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INTRODUÇÃO: 

TERESINA DAQUI PRA FRENTE  

UM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO PARA TERESINA 

 

 

 

A atual gestão governamental do município de Teresina se confunde com um 

famigerado projeto de poder de um partido político que já perdura por mais de duas 

décadas, submetendo a população a um ciclo vicioso de eleger sempre quem está com 

a “máquina” e com o dinheiro para comprar votos. E nesta longa trajetória observamos 

a crescente sobreposição de objetivos políticos partidários e pessoais em detrimento 

dos interesses públicos e da sociedade em geral. Faz-se necessário, portanto, um 

esforço coletivo para evitar o continuísmo de uma administração que já não progride, 

não gera emprego nem renda, não atende às demandas da população e frustra os 

teresinenses. 

Essa gestão superada e ineficiente, não demonstra preocupação com o futuro 

do município, nem com sua população, mas apenas em permanecer no poder a 

qualquer custo. Diante dessa realidade, convidamos os cidadãos teresinenses a 

participar de um verdadeiro mutirão para garantir desenvolvimento efetivo ao nosso 

município, transformando programas, projetos e boas ideias de pessoas que desejam 

o melhor para nossa capital em acões que sejam instrumento de construção de uma 

cidade socialmente mais justa e com oportunidades para todos. 

              O PSC, partido de valores morais e éticos, da família brasileira, da livre 

economia de mercado, apresenta para a grande mudança no município de Teresina, a 

candidata a prefeita Gessy Fonseca e seu plano de governo. Um programa focado no 

Desenvolvimento Humano, Cidadania, Infraestrutura Urbana, Mobilidade e 

Desenvolvimento Econômico, que serão colocados em prática por meio de ações 

integradas entre as diversas secretarias municipais, visando o desenvolvimento 

sustentável do município em toda a sua dimensão e o bem-estar dos teresinenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 - DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA 

 

 

O bem-estar coletivo em qualquer tempo se configura como um dos mais 

sérios desafios às administrações públicas no nosso país e com o surgimento da 

pandemia, e todas as suas consequências, esse desafio foi potencializado, 

considerando o financiamento dos gastos públicos para atender as necessidades dos 

beneficiários. Na gestão Gessy Fonseca, porém, as ações visando a promoção social e 

a redução das desigualdades serão uma preocupação constante. Por meio de soluções 

criativas, firmeza e responsabilidade serão implementadas as políticas públicas que 

garantirão com eficiência aos teresinenses os direitos sociais básicos e individuais 

previstos na Constituição Federal de 1988, bem como na Lei Orgânica do Município. 

Destacamos, nesse contexto, a Educação, a Saúde e as políticas de proteção ao cidadão 

e de reafirmação de seus direitos garantidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 - EDUCAÇÃO COMO PROMOÇÃO DA VIDA 

 

A gestão Gessy Fonseca tem compromisso incondicional com a Educação, 

pois prioriza as pessoas e a vida na sua total e absoluta dimensão. A educação é capaz 

de garantir ao teresinense do futuro uma vida digna, com mais oportunidades e a certeza 

de uma cidadania plena, representando dessa forma um caminho imprescindível para 

uma cidade mais igualitária e socialmente mais justa. 

O município de Teresina possui atualmente 188 CMEIS (Centros Municipais 

de Educação Infantil), que deveriam atender crianças de 0 a 5 anos, porém, a 

administração atual, só disponibilizou a oferta de vagas para crianças de 2 e 3 anos de 

idade recentemente, não conseguindo atender a demanda da cidade. Segundo o IBGE, 

no Piauí, 70,5% das crianças menores de 4 anos de idade não estão matriculadas em 

creches ou escolas; contribuindo para que o Piauí possua o maior índice de evasão 

escolar de crianças nessa faixa etária do país, ficando atrás apenas do Distrito Federal. 

O Plano Nacional de Educação determinou que até 2024 os municípios brasileiros 

deverão atender 50% da demanda de matrículas das crianças de 3 anos de idade. 

