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1 DIGNIDADE: UMA BANDEIRA PARA TERESINA 

 

Desde criança sempre sonhei e lutei por uma Teresina mais digna, justa, 

humana e democrática. Acredito que este também é o desejo de todos os 

teresinenses. 

E, para podermos alcançar esse sonho, dependemos de um trabalho 

intenso, conjunto e contínuo da administração pública, com a sociedade civil. 

Precisamos viver Teresina em todos os seus sentidos, redescobrir suas 

riquezas, qualidades e oportunidades. E, é por este motivo que apresentamos, 

aqui, uma proposta de mudança para o município. Porque mais do que um 

sonho, temos que ter um plano, um programa de governo pensado e discutido a 

partir dos anseios do povo.  

Entendemos que o desafio inicial do próximo governo será o de 

organizar a casa. Vamos, para tanto, elaborar e implementar políticas pública de 

qualidade, e que tenham como prioridade, ações preventivas, além de nos apoiar 

na boa gestão, no respeito às pessoas, na união de esforços e no diálogo 

permanente, para assim, vencermos os desafios encontrados e construirmos um 

município mais eficiente e capaz de cuidar melhor de seus cidadãos, resgatando 

a dignidade humana como o pilar fundamental e irrefutável da nossa 

comunidade. 

Vamos implementar em Teresina uma gestão eficiente e transparente, 

capaz de, com muito planejamento, definir adequadamente as prioridades e 

aplicar com eficácia cada centavo do dinheiro público, vez que o desperdício 

nessa gestão, não será tolerado em nenhuma hipóteses! 

Queremos construir uma Teresina mais moderna, mais empreendedora, 

mais justa. Vamos combater a corrupção e a burocracia que atrapalha a vida dos 

teresinenses. 

Nosso compromisso é fazer o município retomar sua funcionalidade, 

ofertando serviços públicos de qualidade a todos. E, para que isso aconteça é 

primordial a valorização do funcionalismo público, atuando, acima de tudo, de 

maneira humanizada com os que contribuem com desenvolvimento da gestão 

municipal. Porque não se enganem: um governo de qualidade requer 

profissionais técnicos de qualidade e valorizados profissionalmente. 
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A Saúde terá tratamento prioritário e deverá atender com dignidade as 

pessoas na zona urbana e rural. E, é por esse motivo que as políticas públicas 

devem alcançar o cidadão como um todo, independentemente de sua classe 

social, do seu gênero ou cor. A proteção da vida de nossos munícipes deve se 

iniciar desde a sua concepção, ainda no ventre da mãe, até a fase idosa. Afinal, 

quando se busca a dignidade da pessoa humana em sua plenitude, busca-se 

respeitar e valorizar a nossa tão almejada democracia. 

Atuaremos também firmemente na segurança pública. Teremos 

tolerância zero com o crime e seremos duros e intransigentes na defesa da vida, 

das famílias e do patrimônio de todos os cidadãos teresinenses.  

Porque não podemos esquecer a relação direta que existe entre as 

elevadas taxas de desemprego que assolam a nossa cidade, assim como a falta 

de oportunidade de trabalho para os jovens que buscam ingressar no mercado 

de trabalho, com o aumento da criminalidade. 

E, como bem sabemos, das carências pessoais e familiares ao crime, a 

distância é bem curta e a caminhada por muitas vezes é implacável. Por esse 

motivo, que convidaremos o setor privado para, junto conosco, liderar o maior 

programa de investimento em infraestrutura e geração de emprego da história 

de Teresina, através de parcerias público privadas. 

Temos consciência de que um de nossos maiores desafios é diminuir as 

desigualdades sociais. Para tanto, investiremos massivamente na melhoria da 

educação e na qualificação escolar e profissional em Teresina. 

Não podemos permitir que apenas uma pequena parcela da sociedade 

tenha acesso a saúde, educação, emprego e moradia digna, iremos trabalhar 

para que esses direitos fundamentais estejam presentes na vida de todos os 

cidadãos teresinenses. 

Iremos criar um programa eficaz de atração de empresas e 

investimentos para o município. Aproveitaremos todas as nossas 

potencialidades e segmentos para atrair mais empresas, gerar mais emprego 

construindo um ambiente propicio para o empreendedorismo. 

Sabemos das dificuldades encontradas por muitos teresinenses que 

estão desamparados e, em situação de vulnerabilidade social. A estes, 

trabalharemos com mais afinco para proporcionarmos dignidade humana e, 

retira-los definitivamente desta situação oportunizando condições para que 
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construam com sucesso sua própria independência e sua história. O trabalho 

deve ser para todos fonte de realização e de dignidade, não de sacrifício e 

humilhação. 

É por este motivo que entendo ser essencial o fortalecimento dos laços 

que nos unem, o aumento da sua confiança e a sua efetiva participação na 

realização desse sonho que é nosso. A mudança com a força do povo é a 

coligação formada pelos partidos PL, PMN, PTB e Republicanos, parceiros e 

amigos que acreditam, nessa transformação que o povo de Teresina tanto 

almeja. 

No presente documento, apresento a você uma carta de intenções, um 

verdadeiro convite para que possamos, juntos, lutar pela Teresina que todos 

sonhamos. 

O meu convite é para que todos juntos possamos “Teresinar-se” 

desenvolvendo o nosso amor por Teresina em uma aliança entre nós como um 

instrumento de construção de uma cidade mais democrática, sustentável e 

socialmente justa.  

Grande Abraço! 

Fábio Abreu. 
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2. TERESINE-SE 

 

Teresina, capital do Estado do Piauí, em 2019, tinha uma população 

estimada, de 864.845 habitantes, sendo 53% predominantemente mulheres. 

A população é distribuída em 1.392 km² da sua área territorial, fazendo 

divisas territoriais com dez municípios piauienses e um município do Estado do 

Maranhão.  

Nossa população corresponde a 25,5% de toda a população do Estado 

e a maioria dos teresinenses, cerca de 94%, reside na zona urbana, que possui 

densidade demográfica de 585 habitantes/km².  

