
 



 

Sumário do 55 

 

 

APRESENTAÇÃO  .................................................................................................. 03 

PALAVRA DO CANDIDATO ................................................................................ 04 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  ........................................................................................ 05 

SAÚDE  ..................................................................................................................... 12 

EDUCAÇÃO ............................................................................................................ 14 

CULTURA................................................................................................................ 16 

ESPORTE E LAZER ............................................................................................... 17 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ........................................................................ 19 

JUVENTUDE ........................................................................................................... 21 

INFRAESTRUTURA .............................................................................................. 23 

AGRICULTURA ..................................................................................................... 25  

TURISMO ................................................................................................................ 28 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 33 

 

 

  



 

3 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 A eleição que acontecerá neste ano de 2020, estará fielmente direcionada para o 

melhor caminho para a vida dos SANRAIMUNDESES, e isso será um divisor de águas. 

Nela, os eleitores terão a oportunidade de finalmente escolher e eleger um governo 

democrático, participativo, e comprometido com o crescimento e o desenvolvimento 

sustentável de nossa cidade.  

         Assim sendo, eu, AVELAR FERREIRA, como representante do (Partido Social 

Democrático) PSD 55 e pré-candidato, a Prefeito apresento esse PROGRAMA DE 

GOVERNO assumindo um compromisso com toda a população.  

  Este PROGRAMA reflete as principais necessidades da população 

SANRAIMUNDESE. Estabelece ainda, as diretrizes e as medidas que serão tomadas 

em nosso governo. As ações partem de um diagnóstico dos principais problemas da 

cidade; constituindo-se, portanto, em propostas concretas e viáveis para a solução dos 

mesmos. 

          Não é um programa fechado, e sim um programa em constante construção em que 

os anseios da sociedade são os principais combustíveis. 

 

SÃO RAIMUNDO NONATO, anseia por mudanças no modo de administrar.  



 

4 
 

PALAVRA DO CANDIDATO 

 

 Pensamos em um Planejamento em que a Gestão Democrática e Participativa seja 

o roteiro para um governo transparente e ético, no qual a qualidade de vida da população 

seja o objetivo maior. Por isso estamos apresentando a você este PLANO DE 

GOVERNO, que não pretende encerrar-se em si mesmo, mas crescer com a colaboração 

da sua voz, agigantar-se com sua visão e anseios, e realizar seus sonhos de construção 

do município que todos desejamos: PRÓSPERO E FELIZ.  

 

Precisamos urgentemente voltar nossos olhos para a população 

SANRAIMUNDENSE. Faremos um governo que, sem discriminar ninguém, terá 

sempre em foco quem mais precisa da ação efetiva do Poder Público.  

 

Queremos um município em que todos possam participar das decisões sobre os 

investimentos públicos e fiscalizar os serviços prestados pela Prefeitura. Um município 

onde esses serviços sejam suficientes e eficientes, geridos de forma moderna e 

transparente. Vamos trabalhar para construção de um município mais agradável, justo, 

feliz e com inclusão social. É nele que as pessoas, principalmente as carentes, nasçam, 

morem, estudem, trabalhem e se divirtam. Em um lugar pequeno como o nosso, tudo o 

que o Poder Público faz afeta diretamente as vidas de todos os cidadãos e cidadãs. E é 

essa vida que queremos transformar para melhor! 

 

É evidente que este documento não representa todos os anseios do povo. Apesar 

de conhecer muito bem a realidade do meu município, ainda há muito para ser feito, e a 

voz do povo precisa estar presente também aqui. Porém, este documento representa meu 

compromisso com o município. Meu compromisso com o povo. Meu compromisso com 

você. Ao longo de minha trajetória pública, o povo sempre soube onde me encontrar. 

Esse acesso permanecerá inalterado ao longo do meu governo. Pretendo abrir espaços 

de prestação de contas para que a população possa cobrar a realização de tudo com o 

que me comprometi. E garanto que esses compromissos começarão a ser cumpridos 

desde o primeiro dia de mandato. 

 

Um forte abraço!!! 

 AVELAR FERREIRA  
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1.1  - CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

 Fazer a busca ativa quantitativa e qualitativa 

 Ampliar os coletivos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, visando atender 

crianças e adolescentes dos bairros e comunidades periféricas da cidade. 

 Fortalecer e apoiar os conselhos tutelares, mediante a garantia de infraestrutura adequada, 

reforço da equipe de trabalho e capacitação para seu pleno funcionamento, buscando a 

universalização do atendimento às violações de direitos; 

 Criar uma assessoria jurídica para atuar junto ao conselho tutelar; 

 Criar fóruns locais da juventude, a serem dirigidos por jovens eleitos em seus bairros, 

incentivando a participação de todas as organizações públicas e privadas e a solidariedade 

entre a juventude; 

 Promover ações integradas nas áreas da assistência social, cultura, educação, esporte, lazer 

e saúde, enfocando prioritariamente a prevenção de situações de risco e a atenção à família 

e suas vulnerabilidades; 

 Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas as formas de 

violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, exploração sexual e crueldade em 

relação à criança e ao adolescente; 

 Fortalecer e estruturar as atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações voltadas à 

permanência e ao sucesso na escola; 

 Fortalecer e estruturar as atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações voltadas à 

permanência e ao sucesso na escola; 

 Implantar no município o plano nacional de convivência familiar e comunitária, com a 

participação de entidades que realizam o atendimento às crianças e aos adolescentes em 

situação de abrigamento, conselhos de direitos e tutelares e assistência social; 

 Aderir a programas de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, para 

fomento e apoio a planos, programas e projetos municipais /regionais de atendimento 

protetor à criança e ao adolescente vítima de violência e ao adolescente em conflito com a 

lei, em parceria com a secretaria nacional de direitos humanos; 
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 Promover campanhas informativas sobre sexualidade e drogadição no âmbito das escolas, 

praças e, sobretudo nos territórios de maior vulnerabilidade social; 

 Garantir atendimento as famílias, através de equipes especializadas e fazendo encaminhamento 

aos órgãos competentes, aos jovens em situação de drogadição e às suas famílias, para que 

sejam tratados como dependentes químicos sujeitos de direitos; 

 Implantação do projeto berçário municipal, favorecendo as famílias monoparentais à 

possibilidade de ter acesso a espaço público adequado onde possam deixar os filhos no 

período da jornada de trabalho; 

       1.2 – DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVÊNCIAS 

 

 Implementar política de atenção aos idosos e promover campanhas de valorização da pessoa 

idosa; 

 Criar centro de convivência da pessoa idosa; 

 Ampliar o número de grupos de idosos, enfocando as comunidades da zona rural; 

 Fomentar programas de capacitação tecnológica e profissional do idoso, bem como projetos 

de apoio e formação educacional ao idoso de baixa renda; 

 Criar o projeto de estímulo ao voluntariado, voltado para mobilização, cadastramento e 

encaminhamento de pessoas interessadas em contribuir de forma voluntária e 

empreendedora com os programas de direitos e atenção à pessoa idosa; 

 Implantação do projeto visão de futuro, para doação de óculos, realização de consultas e 

cirurgias oftalmológicas, de forma a atender idosos carentes; 

 Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, com ofertas de 

serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento específico aos que estão em 

situação de vulnerabilidade; 

 Ampliar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de forma integrada às 

políticas e programas locais para pessoas com deficiência, ampliando e melhorando a oferta 

dos serviços destinados á pessoa idosa. 

