de eventos na área da Agricultura e Pecuária como: a festa 

do bode, da mandioca e do mel; 
• Intensificar a utilização das Tecnologias da Informação e da Comuni-

cação direcionadas à comercialização na Agricultura Familiar; 
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• Apoiar a profissionalização de cadeias produtivas da Agricultura Fa-
miliar incentivando a produção de queijos, geleias, doces, etc.; 

• Melhorar o acesso as propriedades rurais, facilitando o escoamento 
da produção e o Turismo Rural; 

• Investir na recuperação e fertilização do solo de forma sustentável; 
• Incentivar a apicultura, criação de galinhas caipiras, ovinos e caprinos 

fortalecendo a agricultura sustentável; 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

As ações de assistência social da nossa gestão serão direcionadas 
através de políticas afirmativas para diminuição da desigualdade e redução da 
pobreza, passando por projetos de educação, capacitação profissional e inser-
ção do mercado de trabalho. 

A assistência social é direito de todos que se encontram em situação 
de vulnerabilidade. Neste sentido, temos o compromisso de levar as ações de 
executivo municipal de forma universal, dando atendimento humanizado para 
que todos os cidadãos possam exercer de forma plena sua cidadania. 

São compromissos da nossa gestão: 

• Realizar cursos profissionalizantes em diferentes áreas oportuni-
zando a geração de emprego e renda; 

• Buscar parceria com programas sociais do Governo Federal para di-
minuir o déficit habitacional; 

• Promover ações integradas nas áreas da Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer e da Assistência Social; 

• Ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as 
formas de violência decorrentes da exploração sexual, maus tratos, 
abuso, negligência, e demais formas de agressões físicas ou morais 
à criança e ao adolescente; 

• Adaptar Escolas e Prédios da Administração Municipal para a pessoa 
Portadora de Necessidades Especiais; 

• Criar o Programa de Melhoria Habitacional para pessoas carentes e 
em situação de vulnerabilidade social; 

• Ampliar a parceria com os Governos Estadual e Federal; 
• Aprimorar os CRAS existentes por meio de capacitação continuada 

das equipes nas atividades socioeducativas tais como cultura do di-
reito, prevenção das violações, participação popular e serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de 
crianças, adolescentes e jovens idosos. Garantir dimensionamento 
das equipes e equipamentos, reformados e seguros; 

• Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistên-
cia social cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos; 
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• Mobilizar e efetivar políticas de educação de jovens e adultos com o 
objetivo de erradicar o analfabetismo; 

• Articular grupos de idosos que se disponham a troca de experiências 
para as gerações mais novas; 

• Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações 
de violação de direitos, como violência intrafamiliar e discriminação. 

• Aperfeiçoar o fluxo de atendimento das políticas sociais com os siste-
mas de justiça e segurança pública; 

• Promover campanhas educacionais de prevenção e combate ao uso 
de drogas; 

• Ampliar e aprimorar o atendimento à mulher vítima da violência do-
méstica; 

• Criar políticas públicas para pessoas em situação de risco, como mu-
lheres vítima de violência, crianças, adolescentes e população LGB-
TQQ; 

• Criar programa de enfrentamento das doenças sexualmente transmis-
síveis e gravidez na adolescência, para ser executado, especialmente 
com a população da zona rural; 

• Desenvolver campanhas e palestras informativas sobre o respeito à 
pessoa humana e do combate a toda forma de descriminação; 

• Capacitar e sensibilizar a equipe dos(as) servidores(as) municipais, 
operadores do direito, agentes públicos com ênfase nas relações ra-
ciais, religiões de matriz africana, identidade de gênero, prática sexual 
e direitos humanos; 

• Implantar ouvidoria para oferecer informação, acolhimento, orienta-
ção, apoio e encaminhamento de denúncias de crimes contra a popu-
lação; 

• Prevenir toda forma de violência por meio de campanhas informativas 
anuais. 

CULTURA 

A cultura de um povo é sua identidade, mostra quem ele é, suas es-
colhas históricas e onde pretende chegar. São Raimundo Nonato é um patrimô-
nio histórico da humanidade, cabendo ao poder público, aos cidadãos e a inicia-
tiva privada o dever de zelar por esse grande acervo. 

Neste sentido, importante destacar a importância do setor privado na 
promoção cultural e o poder público municipal não deve procurara se sobrepor 
a ele, devendo atuar em parceria, complementando ações. Todavia, existem res-
ponsabilidades públicas intransferíveis, como a garantia da preservação do pa-
trimônio cultural, o acesso de todos aos bens e serviços culturais, a preservação 
e promoção das expressões de cultura tradicionais, tarefas estas que dificilmente 
seriam assumidas pela inciativa privada. 
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A cultura tem um papel central no desenvolvimento da cidade. Exige, 
portanto, que o poder público planeje e implemente políticas públicas capazes a 
altura dos desafios do setor, protegendo a diversidade cultural e suas mais vari-
adas formas de expressão, democratizando o acesso aos bens e serviços cultu-
rais. São compromissos da nossa coligação: 

• Instituir o Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais – 
SMIIC, realizando o mapeamento de todas as expressões culturais, 
material e imaterial do município de São Raimundo Nonato, mantendo 
o mesmo em consonância com os Sistemas Estadual e Nacional de 
Informações e Indicadores Culturais – SNIIC. 