Existem atualmente cerca de 25 mil alunos matriculados no município nas 

faixas de idade entre 2 e 5 anos, fazendo-se necessário e urgente ampliar e universalizar 

a oferta de vagas na educação infantil em Teresina, contemplando devidamente as 

faixas etárias, o quanto suficiente para sanar a demanda reprimida, garantindo o direito 

legal da criança à educação e para atender as necessidades prementes dos 

pais/responsáveis que precisam trabalhar fora de casa. 

Outro fato preocupante no Piauí, apesar das boas taxas de escolaridade, é a 

inadequação entre a idade e a etapa escolar cursada: cerca de 36,3% das pessoas de 

15 a 17 anos do estado não frequentam o ensino médio, nível ideal para a idade. De 

acordo com a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) um dos 

principais motivos é a evasão escolar, mas principalmente em razão do atraso escolar, 

ou seja, esses jovens ainda estão cursando o ensino fundamental. A pesquisa revelou 

que entre os adolescentes de 11 a 14 anos de idade, que deveriam cursar os anos finais 

do ensino fundamental, chega a 19% o percentual de atrasados ou evadidos. Uma 

realidade que exige um esforço concentrado para universalizar o acesso e a 

permanência dos educandos no ensino, em todas as suas etapas e modalidades. 

 

 

2.1 - O Governo Gessy Fonseca tomará as seguintes medidas na área educacional: 

 

 Fortalecer a qualidade da educação na rede municipal de ensino, em todas 

as suas etapas e modalidades, ampliando o fluxo escolar e a aprendizagem, 

assegurando destaque no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica 

(IDEB); 

 Ampliar o acesso ao ensino fundamental, garantindo que os alunos 

matriculados concluam essa etapa na idade recomendada de acordo com a 

legislação vigente; 

 Ampliar a oferta de educação infantil para atendimento à demanda reprimida 

de crianças até 5 anos de idade, atentendo às necessidades da família 



 

 

trabalhadora, por meio de construção, reforma e/ou ampliação das creches, 

os conhecidos CMEIS(Centros Municipais de Educação Infantil; 

 Universalisar o acesso ao ensino infantil e fundamental para crianças e 

adolescentes, com atendimento especializado na rede regular de ensino; 

 Garantir a melhoria e manutenção da infraestrutura física das escolas já 

existentes bem como a construção de novos prédios; 

 Realizar concurso público para professores e pedagogos para sanar a 

carência desses profissionais nas escolas municipais, onde ainda existe um 

número considerável de estagiários assumindo sala de aula; 

 Implementação  de uma política de valorização do magistério, com a criação 

de um plano meritocrático com objetivo de melhorar progressivamente a 

remuneração dos professores, muitos dos quais se encontram atualmente 

com nível funcional defasado; 

 Desenvolver acões que promovam maior envolvimento das famílias com a 

educação dos filhos e com o trabalho educativo das escolas, contribuindo para 

melhorar o desempenho geral dos estudantes; 

 Ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola com atividades 

culturais e esportivas e de acompanhamento pedagógico e multidicisplinar; 

 Qualificação dos professores da rede municipal de ensino para receber 

estudantes especiais com atendimento educacional especializado, 

promovendo a inclusão social; 

 Assegurar a formação continuada dos professores na rede municipal 

assegurando qualidade progressiva da educação na rede municipal; 

 Garantir a segurança dos estudantes, professores e dos trabalhadoeres em 

educação, considerando o aumento crescente dos índices de criminalidade 

que influenciam diretamente na evasão escolar; 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 - SAÚDE 

 

A pandemia da Covid-19 expôs ainda mais os graves problemas da saúde 

pública em todo o Brasil, como a falta de médicos, vagas em UTI, equipamentos etc. e 

com a crise econômica gerada milhares de pessoas ficaram sem plano de saúde, o que 

aumenta a demanda daqueles que necessitam do Sistema Único de Saúde. Pesquisas 

apontam que a maioria da população classifica a saúde pública no nosso país como ruim 

ou péssima e fatos dramáticos mostrados pela mídia no dia a dia, potencializados com o 

agravamento da pandemia, evidenciam essa realidade. 

Diante desse quadro, uma gestão responsável, que tem preocupção com o 

bem-estar das pessoas e com a qualidade dos serviços públicos oferecidos, não poderia 

deixar de priorizar a Saúde, assegurando a população tranquilidade e confiança no 

momento em que mais precisar. A prevenção também será outra preocupação do 

governo Gessy Fonseca, como forma de garantir uma condição de vida mais segura e 

saudável aos teresinenses. 