 Fortalecer o conselho da pessoa idosa, estimulando a participação da sociedade na 

construção dos espaços democráticos de gestão das políticas públicas; 

 Realizar campanhas de combate às formas de violência e negligencia contra á pessoa idosa; 

 Ampliar o direito da pessoa idosa com mais de 65 anos, que ainda não tenha conseguido o 

benefício junto ao BCP Loas; 
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1.2 – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

 Reestruturar o conselho municipal da pessoa com deficiência, ofertando capacitação e 

assessoria técnica e jurídica; 

 Aprimorar e ampliar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, as ações de 

alfabetização e escolarização de pessoas com deficiência. 

 Estimular o trabalho voluntário de assistência domiciliar às pessoas com deficiência. 

 Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com deficiência. 

 Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a adaptação de 

calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte especial, o acesso a órteses e próteses e 

a capacitação de familiares para a reabilitação baseada na comunidade, de acordo com o 

decreto federal 5296/04; 

 Implantar um programa de capacitação e especialização de técnicos e agentes sociais em 

acessibilidade, para promover ações educativas, orientar e fiscalizar para o cumprimento 

das leis e das políticas de acessibilidade; 

 Aquisição de veículo adaptado para condução de pessoas portadoras de necessidades 

especiais; 

  Garantir o acesso a todos os espaços como museus, bibliotecas, telecentros, serão 

incentivadas as produções artísticas dos portadores de necessidades especiais e passe 

cultural; 

  Implementação de programas de qualificação de pessoas portadoras de necessidades 

especiais para o mercado e incentivo ao uso da lei de cotas pelas empresas; 

 Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas com deficiência, 

pelo próprio poder público e pela iniciativa privada, no que se refere às cotas em concursos 

públicos, mercado de trabalho, acessibilidade; etc; 

 Reativar as casas dos conselhos;  
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1.4 – DIREITOS DA MULHER  

 

 Implantação da casa da mulher brasileira; 

 Implantar o centro especializado de atendimento integral humanizado e de qualidade as 

mulheres em situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência 

contra as mulheres; 

 Acolhimento e acompanhamento interdisciplinar (social, psicológico, pedagógico e de 

orientação jurídica), às mulheres em situação de gêneros para promover e assegurar o 

fortalecimento de sua autoestima e a autonomia, o resgate da cidadania e a prevenção, 

interrupção e superação das situações e violações de direito; 

 Incorporar as propostas, programas e ações do executivo municipal – plano plurianual 

(PPA), bem com as leis de diretrizes orçamentárias (LDOS) e leis orçamentárias anuais 

(LOAS), de maneira transversal e criar instrumentos sistêmicos para o monitoramento das 

ações transversais de políticas para a mulher desenvolvidas por todos os órgãos do poder 

público municipal; 

 Assegurar junto a delegacia que se aplique a combinação da lei Maria da Penha nos boletins 

de ocorrência nos casos de violência contra a mulher;  

 Fortalecer a rede de atenção às mulheres. Formando e capacitando as profissionais que 

atendem as mulheres: saúde, segurança pública, assistência social, educação, e que isso seja 

feito pela Secretaria Municipal de Políticas para as mulheres ou pelo Conselho Municipal 

da Mulher; 

 Atuação da Casa da Mulher em parceria com os seguintes serviços especializados da rede 

de atendimento: delegacia especializada de atendimento á mulher, centro de referência à 

mulher, casa abrigo, defensoria especializada, centro judiciário da mulher, defensoria, e 

promotoria especializada; 

 Efetivar a regionalização da atenção integral à saúde da mulher nos diferentes níveis de 

atenção, na promoção, prevenção, no diagnóstico precoce, tratamento de câncer 

ginecológico, atenção obstétrica, gravidez, parto, puerpério, aborto, saúde mental ou outras 

patologias que afetam as mulheres; 
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 Priorizar de forma concreta parcerias com as secretarias municipais de saúde, educação, 

assistência social medidas para ampliar o atendimento da mulher em situação de 

vulnerabilidade; 

 Desenvolver atividades de orientação as jovens mães junto com a SEMTCAS, no sentido de 

fortalecer o laço familiar; 

 Atuar de forma contínua no âmbito social com métodos de aproximação dos 

sanraimundenses junto à secretaria; 

 Discriminar semestralmente as atividades realizadas no âmbito da secretaria, e prestar 

contas à população nos meios de comunicação (rádio/ redes sociais); 

 Manter um laço de atendimento ao agressor com programa de incentivo em parceria com a     

SEMTCAS; 

 Realização de atividades complementares de acompanhamento a gestantes, tais como 

cursos de geração de renda, atividades socioeducativas, doação de kits para recém-nascidos; 

 Implantar programa de planejamento familiar, abordando temas como gravidez precoce, 

prevenção de doenças, controle financeiro e capacitação profissional; 

 Ampliar e estimular campanhas de prevenção dos tumores de mama e de útero; 

 Priorizar atendimento especial à adolescência, com informações preventivas sobre dsts/aids, 

gravidez precoce e sexualidade; 

 Criar cursos para mulheres em vulnerabilidade social, incluindo as portadoras de 

deficiência, como trabalhos manuais, artesanais, tecnologias de informação e comunicação 

com organização de pequenas empresas que absorvam essa mão de obra; 

 Sensibilizar a sociedade sanraimundense sobre a questão da mulher, desconstruindo mitos 

e conceitos discriminatórios, promovendo a construção de novos valores relativos à 

igualdade de gênero; 

 Enfrentar as dificuldades e obstáculos sociais e econômicos das trabalhadoras rurais; 

 Realizar ações de geração de emprego e renda garantindo o recorte de gênero em programas 

de emprego e renda; 

 

1.5 – GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

 Ampliar os programas e projetos de geração de trabalho e renda como meio de superação da 

pobreza e emancipação social que associem as iniciativas emergenciais como o Renda Mínima, 
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a qualificação e a capacitação profissional, créditos, e ainda, a organização coletiva como 

cooperativismo e economia solidária; 

 Implantação de lavanderia e passadeira comunitária; 

 Criação da padaria artesanal; 

 Implantação do projeto oficina da beleza; 

 Estimular o desenvolvimento da prática do cooperativismo e do associativismo; 

 

 Estimular as iniciativas associativas, por meio de grupos de produção, comercialização, 

compras compartilhadas, cadeias produtivas, associações e cooperativas nos diversos 

setores da economia; 

 Criar o fórum municipal de economia solidária; 

 

1.6 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO E CONTROLE SOCIAL 

 

 Implantar a o projeto de recuperação e valorização de praças, parques e jardins, mediante a 

realização de eventos nesses locais, além de obras de recuperação e paisagismo em 

parcerias com as associações de bairros para preservar o patrimônio público; 

 Atendimento prioritário das ações da assistência social aos beneficiários dos programas de 

transferência de renda, visando à emancipação das famílias; 

 Ampliar os equipamentos de proteção social dos centros de referência da assistência (cras 

e creas), garantindo a expansão da rede de proteção social e a oferta de serviços 

socioassistenciais; 

 Ampliação do programa Brasil sem Miséria, com contratação de equipe especifica para o 

programa de prevenção ao uso de drogas; 

 Fortalecer a coordenação de concessão de benefícios eventuais (cestas básicas, auxílio      

funeral, passagens para carentes, etc); 

 Fortalecer o programa de encaminhamento para retirada de documentos pessoais básicos 

(1ª e 2ª via); 

 Realização da feira da cidadania na zona urbana e rural do município; 

 Ampliar o atendimento aos migrantes (fornecimento de passagens); 
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 Aprimoramento da gestão e atendimento dos programas de transferências de renda (bolsa 

família, renda cidadã e ação jovem), com vistas a ampliação de vagas e número de famílias 

beneficiadas e AEPETI; 

 Realização de acompanhamento psicossocial à famílias com quadro de conflitos familiares, 

decorrente do uso de drogas, alcoolismo, etc; 

 Ampliação da frota de veículos da secretaria a fim de agilizar as visitas domiciliares; 

 Capacitar membros dos conselhos tutelares e demais agentes públicos envolvidos com 

a proteção de travessia para a inclusão social. 