• Instituir o Programa de Formação Cultural, realizando periodicamente 
cursos, oficinas, fóruns e seminários de qualificação de gestão cultu-
ral, linguagens artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da cul-
tura, capacitando assim os agentes públicos e agentes culturais do 
município; 

• Implantação do museu de história, arte e cultura do município; 
• Criação de um centro em memória de Dom Inocêncio para preservar 

o acervo e divulgar sua obra; 
• Criar uma programação permanente de atividades culturais, dentro 

das escolas e creches do município, expandindo-as para as existen-
tes na zona rural, que deverão ser desenvolvidas por artistas, grupos 
e instituições culturais do município, sendo devidamente remunera-
dos; 

• Adaptação e adequação de todos os equipamentos públicos culturais 
e sociais existentes no município a fim de garantir a acessibilidade; 

• Firmar parceria com o governo Estadual, Federal, intuições públicas 
e privadas a fim de garantir a implantação de ações culturais intergo-
venamentais no município; 

• Criar um programa cultural que leve as manifestações artísticas para 
as comunidades rurais, respeitando a diversidade cultural do muníci-
pio; 

• Criar o Programa Rede Cultural, cuja finalidade será subsidiar e in-
centivar a permanência de grupos culturais de reconhecida importân-
cia para a identidade cultural do município; 

• Patrocinar encontro de artistas e intelectuais de São Raimundo No-
nato e região; 

• Realizar estudos para implantação de um Centro de Artesanato; 
• Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos espaços 

culturais nos bairros e fomentar a produção e o consumo de bens cul-
turais nos diversos pontos da cidade; 

• Estimular as manifestações espontâneas dos(as) sanraimundenses 
nos espaços públicos, em parceria com a sociedade e trabalhar para 
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que elas se considerem e sejam incorporadas ao patrimônio cultural 
da cidade; 

• Preservar e promover o acesso ao patrimônio material, imaterial e na-
tural, defendendo e promovendo as diferentes formas culturais da ci-
dade, como um reconhecimento de que a expressão cultural tem pa-
pel importante na formação do homem e na formação de nossa iden-
tidade; 

• Envolver todas as áreas do governo no desenvolvimento de políticas 
transversais de apoio e fomento cultural; 

• Realizar Conferência Municipal de Cultura para criar o Plano Munici-
pal de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura para integração ao 
Sistema Nacional de Cultura. 

ECONOMIA 

O compromisso da nossa coligação é de criar meios para aumentar 
consideravelmente a geração de empregos, com a criação de políticas públicas 
e incentivos estratégicos em setores da economia, valorizando a competitividade 
das micro e pequenas empresas, assim como o incentivo para os trabalhadores 
informais. 

Tornar São Raimundo Nonato atrativa para novos empreendimentos 
e investimentos, estimulando o mercado de trabalho e novas oportunidades de 
emprego e renda. 

Nossa gestão está comprometida com a criação de políticas de capa-
citação e formação para inserção no mercado de trabalho, especialmente dos 
nossos jovens. Para isso: 

• Incentivos fiscais para empresas que desejem se estabelecer no mu-
nicípio; 

• Criação de programas de capacitação da inserção da comunidade no 
mercado de trabalho; 

• Estabelecer políticas para buscar o de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável em nosso município;  

• Fomentar projeto para o Programa de Apoio à Micro e Pequena Em-
presas, promovendo empréstimos para desenvolvimento dos mes-
mos;  

• Promover a fiscalização dos órgãos de Infraestrutura Federal e Esta-
dual nas obras de melhoria viária no nosso município. Pois a ade-
quada infraestrutura é um fator importante para atração de novas em-
presas;  

• Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especi-
ais no mercado de trabalho público e privadas;  

• Desenvolvermos estudo para implantar um programa de recuperação 
de receitas;  
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EDUCAÇÃO 

Educação de qualidade é o caminho para construir uma sociedade 
igual e de oportunidades para todos. Neste sentido, trabalharemos param pro-
mover uma educação continuada de qualidade, implementando escolas de 
tempo integral, garantindo o acesso à educação a todas as crianças, jovens e 
adultos, de forma inclusive e diversa, buscando erradicar o analfabetismo do 
nosso município. 

Neste sentido, é importante destacar que a melhoria na educação 
está diretamente relacionada a melhoria na capacitação e valorização dos pro-
fessores e profissionais da educação. 

A construção de creches é um compromisso da nossa gestão, possi-
bilitando que as crianças tenham um contato mais sedo com o ambiente escolar 
e, com isso, dar um suporte para que os pais e responsáveis possam exercer 
outras atividades no período em que a criança estiver na escola. 