O município de Teresina dispõe de 10 hospitais, 3 UPAS (Unidades de Pronto 

Atendimento) e 4 maternidades, números que a administração Gessy Fonseca se propõe 

a ampliar, modernizando e humanizando essa rede de saúde, concretizando a 

universalização do sistema de saúde municipal, com ênfase na atenção primária em 

saúde. 

 

3.1 - Para melhoria do atual quadro da saúde municipal, a gestão Gessy Fonseca 

propõe as seguintes medidas: 

 

 Trabalho em conjunto com as demais secretarias para garantir uma atuação ampla 

e multidisciplinar no tema saúde, visando a melhoria dos indicadores de saúde do 

município; 

 Reestruturação de hospitais existentes e a construção de novas unidades para 

atender às necessidades da população e descentralizar os atendimentos; 

 Foco na gestão dos hospitais públicos municipais para garantir um atendimento 

digno e humanizado á população; 

 Estruturar os hospitais existentes para ampliar a capacidade resolutiva, 

descentralizando os atendimentos de baixa e média complexidade, desafogando 

hospitais de urgência e assegurando o atendimento na região de origem do paciente; 

 Ouvir a populção por meio de pesquisas qualitativa/quantitativas visando sempre a 

melhoria do atendimento no sistema de saúde como um todo; 

 Fortalecimento da capacitação e valorização dos profissionais de saúde do 

município assegurando um atendimento de qualidade, eficiência e focado no cuidado 

ao cidadão; 

 Ampliar o número de equipes de Atenção Básica nas unidades de saúde, 

preparando os profissionais para atendimento qualificado às pessoas de maior 

vulnerabilidade de acordo com as necessidades de cada zona da cidade; 

 Desenvolver ações para garantia da atenção básica qualificada expandida no 

contexto de estratégia de Saúde da Família; 

 Ampliar a cobertura de saúde bucal na rede básica, com ênfase nas ações 



 

 

preventivas; 

 Formação adequada, qualificação, valorização e democratização das relações de 

trabalho no Sistema Único de Saúde no âmbito municipal; 

 Estruturar o atendimento da rede de atenção materno-infantil para proteção à 

maternidade, garantindo às mães e aos bebês atenção especial desde a concepção 

até o nascimento; 

 Priorização ao atendimento médico-psicológico como medida preventiva ao suicídio 

e demais doenças psico-mentais; 

 Acompanhamento psicológico e cuidados médicos para as mulheres em situação de 

vulnerabilidade, como forma de combate à violência doméstica; 

 Desenvolver nas unidades básicas ações de atenção especial e humanizada no 

atendimento aos idosos, às pessoas com deficiência, às pessoas em situação de 

violência e a dependentes químicos, ampliando esta linha de cuidado para a 

população em situação de rua; 

 Fortalecer as políticas de promoção à saúde, educação em saúde, incentivando 

hábitos saudáveis e a prática de atividades físicas; 

 Incrementar a execução de ações de vigilância epidemiológica, envolvendo o 

controle e monitoramento das doenças transmissíveis ou não e da imunização, para 

respostas imediatas às ocorrências de surtos e endemias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 - CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

  

O governo Gessy Fonseca terá um olhar atento às pessoas em geral e uma 

atenção especial à juventude, às mulheres, idosos e a grupos mais vulneráveis e 

historicamente discriminados, em particular. Todo o nosso esforço será no sentido de 

construir uma cidade socialmente mais justa, humana e democrática. 