 Fortalecer os conselhos municipais antidrogas, de assistência social e dos direitos da 

criança e adolescente; 

 Registrar e verificar denúncias de maus tratos ao idoso, crianças e mulheres; 

 Estabelecer diretrizes para prestação de serviços socioassistenciais, definir padrões de 

qualidade e implementar mecanismos de controle e avaliação dos serviços das entidades 

parceiras da prefeitura. 

 Reativar a casa dos conselhos;  

 Aprofundar estratégias e ações desenvolvidas que buscam articular novas transferências 

de renda através dos serviços socioassistenciais na perspectiva de oferecer maiores 

oportunidades e mais possibilidades de desenvolvimento de indivíduos, famílias e 

comunidades; 

 Contribuir para o processo da autonomia e da emancipação social da família em situação 

de vulnerabilidade social; 

 Promover uma proposta de busca ativa para a melhoria das condições de vida das 

famílias assentadas, quilombolas, beneficiário de programas sociais, tais como bolsa 

família, tarifa social, carteira do idoso, passe livre, BPC-loas, através da assistência 

social e itinerante; 

 Aquisição de casa de albergado, através de cofinanciamento pelo ministério do 

desenvolvimento social; 

 Ofertar serviços de articulação na rede pública e privada da assistência social, como 

espaço de abrigamentos destinados adolescentes, idosos, indivíduos privados de 

convivência familiar, por situação abandono, maus tratos e andarilhos. 
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 Implantar a Assistência farmacêutica junto às UBS’s para proporcionar um melhor 

atendimento aos usuários do serviço de saúde; 

 Informatizar a Rede de Atenção à Saúde com acesso à rede de internet permitindo um fluxo 

célere nos processos de atendimento aos usuários; 

 Implantar o Prontuário Eletrônico dos usuários do serviço de saúde tornando o 

atendimento dos mesmos mais ágil, além de possibilitar o armazenamento seguro dos 

seus dados; 

 Descentralizar a Regulação de marcação de Consultas Especializadas e Exames; 

 Estabelecer uma política de acolhimento dos servidores da Saúde; 

 Fortalecer as ações do Serviço de Endemias visando o cuidado com a saúde da 

população; 

 Promover cursos de capacitação dos servidores da Saúde objetivando seu 

aperfeiçoamento para melhor desenvolver suas atividades laborais; 

 Instituir Educação Continuada para os servidores da Saúde; 

 Instituir uma linha de cuidado com os usuários dos serviços de Saúde; 

 Revitalizar o Centro de Especialidades Odontológicas _CEO_ para desenvolver uma 

melhor atenção à saúde bucal dos usuários;  

 Transformar as equipes de Saúde Bucal da zona urbana do Tipo I em Tipo II garantindo 

a promoção e prevenção eficiente da saúde bucal dos usuários do serviço de saúde; 

 Fortalecer a Divisão da Vigilância Sanitária; 

 Estimular e instituir o Planejamento Participativo na área da Saúde; 

 Construção de UBS do Bairro Santa Luzia e Localidade Onça; 

 Destinar o transporte sanitário para o uso correto promovendo o deslocamento de forma 

a adequada dos usuários que fazem tratamento fora do domicílio; 

 Fortalecer o Centro de Atenção Psicossocial _CAPS; 

 Implantar o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga_CAPS AD para o 

tratamento de dependentes de álcool e droga; 

 Ampliar as ações do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo_PNCT; 

 Ampliar o horário de atendimento das UBS’s na zona urbana com a implantação do 

Programa Saúde na Hora; 
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 Ampliar o número de equipes da Estratégia de Saúde da Família_ESF_ e o Programa Agentes 

Comunitários de Saúde _PACS_ fazendo a cobertura de cem porcento do território do município; 

 Implantação de equipes multiprofissionais para Educação em Saúde da população; 

 Estruturar o Laboratório Municipal de Análises Clínicas para atender os usuários do serviço de 

saúde de maneira efetiva; 

 Desenvolver atividades educativas e preventivas visando à redução de acidentes de trânsito; 

 Conceber e implantar novas iniciativas que visem aperfeiçoar a Humanização na prestação 

dos serviços de saúde beneficiando os servidores da saúde e os usuários; 

 Instalar academias populares em espaços públicos adequados, da zona rural e urbana, 

incentivando a prática regular de atividades físicas visando a promoção de saúde da 

população; 

 Implantar o Centro de Zoonoses; 

 Revisar e efetivar na plenitude o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores da 

Saúde buscando a melhoria do incentivo financeiro e a valorização dos recursos humanos 

da área; 

 Criação da Ouvidoria da Saúde. 
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 H.P Escolar – mediante monitoramento da gestão escolar;  

 Concurso público para as áreas especifica (música, informática, capoeira, nutricionista, 

psicólogos); 

 Tabela de pagamento para os servidores públicos municipal; 

 Professores de Matemática e Português desde o 4ª ano; 

 Estruturação das escolas de acordo com suas necessidades e suas peculiaridades; 

 Reabertura das Escolas de acordo com a necessidade local e número de matrículas; 

 Olímpiadas de Matemática, Português, Ciências desde o 4ª ano; 

 Transformar São Raimundo Nonato no município “leitor”; 

 Concurso de redação, poesia, pintura, soletrando e tabuando; 

 Voltar o projeto “Família na Escola”; 

 Reabertura da biblioteca Municipal; 

 Comemoração das datas cívicas na escola como também o dia do servidor público; 

 Coordenação por área (incluindo a educação inclusiva); 

 Merenda de qualidade para toda a rede municipal de ensino; 

 Redução da carga horária (mudança no Plano de carreira do servidor público); 

 Promover e incentivar as olímpiadas brasileiras por parte da Semel dando todo suporte com 

preparação dos alunos desde o início do ano; 

 Implantar no Plano de Carreira da Educação a Escola de Tempo Integral; 

 Estruturar e equipar as escolas que funcionam em Tempo Integral da Rede municipal de 

ensino; 

 Gratificação para os profissionais de educação que trabalham nas escolas de Tempo Integral 

na zona rural 

 Parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde (nos programas da saúde bucal e campanha 

de vacinação na escola); 

 Parcerias com outras instituições como: Conselho Tutelar, Rotary, igrejas, Senac, Sesc, 

UNIVASF, IFPI, UESPI, IPHAN; 

 Praticas esportiva na escola (jogos estudantis); 

 Formação em rede com todos os funcionários da Educação; 

 Informatização e estruturar as salas de informática de toda rede municipal de ensino; 

 Gratificação (no contra cheque) para professores que trabalham com alunos especiais; 
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 Fardamento escolar pra toda rede escolar; 

 Livros para os alunos da Educação infantil; 

 Gratificação Anual para escola que melhorar o IDEB (14ª salário para todos os funcionários da 

escola); 

 Trabalhar em consonância com os sindicatos da categoria (Sinte-Pi e Sindserm); 

 Ampliar e estruturar as Creches municipais da rede de ensino 

 Projeto “Lendo e Escrevendo na Idade Certa”. 

