PLANO DE GOVERNO

PONTOS
PARA MUDAR

BURITI

INTRODUÇÃO

O plano de governo intitulado de “33 PONTOS PARA MUDAR BURITI”
traz como objetivo as metas, as propostas e ideias para gestão e governança do
Município de Buriti.
Não adianta planos sem condições efetivas de realização; não devemos
propor ideias sem sustentáculo no possível, concatenadas com a realidade
municipal. Devemos, ao propor ideias, que elas sejam fundamentadas estritamente
na concretude, na boa-fé e na vontade de realizá-las.
Nosso governo abordará propostas com respostas em pequeno, médio e
longo prazo. Tais medidas levarão o nosso querido município a alcançar melhores
Índices de Desenvolvimento Humano-IDH, redistribuindo renda à população local,
gerando mais que riqueza: O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Salientamos que o plano é fruto de idas e vindas, de visitas e conversas,
de aconselhamentos e de críticas a um passado e presente que não vem dando
certo.
Sou filho de Edgar Carvalho. Criei-me na Fazenda Nova. Aqui enfinquei
minhas raízes, minha história, minha vida. Decidi, após pedir a proteção de Deus,
de aconselhar-me junto à minha família, aos amigos, correligionários e aqueles que
acreditam em nosso projeto, que PODEMOS MUDAR BURITI.

Inácio Américo Pinho de Carvalho
Candidato à Prefeito de Buriti

ADOS DE BURITI

Buriti é um município localizado ao leste do estado do Maranhão, distante
cerca de 332 Km de São Luís (capital do estado) limitando-se ao norte com
Anapurus e Brejo; à leste com o estado do Piauí; à oeste com Chapadinha e Mata
Roma; e, ao sul com Coelho Neto e Duque Bacelar. Possui área de 1.473,960 KM²,
população aproximada em 28.022 habitantes e densidade populacional de 18,33
hab/km² (vide Sensu 2015).
Em simples resumo histórico, o Município surgiu do após a fixação dum
engenho de cana-de-açúcar, destinado à produção de seus derivados como
aguardente e rapadura, as margens do Rio Tubi, por Inácia Vaz.
Com grande vazão de água e terras férteis, várias famílias foram fazendo
morada nos entornos do antigo Engenho. Em razão dum buritizal ali existente e
com a evolução populacional, o antigo engenho deu origem a uma povoação
denominada de “Buriti”, que mais tarde seria chamado, em homenagem à sua
fundadora de “Buriti da Inácia Vaz”. A povoação tornou-se cidade apenas em 1938,
denominando-se novamente de BURITI.
Atualmente Buriti possui Índice de Desenvolvimento Humano de 0,548.
Tal índice é baixíssimos!! É de forte evidência que há falta de gestão e governança.
A cidade além de POBRE não é DESENVOLVIDA.
Ao elaborarmos o presente PLANO DE GOVERNO, tivemos o cuidado de
verificar, além da proposta, a sua eficácia e a possibilidade de concretização. É
certo que o município não possui as mínimas condições sanitárias (ausência de
saneamento básico), tem péssimo recolhimento de resíduos sólidos; uma política
ineficiente de abastecimento de água; hospital e postos de saúde fechados;
escolas com péssimas acomodações os discentes e docentes. Uma verdadeira
cidade abandonada.
É inadmissível que uma cidade cortada pelo Rio Parnaíba sofra com falta
de água, não invista em pesca ou na criação em cativeiro de pescados. É
inaceitável que diante de tantas terras produtivas não tenhamos o incentivo à

agricultura familiar, a fomentação duma escola rural e a formalização de
transferência de conhecimento com órgão como a EMBRAPA.
Desta forma, torna-se imprescindível a MUDANÇA. Nossa Buriti precisa
de gestão séria, competente e honesta. Governar para todos será o nosso maior
legado, excluindo castas sociais que se acomodaram à barra da saia da prefeitura
de Buriti. Por isso, diante de fatos e números dizemos que o melhor para nosso
Município passa por nossa futura GESTÃO.
Vamos à LUTA!