 

4.1 - A proteção aos cidadãos, a reafirmação de seus direitos e a promoção de um 

desenvolvimento saudável de crianças, adolescentes e jovens serão assegurados 

com a implementação das seguintes medidas: 

   

 Desenvolver de maneira integrada, entre as secretarias, acões de proteção 

ao jovem assegurando um desenvolvimento saudável e seguro; 

 Priorizar as iniciativas voltadas para a oferta de qualificação e ocupação dos 

jovens para a sua inserção no mercado de trabalho; 

 Incentivar e promover a criação de espaços culturais para os jovens em suas 

comunidades, com desenvolvimento de ações de cultura, arte, lazer, debates 

com temas de interesse da juventude, além da oferta de cursos de formação 

e qualificação profissional; 

 Fomentar ações de esportes e cultura voltadas ao jovem, promovendo 

engajamento e vida saudável em um trabalho de prevenção ao uso de drogas;  

 Fortalecer as políticas de segurança urbana visando a proteção da juventude, 

como o enfrentamento e o combate às drogas e um combate qualificado da 

violência, contribuindo para reduzir os índices de criminalidade juvenil; 

 Estabelecer parcerias com outros níveis de governo, com objetivo de fomentar 

ações de proteção aos direitos humanos do cidadão, independente de cor, 

raça, orientação sexual, credo ou quaisquer necessidades especiais; 

 Especial atenção aos portadores de necessidades especiais, com iniciativas 

de promoção à acessibilidade, emprego e apoio assistencial; 

 Implementar  e apoiar as políticas de valorização de idosos, com expansão 

de programas de exercícios e “academias da terceira idade”, prevenção a 

doenças e também às ações de combate à violência; 

 Implementação  de iniciativas de combate ao racismo e à discriminação racial, 

contibuindo para promover a igualdade étnico-racial; 

 Reforçar e criar programas de prevenção à violência contra a mulher, 

promovendo adequação dos serviços de saúde às mulheres vítimas de 

violência; 

 Promover políticas de combate ao assédio moral e sexual nos espaços 

públicos e privados; 

 Ampliar o atendimento de saúde integral da mulher e realizar ações 

educativas para a saúde sexual, prevenção de DSTs e gravidez na 

adolescência, 

 Priorizar a inclusão de mulheres chefes de famílias com baixa renda e 

mulheres em situação de violência abrigadas nos programas sociais do 

município 



 

 

5 - CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

A administração Gessy Fonseca também é comprometida com a promoção da 

cultura, esporte e lazer. Na área cultural, o esforço será no sentido de garantir a 

consolidação da identidade e superar a falta de investimentos para fomentar o 

desenvolvimento do potencial cultural de nossa gente. Também serão implementadas 

medidas que visem a valorização da prática desportiva e qualifiquem o lazer do 

teresinense. 

 

5.1 - A gestão Gessy Fonseca tomará as seguintes medidas para fortalecer a cultura 

e democratizar o acesso ao esporte e lazer no município: 

 

 Busca pela autossuficiência de aparelhos culturais municipais por meio de parcerias 

público-privadas, patrocínios e concessões; 

 Criar o programa de articulação, fomento e estímulo ao desenvolvimento a 

segmentos que compõem as cadeias produtivas, como o patrimônio cultural, artes 

visuais, edição e mídia impressa, audiovisual, novas mídias e designer; 

 Promoção do patrimônio cultural do município, visando principalmente a preservação 

de sua memória; 

 Incrementar ações para inserir produtos culturais do município no mercado local, 

regional, nacional e global; 

 Apoio e subsídio a iniciativas individuais junto à população para ações e projetos que 

estimulem a cultura o esporte e o lazer, facilitando o uso de espaços e parelhos 

públicos destinados a essas práticas; 

 Criar o projeto “Canta Teresina” com objetivo de revelar novos talentos 

(instrumentista, intérprete e compositor) entre crianças, adolescentes e jovens, na 

diferentes zonas da cidade; 

 Ampliar a utilização dos espaços públicos da cidade para a realização de atividades 

culturais, esportivas e de lazer, com incentivo à participação de crianças, 

adolescentes e jovens; 

 Incentivar a organização coletiva de eventos de lazer e esporte recreativo nos 

bairros; 

 Implementar programas de apoio às organizações locais de esporte amador e 

profissional, estimulando o surgimento de novas iniciativas; 

 Ampliação e reforma dos equipamentos desportivos e lazer públicos do município, 

buscando através de Parcerias Público-Privadas  reestruturar e melhorar a qualidade 

dos espaços compartilhados com a população; 

 Ações integradas com outras secretarias do município para garantir a inclusão em 

atividades culturais, esportivas e lazer de crianças, adolescentes e jovens em 

situação de vulnerabilidade social. 