 Implantar as Feiras Culturais no calendário escolar da Rede Municipal de Ensino; 

 Eleições Diretas para Diretor e Vice-Diretor nas escolas da rede municipal de ensino, nas 

escolas acima de 100 alunos. E qualquer funcionário da rede municipal que tenha “Curso 

superior”, poderá concorrer desde que esteja trabalhando naquela escola no período da 

eleição; 

 Estruturar e ampliar o AEE – Atendimento Educacional Especializado e fornecer condições 

de acesso para todos os alunos que necessitem desde tipo de atendimento da rede municipal 

de educação; 

 Formalizar parcerias com entidades públicas e privadas, como por exemplo projeto do 

Bombeiro Mirim. 

 Valorizar e incentivar a cultura Quilombolas dentro das escolas do “Território 

Quilombolas” pela secretaria municipal de educação. 

 Aplicação do precatório do FUNDEF (60%), para professores e (40%) para Secretaria 

Municipal de Educação; 

 Promover, em regime de colaboração com a União e o Estado a oferta de educação básica 

pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência 

dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 

7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de 

professores em uma única escola; 

 Promover, em parceria com o Estado e a União, a universalização de ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde destinada ao atendimento de estudantes das escolas da rede 

pública no município. 
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 Promover Concurso de músicas autorais dos compositores e cantores da microrregião de São 

Raimundo Nonato.  

 Priorizar os músicos nos eventos culturais e principalmente nos festejos de São Raimundo 

Nonato 

 Requerer o curso de Música para a UNIVASF de São Raimundo Nonato;  

 Fazer uma parceria com a “União Brasileira dos Compositores UBC” 

 Revitalizar a rádio popular no Mercado do Produtor; 

 Abrir a Biblioteca Municipal – (Física e Virtual) 

 Criar uma biblioteca interativa; 

 Implementar a estrutura da Secretaria Municipal da Cultura; 

 Criação do Museu Municipal; 

 Mapeamento das atividades culturais; 

 Ampliar o acesso à cultura para a população; 

 Ofertar cursos e capacitações de produtores culturais; 

 Promover e incentivar a economia criativa; 

 Difundir a cultura popular e a preservação da mesma; 

  Incentivar a produção de material audiovisual 

 Reativar os festivais de folguedos – (quadrilhas juninas), entre bairros e colegiais; 

 Fortalecimento da cultura do vaqueiro no município, tais como cavalgadas, corridas e festas 

de vaqueiro; 

  Criar um centro cultural quadrilhódromo; 

  Fortalecer o calendário de festas populares no município, tais como:  Carnaval, Festejos, 

Festa de São João e Festival do Frio, réveillon do povo, etc; 

 Instituir através de editais concursos literários, fotográficos, musicais, audiovisuais e 

gastronômicos, etc; 

 Criar a escola de música e dança; 

 Proteger a cultura material e imaterial do município; 

 Garantir o incentivo para o desenvolvimento cultural do território quilombolas; 

 Estruturar o evento no dia do músico (priorizando as composições autorais dos músicos 

Sanraimundenses); 
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 Criar a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 

  Realizar a Copa Municipal de futebol com a participação de equipes masculinas e femininas de 

todo o Município (bairros e povoados), garantindo as premiações, materiais esportivos (bolas, 

redes, uniformes) e todo o apoio logístico do campeonato; 

 Realização de campeonato de futsal masculino e feminino interbairros (Participação de todos 

os bairros da cidade, divididos por categorias);  

 Reformar e revitalizar as quadras esportivas dos bairros e povoados do Município; 

 Dar incentivo às escolinhas de Futebol, voleibol, atletismo, basquetebol e handebol  no 

Município para que estas possam exercer melhor suas atividades com o fornecimento de 

materiais esportivos (redes, bolas, uniformes, chuteiras, ténis) para estimular ainda mais a 

prática do esporte; 

 Realizar os Jogos Escolares com a participação de todas as escolas da Sede e da Zona Rural do 

Município;  

 Realização de campeonatos de futsal por categoria de base: Sub–11, 13, 15 e 17 na Sede do 

Município e nos distritos de São Vítor e Novo Horizonte. 

 Realizar competições esportivas no período dos festejos de São Raimundo Nonato; 

 Incentivar e promover as competições esportivas durante as comemorações do aniversário da 

Cidade (vôlei de areia, ciclismo e atletismo, etc); 

 Apoiar a Copa Nordeste de Futebol de Base em São Raimundo Nonato; 

 Realizar o Campeonato Municipal de Vôlei de Areia, na Arena João Dias (Avenida dos 

Estudantes); 

 Incentivar e apoiar os torneios de futebol Society masculino e feminino em todo município 

(Sede e Interior). 

 Construção de quadras de Futebol Society, nas localidades da Zona Rural e incentivar a prática 

desse esporte entre homens e mulheres. 

 Incentivar as Organizações Sociais sediadas no Município a fazer projetos de atividades 

esportivas e de inclusão social e captação de recursos da Lei Pelé junto ao Ministério dos 

Esportes; 
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 Criar o Conselho Municipal dos Esportes, com a participação de Desportistas da Sociedade Civil 

Organizada e Poder Público; 

 Organizar e incentivar a prática do ciclismo, tanto como esporte de competição, como pratica de 

vida saudável; 

 Criar espaços públicos para a prática de ciclismo, atletismo, caminhadas e trilhas; 

 Valorizar os profissionais da área de Educação Física; 

 Contratar profissionais com capacitação e conhecimento técnico para formar e comandar as 

seleções municipais de futebol feminino e masculino, para representar o município nas 

competições regionais e estaduais; 

 Garantir a participação de seleções representativas do Município nos principais torneios 

regionais e estaduais; 

 Garantir a premiação conseguida nas competições esportivas para os atletas participantes, como 

forma de incentivo aos mesmos; 

 Realizar cursos de arbitragem e conhecimento técnico, nas principais modalidades esportivas 

praticadas no município; 

 Realizar os jogos da Pessoa Idosa, evento anual voltado ao publico com mais de 60 (sessenta 

anos); 

  Realizar a organização de campeonatos regionais de futebol e futsal, envolvendo municípios 

da microrregião; 

 Realizar competições esportivas, para portadores de necessidades especiais como forma de 

inclusão e vida saudável.  
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 Estruturação do setor tributário, tesouraria e controladoria; 

 Estruturação da ouvidoria pública municipal, através da criação do programa “FALA 

CIDADÃO”; 

 Apresentação do Plano Diretor; 

 Atualização do Código de Postura e do Código de Obras;  

 Atualização de cadastro de imóveis do município; 

 Modernização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal; 

 Garantir a continuidade dos pagamentos dos salários aos servidores municipais com 

pontualidade, bem como dos fornecedores; 

 Investimento em qualificação, atualização e valorização do Servidor Público; 

 Reestruturação da rede INTRANET e do Sistema de Tecnologia da Informação; 

 Manter atualização do portal da transparência, disponibilizando dados de interesse 

público, respeitando a legislação; 

 Implantação do plano de cargos, carreiras e remuneração da Administração (PCCRA). 