Garantir a inclusão de todas as nossas crianças e adolescentes, ofe-
recendo uma educação de qualidade, valorizando nossos professores e profis-
sionais da educação é o caminho para o progresso. São compromissos da nossa 
coligação: 

• Potencializar as práticas educacionais através de metodologias que 
garantam evolução sustentável dos indicadores de desenvolvimento 
da educação básica (IDEB), buscando galgar as metas definidas pelo 
MEC de forma que sejam sempre melhores que as definidas no plano 
de metas de educação do município;  

• Implementar campanhas educativas periodicamente nas escolas, so-
bre temáticas relacionadas à segurança, meio ambiente, saúde, pre-
venção às drogas, trânsito e outros temas sociais; 

• Incentivar à cultura, teatro, cinema, música e a dança nas escolas 
municipais;  

• Ampliar e humanizar os espaços das escolas e creches municipais; 
• Valorizar a qualidade da alimentação, priorizando a produção local; 
• Ampliar o número de vagas nas escolas e creches municipais; 
• Manter o fornecimento de fardamento aos alunos da rede pública mu-

nicipal; 
• Reformar, ampliar e equipar a biblioteca pública municipal; 
• Oferecer o estudo de língua estrangeira (inglês/espanhol) nas institui-

ções municipais de ensino; 
• Implantar brinquedotecas nos prédios escolares municipais; 
• Fortalecer a informatização das escolas públicas municipais e aprimo-

rar a prática da educação através da tecnologia da informação; 
• Fortalecer a educação ambiental em parceria com a Secretaria Muni-

cipal do Meio Ambiente em todas as escolas; 
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• Fortalecer o trabalho de educação para o trânsito; 
• Fortalecer a oferta de transporte escolar com qualidade e segurança, 

na forma estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro; 
• Capacitar profissionais para trabalhar no atendimento a educação es-

pecial; 
• Desenvolver projetos de incentivos a arte e à cultura; 
• Buscar junto ao Governo Federal o Fundo Quilombola, para investir 

em ações educacionais desenvolvidos na região onde existem as co-
munidades quilombolas; 

• Propor acordo de cooperação com à UNIVASF, IFPI e UESPI para 
desenvolver aulas de educação patrimonial com alunos e professores 
da Rede Municipal de Ensino; 

• Valorizar e capacitar os professores e profissionais da educação; 
• Estimular a implementação de novas tecnologias e linguagens de co-

municação, investindo sempre na formação permanente e a valoriza-
ção dos educadores e demais profissionais que atuam em outros ser-
viços da educação. 

INFRAESTRUTURA 

O crescimento econômico do município está ligado diretamente aos 
investimentos em infraestrutura. 

Temos o compromisso de fazer uma gestão responsável com a coisa 
pública, aplicando de forma correte e planejada os recursos para infraestrutura 
de São Raimundo Nonato, em parceria com os governos estadual e federal, bem 
como com a iniciativa privado por meio de convênios, considerando o grande 
potencial econômico da nossa cidade, especialmente no turismo. 

São compromissos da nossa gestão: 

• Abrir novas vias para interligação dos bairros; 
• Recuperação das praças; 
• Manter a qualidade das estradas vicinais que circulam o município de 

São Raimundo Nonato e interligam os povoados da zona rural entre 
si e às zonas urbanas; 

• Revitalizar a Lagoa do Mato e transformá-la em um local de aprecia-
ção e lazer; 

• Fortalecer a parceria com Governo do Estado e Governo Federal com 
a finalidade de pavimentar novas vias e dotá-las de drenagem super-
ficial adequada;  

• Recuperar e revitalizar da Praça do Abrigo; 
• Construir de novos reservatórios de água; 
• Desassoreamento dos açudes e lagoas municipais; 
• Fortalecer o investindo em infraestrutura básica: abastecimento 

d’água, saneamento e pavimentação; 
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• Investir no fortalecimento e ampliação da Feira Livre;  
• Fortalecer e ampliar a coleta de lixo e limpeza da cidade;  
• Revitalização e reestruturação dos prédios públicos, melhorando as 

condições de acesso e trabalho; 
• Construir um Estádio de Futebol; 
• Construir o Matadouro Público; 
• Construir o Parque de exposição e eventos; 
• Construir uma pista para a prática de caminhadas no anel viário e em 

outras vias públicas; 
• Buscar junto ao Governo Federal e Estadual programas de constru-

ção de casas populares, levando mais dignidade e cidadania com o 
direito à casa própria; 

• Ampliar espaços de pedestres seguro e acessíveis, principalmente as 
calçadas, priorizando ações de acessibilidade; 

JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cul-
tura – UNESCO – proclamou, no ano de 1978, a Carta Internacional da Educa-
ção Física e do Esporte, declarando a educação física como direito humano, 
devendo ser garantida por todos os países membros. 

Em 2015, durante a 38ª Conferência Geral da UNESCO, em Paris, o 
texto da carta foi revisado e atualizado, reforçando a pratica esportiva como di-
reito humano, dando ênfase a igualdade de gênero e não discriminação de qual-
quer natureza, incluindo, ainda, a prática de atividade física como aliada funda-
mental na promoção de hábitos para a vida saudável.  

A Constituição Federal de 1988 garante a todos os brasileiros esporte 
e lazer como direitos fundamentais, tamanha sua importância para o desenvol-
vimento social de uma comunidade. 

O poder público tem a obrigação de garantir políticas públicas para 
gerir, fomentar, manter, criar e organizar espaços à disposição da população. 