A cidade de Teresina é formada por zona urbana e rural. A área urbana 

da cidade de Teresina é dividida em quatro regiões administrativas, cada uma 

delas ficando sob a responsabilidade políticoadministrativa de 

Superintendências de Desenvolvimento assim setorizadas: a) Centro/Norte, b) 

Sul, c) Leste e d) Sudeste. Ao passo que, na área rural tem-se a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural. 

Adotando-se como referência os dados produzidos pelo IBGE, estudos 

que servirão como parâmetro no presente plano de governo para fins de 

indicadores analíticos, o PIB per capita de é de 22.481,67.  

No ano de 2010 o IDH de Teresina era de 0,751 e, embora esteja 

relativamente compatível ao índice do Brasil, que é de 0,761, todavia, vale 

destacar que, infelizmente, o país figura-se com um dos que possui o IDH mais 

baixo em todo o planeta, razão pela qual, o desenvolvimento humano de nossa 

população precisa ser fortalecido para que desponte como referência nacional 

de bem cuidar dos teresinenses1. 

Por outra perspectiva, ao se analisar os domicílios que possuem renda 

mensal de até meio salário mínimo por pessoa, verifica-se que: 38.6% da 

população está inserida nessa situação, que precisa ser urgentemente 

modificada, com políticas de valorização do trabalho, empreendedorismo, e 

fortalecimento das unidades familiares.  

                                                             
1 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/teresina/panorama>. Acessado 
em: 25 de ago. de 2020. 
 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/teresina/panorama
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Importante salientar que o município de Teresina apresenta hoje uma 

taxa de 15,5% no número desemprego, a maior da série histórica medida desde 

2012. Além de cerca de 70 mil pessoas desocupadas. Esses índices, por si só, 

demonstram o quanto Teresina vem sofrendo com a continuidade de um governo 

que não se preocupa com a implantação de políticas públicas de valorização do 

trabalhador e fomento à economia produtiva.2 

E é justamente esse governo da mesmice que levou Teresina a uma 

piora no ranking de saneamento básico caindo da 85ª colocação de 2018, para 

a vergonhosa 90ª posição em 2019. Contando ainda com cerca de 9% da 

população com recebimento irregular de água e aproximadamente 70% sem 

coleta de esgoto, dados que serão inaceitáveis na nossa gestão municipal.3 

Esses indicadores demonstram o quanto Teresina, embora seja uma 

cidade próspera e fincada em sua história de lutas e conquistas, na últimas 

décadas, vem sofrendo com perpetuação de políticas inoperantes e que não 

visualizam o futuro que o município, tanto possui potencial, como merece 

alcançar. 

Com o intuito de oferecer ao povo teresinense uma gestão pública 

inovadora, capaz de garantir uma qualidade de vida e de melhorias para cidade 

de Teresina, as nossas propostas são os resultados dos diálogos estabelecidos 

com o povo de Teresina, aquele que vive em cada canto dessa cidade, aquele 

que sofre com a falta de humanização da gestão pública. 

Esse é o momento de aproveitarmos a oportunidade e alterarmos o 

destino da nossa cidade, de instituirmos uma nova mobilização para cruzarmos 

a linha de partida para o desenvolvimento regional, com a retomada do 

desenvolvimento econômico, retomada de emprego e, consequentemente 

proporcionar maior segurança pública para população. 

Essa oportunidade está nas mãos de todos, que devemos assumir as 

rédeas da situação e agirmos com um interesse maior, o da coletividade. Não 

deveremos nos aprisionar ao radicalismo político e a opressão faminta daqueles 

                                                             
2 Disponível em < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-
nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-
trimestral.html?edicao=27704&t=destaques>. Acessado em: 25 de ago. de 2020. 
3 Disponível em < 
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking_2020/Relat%C3%B3rio_-
_Ranking_Trata_Brasil_2020_1.pdf>. Acessado em: 25 de ago. de 2020. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=27704&t=destaques
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=27704&t=destaques
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=27704&t=destaques
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking_2020/Relat%C3%B3rio_-_Ranking_Trata_Brasil_2020_1.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking_2020/Relat%C3%B3rio_-_Ranking_Trata_Brasil_2020_1.pdf
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que se escoram há anos no poder, não tendo o devido respeito com a sociedade, 

agindo de acordo com interesses de um grupo minoritário. Estamos no momento 

exato de mudança e, o povo teresinense merece isso, nossa Teresina precisa 

dessa mudança. A mudança com a força do povo! 
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3. COMPROMISSO DA GESTÃO 

 

A gestão de um ente federativo é uma tarefa árdua e que exige 

compromisso e lealdade, ao lado do povo, que deve participar do processo de 

gestão. Toda a Administração deve pautar seus atos em princípios basilares que 

consagram a atividade pública: a legalidade é o fundamento de qualquer gestão. 

O gestor só deve praticar atos que estejam em conformidade com as 

regras impostas pelo ordenamento jurídico. A lei não é uma amarra, é a própria 

segurança e confiança de que, baseada nela, a atividade administrativa terá o 

alcance e a efetividade necessária para o bom andamento da gestão. 

A administração pública deve se pautar, também pela impessoalidade 

do gestor. Um prefeito eficiente é aquele que deixa a sua marca, mas não deixa 

o peso da sua mão. Ele passa pelo cargo de prefeito, mas não se apropria dele, 

é apenas um representante de quem o elegeu, e é como povo que deve gerir a 

coisa pública. 

Nessa mesma perspectiva todos os seus atos devem ser pautados na 

moralidade administrativa, que implica na validação coletiva daquilo que deve 

ser aceito como idôneo e correto. 

Daí porque a publicidade dos atos do gestor deve ser a máxima a ser 

seguida. Um governo transparente não teme o conhecimento de seus atos, ao 

revés, aposta exatamente na certeza de que, quanto mais públicos, mais 

confiáveis serão. 

E por fim, a eficiência é o fruto natural de uma boa gestão que busca o 

alcance dos seus fins, se não da maneira inicialmente planejada, mas da melhor 

forma possível para o seu povo. 

Os compromissos da nova gestão Fabio Abreu vão respeitar esses 

fundamentos, na certeza de que, cansados de um governo que não escuta, não 

prioriza e respeita a dignidade do povo, a mudança é mais que necessária, é a 

única esperança que o povo teresinense alimenta de dias melhores. 