 Fornecer serviços online aos contribuintes. (IPTU, Certidões Negativas, NFSe, entre 

outros); 

 Atualização dos planos de cargos, carreiras e remuneração da Educação e da Saúde; 

 Garantir a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a atualização 

dos equipamentos e o controle do patrimônio público; 

 Utilizar os meios digitais, como aplicativos para celular e sites, para associar a detecção 

de problemas pelo cidadão à solução deles pela administração ou contratados;  

 Adotar protocolos padronizados de recepção de solicitação de serviços;  

 Criar uma plataforma digital para avaliação dos serviços da prefeitura, como saúde, bem 

como do desempenho de gestores públicos, como o Prefeito e Secretários;  

 Estimular as empresas locais a assumirem uma postura proativa em relação à 

participação nas atividades econômicas do município; 

 Buscar, incansavelmente, junto com o apoio de órgãos da administração pública nas 

duas esferas (Federal e Estadual) por meio de projetos voltados ao desenvolvimento 

local nas áreas prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, saúde, educação, lazer, 

segurança, habitação) da nossa gestão e que se encontram elencadas ao longo deste 

documento; 
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 Informatizar o sistema interno dos gabinetes e secretarias instituindo uma política de metas 

e transparência dos atos, de forma a facilitar a fiscalização;  

 Desenvolver plataformas online de atendimento ao cidadão na prefeitura, com fornecimento 

de prazos para atendimento e tempo médio de espera, bem como disponibilizar cursos 

referente a Lei de Acesso à Informação; 

 Qualificar e especializar funcionários públicos por meio da implementação de um 

centro de formação para cursos de reciclagem;  

 Disponibilizar todos os atos praticados na administração pública no portal da 

transparência do município. 

 Criação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, evitando desperdícios de 

impressões e respeitando o meio ambiente;  

 Disponibilizar contracheque online de todos os servidores públicos. 

 Delimitar as funções, atividades, direitos e deveres de forma fixa e ordenada;  

 Modernizar o fluxo e as diretrizes de compras/licitações, utilizando-se de soluções 

modernas como pregão eletrônico; 

 Corrigir cargos em desvios de competência. Exemplo, cargos operacionais executando 

serviços administrativos, cargos administrativos executando funções não 

administrativas, cargos extintos com funcionários na vacância. 

 Nova Lei de ESTRUTURA ORGÂNICA do Município, nela sendo criada uma 

PROCURADORIA JURÍDICA independente (com sede no prédio da Prefeitura), com 

um Procurador Geral e 03 Procuradores (Cível, Tributário e Administrativo); mantendo-

se o atual Procurador e abrindo Concurso Público para as outras 02 vagas. 

      Essa PROCURADORIA totalmente independente será responsável por todas as 

questões jurídicas do Município, tais como regularização fundiária e ocupação do solo 

urbano e rural, recolhimento de Impostos e Taxas, resolução de litígios relacionados a 

Direitos e Deveres dos Servidores Públicos Municipais, Licitações Públicas, etc.  

      Com essa PROCURADORIA JURÍDICA independente, acabará de uma vez com  

essas Contratações de Escritórios de Advocacia por valores absurdos (com 

"rachadinhas"), que motivaram tantas denúncias de corrupção nos últimos anos. 
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JUVENTUDE 

 

 

FORTALECIMENTO DA CIDADANIA, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DA 

REPRESENTAÇÃO JUVENIL 

 

 Garantir o exercício da cidadania ativa e da representação política social dos jovens através do 

diálogo e acesso às informações necessárias para o advento da secretaria;  

 Criar a Secretaria Municipal da Juventude (formalizada e regulamentada); 

 Fazer conferências e fóruns para a juventude com etapas nos bairros e na zona rural; 

CONSOLIDAÇÃO DO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO À DIVERSIDADE E À 

IGUALDADE DA JUVENTUDE 

 

 Garantir direitos iguais para todos os jovens, assegurando a sua inclusão nas políticas 

públicas locais e valorizando a diversidade existente; 

 Implantar em todas as praças da cidade internet gratuita (wifi); 

CULTURA 

 

 Garantir aos jovens maior acesso à cultura, por meio de incentivo, estímulo e 

reconhecimento das iniciativas juvenis e das suas reais necessidades; 

 Criar e promover eventos voltados para nossa juventude (shows de rock, shows evangélicos, 

feiras culturais, oficinas, cinema); 

 Criar a semana anual de talentos da rede pública e privada do município; 

 Criar um espaço para o encontro dos paredões; 

 Criar o projeto de agente jovem cultural; 

 

DESPORTO E LAZER 

 

 Garantir o acesso democrático às diversas modalidades de lazer e esporte; 

 Criar espaços públicos e revitalizar os existentes para a prática esportiva (campo, quadra e 

arena de areia); 

 Criar ciclovias para o ciclismo a fim de incentivar tal prática; 

 Reformar e ampliar as quadras esportivas nos bairros e na zona rural; 

 Adaptar espaços para atividades físicas como caminhadas e outras; 

 

COMUNICAÇÃO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

 Assegurar as condições aos jovens para produção e disseminação da informação, do 

conhecimento e da comunicação inclusiva; 

 Criar uma plataforma para divulgação de produção cultural em parceria com a Secretaria 

Municipal de cultura; 
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SUSTENTABILIDADE 

 

 Apoiar e estimular a participação da juventude na formação da consciência ambiental e 

engajamento na educação com práticas ecológicas em prol de políticas públicas de 

sustentabilidade; 

 Garantir os direitos dos jovens através de programas e projetos que sejam referência para 

trabalhar, consolidando as políticas públicas; 

 Incentivar e promover ações de diversos segmentos nas diferentes comunidades do município, 

a partir disso facilitar a acessibilidade; 

 Fortalecer os processos criativos desenvolvidos pelos jovens na sua produção, trabalhar com 

o fomento à cultura, esporte, lazer, conscientização nas questões ambientais, valorizando o 

espaço social; 

 Buscar auxiliar os jovens na fase de transição para a vida adulta, com autonomia, ampliando 

as possibilidades e oportunidades de inserção no mercado de trabalho, tanto urbano quanto 

rural; 

 Fortalecer e incentivar o protagonismo juvenil como agentes transformadores da sociedade; 

 Implementar políticas que permeiem a cultura de paz, o respeito e a valorização dos jovens 

na busca de diminuir e sanar todas as formas de preconceito; 

 Garantir os serviços de saúde integral dos jovens; 

 Ampliar e aprimorar o acesso à educação professional, empregabilidade e 

empreendedorismo (buscar parcerias com Senai, Senar, Senac, Sesc, Sebrae - Sala do 

Empreendedor); 

FERRAMENTAS EMANCIPATÓRIAS 

 

 Investir em programas e projetos formativos e de qualificação de agentes públicos para 

praticar a segurança cidadã, contra violações aos direitos humanos, contra a violência 

institucional e de terceiros praticada contra a juventude, contribuindo para efetivar o 

funcionamento do sistema de garantias de direito e acesso à justiça; 

 

AÇÕES POSITIVAS QUE ENVOLVAM OS JOVENS 

 

 Criar a RISO (Rede Infantil de Solidariedade); 

 Formar um grupo de jovens para que o mesmo possa levar alegria e ações de saúde para as 

comunidades mais carentes; 

 Abrir a Biblioteca Municipal para a comunidade inclusive a biblioteca virtual; 

 Criar uma biblioteca itinerante em que um grupo de jovens leve livros para doação nas 

comunidades. 
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 Incentivar a implantação de mineradoras para a exploração de minérios de acordo com a 

vocação da região; 

 Fortalecimento da Patrulha Mecanizada para atuar sistematicamente na recuperação e 

conservação das estradas que dão acesso às comunidades, recuperando os equipamentos e 

máquinas existentes, bem como adquirir outros novos, criando uma estrutura mínima capaz de 

desenvolver estas ações satisfatoriamente;  

 Continuação das obras de Saneamento básico nos bairros da cidade; 

 Esgotamento de águas pluviais no centro de São Raimundo Nonato-PI, entre o Mercado do 

Produtor e Armazém Paraíba, com recursos de órgãos Federais, afins; 