PROPOSTAS
PROPOSTAS A CURTO PRAZO

No plano de governo intitulado de “33 PONTOS PARA MUDAR BURITI”,
fundamentamos medidas de curto, médio e longo prazo. Nosso principal objetivo é
trazer à população buritiense as medidas necessárias a melhorar os índices de
desenvolvimento, gerar emprego, renda e consequentemente a melhoria social.
Dentre todos os problemas vislumbrados por nossa equipe, resolveremos
o mais rapidamente possível aqueles que nos saltam os olhos com tamanha
irresponsabilidade e distrato com a coisa pública.
Vejamos:

1ª - RETIRADA DO MUNICÍPIO DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA
ESTADUAL E FEDERAL:
Nosso Município vive um momento financeiro delicado, dependendo
basicamente de rapasses constitucionais obrigatórios. Transferências voluntárias
são impossíveis diante da ingestão que se acomoda à Prefeitura Municipal de
Buriti, pois a inclusão do município nos cadastros de inadimplência não permitem
a realização, por exemplo, de convênios.
Antes de qualquer coisa, devemos pensar em estruturarmos nossas
finanças! E o primeiro passo é “limpar o nome” do município de Buriti.
A solução para retirar o município dos cadastros de inadimplência está na
negociação dos débitos anteriormente firmados, independentemente do gestor
público. Caso a negociação não surta efeitos, iremos propor ações judiciais,
imputando a responsabilidade aos antigos gestores, requerendo também o
ressarcimento ao erário público.
O trabalho será realizado pela Procuradoria Municipal, com auxílio de
uma auditoria nas contas públicas. Serão oficiados os órgãos de controle externo

(diga-se Tribunais de Contas do Estado e União, juntamente com Poder
Legislativo), os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, a Secretária de
Transparência do Estado (responsável por fazer o controle interno dos recursos
públicos oriundo do Estado do Maranhão) e o Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controle (antiga Controladoria Geral da União). Tais órgãos são
responsáveis pela fiscalização da coisa pública. Serão parceiros da nossa
GESTÃO.

2º - REFORMA ADMINISTRATIVA:
O Município carece de uma reformulação em seu corpo administrativo.
Ouvimos que a Prefeitura Municipal de Buriti além de ineficiente, serve como
cabide de empregos à pessoas sem a menor qualificação. Urge à Buriti que seus
melhores quadros sejam valorizados, independentemente de posição política. Em
nosso governo o que será valorizado será a qualificação.
É necessário à nossa querida Cidade a reforma da administração pública,
extinguindo, fundindo ou criando novas pastas e cargos que visem desburocratizar
a coisa pública.
O 1º Escalão do governo será composto pelo Gabinete do Prefeito, Viceprefeito,

Conselho

Administrativo,

Secretarias

Municipais.

Serão

nossas

secretarias:
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
Será responsável pela gestão orçamentária do nosso Município.
Acreditamos que será o coração da administração, haja vista a necessidade da
implementação de políticas públicas que visem a proteção do dinheiro público, bem
como coordenará a citada equipe multifuncional (Procuradoria Municipal junto a
uma auditoria) visando a exclusão do município dos cadastros de inadimplência
estadual e federal.
 Secretaria Municipal de Gestão e Previdência:
Será responsável pela direção dos recursos humanos da administração
pública municipal. Teremos como um dos lemas de gestão que Servidor público
valorizado é município valorizado.