É o momento de construirmos o futuro de nossa cidade, de oferecermos 

espaço para uma Teresina mais justa e humana. Chegou a hora de darmos um 

basta ao grupo político que a nossa cidade vem suportando há anos. Temos que 

ir além da vontade daqueles que limitam a prosperidade da edilidade e se 
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colocam famintos do poder pelo poder, que se torna incapaz de propor cidadania 

para todos sem distinção de cor partidária.  

Esse Plano de Governo reflete nosso projeto de respeito em defesa do 

povo de Teresina, reflete também nossa vontade incansável de buscar e 

incentivar que se instale em nossa cidade indústrias, de incentivar o nosso 

potencial agrícola, estimulando a vinda de novos empreendimentos, gerando 

emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento humano do povo 

teresinense. 

Incentivaremos para que todos sejam parte da gestão, participando das 

decisões sobre os investimentos públicos e que possam fiscalizar os serviços 

prestados pela Prefeitura. Queremos que nosso município ofereça serviços 

necessários e eficientes e não um amontoado de obras inacabáveis e 

ineficientes. A transparência será a nossa marca! 

E assim, esperamos gerir o município com responsabilidade de um 

governo justo e fiel ao dinheiro público, de forma planejada e articulado com 

anseio do povo em uma administração participativa e compartilhada. 

Estabelecendo parcerias com os governos do Estado e Federal, mas sem perder 

de vista que a iniciativa privada também pode promover e unir ações de geração 

de emprego e renda. 
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4. EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

As diretrizes do Nosso Plano de Governo são o produto da minha 

experiência de vida acumulada ao longo dos anos, somada ao estudo e 

diagnóstico da realidade do nosso município e, enriquecida pela participação da 

sociedade civil, através de diálogos com especialistas, gestores, representantes 

de entidades e comunidades de Teresina. A partir dessas análises e 

contribuições, dividimos as diretrizes deste Plano em três grandes eixos 

estratégicos:  
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Com essas premissas, propomos ao povo de Teresina uma gestão 

humana, ciente das necessidades de nossa capital e capaz de executar, com 

planejamento e responsabilidade, políticas para a melhoria dos serviços públicos 

no âmbito municipal.  

Passamos agora à apresentação de nossas propostas para cada eixo e 

de acordo com suas respectivas áreas. 
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4.1. TERESINA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL 

 

Neste eixo estão incluídos serviços públicos e direitos sociais sob 

responsabilidade do poder municipal. Com as propostas dessa diretriz, visamos 

proporcionar aos cidadãos teresinenses uma maior qualidade de vida ao 

priorizar propostas nas áreas da saúde, segurança, educação, assistência e 

desenvolvimento social, habitação, cultura, esporte e turismo. 

Entendemos que a Gestão Pública é um processo complexo, cujo foco 

principal deve ser a dignidade do ser humano e a qualidade de vida do cidadão 

em sua dimensão global. Nesse contexto, deduz-se que a eficácia de uma 

gestão pública e sua competência são medidas pela percepção que o cidadão 

tem de sua vida, seu bem estar e de sua família, e é com vistas a tornar essa 

percepção cada vez mais positiva, que elaboramos uma série de propostas nas 

áreas supracitadas, que passamos a apresentar a seguir: 

 

4.1.1. SAÚDE DIGNA PARA TODOS 

 
4.1.1.1 Propostas  

 

a) Criação do Hospital da Criança de Teresina que tem por finalidade 

atender a grande demanda reprimida na assistência à criança. 

b) Programa Teresina Mais Saúde: tem como objetivo viabilizar 

atendimento eficiente e multidisciplinar na área da saúde, ofertando atendimento 

especializado respeitando cada fase da vida do cidadão. 

b.1) Criação do Centro Integrado da Mulher com serviço de ginecologia, 

mamografia. 

b.2) Criação do Centro de Referência do Homem, com o objetivo de 

oportunizar aos homens acesso facilitado e direto ao serviço de saúde 

especializado. 

b.3) Criação do Hospital de Referência de Atenção à Pessoa Idosa que 

tem por objetivo prestar assistência integral e especializada ao idoso.  

b.4) Ampliar e otimizar a Rede Conveniada de Saúde do Teresinense, 

serviço que disponibilizará um cartão de acesso para que o povo de Teresina, 
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que se enquadrarem no perfil do programa, possam ter acesso de maneira 

rápida e desburocratizada a consultas e exames dentro da rede credenciada.  

b.5) Criação do Projeto Sábado Mais Saúde, a ser desenvolvido junto 

com as Unidades de Saúde levando serviços especializados com mutirão para 

redução de tempo de espera para acesso aos serviços. 

c) Remodelar, modernizar e profissionalizar o sistema de funcionamento 

do Hospital de Urgências de Teresina - (HUT), utilizando a tecnologia como meio, 

criando, inclusive, um centro de telemedicina no local. 

d) Aprimorar o sistema de agendamento para as consultas na rede 

municipal de saúde por meios telemáticos (internet, telefone, aplicativos, etc) e 

presencial, bem como a ampliação no horário de atendimento nos Postos de 

Saúde readequando-os as novas necessidades sociais e de mercado, ampliando 

também o horário do atendimento médico. 

e) Criar Coordenação de Atenção à Saúde das Populações Rurais 

buscando o aprimoramento do serviço e que contará também com a 

informatização das UBS localizadas nas zonas rurais, com aquisição de 

equipamentos e rede telemáticos. 

f) Elaboração do “Programa Vaga Garantida” aos moradores de 

comunidades rurais, com atenção diferenciada e equânime através de reserva 

de consultas especializadas, exames e procedimentos, destinando porcentagem 

de vagas de consultas e exames às populações rurais. 

g) Criação do Núcleo de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas: A missão 

do Núcleo é fortalecer a atenção psicossocial no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e da gestão municipal por meio da articulação em rede de ações 

intersetoriais. E, ampliação da rede de atenção psicossocial. 

h) Restruturação da assistência odontológica nas áreas de prevenção e 

especialidades. 

i) Ampliação, na taxa de adesão ao PMAQ, em 40% das equipes de 

Saúde da Família, sendo 100% das de comunidades rurais. 