 Construção de pavimentação em paralelepípedo e manta asfáltica em ruas dos bairros e 

comunidades da zona rural; 

 Ampliação da iluminação pública municipal, bem como, a criação de um serviço de 

“Motoboy Agilizado” para atender de maneira rápida as demandas referentes a reposição 

de luminárias e pequenos reparos técnicos; 

 Extensão da rede elétrica nas zonas urbana e rural, atendendo em 100% a demanda do 

município; 

 Sinalização da zona rural; 

 Sinalização do trânsito no município; 

 Reforma e manutenção de logradouros públicos municipais; 

 Intensificação do Programa “Minha Casa Minha Vida” nas localidades e sede do município, 

beneficiando a população de baixa renda; 

 Urbanização da Avenida dos Estudantes, transformando-a em um centro para o 

desenvolvimento de práticas esportivas, culturais, gastronômicas e de lazer; 

 Construção do aterro sanitário e aquisição de máquinas e equipamentos adequados para 

coleta do lixo; 

 Implantação do pólo industrial para atrair investimentos que gerarão emprego e renda para 

os munícipes; 

 Fortalecimento de ações educativas, em parceria com as demais Secretarias Municipais 

voltadas para práticas de conscientização ao Meio Ambiente; 

 Construção de novas quadras poliesportivas nos bairros e povoados do Município; 
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 Garantir a infraestrutura necessária através de equipamento e recursos humanos para garantir 

ações voltadas para o Departamento de Trânsito do Município; 

 Estabelecer as Parcerias Público Privado (PPP), Exemplo: Projeto Adote Uma Lixeira, Projeto 

São Raimundo de Todos, Projeto Minha Praça, entre outros; 

 Criar um complexo de práticas desportivas ao longo de todo o Anel Viário; 

 Fazer passeio para pedestres interligando bairros Altamira ao Santa Fé; Santa Luzia ao 

Centro; Bairros Santo Antônio, Ingazeira ao bairro Aldeia; Caruaru São Félix ao Centro. 

 Abrir novas avenidas na zona urbana do Município; 

 Construir novas praças nas zonas urbana e rural e conservação das já existentes; 

 Murar todos os cemitérios da zona rural do município, inclusive iluminando-os; 

 Construir novos monumentos turísticos para embelezamento da cidade; 

 Ampliação dos serviços de Internet Grátis (Wi-Fi) para todas as praças. 

 Projeto arquitetônico do Morro do Cruzeiro visa a interação de Aeroporto Internacional,  

Museu da Natureza, Museu do Homem Americano e a cidade de São Raimundo Nonato, 

nele haverá um Restaurante Público para venda de comidas típicas regionais; um 

ANFITEATRO a céu aberto (para apresentações culturais regionais); BANHEIROS 

públicos; Lojas para venda de produtos regionais; mantendo-se a atual ESCADARIA e 

CONSTRUÇÃO de outra; vários MIRANTES e PASSEIOS PÚBLICOS; etc. 
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 Promoção do sistema de integração agrícola e pecuária; 

 Apoio à produção agropecuária e seu aperfeiçoamento tecnológico; 

 Estimular a produção e comercialização de hortifrutigranjeiros para que possa permitir o 

abastecimento do município de São Raimundo Nonato – PI; 

 Fomento à diversificação e profissionalização das atividades rurais; 

 Apoio às atividades pastoris para que adotem tecnologias de baixo custo aumentando sua 

eficiência produtiva; 

 Estimulo à introdução de novas culturas potencialmente aptas para o plantio no município, 

após o estudo detalhado do impacto ambiental; 

 Fomentar a organização e a implementação de associações e cooperativas nas comunidades 

rurais com vista ao fortalecimento das atividades agrícolas, especialmente voltadas á 

agricultura familiar; buscar a comunidade jovem para que as tradições e culturas já 

estabelecidas tenham continuidade. 

 Apoio aos produtores rurais na obtenção das linhas de créditos, difundido informações aos 

pequenos produtores sobre as linhas de créditos disponíveis no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF; 

 Viabilizar o preparo do solo e plantio com a utilização de tratores disponíveis para as 

comunidades rurais; 

 Fortalecer o associativismo junto aos produtores, objetivando a compra em conjunto de 

insumos, e comercialização de produtos excedentes sob a supervisão do órgão municipal 

competente;  

 Realizar capacitação dos produtores rurais, em especial aos pequenos agropecuaristas, para 

utilização de técnicas ambientalmente adequadas, conscientização e educação ambiental para 

o uso alternativo do solo. Palestras para agricultores familiares sobre a Correção de 

deficiências de solo, sobre as particularidades para a introdução de culturas em meio as 

diversas características edafoclimáticas; 

 Disponibilizar para as comunidades que tenham associações atuantes, palestras voltadas as 

atividades potenciais desenvolvidas no município, e atrair o interesse dos jovens pela 

manutenção dessas atividades; 

 Realizar capacitação de ovino caprinocultores no âmbito do manejo alimentar, sanitário, de 

instalações, estratégias alimentares para o período de estiagem, palestras sobre o 

aproveitamento de recursos naturais presentes na propriedade, palestra sobre potencialidades 

da ovino caprinocultura no município de são Raimundo nonato e região, incentivar os jovens 

a serem empreendedores no ramo, palestra sobre cortes especiais das carcaças de Ovinos e 

Caprinos, perspectivas para o mercado; 

 Capacitação de apicultores e interessados na atividade apícola, palestras incentivadoras a 

implantação da atividade apícola nas comunidades, palestra sobre as potencialidades da 

apicultura no município e perspectivas de mercado para a mesma; 

 Programa municipal de inseminação artificial, (PMIA) visando à distribuição de material genético 

de qualidade para pequenos produtores do município, buscando o melhoramento genético dos 

rebanhos ovinos e caprinos de São Raimundo Nonato, conseguindo assim a produção de cabritos e 
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cordeiros mais pesados e consequentemente futuros reprodutores e matrizes com elevado potencial, 

garantindo a produção de animais mestiços de qualidade sendo assim disponibilizados para a 

comercialização e abastecimento interno com maior potencial e consequentemente melhores 

rendimentos; 

 Dar apoio à criação de associações de mulheres agricultoras familiares das comunidades, fomentar 

a organização das associações de mulheres já existentes no município, buscar incentivos e parcerias 

por parte do governo federal, e estadual, para a estruturação e desenvolvimento das atividades 

agrícolas e produtivas, visando produzir de maneira orgânica e sustentável; 

 Incluir no calendário do município a realização de feiras voltadas para os produtores, para que 

estes possam comercializar as produções obtidas; 

 Buscar a implementação de um serviço de inspeção municipal (SIM), Adequar o matadouro 

municipal a este, ou na impossibilidade deste, construir um novo Abatedouro municipal de 

acordo com a legislação do SIM; 

 Procurar junto ao Governo federal e estadual recursos financeiros que viabilizem a reforma do 

abatedouro municipal existente ou a construção de um novo. Fortalecendo a segurança 

alimentar dos produtos de origem animal comercializados no município; 

 Melhorar as condições do mercado municipal de carnes, tentando adequar as normas sanitárias 

praticadas atualmente no país; 

 Realizar palestras para os comerciantes de carnes do município, mostrando a importância da 

comercialização de produtos seguros e saudáveis para a comunidade em geral; 

 Estreitar as relações com o serviço de vigilância sanitária municipal, com vista no 

desenvolvimento de ações mais eficazes no combate ao comercio clandestino de carnes (carne 

da moita) no município; 