 

 

 

 

 



 

 

6 - SEGURANÇA URBANA 

 

O crescente aumento da violência em Teresina é preocupante e são 

necessárias medidas eficazes e urgentes para contribuir com o enfrentamento e a 

prevenção da criminalidade no município. A proteção do patrimônio público e a 

segurança dos teresinenses é uma das prioridades da administração Gessy Fonseca e 

ocorrerá no âmbito do município principalmente por meio do reaparelhamento e 

descentralização da Guarda Municipal, fortalecendo os serviços de informação 

estratégica e de inteligência. 

 

6.1 - A administração Gessy Fonseca tem como metas principais para esse setor: 

 

 Garantir a segurança patrimonial e de seus usuários por meio de sistemas de 

monitoramento eletrônico nas escolas, postos de saúde e logradouros 

públicos; 

 Desenvolver e ampliar programas visando a melhoria da segurança nas 

unidades escolares, principalmente em bairros com maiores índices de 

criminalidade; 

 Fortalecer a Guarda Municipal com devido aparelhamento para otimizar suas 

acões na proteção do patrimônio público, na orientação à população nesses 

espaços, bem como no desenvolvimeto do serviço de Informações 

Estratégicas e Inteligência; 

 Priorizar a presença da Guarda Municipal nas proximidades das escolas 

municipais; 

 Descentralizar a atuação da Guarda Municipal para ampliar as ações de 

segurança pública, criando as Unidades de Comando de Observação 

Descentralizado (COD), distribuídas  nas diversas zonas da capital e com as 

respectivas bases operacionais aparelhadas com drones (vigilância móvel)  e 

sistema de vigilância eletrônico estático. Os CODS irão oportunizar um 

eficiente monitoramento nos bairros, contribuir de maneira eficaz no combate 

ao crime e possibilitar uma maior aproximação com as comunidades; 

 Melhoria constante e ampliação do sistema de iluminação pública na cidade, 

fundamental para a prevenção de crimes e instrumento facilitador da 

mobilidade nos logradouros públicos. 

 Estabelecer parcerias com o governo estadual com ações que visem 

contribuir para prestar um serviço mais eficaz de combate à violência urbana 

em localidades com maior incidência de crimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 - INFRAESTRUTURA URBANA, MOBILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL 

 

As cidades brasileiras enfrentam as consequências de um processo de 

urbanização crescente e desordenado e não conseguem acompanhar esse crescimento 

em função de uma infraestrutura que se mostra frágil em diversos aspectos. Como 

ocorre em Teresina, onde mais de 90% da população vivem em área urbana, os 

problemas de ordem social e ambiental vão se acumulando ao longo do tempo. Um 

exemplo gritante é o saneamento básico, que se revelou ainda mais dramático com a 

pandemia da Covid-19. Nesse aspecto em particular, Teresina tem os piores resultados 

entre as capitais brasileiras: somente 19% das casas possuem cobertura sanitária, entre 

coleta e tratamento de esgoto, por exemplo. 

 Os investimentos públicos em infraestrutura urbana minguaram e o 

surgimento da pandemia agravou ainda mais a conjuntura econômica. O Governo Gessy 

Fonseca vai enfrentar essa realidade com gestão responsável, muita criatividade e 

ações inteligentes, garantindo o fortalecimento da infraestrutura urbana, a melhoria da 

mobilidade, com planejamento sustentável capaz de influenciar positivamente o meio 

ambiente e a qualidade de vida. 

 

7.1 - Para atingir esses objetivos, a administração Gessy Fonseca propõe as 

seguintes medidas: 

 

 Revitalização do centro da cidade, das praças e logradouros públicos em geral, 

valorizando o patrimônio cultural e ambiental; 

 Construção e fortalecimento de espaços públicos, com destaque para os 

parques ambientais, que favoreçam a promoção da cultura, esporte e do lazer 

da população, bem como a conservação da vegetação nativa; 

 Elaboração e execução de projetos de drenagem das áreas de alagamento do 

município, minimizando riscos iminentes; 

 Contribuir para a ampliação progressiva dos serviços de esgotamento 

sanitário, visto que Teresina tem os piores resultados em saneamento básico 

dentre as capitais brasileiras; 