j) Criação de 04 Policlínicas de Retaguarda para apoio nas áreas de 

pediatria, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, nutrição, dermatologia, dentre 

outros.  
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k) Remodelar e ampliar a rede de laboratórios de análises clínicas. Bem 

como, reestruturar a atenção laboratorial para pacientes acamados.  

l) Reestruturar serviço de vigilância em saúde na área de doenças 

transmissíveis com prioridade para tuberculose, hanseníase, dengue e agravos 

emergentes. Assim como, as doenças e agravos não transmissíveis, em especial 

os acidentes de trânsito e a violência doméstica.  

m) Fortalecer a rede cegonha através do parto humanizado e garantia 

de acesso ao acompanhamento pré-natal, parto e puerpério. E, ampliação da 

Assistência pré-natal na estratégia saúde da família 

n) Reestruturar e fortalecer as políticas de atendimento aos diabéticos. 

o) Construção do Hospital Municipal Veterinário com o oferecimento de 

serviços gratuitos de consultas, cirurgias, exames laboratoriais e medicação. 
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4.1.2. SEGURANÇA DIGNA PARA TODOS 

 

4.1.2.1 Propostas: 

 

a) Criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que absorverá a 

STRANS, e a Guarda Municipal de Teresina, com a unificação das duas 

estruturas, de modo a tornar a segurança pública do município mais fortalecida 

e eficaz à população. 

b) Implantação do Programa Segurança Cidadã: terá como objetivo a 

implantação de políticas públicas que se assente na segurança do cidadão, 

colocando maior ênfase no desenvolvimento de trabalhos na prevenção e 

controle de fatores que geram a violência ou insegurança. 

b.1) Criação do Projeto Ronda Escolar que será desenvolvido de forma 

integrada pela Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Segurança 

Pública Municipal, com o objetivo de orientar, prevenir e proteger as unidades 

educacionais da rede municipal de ensino. 

b.2) Criação do Projeto Patrulha Rural que atuará de maneira educativa e 

preventiva, muito próximo da comunidade. O objetivo do programa é garantir a 

segurança e o bem-estar dos moradores da zona rural, construindo uma rede de 

relacionamentos com os moradores das áreas rurais de Teresina, em uma 

relação de confiança, colaboração e respeito. O projeto terá como uma das suas 

principais características a flexibilidade e, sendo assim, possibilitará a realização 

de vários tipos de parceria. Sendo sempre guiado pela necessidade da 

localidade. 

b.3) Criação do Projeto Ronda Saúde: tem por escopo a patrulhamento 

ostensivo direcionado às unidades médicas municipais situadas em Teresina, 

beneficiando tantos os servidores, como os teresinenses que utilizam o serviço. 

Proporcionando a aplicação de ações preventivas com maior capacidade de combater 

a criminalidade e a violência registrada em cada setor. 

b.4) Fortalecimento do Projeto Patrulha Maria da Penha que atuará como 

mecanismo de defesa no combate à violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Dentre as ações o projeto oferecerá acompanhamento preventivo e 

periódico, para garantir proteção às mulheres em situação de violência que 

possuem medidas protetivas de urgência garantidas pela Lei 11.340/06 e, 
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procederá o encaminhamento das vítimas à Rede de Atendimento à Mulher 

Vítima de Violência Doméstica. O projeto também realizará palestras em 

diversos setores da sociedade para divulgação do trabalho da Ronda Maria da 

Penha, bem como, objetiva-se trabalhar a formação de uma nova consciência 

da sociedade, possibilitando a criação de novos agente transformadores da 

realidade. 

c) Implantar novas políticas públicas de combate e prevenção do uso de 

drogas e de atendimento e recuperação de viciados com foco na educação 

profissionalizante e, com interface com as comunidades terapêuticas. 

d) Criação do Conselho Integrado de Segurança, vinculado diretamente 

ao gabinete do prefeito que tem por finalidade subsidiar e centralizar os dados 

sobre segurança pública de modo a permitir reposta efetiva à comunidade. 

e) Criação do Fundo Municipal de Segurança Pública de Teresina – 

FUMSEP-The, que terá por finalidade financiar ações, programas e projetos que 

visem à adequação, à modernização e à aquisição e manutenção de 

equipamentos e viaturas, para os órgãos públicos municipais envolvidos em 

atividades de segurança pública no âmbito do Município. 

f) Criação de um novo plano de cargos e salários da Guarda Municipal de 

Teresina-PI, tomando como base salarial o vencimento inicial do Guarda de 

Trânsito da STRANS; 

g) Videomonitoramento por meio da integração de câmeras de vídeos 

privadas e públicas, em uma central de comando de modo a ter a maior cobertura 

telemática do território buscando não apenas subsidiar o Conselho Integrado de 

Segurança, como também, minimizar os índices de criminalidade, uso de drogas 

e infrações de trânsito no município, este Centro de Integração de câmeras 

estará diretamente vinculado à Secretaria de Segurança Pública Municipal. 
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4.1.3. EDUCAÇÃO DIGNA PARA TODOS 

 

4.1.3.1. Propostas  

 

a) Programa Escola para Todos: ampliação da rede municipal de ensino, 

investimento e qualificação em tecnologia avançada, qualidade da educação, 

valorização do trabalhador da Educação e avanço na cobertura de creches e 

Ensino Infantil. O programa ainda constará de atividades aos finais de semana 

e nos contraturnos, ofertando além de atividades esportivas e culturais para os 

alunos, sejam, também, ofertados cursos profissionalizantes aos pais e alunos 

da EJA.  

b) Qualificar para a formação de 100% dos professores da Educação 

Infantil, dos professores alfabetizadores da rede municipal e dos professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

c) Fomentar a oferta de cursos de qualificação aos professores do Ensino 

Fundamental, bem como de gestores e coordenadores pedagógicos das escolas 

municipais. 

d) Fortalecer a Educação Infantil com desenvolvimento integral nas novas 

creches. Bem como, a ampliação dos números de creches no município. 

e) Universalizar a alfabetização dos alunos buscando a redução da taxa 

de abandono nos anos iniciais e finais de EJA nas escolas municipais. 