A pratica de esportes socializa e educa. Além de ser fundamental para 
a saúde, influi diretamente na formação do caráter na nossa juventude e nas 
formas de interação social. Neste sentido, nosso plano de governo não poderia 
deixar de apresentar propostas e diretrizes voltados para a melhoria da quali-
dade de vida dos sanraimundenses. São compromissos da nossa coligação: 

• Criar uma rede social de integração entre grupos culturais e segmen-
tos de juventudes, com o objetivo de promover a cultura entre o pú-
blico jovem, melhorando a acessibilidade e possibilidade a identifica-
ção do jovem com a produção cultural do município; 

• Criar um programa de voluntariado juvenil, com o envolvimento direto 
de jovens em projetos e atividades nas áreas da saúde, educação, 
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cultura, esportes, meio ambiente, sustentabilidade, cidadania e cons-
cientização política; 

• Promover a semana da juventude, com apresentações culturais, se-
minários e manifestações, representando as diversas identidades de 
juventudes e fazendo como que os (as) jovens sanraimundenses te-
nham a oportunidade de mostrar trabalhos, projetos, iniciativas gerais 
de atuação e protagonismo juvenis; 

• Buscar parcerias para a criação de um preparatório municipal para o 
ENEM; 

• Reformular a Lei do Conselho da Juventude; 
• Buscar parcerias público privada para inserção de jovens no mercado 

de trabalho; 
• Criar os Grêmios Estudantis na rede pública de ensino; 
• Fortalecimento do dia municipal da juventude, com eventos e ativida-

des voltadas para os jovens; 
• Catalogação de grupos jovens municipais para facilitar o engajamento 

desses jovens em ações municipais; 
• Valorizar e inserir de jovens nos eventos municipais por meio de par-

ceria com as demais pastas administrativas; 
• Realizar palestras sobre o respeito a adversidade nas escolas públi-

cas; 
• Criar mecanismos de geração de renda para os jovens do campo atra-

vés das hortas comunitárias; 
• Democratizar e difundir a cultura da atividade física, do esporte e do 

lazer; 
• Aumentar o número de crianças de praticam atividade física; 
• Conectar projetos relacionados à atividade física, ao esporte e ao la-

zer; 
• Criação e execução de novos projetos de instalações esportivas e de 

lazer; 
• Reforma e manutenção da infraestrutura esportiva e de lazer da ci-

dade; 
• Adequar os espaços existentes aos diversos grupos interessados, 

como pessoas com deficiência, garantindo o livre acesso e a prática 
esportiva e de lazer para todos; 

• Implantação de academias públicas estruturadas, que contemplem a 
quantidade mínima, adequada e necessária de equipamentos para a 
realização de atividades físicas, cobertas, e com bancos. 

• Promoção da iniciação de modalidades olímpicas e paraolímpicas nas 
escolas municipais; 

• Incentivo a realização de competições das mais variadas modalida-
des; 

• Promoção de jogos escolares; 
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• Abertura das escolas municipais aos finais de semana para utilização 
dos espaços esportivos e promoção de oficinas de arte e dança; 

• Fortalecimento de parcerias com a iniciativa privada para implemen-
tação de aulas esportivas e criação e recuperação de espaços de la-
zer; 

• Valorização dos profissionais de educação física; 
• Fornecimento de uniformes para a prática esportiva; 
• Construção de complexos esportivos para a prática variadas de es-

portes; 
• Implantação de ciclovias e pistas de caminhada; 

MULHER 

Não há desenvolvimento sem que as mulheres façam parte desse 
processo de transformação. Uma sociedade que exclui, não cresce. Imbuídos 
desse sentimento de inclusão, a criação de políticas públicas voltadas para as 
mulheres será uma constante na nossa gestão. 

Trabalharemos de políticas públicas de forma transversal, voltadas 
para o combate a violência de gênero, educação, capacitação, inserção no mer-
cado de trabalho e empreendedorismo. São compromissos da nossa gestão: 

• REDE ESPERANÇA GARCIA - Concertação de forças provenientes 
das Unidades de Saúde, Educação e Segurança voltada à identifica-
ção e prevenção de fatores de risco da Violência Doméstica e Familiar 
contra meninas e mulheres. Para tanto, propomos instalação do Es-
paço Esperança Garcia em uma das salas da Delegacia da Mulher 
para atendimento exclusivo de meninas e mulheres em situação de 
violência. O espaço será dotado de profissionais ligadas à saúde, edu-
cação e assistência social do município; 

• Fomentar ações de empreendedorismo; 
• Criação de projetos nas escolas que visem a educação para o com-

bate a violência de gênero; 
• Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversi-

dade e contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos 
os espaços; 

• Criar o Conselho Municipal da Mulher como um fórum representativo 
e propositivo de programas e políticas para mulheres; 

• Ampliar e fortalecer os programas de atendimento à saúde da mulher 
em todas as fases da sua vida: jovem, trabalhadora, mãe e idosa. 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Administrar a coisa pública não é uma missão fácil. Cabe ao gestor 
apresentar soluções criativas, capazes de atender as demandas urgentes do 
munício, de forma eficiente e transparente. 
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O que propomos é espécie de investimento social: destinar recursos 
públicos para política de “vivencialidade”. Isso requer planejar a cidade e gastos 
públicos de forma eficiente e transparente para que as pessoas, tendo acesso 
aos serviços de infraestrutura, sanitários, educacionais, culturais e de segurança 
de forma equitativa, usufruam de todos os bens que a vida possa lhes oferecer. 