 Vida Melhor no Campo: visando o combate à pobreza no campo através da construção de 

moradias, implementação de sistema de abastecimento de água (construção de cisternas, poços 

cacimbões, poços artesianos, barreiros e barragens com a universalização da eletrificação das 

propriedades rurais e a regularização fundiária; 

 Barracão do Agricultor: melhoria da organização rural, por meio da ampliação dos processos 

de beneficiamento, armazenagem e acesso à comercialização da produção agropecuária, com 

agregação de valores aos produtos. Será de fundamental importância a construção de um 

galpão, depósito ou armazém, na zona urbana, onde os produtores ao trazerem suas produções, 

terão um ponto de apoio, para a realização de transações comerciais de seus produtos, ao invés 

de utilizarem as calçadas e praças, onde ficam vulneráveis a ação dos oportunistas, 

principalmente de outros estados; 

 Programa Municipal de Regularização Fundiária para dar apoio aos agricultores familiares na 

regularização de imóveis rurais com impedimentos de acesso às políticas públicas como: 

acessos a financiamentos bancários e outros programas de combate à seca; 

 Criação e do Conselho Municipal de Agricultura Familiar; 

 Criação de um Fundo Municipal específico para a Agricultura; 

 Aquisição de kits de irrigação, com auxilio na montagem e assistência técnica para manutenção 

dos mesmos; 
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 Criação de um centro de manejo de ovinos e caprinos, com a disponibilização de matrizes e 

reprodutores para cruzamento com animais SRD (sem raça definida) para melhoramento genético; 

 Apoio ao fortalecimento da COOPARNE (Cooperativa Apícola da Microrregião de São Raimundo 

Nonato) evitando assim os atravessadores e mantendo um preço competitivo a produção regional; 

 Implementar um modelo de propriedade sustentável, com vistas ao aproveitamento de resíduos, 

dos processos produtivos, viabilizando a produção através de alternativas ambientalmente 

adequadas ex.: aproveitamento da manipueira, compostagem de resíduos da propriedade ( 

restos de frutas, cascas bagaços); 

 Apoio ao plantio de hortas escolares, como processo educativo de conscientização e de 

valorização do agricultor familiar; 

 Capacitar agricultores a adesão de manejo sanitário, através de praticas que possam prevenir e 

mitigar doenças em ovinos e caprinos; 

 Capacitar os agricultores para a formulação de silagem e feno, bem como o correto 

armazenamento e disponibilização para os animais; 

 Capacitação de apicultores quanto ao manejo sanitário (doenças e predadores) e para a 

formulação de alimentação alternativa, bem como a seu fornecimento no período de estiagem; 

 Implementação de novas técnicas de produção para viabilizar a cajucultura, e o beneficiamento 

da mandioca e seus subprodutos; 

 Capacitação dos pequenos agricultores quanto ao planejamento e a administração da 

propriedade rural, com vistas a melhorar a competitividade e lucro da mesma através da sua 

produção; 

  Desenvolvimento de projetos e programas que possam atender os agricultores familiares das 

comunidades quilombolas, bem como a sua inclusão no mercado; 

 Capacitação de pequenos agricultores para praticas de enxertia, viabilizando as potencialidades 

da fruticultura no Município de São Raimundo Nonato; 

 Capacitação da comunidade para aproveitamento do umbu através do beneficiamento da polpa, 

gerando novos produtos e gerando renda; 

 Promover a inclusão das mulheres do campo, nas atividades agrícolas e de pesca, bem como 

beneficiamento de subprodutos através de cursos de capacitação, buscando parcerias com 

SENAR e outras; 

 Buscar parcerias para implementação do Programa de Habitação Rural e melhoria 

habitacional. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O município de São Raimundo Nonato, situado na região semiárida do sudeste do Piauí, a 530 

km da capital Teresina, com cerca de 35.0000 habitantes, é uma das cidades do Território Serra da 

Capivara e a principal delas, sendo o portão de entrada para o Parque Nacional Serra da Capivara. O 

potencial turístico do município é inegável e por isso é considerado, pelo Ministério do Turismo, um 

dos 65 municípios indutores do Turismo Internacional do Brasil.  

No entanto a infraestrutura da cidade não acompanha esse potencial, o que nos faz pensar 

em elaborar esse Plano de Ação em Infraestrutura Turística que, se colocado em prática, nos elevará 

à categoria de cidade turística com o que consideramos básico em um município desse porte. 

São ações muito factíveis de serem colocadas em prática do ponto de vista administrativo 

e que poderiam ser implantadas a partir de financiamentos públicos federais, estaduais e 

municipais. 

A seguir, listarei um rol de ações e estruturas ligadas ao turismo no município, bem como, 

colocarei em destaque as potencialidades que temos e o que seria necessário fazer para que as 

estruturas turísticas possibilitem o turismo doméstico de forma organizada, estimulando a 

população a usufruir desses atrativos, gerando um sentimento de pertencimento pela comunidade. 

É importante, inicialmente, que a comunidade se apodere desse sentimento para que essas 

estruturas se mantenham em perfeito estado de conservação e funcionamento. 

O Turismo é um sistema, como num corpo humano, onde o cérebro é o Poder Público, que, 

com sua influência nas escalas municipal, estadual e federal, promove ações para facilitar o fluxo 

das atividades turísticas através das obras de infraestrutura como aeroportos, estradas, saneamento 

básico e coleta seletiva de lixo, bem como o devido destino dos resíduos sólidos produzidos 

diariamente. Também facilita a vida do visitante dando-lhe acesso aos principais serviços de 

segurança, saúde e comunicação no destino turístico. 

O coração desse sistema é a iniciativa privada que investe na construção de hotéis, 

restaurantes, bares, campings e hostéis para receber o visitante de forma a oferecer-lhe conforto, 

entretenimento, alimentos e bebidas, além de movimentar a economia com a compra de artesanatos 

e lembranças dos municípios turísticos. 

Os braços e pernas desse sistema são os prestadores de serviços como os Guias de Turismo, 

recepcionistas em Centros de Atendimento aos Turistas, garçons, taxistas, intérpretes etc. 

Por fim, a comunidade representa as células desse “corpo” e precisa estar em perfeita 

interação com todo o sistema para que ele funcione bem. Para isso precisa estar imbuída de um 

sentimento de pertencer àquele sistema e se sentir útil na prestação de informações, hospitalidade 

e cuidado com o visitante e com a cidade. 

Para que o Turismo funcione perfeitamente como num sistema é necessário que as 

“engrenagens” estejam em perfeita harmonia, sob pena de se tornar um corpo doente e estagnado. 

 

2- AÇÕES PRIORITÁRIAS EM TURISMO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO 

RAIMUNDO NONATO: 

 

As propostas aqui mencionadas envolvem todos os atores desse sistema e, portanto só será 

viável implantá-las se houver um comprometimento e colaboração para que funcione. 

 

1- Como primeira e primordial ação a ser desenvolvida seria a instalação de CATs (Centros 

de Atendimento aos Turistas) que nada mais são que guichês nos principais pontos de acesso 

dos visitantes ao município como no aeroporto Serra da Capivara, no terminal rodoviário e na 
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praça do relógio. Esses guichês devem ser dotados de infraestrutura suficiente para fornecer 

informações turísticas e atendimento aos visitantes com um recepcionista, telefone, internet, 

computador, mapas, panfletos e folders que sinalizem os principais atrativos do município bem 

como onde o visitante encontrará os principais serviços de hospedagem, segurança, saúde, 

alimentação, bebidas e os serviços de condução, transporte e reserva de Guias de Turismo. Para 

tanto, nesses pontos deverá estar atualizada uma lista com todos os contatos desses prestadores 

de serviços.  