Os

servidores

públicos

municipais

serão

valorizados

com

a

implementação de um salário mínimo municipal (tendo como piso o salário mínimo
federal), acabando de uma vez por todas com remunerações ínfimas (R$ 200,00,
R$ 300,00).
Coordenará a implantação do BURITIPREV. Este órgão fará a gestão
previdenciária dos servidores públicos municipais objetivando dar-lhes melhores
perspectivas de aposentadorias. Devemos cuidar de nossos servidores
aposentados.
 Secretaria de Transparência;
 Secretaria Municipal de Educação:
Para muitos a maior fonte de riqueza, para nós, nosso maior desafio.
Educar é o primado de uma gestão séria que pensa no futuro de nossos filhos e
netos. Enriquecer não é desenvolver, pois o primeiro passo para o
desenvolvimento passa pela educação.
A Secretaria de Educação será um dos pilares da administração,
fomentando políticas de valorização profissional e dos estudantes. Trabalhará
visando o futuro, objetivando a inclusão digital aos alunos e professores. As
políticas públicas de educação terão prioridade à qualquer outra, e será
coordenada por pessoa capacitada a ser gestora.
Coordenará diretamente os programas Mais Alimentação (programa de
valorização da alimentação escolar), Ante-Bullying, de Informatização dos Dados
da Educação, Escola em Tempo Integral, Escola Rural.


Secretaria Municipal de Articulação Política e Institucional:

Não se pode pensar em gestão sem governança. Diante disto, o diálogo
com ou outros poderes constituídos é extremamente necessário, devendo respeito
à harmonia dos poderes constituídos.
A Secretaria de Articulação Política e Institucional abordará um trabalho
de articulação com a Câmara de Vereadores e demais órgãos públicos aquém da
organização político/administrativa do município.
 Secretaria Municipal de Obras e Viações:

Será a pasta responsável pala elaboração e execução de obras públicas,
abertura e manutenção de estradas vicinais (na zona rural) em Buriti.
O corpo técnico da Secretaria será responsável pela elaboração do
projeto de recolhimento de resíduos sólidos visando a obtenção de um aterrosanitário, cujo objetivo é melhorar a limpeza urbana. Criaremos o Serviço de
Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE.
 Secretaria Municipal de Saúde:
Talvez o setor que mais tenha sido afetado nas últimas gestões tenha sido
a saúde pública. A implementação de uma política pública de saúde básica, de
urgência e emergência, de média complexidade será o grande desafio da gestão
da saúde.
Teremos nesta pasta como principal demanda a abertura do Hospital
Público Municipal, reforma dos postos de saúde, a implementação de uma política
de saúde familiar e a valorização dos programas como PSF e NASF.
Destaca-se também a valorização dos profissionais da saúde,
principalmente os de nível técnico (técnicos e auxiliares em enfermagem, raio-X,
etc), dos agente comunitários de saúde, bem como dos profissionais de atividade
meio (limpeza, administração, transporte).


Secretaria Municipal Juventude, Cultura, Esporte e Lazer:

A referida Pasta assegurará realização e implementação de políticas
públicas voltada a valorização da juventude, cultura, esporte.
A realização eventos esportivos, tais quais os Jogos Gerais Municipais, a
fomentação da cultura popular por meio de folguedos folclóricos (Boi Bumbá,
Dança Portuguesa, etc...), a construção do Centro Recreativo Buritiense, do Centro
de Inclusão Digital – Midiateca, a reestruturação de eventos e festas populares
(carnaval, festas juninas, Natal e Reveillon) serão os desafios da gestão da pasta.
 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca:
Falar na riqueza de Buriti passa necessariamente pela agropecuária e
pesca. Setores desvalorizados, sem a implementação de políticas que objetivem a
qualificação e valorização do homem do campo.

O principal desafio desta pasta é a qualificação do trabalho no campo,
visando o fim do êxodo populacional do buritiense para outros centros urbanos em
busca de emprego.
 Secretaria Municipal de Segurança Comunitária:
Nossa Constituição Federal atribui ao governos dos estados e do Distrito
Federal a obrigação pela segurança pública. Porém, longe do que leciona a Lei
Maior do país, observa-se que grande parte da população tem se voltado a prática
delituosa.
Nossa cidade possui um efetivo policial ínfimo, composto de uns poucos
guerreiro - policiais civis e militares – que entregam sua vida à obrigação de
defender os homens de bem. A pasta da Segurança comunitária coordenará a
Guarda Civil Municipal de Buriti, que trabalhará unindo forças com as Polícias. O
objetivo da guarda não é a segurança ostensiva (a cargo da PM/MA.), é sim a vigília
dos prédios e bens públicos municipais. Ocorre, porém, que o trabalho coordenado
dos órgãos de segurança, com a colocação de diversos guardas municipais
CONCURSADOS em pontos estratégicos dificultará a atividade criminosa na
nossa Cidade.
Outro ponto crucial para nossa população será o trabalho conjunto dos
entes públicos na luta conta as drogas. Traremos para o nosso Município o
Programa Estadual de Repressão às Drogas – PROERD – da Polícia Militar do
Estado do Maranhão, visando o aconselhamento dos jovens contra as drogas.
 Secretaria de Assistência Social:
Será responsável pelo combate à pobreza. A pasta trabalhará associada
as demais, visando melhorar a vida de todos os buritienses, em especial aqueles
mais pobres. Por meio desta pasta será disponibilizado serviços com advogados,
sem qualquer custo, buscando o efetivo direito a tutela jurisdicional.