f) Construir novas quadras poliesportivas em escolas, bem como 

providenciar a reforma e cobertura de quadras esportivas já existentes nas 

escolas municipais, além da construção e reforma dos refeitórios nessas 

escolas. 

g) Construir, ampliar e equipar e reequipar escolas municipais de Ensino 

Fundamental e de Educação Infantil com ampliação dos número de bibliotecas, 

salas de leitura e, ateliê de artes, bem como, do número de laboratórios de 

informática. Além de garantir cobertura de banda larga em 100% das escolas da 

rede pública municipal para melhorar o acesso à internet. 

h) Implantação do Projeto Pelotão Mirim Cidadão, que tem por objetivo 

atuar de forma educativa-preventiva assistindo crianças e adolescentes, na faixa 

etária de 07 (sete) a 17 (dezessete) anos, que se encontram em situação de 

déficit social e/ou de vulnerabilidade social. Desenvolver-se-á na abordagem das 
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questões sociais mais urgentes como prevenção contra o uso das drogas, ética, 

moral e construção de cidadania por meio de palestras, oficinas, atividades 

pedagógicas, esportivas e lúdicas. 

i) Manter uma trajetória de melhoria do índice da Educação Básica 

(IDEB), com fortalecimento do processo aprendizagem de todos os alunos 

matriculados na rede municipal de ensino. 

j) Ampliar o Programa Novo Mais Educação, que por finalidade melhorar 

os resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais. 

k) Ampliar o Programa Diálogos Socioemocionais– para trabalhar o 

estudante nos aspectos emocional e cultural, integrando-o melhor à 

comunidade, para reduzir risco de violência. 

l) Ampliação da adaptação das salas de aula para climatização. 

m) Ampliação da frota de ônibus escolar para garantir a maior cobertura 

do transporte na zona urbana e rural. 

n) Criar um programa que contemple a descoberta de talentos na escola 

tanto em parceria com a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, como também, 

talentos nas ciências diversas, tendo como público alvo os alunos da escola e 

comunidade. 

o) Fomentar e promover nas escolas ações educativas na prevenção ao 

uso de drogas. 
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4.1.4. ASSISTÊNCIA SOCIAL DIGNA PARA TODOS 

 

4.1.4.1. Propostas: 

 

a) Criação do Programa Teresina Protetora: 

a.1) Desenvolver atividade de suporte às mulheres grávidas em estado de 

vulnerabilidade para participação nos programas de saúde básica. 

a.2) Ampliar as ações de inclusão social da população em situação de 

risco e vulnerabilidade. 

a.3) Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, 

assistência social, cultural e lazer para atendimento especializado aos idosos. 

Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo. 

b) Implantar e fortalecer programa de qualificação e capacitação 

Profissional criando e apoiando iniciativas de inserção no mercado de trabalho, 

priorizando os jovens, com o primeiro emprego, mulheres economicamente 

ativas e a reinserção dos idosos no mercado. 

c) Criar o Centro Integrado de Pessoas com Deficiência de Teresina 

ampliando a estrutura de serviços complementar para o tratamento de pessoas 

com deficiência. 

d) Análise e reestruturação das atividades do consultório na rua para 

verificar a possibilidade de ampliação do número de assistidos. 

e) Implantar ações de proteção social articuladas entre os diversos órgãos 

da Prefeitura Municipal, principalmente entre Saúde, Educação, 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. 

f) Acompanhamento Técnico Social das Famílias Contempladas nos 

Programas Sociais dos Governos e levantamento das família em vulnerabilidade 

não assistidas pelos programas socais dos governos. 

g) Capacitar e sensibilizar gestores, operadores de direito e agentes 

públicos com ênfase nas relações de raça, religião de matriz africana, etnia, 

gêneros, orientação sexual, identidade de gênero e direitos humanos. 

h) Ampliar a oferta de estágios na administração pública municipal e 

empresas privadas para estudantes dos ensinos técnicos, tecnológico e 
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universitário, como forma de fomentar o ingresso dos jovens no mercado de 

trabalho. 

i) Reestruturar a gestão da rede de apoio para o combate e tratamento ao 

uso de drogas, com o objetivo de promover maior e melhor articulação 

envolvendo as áreas de educação, saúde, segurança, assistência social, esporte 

e lazer e os CRAS, possibilitando assistência inclusive aos familiares. 

j) Ampliar e valorizar o número de vagas conveniadas da prefeitura com 

as comunidades terapêuticas de tratamento de dependentes químicos. 

k) Promover políticas que estimulem a qualificação profissional, inserção 

e reinserção no mercado de trabalho dos residentes das comunidades 

terapêuticas de tratamento de dependência química, em parceria com a 

Fundação Wall Ferraz, SENAC e SENAR. 
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4.1.5. HABITAÇÃO DIGNA PARA TODOS 

 

4.1.5.1. Propostas: 

 

a) Criação do Programa Moradia Legal: atuará diretamente na defesa do 

direito constitucional à moradia digna por meio da assistência às famílias 

moradoras de habitações precárias e outras situações em que os direitos 

humanos estejam sendo desrespeitados. 

a.1) Realização do levantamento atual sobre as áreas de ocupação 

populacional de modo a criar políticas de regularização urbana desses imóveis 

no município. Possibilitando que os respectivos moradores possam viabilizar 

financiamento para melhoria, reforma e ampliação de suas casas, priorizando as 

moradias em vilas e assentamentos precários consolidados. 

a.2) Criação de projeto subsídio financeiro para reforma, ampliação ou 

adaptação de imóveis residenciais em situação de vulnerabilidade social. 

a.3) Criação de Escritório Local para promover Assistência Técnica para 

Habitação e Interesse Social garantindo que famílias com renda de até três 

salários mínimos, em áreas urbanas e rurais, recebam assistência técnica 

pública e gratuita, prestada por profissionais habilitados para a elaboração de 

projetos, acompanhamento e execução de obras necessárias para a edificação, 

reforma, ampliação ou regularização fundiária de suas moradias. Tem como 

objetivo além de promover moradia adequada e digna, assegurar à população 

de baixa renda a prioridade de permanecer na sua comunidade, movimentar a 

economia e o comércio local, gerando emprego e renda na área da construção 

civil e saneamento, melhorando a qualidade de vida e diminuindo os gastos com 

saúde pública associados às condições de salubridade da habitação. 