São compromissos da nossa gestão: 

• Fortalecer as políticas de valorização dos(as) servidores(as) públi-
cos(as) municipais com oferta de treinamentos, capacitações e cursos 
para melhorar, ainda, mais o atendimento à população;  

• Praticar uma gestão democrática, participativa e transparente; 
• Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estra-

tégicas e controle interno; 
• Informatização dos procedimentos e serviços municipais a fim de dar 

mais transparência e agilidade às informações; 
• Criar programa de cuidado da saúde física e mental dos(as) servido-

res(as) públicas municipais; 
• Implantar no município um Sistema de Monitoramento Eletrônico; 
• Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em rela-

ção aos serviços terceirizados e conveniados; 
• Intensificar o intercâmbio de mercadorias e serviços com os demais 

municípios da microrregião, fomentando oportunidades nos núcleos 
comunitários do Município e Microrregião; 

• Fortalecer os instrumentos de controle urbano na organização de ati-
vidades produtivas e de serviços públicos; 

• Efetivar o Código de Postura e Lei de Parcelamento do Solo Urbano 
do Município de São Raimundo Nonato; 

• Buscar, de forma sistemática e constante, viabilizar a realização de 
convênios junto ao Governo Federal/Estadual/Universidades e outros 
setores da Sociedade Civil Organizada para o município, a fim de de-
senvolver projetos de convivência sustentável com o semiárido; 

• Investir em tecnologia para que os serviços públicos sejam oferecidos, 
sempre que possível, de forma on-line, facilitando o acesso e desbu-
rocratizando a administração; 

• Criar as “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias públicas 
dos bairros que apresentem carência de conectividade; 

• Criar portal para facilitar a interação da cidadania digital com os dados 
públicos municipais que vão estar abertos à consulta e conhecimento; 

• Estimular a formulação colaborativa de políticas públicas com ferra-
mentas disponibilizadas on-line na internet para registro de proble-
mas, sugestões, demandas e construção de comunidades de colabo-
ração em torno de questões de interesse público; 
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• Disponibilizar aos prédios públicos municipais e equipamentos urba-
nos rede de wi-fi gratuita para acesso a internet. 

SAÚDE 

A pandemia do coronavírus colocou todo o mundo diante de necessi-
dade de oferecer uma saúde humanizada, levando um tratamento digno, de ex-
celência e qualidade para todos precisem. Neste sentido, é compromisso da 
nossa gestão investir na estrutura física, qualificação e contratação de profissio-
nais, investimento em novos equipamentos, visando sempre atender melhor o 
nosso povo. Para isso: 

• Ampliar e fortalecer os programas em parceria com o Ministério da 
Saúde e Secretaria Estadual de Saúde tais como: Programa estraté-
gia Saúde da Família (ESF), Programa Brasil Sorridente, Assistência 
Farmacêutica da Atenção Básica, CAPS (Centro de Atenção Psicos-
social), Melhor em Casa, Serviço de atendimento Móvel de urgência 
SAMU, Programa Saúde na Escola, entre outros; 

• Otimizar o funcionamento nas Unidades de Saúdes com horários am-
pliados, aumentando o acesso da população a consultas, serviços 
odontológicos e exames; 

• Ampliar o número de Equipes do Programa Estratégia de Saúde da 
Família ESF.  

• Descentralizar o atendimento em saúde na Zonal Rural através da 
implantação de pontos de Apoio da Saúde, naquelas localidades mais 
distantes das Unidades Básicas de Saúde; 

• Mapear as áreas para a redistribuição dos Agentes Comunitário de 
Saúde-ACS para atendimento de 100% das famílias;  

• Integração dos agentes de Endemias dentro da rede da atenção bá-
sica, fortalecendo o combate às Endemias e arboviroses; 

• Criar um sistema municipal de monitoramento e avaliação das políti-
cas públicas de assistência social; 

• Aprimorar o fornecimento de medicamentos à população na rede de 
saúde da atenção básica ampliando os itens que compões a farmácia 
básica;  

• Ampliar o atendimento do Centro de Especialidades Odontológicas 
CEO, bem como o número de produção de próteses dentárias através 
do laboratório próprio do município; 

• Adquiri e implantar o Consultório Odontológico Móvel levando atendi-
mento às localidades de difícil acesso; 

• Aprimorar/ expandir o programa de atenção integral à saúde da cri-
ança com a ampliação do Centro de Estimulação do Desenvolvimento 
Infantil para atender crianças com atraso do desenvolvimento neu-
ropsicomotor com atendimento de equipe multidisciplinar, formada 
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por Médico, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, 
Psicólogo e Assistente social; 

• Ampliar a frota de veículos e ambulâncias brancas;  
• Implantar a realização de exames de sangue preconizado pelo o mi-

nistério da saúde para as gestantes; 
• Monitorar e avaliar sistematicamente os indicadores do Sistema de 

Saúde e Otimizar serviços de vigilância sanitária; 
• Aprimorar o serviço especializado em ginecológica e obstetrícia no 

âmbito da rede da atenção básica; 
• Implantar a informatização das unidades básicas de saúde, através 

do prontuário eletrônico; 
• Fortalecer os serviços de fisioterapias através da implantação dos 

centros de fisioterapia no âmbito da rede da atenção básica, tanto na 
zona urbana quanto na zona rural; 

• Implantar o serviço de exame especializado, como eletrocardiograma, 
laudado por profissional especialista na rede da atenção Básica; 