3ª - CRIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA:
Um dos maiores desafios da administração pública está na alocação dos
recursos públicos e sua posterior fiscalização. A Secretaria Municipal de

Transparência será o órgão de controle interno, composto por setores de auditoria,
controle e fiscalização.
O dinheiro público será respeitado. Como determina a lei, será
implementado um portal de transparência onde será informado a população as
receitas e despesas da prefeitura municipal, a alocação de todos os recursos. Será
criado uma central de atendimento à população para, em caso de dúvida, obter
diretamente do atendente as informações que lhes forem necessárias.

4ª - IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA:
O diálogo com o povo será um dos primados desta administração. A
criação da ouvidoria pública tem por objetivo manter o diálogo constante com a
população buritiense.
Será um dos principais meios de comunicação e controle à corrupção,
pois suas ações poderão fundamentar, em caso futuro, possíveis ações contra os
responsáveis pela administração.
O povo merece respeito! Falar dos problemas, da corrupção, tecer críticas
e apresentar soluções, a tempos atrás era considerado impossível. Em nossa
gestão o POVO SERÁ OUVIDO.

5ª - CRIAÇÃO DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE CONTAS
PÚBLICAS:
Será órgão colegiado, composto por nove membros, de caráter
consultivo, vinculado ao gabinete do Prefeito, composto pelo Prefeito Municipal
(Presidente), pelos Secretários de Administração e Finanças, Gestão e
Previdência, Transparência, Articulação Política e Institucional, representante
escolhido pela Câmara de Vereadores, representante escolhido pelo Poder
Judiciário local (diga-se, Juiz de Direito da Comarca de Buriti), representante
escolhido pelo Ministério Público Estadual (diga-se Promotor de Justiça),
representante da sociedade civil.

Terá como principal função, auxiliar a Administração Pública Municipal na
formalização e execução das políticas financeiro-orçamentárias, na fiscalização e
vistoria “in loco” da aplicação dos recurso públicos.

6ª - AUDITORIA DAS CONTAS PÚBLICAS:
Um dos pontos cruciais para o início da administração pública passa pela
realização de uma grande auditoria nas contas públicas. Teremos, então, noção
dos desmandos com o erário, da destinação dos recursos eventualmente
desviados.
Nossa política pública será séria! O dinheiro público será respeitado com
destinação efetiva para o que foi previamente empenhado.
A auditoria será realizada com a coordenação da Secretaria de Municipal
de Transparência, junto com órgãos de controle externo e interno. Os Ministérios
Públicos do Estado e da União terão papel nesta luta, pois caso seja observado
danos à fazenda pública, terão todo o subsídio para postulação de ações judiciais
com o objetivo de imputar cível e criminalmente a responsabilidade por quem geriu
a Prefeitura de Buriti.
7ª – AQUISIÇÃO DE UMA UPA:
É inaceitável a situação como se encontra a saúde pública em Buriti. As
pessoas doente são humilhadas ao se deslocarem para Caxias, São Luís ou
Teresina em busca de atendimento médico.
Exames básicos, ambulatório médico, urgência e emergência, cirurgias,
acompanhamento de doenças graves como AIDS e câncer são impossíveis para a
população carente de Buriti.
A saúde será vitrine em nossa Cidade. A estrutura do antigo Hospital será
reavaliado por engenheiros que viabilizaram a sua reabertura como Unidade de
Pronto Atendimento. Após sua abertura será disponibilizado imediatamente o
atendimento de urgência e emergência à população e mais a diante, em médio
prazo, com a formalização de convênios buscaremos condições financeiras de
reabrir o centro cirúrgico onde termos uma saúde melhor.