b) Viabilizar a produção de habitação de Interesse Social nas terras 

definidas no Plano Diretor como ZEIS – Zona Especial de Interesse Social, em 

parcerias com o setor privado e consórcio imobiliário. 

c) Criar cadastro único da população atendida pelos programas 

habitacionais da Prefeitura. 

d) Realização do projeto habitacional para a Urbanização da Vila da Paz, 

com a construção de cerca de 650 apartamentos. Desenvolvendo projeto de 

habitação vertical para famílias de baixa renda, com remanejamento para áreas 
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próximas à intervenção que está sendo realizada atualmente. Ao tempo que a 

negociação para remanejamento é retomada. 

e) Fomentar a participação da própria comunidade na execução dos 

trabalhos oriundo do programa de urbanização, gerando emprego e renda, 

reservando uma porcentagem das vagas para a contratação de mulheres. 
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4.1.6. TURISMO, CULTURA ESPORTE DIGNOS PARA TODOS 

 

a) Implantação de sistema de transporte turístico fluvial e de terminais 

flutuantes em pontos estratégicos ao longo dos Rios Parnaíba e Poty.  

b) Criar o Circuito Cultural/Gastronômico de Bairros: promovendo a 

gastronomia local além de atrações de música, teatro, coral e cinema, nos 

diversos bairros da cidade. 

c) Cursos de qualificação para profissionais do setor turístico por meio de 

Parcerias Público Privadas. 

d) Divulgação das potencialidades turísticas do Município através de 

cartilhas, encartes e outros meios, principalmente mídia e redes sociais. 

Incentivar os hotéis a divulgarem aos turistas o mapa de Teresina inclusive com 

informações culturais, gastronômicas e comerciais. 

e) Criar um plano de divulgação de Teresina para o Brasil e para o 

exterior. Apoiando, ainda, projetos privados que possam alavancar o turismo na 

cidade. 

f) Fortalecer a ação do município no planejamento e execução de políticas 

públicas, inclusive com a construção de um Plano de Desenvolvimento Municipal 

de Cultura para Teresina, com a criação dos Projetos Tenda Cultural e Tenda 

Esportiva, que viabilizará a execução de atividades culturais e esportivas. 

g) Ampliar e reformular academias de Saúde com estímulo à prática de 

atividade física e hábitos saudáveis da população teresinense, com a presença 

de profissionais da educação física, em parceira com Instituições de Ensino 

Superior. 

h) Incentivo a prática de novas modalidades esportivas nos espaços 

públicos e na natureza, com adaptação de praças e parques para a execução 

das atividades. 

i) Construção de campos e arenas de futebol, além de quadras 

poliesportivas em bairros e comunidades. 

j) Estimular a prática esportiva e a formação profissional para, as crianças, 

jovens, adultos e, com atenção especial, aos portadores de necessidades 

especiais. 

k) Implantar políticas voltadas para a valorização do jovem teresinense, 

abrangendo o crescimento cultural e profissional. 
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l) Universalizar o acesso à arte e à cultura, qualificar ambientes e 

equipamentos culturais e permitir aos criadores acesso às condições e meios de 

produção cultural. Reconhecendo e valorizando a diversidade, protegendo e 

promovendo as; artes e expressões culturais em Teresina. 

m) Construir mecanismos de participação da sociedade civil e ampliar a 

capacitação de agentes culturais e criadores. Fomentando a participação da 

cultura no desenvolvimento socioeconômico sustentável, além de promover as 

condições necessárias para a consolidação da economia criativa e da cultura. 

n) Organizar um calendário de eventos esportivos e culturais, e buscar 

parceiras para sua realização em Teresina. 
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4.2. TERESINA DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL  

 

O eixo refere-se às ações e práticas relacionadas à interação do 

teresinense com o meio de forma holística: as atividades econômicas, o ir e vir 

das pessoas, as transformações e alterações do meio urbano e a consciência 

ambiental. Isso implica em pensar o desenvolvimento de forma sustentável, ou 

seja, adotar medidas que venham a suprir as necessidades das gerações atuais 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de, por sua vez, 

atenderem as suas próprias necessidades e aspirações. Atuaremos para o 

desenvolvimento da Teresina de hoje, pensando e preservando para o amanhã! 

Entendemos que na atual conjuntura histórica, é impossível executar 

uma gestão responsável sem considerar as repercussões ambientais de nossas 

ações nas diversas esferas da administração municipal, sendo assim, 

desenvolvemos ações estratégicas nas áreas do desenvolvimento econômico, 

mobilidade, desenvolvimento urbanístico e sustentabilidade. 

Por meio das propostas do eixo Teresina Desenvolvida e Sustentável, 

nosso Plano de Governo estabelece o viés da sustentabilidade em todas as suas 

ações, propondo soluções para temas ligados à requalificação de espaços 

públicos, zeladoria urbana, transporte e mobilidade, atração de investimentos, 

empreendedorismo, cultura e turismo, recursos hídricos, saneamento e coleta 

seletiva, entre outros, conforme listamos a seguir: 

 

4.2.1. EMPREGO E RENDA PARA TODOS 

 

4.2.1.1. Propostas 

 

a) Criação do Programa Gerar (Grupo Especial da Retomada da Atividade 

Econômica e da Recuperação do Emprego): grupo de trabalho de reconhecida 

capacidade para desenhar uma ação emergencial multidisciplinar e transversal 

com o intuito enfrentar as urgência da gestão no desafio da Teresina pós 

pandemia 

b) Implantar sistema de apoio para o fortalecimento de micros e pequenos 

negócios informais e formais, rurais e urbanos, existentes no município de 

Teresina. 
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c) Implantação e reestruturação dos pólos industriais da cidade. 

d) Criar o Programa Parceria pelo Desenvolvimento, através de incentivos 

do poder público, atrair novas empresas e indústrias para geração de novas 

oportunidades de emprego e renda para a população. 

