PLANO DE GOVERNO
Honradez, humildade, honestidade, família e caráter: eis os princípios que
nos norteiam. Sustentando-nos na fé e na razão, buscamos sabedoria e capacidade
de discernimento para propor para nossa cidade um Plano de Governo que possa
ser, efetivamente, um instrumento capaz de promover a melhoria na qualidade de
vida das pessoas.
Nosso plano é uma proposta de política pública na qual se vislumbra um
amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os setores idéias
inovadoras que tem como eixo central a articulação interinstitucional, e a busca de
parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal
tanto na esfera pública como na privada.
Vamos lutar para construção de uma cidade mais agradável, com mais
inclusão social, pois ela é nosso núcleo mais forte, depois da família. É na cidade
que as pessoas nascem, moram e estudam.
Em fim, desejamos ser protagonistas de uma grande transformação e de
mudanças imprescindíveis no perfil político e administrativo na nossa cidade, bem
como ser o alicerce de uma gestão exemplo de eficiência, para atender aos
interesses do povo de Buriti.
É por razão que temos a convicção que podemos fazer nossa Buriti uma
cidade melhor, e que nosso conjunto de propostas desenvolvidas com o
envolvimento da população contribuirão para transformar Buriti num lugar com
mais oportunidades para todos, bem como desenvolvido no Estado do Maranhão.
Este Plano foi elaborado a partir de uma série de reuniões com a população,
e é a representação dos anseios do povo da nossa cidade.
Obrigado!

Um forte Abraço!
Do amigo,
José Arnaldo Araujo Cardoso

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
- Implantação do sistema de orçamento participativo em que as comunidades
discutem com a administração as ações e prioridades do município;
- Garantir ampla participação popular na formulação e acompanhamento das
políticas públicas;
- Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e equipamentos;
- Estimular as iniciativas associativistas por meio de grupos de produção,
comercialização e cadeias produtivas de diferentes segmentos econômicos;
- Criar um programa a capacitação e aperfeiçoamento continuados dos servidores
municipais;
ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR
- Fortalecer e estimular a expansão das feiras livres;
- Rever procedimentos na administração municipal, eliminando desperdícios em
todos os setores sendo um exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de
materiais;
- Estimular o uso de produtos orgânicos na merenda escolar e em outros programas
de abastecimento, buscando os fornecedores locais;
- Formular e implementar atividades voltadas à educação para o consumo
consciente em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes escolares
pública em todos os níveis;
- Organizar a Feira do Agricultor Buritiense;
- Incentivar a criação de hortas comunitárias;
- Prestar Assistência Técnica ao pequeno agricultor;
- Utilizar as máquinas agrícolas para a abertura de pequenos açudes e construção
de pequenas barragens;
ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco,
vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e
federais cujo foco seja a erradicação da pobreza;
- Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e com
as outras políticas sociais da prefeitura, em especial as de saúde, educação,
trabalho e segurança pública, para responder com efetividade à diversidade das
necessidades;
- Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante estabelecimento de
novos padrões de relação institucional entre o governo municipal e as entidades
não governamentais, tendo como fundamento a complementaridade do papel do
estado e a constituição da rede de proteção socioassistencial;
- Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de se assegurar
a melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do sistema
descentralizado e participativo, bem como as realidades locais;

- Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como
espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada;
COMUNIDADE E SEGURANÇA
- Integrar e modernizar as ações municipais de segurança pública de forma
transparente, participativa, visando garantir qualidade de vida em Buriti Maranhão;
- Fortalecer e aperfeiçoar a Guarda Municipal visando uma atuação mais efetiva e
racional com ênfase na preservação da vida e do patrimônio;
- Adotar um modelo de gestão integrada de segurança pública municipal com
representantes da sociedade nas discussões com os outros poderes e esferas
governamentais;
- Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança;
- Ampliar o sistema de videomonitoramento (com ênfase implantar câmeras na
entrada e saída do município).
CULTURA
- Democratizar e dar transparência aos processos decisórios, assegurando a
participação social nas instâncias deliberativas da política cultural, implantando o
Sistema Municipal de Cultura;
- Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do
patrimônio cultural e natural, reconhecendo-os como elo indispensável entre o
passado, o futuro e o presente;
- Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como
indispensável para a convivência democrática, o respeito entre os cidadãos e a paz
social;
- Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio material e
imaterial das culturas que contribuíram para a formação da identidade cultural da
cidade;
- Garantir acessibilidade das pessoas com deficiência aos eventos oferecidos pela
Prefeitura de Buriti Maranhão, assim como bibliotecas, serviços de turismos, etc.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Desenvolver a economia verde e criativa aproveitando melhor os recursos,
competências e empreendedores locais;
- Incentivar o desenvolvimento de alternativas científicas e tecnológicas locais, de
baixo impacto ambiental e socialmente relevantes, bem como implementando
programas nacionais adequados às demandas locais;
- Estimular a qualificação e a requalificação da população com vistas às novas
ocupações profissionais;
- Contribuir para a criação e formalização de micro empresas;
- Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais nos
mercados de trabalho, público e privado;