Enquanto a UPA estiver fechada, formalizaremos, imediatamente,
convênios com laboratórios particulares para realização de exames de baixa
complexidade, tais quais: hemograma completo, urina e fezes.

8ª - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO EM TERESINA E SÃO
LUÍS:
Será compromisso da Administração Pública Municipal a reforma e
ampliação da casa de apoio localizada em Teresina. Enquanto não estivermos “a
todo vapor” com o Hospital Público Municipal teremos que, nos casos mais graves,
deslocar para Teresina aqueles que necessitem de atendimento médico.
Destacamos que grande parte de população de Buriti é pobre, fato que
muitas vezes impossibilita o deslocamento desta população para outros centros
urbanos. Será compromisso nosso dar guarida àqueles enfermos que estejam
Teresina e São Luís e não tenham onde dormir ou comer.
9ª - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA “MAIS ALIMENTAÇÃO”:
A luta contra a desnutrição infantil tornar-se-á possível, pois com a
implementação do programa escolar “MAIS ALIMENTAÇÃO” vamos complementar
o recurso destinado pelo Governo Federal para compra de insumos alimentícios.
As crianças terão, inicialmente, lanche e almoço. Com decorrer da
administração e com implementação da escola em tempo integral, o Município de
Buriti fornecerá a todos os alunos da rede pública municipal de educação seis
refeições por dia.
E mais, as escolas serão abertas para recreação aos sábados e aquelas
crianças que lá estiverem terão direito a alimentação saudável.
A alimentação escolar será totalmente adquirida de produtores,
associações, cooperativas e comércios locais. Faremos desta forma que os
recursos destinados a compras dos alimentos circulem na cidade, gerando
emprego, renda e desenvolvimento social.
10ª – AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS:

Enquanto perdurarem as obras da UPA teremos que providenciar
transporte de qualidade para nossos enfermos, adquirindo cinco novas
ambulâncias e uma UTI móvel.
É saúde, é vitrine!

11ª - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS:
As praças são sem dúvida um local primordial para socialização dos
buritiense. Lá encontramos nossos amigos, batemos aqueles bons papos e nos
divertimos. É trágico, mas nossa cidade não possui nenhuma praça pública com
playground ou academia ao ar-livre. Em nossa administração as praças serão
consideradas os jardins de nossa Buriti, sendo bem cuidadas, com oferecimento
de internet sem fio (wi-fi).

PROPOSTAS A MÉDIO PRAZO
Realizado as reformas emergenciais, vamos àquelas que dependem
efetivamente recursos públicos específicos. Após a retirada do município dos
cadastros de inadimplência, teremos como receber repasses voluntários do Estado
e da União, emendas parlamentares, celebrar convênios e formalizar empréstimos.
Tais atitudes podem aumentar a receita pública municipal, ajudando na obtenção
de obras públicas estruturantes, na contratação de mão-de-obra especializada, em
projetos e programas governamentais de forte apelo social.
12ª – PROJETO ANTE-BULLYING:
Como diz o ditado: devemos tratar os iguais conforme sua igualdade e os
desiguais na medida da sua desigualdade. O bullying é fato nas consumado nas
escolas públicas, levando muitas crianças à depressão por se acharem inferior.
Iremos fomentar a cultura da igualdade, combatendo desde a educação básica as
tais práticas.