 

2- Central de Reservas de Serviços Turísticos. Uma sede onde os Guias de Turismo e 

Condutores poderão ser encontrados pelos visitantes, contratados ou reservados os seus 

serviços através de uma central de reservas comandada por uma pessoa que conheça bem 

os atrativos e tenha capacidade de fornecer informações precisas acerca dos mesmos ( que 

pode ser através de revezamento entre os próprios profissionais Guias de Turismo e 

condutores de visitantes do município), computador, internet, telefone, banheiro e uma sala 

de projeção de vídeos. O ideal seria que esse ponto se situasse em local de fácil acesso e 

partida dos grupos para os principais atrativos do município. Com uma Central de Reservas 

o agendamento dos serviços dos diversos profissionais possibilitará o funcionamento de 

um rodízio e agilidade na procura por um guia. Todos os profissionais cadastrados nessa 

Central de Reservas teria que, obrigatoriamente, aderir ao Imposto Simples, gerando 

divisas para o município a partir dos serviços realizados através dessa central. 

 

3- Centro Cultural (tipo um CTC - Centro de Tradições da Caatinga), onde poderiam abrigar 

um Memorial da Cidade (tipo um museu da Cidade) através de exposição de fotos, livros e 

videoteca com material produzido por artistas locais. Também uma Central de Artesanato 

poderia estar agregada a esse espaço onde o artesanato local pudesse ser apreciado em todas 

as etapas de produção com boxes onde o artesão possa produzir e comercializar suas peças 

diretamente com o visitante. Seria como um Mercado-modelo. Esse local precisa estar 

dotado de área ampla pra apresentações culturais, espetáculos e apresentações além de 

banheiros, wi-fi, internet, atendentes, material de divulgação, mapas e devem ser acessíveis 

a pessoas com dificuldade de locomoção. 
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4-  A cidade possui vários monumentos artificiais nas principais entradas do município a 

exemplo as “onças”, a “seriema”, o “Tatu” e o monumento em homenagem ao santo São 

Raimundo Nonato. Todos eles se tornaram pontos de referência do município e também 

atrativos turísticos onde as pessoas se encontram, fazem fotografias e Realizam eventos. 

Para que esses locais sejam bem aproveitados, sugerimos a colocação de placas de 

sinalização turística com a indicação da direção dos principais atrativos turísticos do 

município bem como mapas detalhados com legenda fácil para a localização dos principais 

atrativos e serviços do município. Policiamento ostensivo para a manutenção da ordem e 

da segurança dos visitantes e munícipes que frequentem esses locais. Colocação de lixeiras 

e iluminação adequada para a visitação noturna. 

 

5- Mirante do Cruzeiro. Importante ponto turístico e mirante da cidade. Talvez seja o local 

mais visitado da cidade porque a vista de lá é privilegiada. No entanto o monumento que 

dá nome ao local já não existe há mais de 03 anos. Depois que o cruzeiro caiu, caiu também 

o ponto de referência do atrativo que tradicionalmente já é visitado há mais de 140 anos 

como um ponto de peregrinação dos fiéis católicos que ali subiam para pagar seus ex-votos.  

Hoje se tornou um ponto de encontro para uso de drogas e vandalismos nas estações da via 

crucis que também existe lá. Sugerimos a colocação de lixeiras e placas de sinalização 

turística e de advertências quanto ao mau uso do local além de policiamento ostensivo e 

iluminação adequada. É imprescindível que a cruz que ali existia seja erijida novamente e 

que seja dotada de esteios de segurança e para-raios que impeçam sua queda por ventos e 

quedas de raios durante as tempestades. 

 

6- Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT). É um local onde o turista pode receber 

ajuda na resolução de casos ligados a infrações decorrentes da atividade turística. Isso provoca 

uma sensação de segurança para o turista que se sentir lesado nos seus direitos como turista em 
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decorrência de algum crime praticado por algum prestador de serviços bem como no auxílio de 

questões ligadas ao mau atendimento dos turistas. Seria composta por agentes devidamente 

identificados e que possam dar encaminhamentos e ajudar nessas questões ligadas ao turismo 

de modo geral. 

 

 
 

7- Calendário de Eventos do Município. O ideal seria ter um calendário de eventos que 

contemplasse festividades e outros eventos culturais que preencham todas as épocas do ano, 

principalmente as baixas temporadas de turismo como forma de incentivar a visita mesmo 

durante essas baixas temporadas. Os eventos já existem, como as festas de início de ano, 

semana santa, festas juninas, festa do padroeiro do município e dos bairros, mas é preciso 

que sejam divulgados através de marketing turístico através de matérias, reportagens, 

folders e outros tipos de publicidade em massa. O ideal seria promover um Festival do 

município aproveitando uma época ou oportunidades para torna-lo um atrativo turístico a 

exemplo de outros festivais existentes no Estado. 

 

8- Parque Municipal da Lagoa do Mato. Esse é um projeto mais arrojado e que necessitaria 

de recursos de uma ordem que não tenho ideia do montante, mas o município carece de um 

local onde as pessoas tenham mais contato com a natureza, possam fazer atividades físicas 

sem se arriscar caminhando ou se exercitando nas BRs. Imagino a lagoa do mato 

revitalizada com uma pista de caminhada e ciclovia nas suas margens, com barras fixas, 

bancos, local para observação de aves, que existem muitas no local, policiamento ostensivo 

e iluminação, além de lixeiras e placas de advertência.  
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9- Parque Municipal Turístico do Canoas da Serra Vermelha. Belíssima área situada há cerca 

de 20 km do município de São Raimundo Nonato, o Canoas da Serra Vermelha, também 

conhecido como Baixão do João Pimenta, está na área de preservação permanente do Parque 

Nacional Serra da Capivara e já é utilizado como atrativo turístico há mais de 20 anos sem 

nenhuma infraestrutura que advirta o visitante quanto às trilhas e aos perigos da visitação sem 

o acompanhamento de um Guia credenciado. Para que se torne uma realidade esse importante 

atrativo turístico do município, será preciso realizar a regularização fundiária com os 

possíveis ocupantes que lá existam, tornar obrigatória a visitação por Guias e Condutores 

treinados, dotar o atrativo de uma guarita com um Guarda-municipal que faça o controle da 

visitação bem como a fiscalização do local. Sinalização das trilhas com placas de 

advertência, colocar lixeiras em alguns pontos estratégicos e fazer o policiamento ostensivo 

para coibir ações de vandalismo que, na atual situação, tende a se agravar com as frequentes 

fogueiras e muito lixo deixado no local.  

 

 
 

 

10- Guia Gastronômico de São Raimundo Nonato. Um Aplicativo com todas as informações 

sobre os estabelecimentos de Alimentos e Bebidas do município com mapas, textos, fotos 

e vídeos das principais iguarias da terra à disposição do visitante e da comunidade local. 

Esse é um projeto de TCC de minha autoria no IFPI campus de São Raimundo Nonato e 

poderia formatá-lo porque já possuo amplo material resultante das coletas de campo feitas 

ao longo dos últimos anos do curso Tecnólogo em Gastronomia. O objetivo do Guia 

Gastronômico é estar disponível a qualquer pessoa, morador local ou visitante, ajudando-

os a localizar os principais pontos de Alimentos e Bebidas, bem como as especialidades de 

cada lugar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas apenas 

um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras contribuições que 

possam vim a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a administração 

se abrirá à participação da comunidade.  

 

Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelado a valores como 

trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo 

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

verdadeiramente comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória política. 

 