• Fortalecer a assistência a puericultura e pediatria com profissional es-
pecializado; 

• Promover ações de atenção integral à saúde da população com ên-
fase nos bairros e parcela da população de maior vulnerabilidade;  

• Criar um comitê antidrogas integrado e intersetorial; 
• Promover campanhas educativas anuais antidrogas, em todas as es-

colas municipais, públicas e privadas; 
• Capacitar os profissionais da saúde para o atendimento adequado 

aos usuários e dependentes de drogas lícitas e ilícitas; 
• Implantar e Ampliar as especialidades de atendimento ao público nas 

Academia da Saúde (educador físico, professor de dança, nutricio-
nista, fisioterapeutas, dentre outros) para acompanhamentos de usu-
ários pertencentes aos grupos especiais (diabéticos, hipertensos, ido-
sos, gestantes); 

• Otimizar os processos e procedimentos da atenção em saúde focando 
na presteza do atendimento e, principalmente, no acolhimento do usu-
ário dos serviços de saúde; 

• Aprimorar os programas de atenção integral à saúde da criança e do 
adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador e das pes-
soas portadoras de necessidades especiais, DST/AIDS, de saúde 
mental e capacitar os servidores; 

• Melhorar a estrutura física das UBS e com mobílias e equipamentos 
assegurando um serviço de qualidade; 

• Fortalecer o controle social, através da informação para população: 
Criação de um programa de Rádio ou outro meio de comunicação de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde;  
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• Potencializar a Ouvidoria da Saúde: Implantação da Ouvidoria via te-
lefone ou on-line e presentes em toda rede de saúde (Unidades Bási-
cas de Saúde, Centros Especializados, CEO, etc);  

• Potencializar a comunicação entre Gestão e Trabalhadores de Saúde: 
reuniões ordinárias bimensais estabelecidas com a garantia da parti-
cipação de representações das categorias profissionais da saúde, 
eleitas/indicadas por cada categoria profissional, para deliberação so-
bre as questões relacionadas com o trabalho em saúde no âmbito do 
SUS; 

• Criar uma comissão do Programa Previne Brasil: Criação da comissão 
gestora através das coordenações técnicas internas para avaliação, 
monitoramento e reconhecimento das metas e indicadores de desem-
penho de saúde municipal tendo como base a agenda mínima de 
atendimentos das Equipes Saúde da Família, Equipes de Saúde Bu-
cal e CEO;  

• Implantar um Centro de Saúde do Trabalhador: Proporcionar atendi-
mentos multiprofissionais (Médico, Odontólogo, Nutricionista, Fisiote-
rapeuta, Psicólogo, Enfermagem) aos trabalhadores do município du-
rante o turno da noite; 

• Potencializar o Programa Saúde na Escola: garantia de uma equipe 
multiprofissional para realização das políticas de saúde e educação 
voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pú-
blica, promovendo a saúde e educação integral; 

• Garantir as condições de trabalho para todos os profissionais: Farda-
mento e Equipamentos de Proteção Individual para todos profissio-
nais da saúde;  

• Buscar recursos junto aos governos estadual, federal, bancada esta-
dual e federal para avançar na melhoria da infraestrutura de serviços 
e a continuidade dos programas prioritários, emergentes e reemer-
gentes;  

• Assegurar equipes e condições adequadas de trabalho no enfrenta-
mento da pandemia do COVID-19;  

• Garantir profissional com função administrativa nas Unidades de Sa-
úde da Família e manter o gerente na UBS;  

• Intensificar campanhas de vacinação e de rotina, com apoio financeiro 
e ampliação do acesso; 

• Implantar o Programa Mulher, Viver sem Violência, visando interseto-
rialidade e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulhe-
res em situação de violência, mediante a articulação dos atendimen-
tos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pú-
blica, da rede socioassistencial;  

• Garantir o atendimento à Pessoa com Deficiência no Centro de Espe-
cialidade Odontológica- CEO;  
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• Implantar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 
qualificando a saúde da população masculina na perspectiva de linhas 
de cuidado: 1-Alcoolismo e Tabagismo; 2- Violência. 3- Rastreamento 
da próstata através de busca ativa, avaliação e tratamento precoce; 

• Implantar o Projeto PAI PRESENTE: Implantar o pré-natal Masculino 
– com objetivo de que a Lei 11.108, de 07 de abril de 2005, que ga-
rante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante 
o pré-natal, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde – SUS; 

• Potencializar o PROJETO TRÂNSITO SEGURO: aumentar a segu-
rança no trânsito, prevenindo e combatendo a violência no trânsito, 
através da ação dos agentes de trânsito, sinalização eficiente, instru-
mentos tecnológicos e através da promoção de campanhas educati-
vas abordando temas diversos para a conscientização dos direitos e 
dos deveres de condutores e de pedestres, na construção de um trân-
sito menos violento de forma intersetorial com escolas, Ministério Pú-
blico, em Parceria com a Escola Piauiense de Trânsito do Estado e 
Superintendência Municipal de Trânsito entre outros; 

• Implementar e incentivar a política de Educação Permanente, desen-
volvendo capacitação para atualização dos profissionais de saúde; 

• Intensificar as ações de combate à Dengue, Zika, Chikungunya e Mi-
crocefalia;  

• Intensificar os trabalhos de inspeção e busca ativa como prevenção à 
pandemia do COVID-19. 