 Revitalização e incentivo a preservação dos rios de nossa cidade; 

 Conclusão e construção de galerias em diferentes zonas da cidade, com a 

participação de Parceria Público Privada (PPP’s) tendo com objetivo promover  

a saúde e uma melhor qualidade de vida da população; 

 Regularizar o abastecimento de água de responsabilidade do município nas 

comunidades rurais onde a população ainda enfrenta o drama do 

desabastecimento; 

 Zelar pelo perfil arbóreo da cidade, garantindo sua proteção, preservação, a 

melhoria do meio ambiente e a consequente  qualidade de vida da população;  

 Ampliar a oferta de áreas verdes com ações de arborização das praças e áreas 

livres objetivando garantir a melhoria da qualidade de vida; 

 Implementar o planejamento e a gestão territorial, Intervenções urbanísticas  e 

regularização fundiária de interesse social; 

 Priorizar a legalização fundiária de imóveis no município de forma que possam 



 

 

ser oficalmente incorporados ao patrimônio dos proprietários; 

 Priorizar o atendimento às famílias de baixa renda nas iniciativas de produção 

de moradia; 

 Criar um programa de reforma de casas para famílias que possuem até 03 

salários mínimos; 

 Promover ações de recuperação ambiental  e urbanística de áreas degradadas; 

 Ampliar e incentivar a coleta seletiva de materiais recicláveis; 

 Estabelecer e fortalecer um programa de mobilização e educação sanitária e 

ambiental, com a integração da rede de ensino e as diversas comunidades; 

 Reorganização do trânsito e estudo viário para reorganização do sistema de 

transporte; 

 Reestruturação do INTHEGRA, com  possibilidade de aumento do percurso 

das linhas troncais,  climatização em todos os veículos e internet gratuita e 

oferta de ônibus novos nas linhas alimentadoras com o devido conforto aos 

usuário a exemplo do que ocorre com as linhas troncais; 

 Implantar e disponibilizar ao usuário do sistema um aplicativo que assegure 

informações de todas as rotas, bem como todas as posições em tempo real da 

frota, assegurando menos tempo nas paradas de ônibus e menor exposição 

dos passageiros aos riscos de violência urbana; 

 Criar o Sistema de Transporte Público Rural do município de Teresina 

garantindo aos usuários veículos novos, qualidade e conforto no serviço  

oferecido , possibilitando que as linhas da zona rural façam parte do 

INTHEGRA; 

 Promover a acessibilidade integral, possibilitando a circulação com segurança 

para todos e assegurando  a equidade no uso  do espaço público, vias e 

logradouros; 

 Aumento de ciclovias e ciclofaixas de maneira estratégica como estímulo a 

formas alternativas de locomoção, como bicicletas; 

 Legalização e organização do transporte por aplicativo, inserindo o serviço ao 

sistema de transporte público de Teresina; 

 Garantir proteção e segurança aos motoristas de aplicativos e taxistas em 

geral, possibilitando contato imediato com a polícia por meio de dispositivo 

semelhante ao botão do pânico no caso de ameaça  iminente; 

 Viabilizar a implantação de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), com recursos 

oriundos de Parceria Público-Privada (PPP) com participação do município, 

Estado e Governo Federal,  fomentando uma nova rede de transporte em 

Teresina com conexão a outros modais de transporte já existentes e com 

capacidade de transportar um maior número de passageiros com conforto e 

qualidade, reduzindo o número de veículos no trânsito e contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 

        

 

 

 



 

 

8 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

 

A gravíssima crise econômica causada pela pandemia trouxe desemprego, 

falência em massa de empresas e dificuldades financeiras de forma generalizada àqueles 

que tentam sobreviver. Segundo o IBGE 13,3% dos brasileiros estão desempregados e 

o Piauí registrou 7.071 pedidos de seguro desemprego no mês de maio de 2020, um 

índice recorde. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), quando comparado 

a maio de 2019, o aumento é de 46% em demissões. O setor de serviços foi responsável 

por 40,61% dos desligamentos, em seguida vem o comércio com 31,4% e a construção 

civil com 15%. Esses trabalhadores estão na faixa etária de 30 a 39 anos. O MTE não 

divulgou os dados detalhados por município, sabe-se, porém, que a maioria dessas 

pessoas desempregadas está em Teresina, onde estão concentrados os maiores 

investimentos e a maioria da população economicamente ativa do nosso estado. 