Toda prática de descriminação é abominável. O racismo e a homofobia,
por exemplo, são atitudes que devem ser trabalhadas com os jovens.
Contrataremos equipes multifuncionais compostas por profissionais da educação
e saúde, que trabalharão em conjunto com o Conselho Tutelar, objetivando orientar
as crianças e adolescentes quanto à qualquer discriminação que eventualmente
venham a sofrer.
Educar é desenvolver! Respeitar as diferenças será uma grande luta.
13ª – INFORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO:
Uma educação de qualidade passa pela inclusão digital do corpo docente
e discente vinculado à Secretaria Municipal de Educação. É inadmissível nos dias
de hoje, que professores tenham que preencher cadernetas e preparar aulas sem
auxílio de um computador. Os alunos devem ter acesso a bons computadores,
obviamente com Internet nas escolas.
Em nossa gestão iremos proporcionar, paulatinamente, aos professores
um tablet, com diversas funções quais destacamos a caderneta eletrônica,
conectada a órgãos como Conselho Tutelar, como objetivo acompanhar os alunos
dentro e fora da sala de aula; armazenamento de notas em nuvens; e,
sincronização dos dados com as Secretaria de Estado e Ministério da Educação.
Para os alunos, iremos criar laboratórios de informática com acesso à
internet em todas as escolas com alunos matriculados no ensino médio.
14ª – REFORMA DAS ESCOLAS:
A revolução na educação de Buriti passa obrigatoriamente pela
EDUCAÇÃO. As escolas da rede pública municipal serão reformadas, com
construção de banheiros adequados, refeitórios, bibliotecas e midiatecas.
Será compromisso da administração a instalação de aparelhos de arcondicionado em todas as salas de aula, sala de professores, coordenadoria,
supervisões e diretorias escolares. Isto irá valorizar o profissional, melhorará as
acomodações, fazendo com que os alunos melhorem seus índices de aprendizado.

As reformas se iniciarão após análise “in loco”, tendo preferência aquelas
que ainda sejam de taipa ou que possuam as piores acomodações. Após a reforma
estrutural, faremos a compra de carteiras ergométricas, birôs, quadros e aparelhos
de multimídia, visando o conforto dos alunos.
15ª – FORMALIZAÇÃO DE ACORDOS COM UNIVERSIDADES DA ARÉA DE
SAÚDE:
Sem dúvida que o grande desafio da saúde está no financeiro. Angariar
recursos, manter hospitais e postos abertos e funcionando, insumos e
medicamentos demandam dinheiro. Os profissionais de saúde (mais precisamente
médicos) são sem dúvida os mais bem remunerados, com salários que chegam a
mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Assim, na busca de uma solução
mais célere, formalizaremos junto à instituições de ensino superior de saúde,
convênios com seus residentes.
É uma maneira de ajudar os médicos a se especializarem e ao mesmo
tempo proporcionaremos à população buritiense acesso à saúde.
16ª – IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO:
Em nossas visitas temos observando como é difícil o acesso à ÁGUA.
Não estamos dizendo água de qualidade, com o tratamento adequado. Estamos
falando de simplesmente de água. É inadmissível que numa cidade banhada pelo
imponente Rio Parnaíba sofra com a falta de água canalizada.
A solução vem com a criação do SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO – SAAE, que será uma empresa pública de capital público,
destinada a realização de obras estruturantes. O SAAE realizará em curto prazo a
perfuração de cento e cinquenta possos artezianos, com a devida canalização,
abastecimento e distribuição da água potável; a médio prazo, constuiremos fossas
sépticas para a população mais carente; e, a longo prazo realizaremos obras
estuturantes de SANEAMENTO BÁSICO.