SEGURANÇA 
Inicialmente é preciso salientar que o atual cenário exige esforços 

para além da tradicional visão compartimentada de que “segurança pública” 
constitui atributo afeto à competência estadual. O momento convoca gestores 
(as) municipais ao desafio de “chegar antes” do ilícito penal, empreendendo po-
líticas securitárias sociais, culturais, de desenvolvimento econômico, sanitárias, 
ambientais, urbanísticas favoráveis ao recrudescimento do fenômeno da violên-
cia urbana, como: assassinatos, formação de gangues, comercialização e con-
sumo de drogas ilícitas, violência contra pessoas colocadas em situação de pre-
cariedade em razão do sexo, raça, classe social e religião e violência no trânsito. 

O diagnóstico situacional de São Raimundo Nonato revela necessi-
dade de priorizarmos ações que previnam acidentes de trânsito e violência do-
méstica e familiar contra a mulher. Para tanto, urge “ressituar a cidade num es-
paço de circulação” a fim de reduzir o que é perigoso e o que inibe a circulação, 
separando a boa da má circulação (FOUCAULT, 2008, p.17e 24). “Trata-se sim-
plesmente de maximizar os elementos positivos, de poder circular da melhor ma-
neira possível, e de minimizar, ao contrário, o que é risco e inconveniente [...]” 
(FOUCAULT, 2008, p. 26). 
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As duas violências podem ingressar em Políticas de Prevenção con-
sistentes em Campanhas informativas, aplicação de protocolos multidisciplina-
res por ocasião dos atendimentos na UPA sobre como se prevenir de acidentes 
de trânsito e violência contra a mulher. Agindo dessa forma, a Gestão Municipal 
promoverá redução de óbitos no trânsito, feminicídios, danos físicos e psíquicos. 
Por sua vez, estará reduzindo demandas sanitárias. Ou seja, otimizará atendi-
mentos na UPA voltados à prevenção e ampliará capacidade de atendimentos 
eletivos. 

De outro ponto, em terceiro lugar do ranking figurou o Roubo. A ges-
tão municipal pretende implementar sistema de monitoramento eletrônico a ser 
conduzido de forma integrada pelas forças de segurança (Polícia Civil e Polícia 
Militar) e até 2023 pela Guarda Municipal. 

Em síntese, em matéria de Segurança Pública, propomos as seguin-
tes políticas: 

• Criação da Guarda Municipal de São Raimundo Nonato; 
• Fomentar a aquisição e manutenção do aparelhamento bélico (letal e 

não letal) da Guarda Municipal;  
• Criação de um Centro de Monitoramento 24 horas na Guarda Munici-

pal, com a instalação de câmeras de segurança em pontos estratégi-
cos na nossa cidade;  

• Buscar a parceria e ação conjunta, integrada e efetiva com as polícias 
civil, militar e federal nas diversas áreas de segurança pública;  

• Implementação de alarmes em todas as unidades de educação e sa-
úde com monitoramento 24 horas;  

• Fomentar o engajamento dos Conselhos Tutelares nas ações preven-
tivas de segurança envolvendo crianças e adolescentes; 

TURISMO 

Compreendemos o turismo como um dos principais vetores econômi-
cos e sociais do município, capaz de gerar emprego e renda. Neste sentido, é 
necessário estabelecer políticas públicas capazes de fomentar seu desenvolvi-
mento. 

Definir metas e direcionar ações é crucial para a implantação de polí-
ticas públicas voltadas para o turismo, sem deixar de lado a necessidade de um 
diálogo transversal com o desenvolvimento sustentável. 

São Raimundo Nonato é conhecida mundialmente pelo seu grande 
património histórico e natural. Neste sentido, precisamos estimular o desenvol-
vimento da atividade turística. São compromissos da nossa coligação: 

• Promover a melhoria do acesso ao destino e aos atrativos turísticos; 
• Promover a conservação e o fortalecimento ambiental nas áreas tu-

rísticas; 
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• Apoiar a conservação do patrimônio histórico e cultural de São Rai-
mundo Nonato;  

• Profissionalizar e fortalecer a governança turística do município; 
• Realizar ações de educação ambiental junto à comunidade no entorno 

dos atrativos turísticos; 
• Promover eventos e encontros que promovam a integração entre o 

trade turístico, favorecendo parcerias e construção da rede de tu-
rismo;  

• Criar um programa de adoção de práticas sustentáveis para os em-
presários de turismo;  

• Elaborar mapas contendo rota e distância dos atrativos e equipamen-
tos turísticos e disponibilizá-los nos atrativos, comércios e outros pon-
tos estratégicos; 

• Promover a inserção dos produtos agrícolas na cadeia do turismo;  
• Criar a conferência regional do turismo para tratar, dentre outros as-

suntos, de roteiros conjuntos e calendário de eventos; 
• Implantar o Centro de Atendimento ao Turista (CAP). Transformar 

São Raimundo Nonato numa cidade de excelência no turismo arque-
ológico. 