d.1) criação de incentivos; 

d.2) apresentar estudo técnico da potencialidade regional; 

e) Criação do SIME (Sistema Municipal de Emprego) que tem por objetivo 

conhecer a demanda do mercado e viabilizar a oferta de capacitação e 

profissionalização nos mais diversos segmentos econômicos, promovendo a 

qualificação da mão e obra de acordo com as reais necessidades do mercado 

de trabalho. 

f) Estimular as iniciativas associativistas e cooperativistas por meio de 

grupos de produção, comercialização das cadeias produtivas de diferentes 

segmentos econômicos; 

g) Reestruturação de zonas produtivas, denominadas Cinturão Verde, 

prioritariamente nas margens dos rios que banham a cidade para que se fomente 

e organize a produção agroeconômica na região, estimulando a produção de 

frutas, verduras, legumes e flores típicas da região. 

h) Elaboração de um estudo para viabilidade da Criação da Plataforma 

Logística de Carga, com a reestruturação de escoamento de mercadorias na 

região; bem como, a criação de um Porto Seco (estação aduaneira), que poderá 

ser operacionalizada através de parcerias público privadas. 

i) Criação do Comitê Municipal de Apoio ao Porto Digital (CMAPD) para a 

implantação do porto digital no centro histórico de Teresina, tendo como objetivo 

fomentar o desenvolvimento econômico, social e empresarial. Com a criação de 

empregos nas áreas de (i) software e serviços de tecnologias da informação e 

comunicação e (ii) economia criativa, em especial os segmentos de jogos 

digitais, cine-vídeoanimação, design, música e fotografia, assim como contribuir 

para a revitalização do centro histórico de Teresina. 

j) Viabilização de vias de escoamento da produção oriunda ao Cinturão 

Verde 

k) Criação do Projeto Nossa Feirinha que possibilite a venda direta dos 

produtos de hortifruti, artesanato dos produtores e gastronômico. 

l) criação de selo de produção orgânica do pequeno produtor rural. 
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m) Implantar programas de geração de renda para as mulheres, 

sobretudo mulheres vítimas de violência. Propiciando autonomia econômica e 

financeira. 

n) Implantar desburocratização e simplificação de processos para 

empresas e empreendedores, com o intuito de estimular o empreendedorismo 

e a inovação, especialmente no campo de startups, como por exemplo, a 

dispensa de obtenção de alvarás e autorizações de funcionamento para 

atividades que se enquadrarem no conceito de baixo risco. 

o) Fortalecer o Banco Popular de Teresina. 
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4.2.2. MOBILIDADE E ACESSO PARA TODOS 

 

4.2.2.1. Propostas  

 

a) Melhoria de infraestrutura de vias urbanas com a reestruturação do 

trânsito e das vias acesso aos bairros, com ênfase ao desenvolvimento do 

comércio local. 

b) Estabelecer política de melhorias permanentes nos serviços de 

transportes públicos, reestruturando a engenharias dos terminais de integração, 

assim como, a humanização do serviço, tanto na zona urbana, como na zona 

rural. 

c) Diagnóstico para implantação do Projeto “Linha Verde”, que permite 

maior fluidez no trânsito, com a sincronia de semáforos em rede inteligente e 

interligada a todo tráfego urbano. 

d) Recuperar e ampliar a sinalização urbana e turística da cidade, 

incluindo a identificação de ruas, avenidas e praças. 

e) Recuperar as ciclovias existentes, construir novas ciclovias e incentivar 

o uso de bicicletas em toda a cidade. 

f) Implantação do aplicativo Conserta Aqui. Um aplicativo de celular usado 

para a população enviar fotos de problemas nos bairros e comunidades, ficando 

a Prefeitura com a responsabilidade de providenciar as soluções; 

g) Realizar levantamento para reestruturação e ampliação do transporte 

alternativo em Teresina. 

h) Readaptação das calçadas, tornando-as cidadãs. 

i) Intensificação de Programas para Educação no Trânsito. 

j) Realizar e manter atualizada a pesquisa de origem-destino na Região 

Metropolitana para conhecer os deslocamentos dentro de Teresina e entre os 

municípios visando otimizar a operação da Rede Integrada de Transporte. 

k) reestruturar a política de fiscalização e controle de trânsito. 
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4.2.3. MELHORIA URBANA PARA TODOS 

 

4.2.3.1. Propostas: 

 

a) Criação do Projeto Teresina Conectada com o intuito de universalizar 

o serviço de internet por meio da criação de zonas com rede estável, a partir da 

estrutura do projeto Piauí Conectado, alcançando, inicialmente áreas de acesso 

coletivo, até que se estenda o serviço pelo território municipal. 

b) Realizar o Plano Estratégico para o Centro de Teresina, aprovado e 

previsto no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Plano Diretor) da cidade. 

c) Concluir o Plano Diretor de Mobilidade Urbana Sustentável.  

d) Ampliar o serviço de iluminação pública, como política de segurança 

pública, garantindo pleno funcionamento da rede. 

e) Implantar Programa de Arborização em espaços públicos nos diversos 

bairros de Teresina, com envolvimento da sociedade nas ações do programa. 

f) Adequação dos prédios públicos, espaços de uso público e transporte 

público para que sejam capazes de serem utilizados por pessoas com 

deficiência. 

g) Implantação de ações comunitárias que envolvam a população da 

localidade nas atividades de revitalização de fachadas, mobiliário urbano com 

material reciclado, arborização e plantio de hortas e jardins e galeria de artes 

urbanas, proporcionando qualidade de vida, cidadania e dignidade para 

população. 

h) Elaborar um plano de viabilidade para implantação do uso misto do 

centro de Teresina, com a reestruturação do centro comercial, construção de 

edifícios garagens e com a revitalização de prédios históricos, para o fomento de 

atividades culturais na região. 

i) Revitalização dos espaços públicos de lazer, como praças, parques e 

mercados públicos. 
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4.2.4. VIDA SUSTENTÁVEL PARA TODOS 

 

4.2.4.1. Propostas  

 

a) Atualização e aperfeiçoamento do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), com a inclusão dos Planos Diretores de Água, Esgotamento 

Sanitário, Drenagem Pluvial e Resíduos Sólidos, adaptando os às exigências do 

marco regulatório de saneamento. 

b) Organizar e regularizar os catadores de materiais recicláveis em 

associação e/ou cooperativa para ampliação do programa de coleta seletiva. 