As desigualdades econômicas, portanto, foram potencializadas no nosso 

município e a recuperação do crescimento econômico é um desafio que a gestão Gessy 

Fonseca irá vencer com um ambiente de negócios atrativo, desburocratizado, com 

segurança jurídica, acesso facilitado ao crédito, estimulando dessa forma, os pequenos, 

médios e grandes investidores e consequentemente promovendo a recuperação de 

empregos. 

Todas as nossas ações terão como foco principal a geração de trabalho e 

renda, em um ambiente de livre-mercado, incentivando o empreendedorismo, a economia 

criativa e a solidária, possibilitando o crescimento econômico de Teresina com mais 

rapidez, estabilidade e sustentabilidade. 

 

8.1 - Para garantir o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e o 

aumento da produtividade teresinense, a administração Gessy Fonseca promoverá 

as seguintes medidas: 

 

 Criar uma força-tarefa da desburocratização no âmibito municipal com objetivo 

de analisar  leis inúteis, redundantes, portarias, normas e regras, que dificultem 

ou encareçam as iniciativas empresariais e propor a revogação ou alteração; 

 Tolerância zero com os processos burocráticos junto ao município na hora de 

legalizar empresas, aperfeiçoando o fluxo de emissão de documentos 

necessários, como licenças e alvarás, para fomentar o empreendedorismo e 

ampliar investimentos no município; 

 Incentivar o empreendedorismo, em especial entre jovens e mulheres, 

formando e capacitando pessoas interessadas em abrir seu próprio negócio; 

 Facilitar e ampliar o  acesso ao crédito a micro, pequenos e médios 

empresários, incentivando a empresa familiar; 

 Criar em parceria com o Estado e o Governo Federal  um “Centro de 

Empreendedorismo e Cidadania” como instrumento de apoio ao 

desenvolvimento de iniciativas empreendedoras, agilizando inclusive a 

emissão de documentos e licenças; 

 Formação profissional e qualificação das pessoas, principalmente os jovens, 

assegurando a entrada no mercado de trabalho com melhores oportunidades 



 

 

e salários; 

 Desenvolver programas de incentivos fiscais para atrair investimentos visando 

a geração de emprego nos bairros, ampliando a oferta de postos de trabalho; 

 Incentivar a criação de novas empresas e manter um diálogo permanente com 

entidades representativas do empresariado tendo como meta assegurar o 

emprego com carteira assinada; 

 Estimular ações articuladas de capacitação e fomento à economia criativa, 

apostando nos pequenos negócios caracterizados pela  inovação, na 

criatividade, e na descoberta de jovens talentos que possam se destacar no 

mercado; 

 Apoiar as iniciativas de economia solidária, ampliando a visibilidade dos 

empeendimentos de economia solidária e incentivando a comercialização dos 

produtos e serviços gerados pelo associativismo nas feiras e mercados; 

 Implantação e acompanhamento de núcleos produtivos para fortalecimento de 

empreendimentos econômicos solidários geridos por mulheres; 

 Incentivo à agricultura familiar e ao pequeno e médio agricultor, com facilitação 

e acesso ao microcrédito, para ampliar a produção local e garantir alimento 

com preço mais baixo na mesa do teresinense; 

 Criar meios para a comercialização dos produtos da agricultura familiar, seja  

com a compra institucional direta dos produtores ou incentivando a 

comercialização nos locais onde o consumidor esteja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 - PROTEÇÃO DOS ANIMAIS E FAUNA LOCAL 

 

Teresina é popularmente conhecida como a cidade verde, devido a sua vasta 

vegetação presente tanto em locais residenciais quanto em locais de preservação 

permanente. Entretanto é um fato que a atual gestão não tem dado o devido cuidado à 

vegetação da nossa cidade, com isso a nossa fauna silvestre sofre com o desmatamento 

e diminuição da preservação vegetal nativa.  