EDUCAÇÃO
- Criar a casa do estudante para atender os estudantes da zona rural que não
possuem moradia na sede do município;
- Ampliar os recursos financeiros para a educação;
- Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos que gere uma
taxa de alfabetização próxima ao que determina o PME;
- Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de
Ensino, independente das suas condições social, econômica, étnico-racial e cultural
da população;
-Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas pautadas
no continuo crescimento da qualidade, com garantia da oferta a todas as crianças
de um a cinco anos;
- Garantir que as escolas polos disponham de bibliotecas e de quadras
poliesportivas cobertas nas áreas disponíveis;
- Implantar a educação integral através de escolas em tempo integral, contra turno
ou via expansão da carga horária dos alunos, com uma forte articulação com as
áreas do esporte, ciência e cultura;
- Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com necessidades
educacionais especiais;
- Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a
sociedade civil e fortalecendo o Conselho Municipal de Educação e dos conselhos
escolares;
- Acompanhar as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação de forma
democrática;
- Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de
Cargos e Salários;
Manter a política de Valorização Profissional através da atualização anual do Piso
Salarial Nacional e do PCCR;
- Regionalização e Polarização das Escolas da zona rural, visando garantir a
qualidade de ensino e assistência ao corpo docente e discente;
- Manter a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios de acesso
democrático e transparente, promovendo a permanência dos alunos e
desenvolvendo esforços pela ampliação gradual da oferta;
- Fortalecer a formação da Juventude através de parcerias para ofertas de cursos
técnicos e profissionalizantes;
ESPORTE E LAZER
- Aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática esportiva;
- Aumentar a participação de atletas de Buriti Maranhão ;
- Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física
voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias;
- Aumentar as opções de lazer através do esporte com a disponibilização de
quadras desportivas, campos de futebol, dentre outras;

- Assegurar ampla participação dos portadores de necessidades especiais e garantir
equipamentos adequados;
- Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos específicos
(idosos, diabéticos e outros) e estimular o empreendorismo nas áreas de atividade
física, saúde e esporte;
- Continuar apoiando e aprimorar todas as práticas esportivas, nas diversas faixas
etárias;
- Reativar JEB’S (Jogos Escolares Buritienses); com inclusive a inclusão dos
jovens da zona rural;
- Estabelecer parcerias com os governos federal e estadual para construirmos
quadras poliesportivas nos bairros da cidade
GESTÃO PÚBLICA
- Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e Salários;
- Praticar a ética e por meio de auditorias estratégicas e controle interno, dentre
outras práticas;
-Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do
planejamento estratégico participativo e do conceito de Cidade Inteligente;
- Dar transparência aos contratos de serviços administrativos;
- Desenvolver um processo de planejamento urbano sustentável que integre
efetivamente as ações dos diversos órgãos da prefeitura;
- Distribuir de forma mais homogênea em todo o espaço urbano os serviços
públicos e privados, empregos e espaços para cultura, esporte e lazer;
- Avaliar as concessões e permissões estabelecidas pela prefeitura;
- Desenvolver ações com o governo federal e estadual para aumentar repasse de
recursos voluntários;
- Utilizar a estrutura e recursos da comunicação social em campanhas educativas e
preventivas, tais como: uso de drogas, mobilidade, educação ambiental,
acessibilidade, saúde, prevenção de acidentes domésticos, acidentes funcionais e
campanha permanente para prevenção de acidentes de trânsito;
HABITAÇÃO
- Priorizar a construção de moradias para população com renda familiar de até dois
salários mínimos através do Programa Minha Casa Minha Vida;
- Ampliar e acelerar o processo de regularização fundiária das ocupações
irregulares e áreas de risco, mediante implantação de políticas de urbanização e
legalização das áreas ocupadas, por meio de gestão democrática e participativa;
- Disponibilizar assessoria técnica e jurídica para desenvolver projetos,
acompanhar obras e desburocratizar processos em parceria com a sociedade civil;
- Implementar política pública para a habitação visando garantir o direito à
moradia, respeitando as prioridades e situações de emergência, com participação
popular e transparência;

MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
- Implementar uma estratégia de desenvolvimento integrado sustentável local que
contemple, dentre outros, uma política efetiva de saneamento ambiental, incentivos
a construções sustentáveis;
- Mobilizar a cidadania para, em conjunto com a prefeitura, definir políticas
articuladas de água, esgoto, áreas verdes, drenagem e resíduos sólidos;
- Implementar uma política de saneamento básico e ambiental para Buriti
Maranhão;
- Identificar, restaurar, conservar e incentivar a conservação de áreas de nascentes,
incluindo essas áreas na regulamentação da Reserva Particular de Patrimônio
Natural Municipal;
- Monitorar e tornar público o volume e a qualidade da água profunda retirada em
Buriti Maranhão;
- Apoiar inovações técnicas na captação e uso das águas de chuva;
- Implantar e firmar parcerias para arborização de ruas, com espécies adequadas e
participação de moradores no plantio e cuidados dessas árvores;
- Mapear áreas públicas baldias e desenvolver plano de uso conforme suas
características e com a participação dos moradores do local;
- Elaborar plano de uso das praças, delimitando áreas importantes para
conservação, preservação, lazer e convívio;
- Projeto de eficiência energética para o município com iluminação pública à led e
geração de energia solar com soluções urbanas e para o campo;
- Aquisição de tratores e implementos agrícolas para o fortalecimento ao homem
do campo;
- Implantar o Programa Caminhos do Progresso Rural, destinado a permanente
manutenção de estradas rurais;
- Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e matas ciliares, em parceria com a
Secretaria do Meio Ambiente;
- Implementar a campanha de estímulo ao produtor rural para fomentar a
agricultura familiar;
- Firmar Parcerias com as Associações de Produtores Rurais, bem como a criação
de novas Associações;
- Implantação de Programa de extensão Rural (assistência técnica e distribuição de
sementes) de acordo com a aptidão de cada povoado;
- Continuar e aprimorar os programas já existentes no município;
MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
Implantar departamento municipal de transito, visando uma atuação mais efetiva e
racional, com ênfase na preservação da vida;
- Implantar semáforos, faixas de pedestres nos locais de grande demanda de
usuários;
- Criar soluções de engenharia de tráfego e operação do trânsito a fim de promover
prioritariamente a segurança e a fluidez;
- Criar programa de tapa-buracos nas vias públicas;

- Propor projetos e planos específicos para pedestres e bicicletas reconhecendo-os
como modais de transporte;
- Formular e implementar atividades voltadas à educação para a mobilidade urbana
em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes escolares pública e
redes sociais;
- Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos
mobiliários e nos equipamentos urbanos;
MULHERES
- Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição do
desenvolvimento do município;
- Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas as
mulheres de Buriti Maranhão, observando as diferenças étnico-raciais, geracional,
ou de qualquer outra;
- Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e
contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços;
PLANEJAMENTO URBANO
- Desenvolver e gerir o planejamento urbano de forma integrada, descentralizada,
compartilhada e participativa por meio de diálogo efetivo com a população;
- Planejar o território, definindo áreas prioritárias para expansão urbana, uso e
ocupação do solo, incluindo ações que concorram para a ocupação dos espaços
ociosos;
SAÚDE
- Implantar o Hospital Municipal de Buriti
- Criar o programa “Saúde melhor idade”, uma unidade de apoio à saúde dos
idosos;
- Expandir a Estratégia Saúde da Família com todos os programas preconizados
pelo Ministério da Saúde;
- Criar o programa “Saúde Itinerante” percorrendo as áreas prioritárias, deslocando
a estrutura da Secretaria de Saúde em seu corpo administrativo e técnico com
atendimento voltado aos programas;
- Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com doenças
crônicas e de tratamentos contínuos em outros municípios;
- Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade
e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante
aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada;
- Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança com
ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade;
- Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência
de crack e outras drogas;

- Criar o Comitê Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas, Reinserção Social e
Atenção ao Usuário;
- Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças
crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo;
- Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de
promoção e vigilância em saúde;
- Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS;
- Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e
democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde;
- Qualificar os instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de
produtividade e eficiência para o SUS;
- Gerenciar a qualidade da atenção à saúde tendo como proposta básica a avaliação
de desempenho de serviços e prestadores de serviços de saúde;
- Reestruturação do Posto Municipal;
- Construção de postos de saúde e reestruturação dos que já existem na rede
pública;
TURISMO
- Transformar Buriti Maranhão numa cidade turística acessível, com foco nas
festas religiosas e demais eventos culturais;
- Inovar nos produtos e renovar os equipamentos turísticos de Buriti Maranhão;
fomentando a produção do artesanato local;
- Criar um plano de divulgação de Buriti para toda a região e para o Estado;
- Manter parceria com todos os setores civis e religiosos, para que possamos criar
um calendário cultural para nossa cidade.
POLÍTICA PÚBLICA PARA OS JOVENS
- Promover, em parceria com entidades representativas de classe, programas de
qualificação da mão de obra dos jovens;
- Oportunizar programas de primeiro emprego, para a aquisição de experiência no
mercado de trabalho;
- Programas que incluam um número mínimo de jovens no mercado de trabalho em
empresas que obtenham apoio da administração municipal;
- Inclusão digital, seja na escola ou em locais próprios, através de profissionais que
identifiquem nos jovens qualidades a serem desenvolvidas e sirvam como fonte de
renda para este e sua família, sem deixar de lado os estudos.
- Ampliar cursos profissionalizantes para todos os segmentos: mulheres, homens,
jovens.
INFRAESTRUTURA
- Implantar iluminação pública na entrada da cidade desde a ladeira do tubi até
próximo a escola o governo do Estado.
- Construir o Portal na entrada da cidade;

- Projeto de eficiência energética para o município com iluminação pública à led
nas ruas, avenidas e zona rural da cidade
- Reformar e reestruturar o Mercado Público Municipal;
- Reestruturar o balneário da Piscina Pública
- Reformar as Praças
- Implantar asfalto e calçamento nas avenidas e ruas.