Além da criação e fomento de projetos de economia criativa e sustentabilidade 

desenvolvidos por cooperativas de artesãos. Tendo como objetivo minimizar os 

impactos socioambientais ocasionados pelo manejo inadequado dos resíduos 

sólidos urbanos e a recuperação máxima dos materiais recicláveis enviados aos 

aterros. 

c) Diminuir a poluição ambiental provocada pelo despejo dos resíduos em 

áreas impróprias, com recuperação de espaços degradados pela destinação 

imprópria de resíduos. 

d) Implantar programa de revitalização e proteção das margens dos Rios 

Poty e Parnaíba. 

e) Fiscalizar e coibir depósitos de lixo clandestino. 

f) Implementar ações de comunicação social e educação ambiental no 

município, tendo como objetivo consolidar na sociedade municipal condutas e 

atitudes pertinentes à preservação e conservação do meio ambiente urbano e a 

redução do consumo desenfreado, fomentando o desenvolvimento e a difusão 

de ações, iniciativas e práticas socioambientais, em nível local. 

g) Revisar e executar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos nos termos da Lei nº 12.305/2010. 

h) Extinguir o aterro controlado e implementar o aterro sanitário nos 

moldes da Política Nacional de Resíduos Sólidos para a gestão eficiente dos 

resíduos sólidos produzidos no município de Teresina. 

i) Estabelecer medidas de gerenciamento de resíduos sólidos, nas etapas 

da coleta, transporte, tratamento e destinação final e adequada do lixo.  
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j) Criar o Plano e o Guia de Arborização Viária e Áreas Verdes Públicas 

Municipal. 

k) Identificar e reduzir a pegada de carbono dos diversos órgãos da 

administração municipal como forma de diminuir custos e estabelecer o consumo 

sustentável. 

l) Promover a digitalização dos processos e procedimentos 

administrativos. 
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4.3. TERESINA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE 

 

É o eixo voltado especificamente ao aperfeiçoamento institucional e aos 

mecanismos de promoção da participação social na administração pública. 

Nossa intenção dar transparência às nossas ações e promover as boas práticas 

associadas ao serviço público.  

Para tanto, neste eixo focamos em temas como planejamento e contas 

públicas, controle, corregedoria, transparência, descentralização, novas 

tecnologias e gestão de processos, atendimento ao cidadão e avaliação de 

serviços, bem como, melhoria do atendimento à população por iniciativas de 

modernização, disponibilização de informações para garantia de transparência, 

reestruturação de setores e processos. 

O principal objetivo desse eixo é executar políticas que permitam e 

estimulem as boas práticas no âmbito da administração municipal e a ação 

fiscalizadora do próprio cidadão teresinense para nortear nossas atividades 

diárias. Para tanto propomos ações nas áreas da transparência e da gestão 

administrativa, nos termos abaixo listados: 
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4.3.1.  GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE  

 

4.3.1.1. Propostas 

 

a) Instituir o Programa Municipal de Integridade e Compliance no 

Município de Teresina, que será vinculado a Controladoria do Município, tendo 

como objetivo aumentar a transparência de suas ações, aprimorar o combate à 

corrupção e garantir uma gestão eficiente e confiável dos recursos públicos. 

Mecanismos passarão a fazer parte do dia a dia do Município para permitir 

punição de agentes públicos que promovam ações ilícitas ou sejam coniventes 

com elas. Sendo a base da cultura ética e honesta, que fortalece a credibilidade, 

pela segurança no cumprimento da legislação 

b) Mapear e redesenhar processos visando a simplificação, agilização e 

qualificação na prestação dos serviços públicos para a população, voltado 

principalmente aos mecanismos relacionados com a criação de renda e 

empregos. 

c) Implantar um rigoroso controle na compra de materiais, contratação de 

serviços e gestão dos contratos com fornecedores e prestadores de serviços. 

Parceria com o Ministério Público e Câmara de Vereadores. 

d) Fortalecer da Controladoria do Município, com reestruturação técnica 

e operacional, difundindo e garantindo o dever de controle interno em todos os 

órgãos municipais.  

e) Ampliar o atendimento dos serviços públicos on-line via internet, para 

receber solicitações dos munícipes, estabelecendo prazo para resolução da 

demanda. 

f) Implantar o Programa Café com o Prefeito: Ouvir todos os segmentos 

da sociedade e planejar as obras e ações com foco nas reais necessidades e 

anseios da população. Agendando com representantes de um segmento para 

um encontro com o prefeito e secretários municipais para conhecer e discutir as 

ações programadas pela prefeitura e apresentar críticas e sugestões. 
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4.3.2. GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 

 

4.3.2.1. Propostas 

 

a) Modernizar o sistema de gestão do município com a implantação de 

novos mecanismos tecnológicos, capacitação e valorização dos servidores de 

carreira.  

b) Criar o Conselho Superior de Gestão (Conselho Gestor), com 

voluntários e entidades para dar norte para gestão e governança, tornando os 

cidadãos teresinense partícipes da Administração da cidade. 

c) Criar a Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho das áreas 

e gestores com base no Programa de Metas do Poder Executivo e contratos de 

gestão. 

d) Institucionalizar o Sistema Municipal de Inovação – SMI, vinculado 

diretamente ao gabinete do Prefeito que tem por objetivo priorizar ações 

cooperadas, gestão consciente e consorciada dos destinos do desenvolvimento 

da cidade. 

e) Implantar o Plano de Inovação e Sustentabilidade do Executivo 

Municipal com a comunicação e unificação do trabalho entre as Secretarias. Com 

a criação de uma plataforma única de gestão de recursos. 

f) Criação da Escola de Governo, para capacitação permanente dos 

servidores municipais. 

g) Criação da Central de Licitação, que ficará com a sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração (SEMA) as licitações 

do município, com exceção das Secretarias de Educação e Saúde, além dessa 

Secretaria absorver a fiscalização e execução de serviços de infraestrutura e 

obras;  

h) Reestruturar as SDU possibilitando que os teresinenses tenham 

acesso aos serviços administrativos prestados pela Prefeitura, 

desburocratizando o atendimento e facilitando o acesso. 