É um fato incontestável que nos últimos anos cresceu a quantidade de animais 

domésticos em situação de abandono nas ruas da cidade, especialmente cães e gatos, 

sendo este um resultado do relaxamento de políticas públicas nessas áreas que de modo 

geral são importantes para o convívio social e prevenção de doenças, mas a gestão 

Gessy Fonseca vai além, pois preocupa-se também com o bem estar desses animais, 

que fazem parte do convívio doméstico e não merecem maus tratos nem da 

administração pública, pela falta de políticas públicas, nem da população em geral. 

 

9.1 - Para preservação da fauna local e cuidados de animais em situação de 

abandono, a administração Gessy Fonseca promoverá as seguintes medidas: 

 

 Execução de programas de vacinação e castração em massa de animais em 

situação de abandono, como forma de prevenção de doenças, evitando a 

reprodução de animais em situação de risco; 

 Criação de abrigos públicos para animais em situação de abandono, dando a 

eles os devidos cuidados e destinação para lares que se proponham a adoção;  

 Criação de um hospital veterinário municipal, para atender a demanda da 

população em geral, bem como os animais em situação de abandono, que 

serão posteriormente encaminhados aos abrigos para adoção; 

 Incentivo aos abrigos para a adoção de animais em situação de abandono em 

parceria com a iniciativa privada; 

  Priorização da vegetação em pontos estratégicos para preservação da fauna 

silvestre local; 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 - TURISMO 

 

Teresina pode ser considerada uma das mais belas capitais do nosso país, 

banhada por dois rios que a abraçam proporcionando o mais belo pôr-do-sol do nosso 

estado. Com uma vegetação nativa que acompanha as margens dos rios, Teresina é 

cheia de paisagens naturais que proporcionam um lindo visual. Muito embora não receba 

a devida atenção da atual gestão, Teresina ainda preserva seus pontos turísticos naturais  

esquecidos pelos cantos da cidade. Gessy Fonseca tem um olhar diferenciado e 

estratégico para este setor. 

 

10.1 – Para preservação e manutenção dos pontos turísticos da nossa cidade, a 

administração Gessy Fonseca, propõe: 

 

 A criação de uma marina para embarcações de pequeno e médio porte, as 

margens dos nossos rios como incentivo ao transporte aquático e recreativo 

dando um novo olhar para o nosso famoso encontro dos rios, fomentando o 

turismo em nossa cidade em parceria com a iniciativa privada;  

 Em complemento ao item anterior, a gestão Gessy Fonseca propõe a criação 

de restaurantes para receber os turistas e os munícipes que são atraídos pela 

nossa rica culinária, fomentando o turismo e a cultura, gerando emprego e 

renda nesse setor tão esquecido; 

 Criação de um balnéario as margens do encontro dos rios, como alternativa 

para recreatividade, prática de esportes e turismo em nossa cidade; 

 Sendo mais um fomento e incentivo a preservação dos rios que foram tão 

agredidos na gestão anterior; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

Quando não se oferece à população direitos básicos de qualidade como a 

saúde, educação, segurança e trabalho, não se garante dignidade e nem cidadania em 

sua plenitude. A liberdade pressupõe a capacidade de discernimento e produtividade, 

portanto, uma sociedade só evolui e deixa de depender de “favores” quando tem 

educação e oportunidades de trabalho. Este é o cerne do Liberalismo Econômico, pauta 

das propostas de governo do Partido Social Cristão (PSC). Para o PSC, o Estado deve 

exercer um papel gerenciador, fiscalizador e deve fomentar o mercado e a livre iniciativa. 

A sociedade instruída e capacitada, produz, gera riqueza e renda, criando um ambiente 

com maiores oportunidades e prosperidade para todos.  

Precisamos de uma mudança de gestão pública fundamentada em propósitos 

éticos e competência técnica, estabelecendo como regra a meritocracia. Essa mudança 

não se faz sem vontade política e por isso deve ser conduzida com firmeza e seriedade, 

sem amarras, sem conchavos e sem o famoso “toma lá, dá cá. 

Nossa população está descrente da possiblidade de mudança, mas devemos 

ter fé e lutar por renovação política, capaz de promover uma cidade socialmente mais 

justa e igualitária. 

 

Vamos começar já a mudança, 

   

COM GESSY FONSECA, TERESINA É DAQUI PRA FRENTE! 

 

 