• Realização de competições esportivas nos pontos turísticos, como 
campeonato de ciclismo; 

• Preparar a cidade para oferecer um turismo acessível, com recepção 
adequada aos portadores de necessidades especiais; 

• Fortalecer os grandes eventos anuais, como a Ópera da Serra da Ca-
pivara e Festa Junina – a fim de que eles sejam incluídos na rota na-
cional e internacional de turismo; 

• Criar novos produtos e equipamentos turísticos para São Raimundo 
Nonato; 

• Elaborar um plano de divulgação de São Raimundo Nonato para o 
Piauí, Brasil e o exterior; 

• Apoiar e fortalecer novas atividades turísticas no município de São 
Raimundo Nonato; 

• Realizar cursos profissionalizantes com o objetivo de capacitar profis-
sionais especializados para o bom desenvolvimento de atividades tu-
rísticas; 

• Fortalecer o desenvolvimento de produtos artesanais de qualidade 
para oferecer aos turistas; 

• Criar o Centro de Interpretação Turística do Parque Nacional Serra da 
Capivara; 

• Localizar e desenvolver o turismo de aventura no Parque Nacional da 
Serra da Capivara, apresentando São Raimundo Nonato como porta 
de entrada e de estadia;  
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• Criar cursos e mecanismos de capacitação para aperfeiçoar os servi-
ços de guias turísticos; 

• Implementar um projeto de ciclo turismo, “Conheça São Raimundo 
Nonato pedalando”, com dicas de turismo histórico, informativo, ex-
ploratório, sustentável e de gastronomia nos trajetos percorridos; 

• Revitalização do Alto do Cruzeiro, para fortalecer o turismo urbano e 
religioso; 

• Incentivar os hotéis, pousadas e restaurantes a divulgarem aos turis-
tas o mapa de São Raimundo Nonato com informações históricas, 
culturais, gastronômicas e comerciais. 

• Viabilizar a construção do “Centro de Convenções Municipal”, como 
forma de estimular o turismo de eventos e negócios na região. 

URBANISMO E MEIO AMBIENTE  

O crescimento da nossa cidade deve caminhar lado a lado com a pre-
servação ambiental. Sustentabilidade é palavra de ordem da área ambiental e 
de urbanização da nossa gestão. Implementaremos politicas de educação am-
biental nas escolas e para a comunidade, incentivando a reciclagem para que 
haja um equilíbrio no uso dos recursos naturais. 

Neste sentido, administração deve dar o exemplo nas práticas sus-
tentáveis, modernizando a gestão de resíduos e deixando a cidade mais limpa e 
agradável para todos. 

Implementaremos ações de arborização, preservando áreas verdes, 
investindo na limpeza da cidade para, com isso, melhorar a qualidade de vida da 
população. São compromissos da nossa gestão: 

• Planejar a recuperação urbana e rural das áreas em processo de de-
gradação; 

• Criar ações de arborização urbana, por meio do Projeto Sementes do 
Futuro; 

• Ampliar e melhorar a coleta de lixo por meio da coleta seletiva; 
• Disciplinar, por intermédio do Código de Posturas, a Construção Civil 

no Município; 
• Revitalizar as praças e logradouros públicos; 
• Instituir organismos ou grupos de trabalho com o objetivo de proces-

sar o controle ambiental; 
• Atentar para a iluminação pública, buscando elementos para ampliá-

la e conservá-la; 
• Buscar perante o Governo do Estado melhorias no abastecimento de 

água no município; 
• Realizar ações de combate à poluição do leito do açude municipal e 

das nascentes e lagoas; 
• Envolver os jovens nas ações de educação ambiental; 
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• Criar campanhas e eventos de alerta para a degradação ambiental 
em parceria com escolas e universidades; 

• Criação do Projeto “Cada Criança uma Árvore”; 
• Criar viveiros de mudas nas escolas públicas que ainda não têm; 
• Manter o município no selo “A” do ICMS Ecológico; 
• Criar a brigada municipal de combate ao incêndio; 
• Elaborar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 
• Implantar o programa “Piauí Sempre Verde” de arborização urbana e 

rural com mudas nativas, em parceria com a Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente; 

• Firmar convênio com Secretaria Estadual do Meio Ambiente para par-
ticipar do programa de peixamento de povoamento dos rios e lagoas 
com espécies nativas; 

• Elaborar programa de capacitação e treinamento para o aperfeiçoa-
mento e ampliação dos processos de licenciamento municipal; 

• Criar novas Unidades de Conservação Municipal. 

PALAVRAS FINAIS 

As diretrizes, metas e propostas registradas nesse plano de governo 
são fruto da experiência da atual gestão à frente da Prefeitura de São Raimundo 
Nonato, construídas com diálogo e responsabilidade, ouvindo a sociedade e di-
agnosticando os avanços conquistados e os desafios que temos pela frente, com 
o objetivo de construir uma gestão cada vez mais democrática e transparente. 

Temos o compromisso de construir uma cidade moderna, sustentável, 
comprometida com os recursos públicos e eficiente na sua aplicação, buscando 
reduzir as desigualdades e apresentar oportunidades para as pessoas que mais 
precisam. 

Para nossa coligação, fazer nosso povo mais feliz é o nosso maior 
compromisso. Portanto, é motivo de muito orgulho podermos apresentar nesse 
documento nossas ideias para que São Raimundo Nonato continue no caminho 
certo. 

Muito obrigada a todos!  

 

  

 