17ª –TRANSPORTE DESTINADO AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NO IFMA,
UEMA:
Como já dito antes, a educação será prioridade na Administração do
PMN. Estudante valorizado é estudante feliz. A Prefeitura Municipal arcará com o
transporte público de qualidade para aqueles alunos que não puderem se deslocar
para a UEMA em Chapadinha e para o IFMA em Coelho Neto.
Aos estudantes serão préviamente cadastrados e após análise realizada
pela Secretaria Municial de Educação ganharão um cartão magnético que permitirá
o acesso aos ônibus
18ª – IMPLEMENTAÇÃO DO BOLSA BURITI:
Grande parte da população de nossa Cidade é pobre e depende do Bolsa
Família. Tendo em vista a busca incessante pelo desenvolvimento social, a
administração do PMN implementará um auxílio financeiro a todas as pessoas que
recebam o Bolsa Família.
Será uma ação afirmativa destinada as pessoas mais pobres do
município. Ocorre que com a maior distribuição de renda, teremos forte
repercussão no comércio da cidade. É sem dúvida uma forma de redistribuir renda
e fomentar empregos.
19ª – CONSTUÇÃO DE UMA MÍDIATECA:
Educação, nossa maior preocupação. Precisamos desenvolver no jovem
o costume pela leitura, sendo pertinente as bibliotecas. Implementaremos uma
midiateca no centro de buriti, destinado a pesquisa por qualquer cidadão. Educar
é o sustentáculo para desenvolver.
20ª – DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET POR MEIO DE WI-FI:
Como anteriormente citado, a internet abri portas do mundo inteiro a
população, e em Buriti não será diferente. Ofereceremos no centro da Cidade
internet por meio de wi-fi nas praças públicas, nas escolas municipais e nos
povoados.

A médio prazo todo povoação pertencente à Buriti com mais de 150
habitantes terá wi-fi. Com o tempo todo o município terá cobertura de internet sem
fio.
21ª – MELHORIA NA GUARDA MUNICIPAL:
Nosso projeto de segurança pública comunitária passa pela associação
da Guarda Civil Municipal com a força policial do Estado do Maranhão.
Valorizaremos a guarda municipal com a realização de concurso público para
preenchimento de seus quadros, como também iremos equipá-la com duas
viaturas.
Devemos valorizar os guerreiros da guarda municipal criando sua Lei
Orgânica, proibindo que seu comandante seja pessoa estranha a organização
interna da corporação. Os salários serão indexados proporcionalmente, respeitado
a plano de cargos e carreiras.
22ª – IMPLEMENTAÇÃO DO BURITIPREV:
Como já dito antes, a valorização dos servidores será um dos grandes
primados da Administração do PMN. Servidor público valorizado é servidor feliz. O
Instituto Buritiense de Previdência será uma autarquia municipal destinada à
previdêcia dos servidores públicos municipais.
Os servidores públicos municipais terão um salário mínimo maior que o
nacional, estipulado por lei municipal. Desta forma, aos aposentados será
garantido a irredutibilidade dos proventos que auferirem quando se aposentarem.

PROPOSTAS A LONGO PRAZO
23ª – CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE
VÁRZEA NOS POVOADOS COM ILUMINAÇÃO:
Dos vários benefícios que a prática de esportes pode acarretar em nossas
vidas, destacamos a diversão, a sociabilidade, a saúde, a autoestima e o combate
a indisposição. Ocorre, porém, que nos locais mais recônditos de Buriti seus

habitantes vem ficando impossibilitados da prática esportiva, tendo em vista a
carência dos campos de várzea ou a iluminação precária.
Em nossa administração, TODOS os povoados serão agraciados com
campos de várzea. Os povoados população superior a quinhentos habitantes
ganharão quadras poIiesportivas. Destacamos que em ambos os casos, tanto os
campos quanto as quadras terão iluminação artificial para prática de esportes
noturnos.
24ª – INCENTIVO A ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS:
Nosso governo fomentará a criação de escolas com Educação de Jovens
e Adultos – EJA, visando a alfabetizar todos os jovens e adultos que não saibam
ler e escrever. Todas as escolas da rede municipal terão no turno noturno uma sala
de aula detinada ao EJA.
25ª – ASFALTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NOS
ENTORNOS DO CENTRO DA CIDADE:
Além da abertura e manutenção da estradas vicinais, a Secretaria
Municipal de Obras e Viações realizará a pavimentação asfáltica das ruas e
avenidas da cidade que ainda sejam de barro, salientando, ainda, o compromisso
em recapar as vias que estejam danificadas por buracos.
Mobilidade urbana é qualidade de vida!
26ª – IMPLEMENTAÇÃO DA COMPANHIA HABITACIONAL DE BURITI:
Será órgão vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Viações,
destinada a angariar recursos e formalizar convênios visando a construção de
moradias populares.
Não se pode falar em população desenvolvida se o povo não tem sequer
um teto para morar. Nosso governo realizará a construção de moradias populares,
por meio de mutirões, onde será fornecido aos populares todo os materiais de
construção.

27ª – REFORMA DO BALNEÁRIO:
A busca pela fomentação de renda é pilar de nossa administração. O
turismo nunca foi difundido nestas terras, e temos como imprescindível reforma do
balneário.
Lá construiremos duas novas piscinas, um campo de futebol de várzea e
uma quadra poliesporteiva (ambos com a devida iluminação). Criaremos quiosques
e reformaremos os bares com o fito de padronizar as construções, realizando uma
licitação para concessão desses espaços.
Lazer e turismos serão respeitados em Buriti a partir de 2017.
28ª – TRANSFORMAÇÃO DO ESTÁDIO EM CENTRO COMUNITÁRIO DE
CULTURA E FOLCLORE:
Transformaremos o antigo estádio num parque cultural, destinado a
grandes eventos populares. O local terá sua estrutura física adequada a uma nova
praça, onde lá se realizará, por exemplo a EXPOBURITI.
29ª – CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE OLÍMPICO:
Com a desativação do antigo estádio, vamos buscar junto ao Ministério
dos Esportes, através da Lei de Incentivo ao Esporte e de convênios, a construção
do Centro Olímpico de Buriti.
O Centro Olímpico superará o antigo estádio, não só pela estrutura do
campo gramado, mas por conta da pista de atletismos que será criada ao seu redor.
Esporte é lazer, sociabilidade e saúde. É prioridade!
30ª – MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE VÍDIO:
A Segurança do buritiense passará por uma revolução. Iremos instalar,
em curto prazo, câmeras de vídeo-monitoramento nas entradas e saídas da cidade.
Em médio prazo serão instaladas câmeras aos arredores do Banco do Brasil, da
Prefeitura Municipal, do Fórum e da Câmara de Vereadores. A longo prazo,
instalaremos câmeras nos prédios públicos municipais e nas principais vias do
centro da cidade e dos maiores povoados.

31ª – DOBRAR O EFETIVO DAS FORÇAS POLÍCIAIS:
Apesar da segurança pública não ser função da administração municipal,
tentaremos junto ao Governo do Estado do Maranhão dobrar o efetivo policial.
Passamos por momentos críticos em nossa cidade e lutar pela segurança será um
dos nosso primados.
32ª – PROJETO GOVERNO ITINERANTE:
O nosso governo se preocupará com o diálogo com a população. Assim,
uma semana por mês, o prefeito despachará junto com seu secretariado nos
povoados da cidade. Isso tem por objetivo levar o Prefeito Municipal aos problemas
“in loco”. Junto com a Transparência e com a Ouvidoria Pública, o Governo
Itinerante democratizará nosso governo dando ao buritiense voz!
33ª – Construção da Escola Rural e implementação da Escola em Tempo
integral:
Após a retirada do município dos cadastros de inadimplência,
buscaremos junto ao Governo do Estado e da União, os meios necessários para
implementação e construção de escolas em tempo integral.
Nas escolas em tempo integral os alunos adentrarão ao colégio as 7
Horas da manhã e somente será dispensado para ir para casa às 18 Horas. Será
oferecido 6 refeições aos alunos. No turno da manhã haverá aulas curriculares
normais, as tardes recreação e reforço escolar. Iniciaremos com a educação
infantil. No segundo ano de nossa administração, iremos instituir o tempo integral,
intercalando sempre uma série do ensino médio com uma série do ensino
fundamental, até que todo o aparato de educação municipal esteja nesta
modalidade.
Outro grande desafio será a construção da Escola Técnica Rural em
Buriti. Sua viabilização se dará por meio de convênios. Destinaremos como
contrapartida um terreno no Povoado Mocambinho para sua construção.

