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PREFÁCIO

“A pessoa de mentalidade pobre concentra-se na crise, 
mas aquela de mentalidade nobre procura soluções”. 

Juarez de Oliveira.

É com muita honra e esperança em nosso todo e poderoso Deus que o PATRIOTA apresenta o
Programa de Governo do Major Diego Melo, candidato a Prefeito do município de Teresina. Este
Programa  é  inspirado  no  clamor  da  sociedade  teresinense  que,  cansada  da  incompetência
administrativa atual, do modelo social-democrata, constata o exagerado crescimento da estrutura
orgânica  da  máquina  pública,  somado  a  uma  excessiva  regulamentação  e  burocratização  que
inviabiliza a iniciativa privada, o livre mercado e o desenvolvimento de Teresina.

As quase 03 (três) décadas de erros da atual gestão geraram problemas gravíssimos para Teresina,
tais  como: epidemia de violência com mais de 40 homicídios para 100.000 habitantes(Atlas da
Violência); carência de saneamento básico nos bairros; falta de medicamentos nos estabelecimentos
públicos  de  saúde;  superlotação  nos  hospitais  da  capital;  inúmeras  obras  inacabadas  por  toda
cidade;  exagerada  regulamentação,  taxas  e  impostos  abusivas  que  dificultam  a  implantação  e
instalação de empreendimentos empresariais, prejudicando desde o micro ao grande empreendedor,
tudo isso sem a menor transparência, resultando em cenário de abandono, desrespeito, corrupção,
violência e sofrimento para a população.

Com o advento da Pandemia do Coronavírus, Teresina sofreu seu maior golpe com os decretos
despóticos  da  Prefeitura,  sem  planejamento,  sem  transparência  e  com  total  desrespeito  aos
Teresinenses. A atual gestão mostrou sua pior face, fechando comércios, igrejas, parques, calçadões,
quebrando a economia e condenando milhares de cidadãos ao desemprego, à falência, à falta de
medicamentos  para  tratamento  precoce  da  doença  e  ao  abandono.  Agiram  sem  informar
adequadamente a população e ainda gastaram centenas de milhões do pagador de impostos em
propaganda  enganosa,  campanha de  terror,  cabanas  descartáveis  (hospitais  de  aluguel)  e  muita
perseguição àqueles que ousaram se insurgir contra este absurdo.

A cidade é o local onde as pessoas convivem, interagem e exercem suas cidadanias. O Major Diego
Melo se propõe a inaugurar um inovador modelo gerencial para Teresina, conservador e liberal na
economia,  voltado para o desempenho de excelência  da gestão,  com transparência,  qualidade e
economia na gestão, fazendo mais com menos, tudo voltado para a implantação de novos padrões
na relação entre a administração pública da cidade e a população. Com a certeza de que por meio de
políticas públicas integradas, com o objetivo de construir uma cidade inclusiva, próspera, criativa,
educada, saudável, segura, tranquila e sustentável, se proporcionará melhorias da qualidade de vida
dos  seus  moradores,  cuja  participação  cidadã  em  todos  os  aspectos  relativos  à  vida  pública
promoverão o desenvolvimento e a prosperidade em nossa Capital. 
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A cidade precisa se libertar e seu povo, moradores de Teresina, querem ser livres. Para isso: urge a
necessidade  de  uma  pessoa  independente,  verdadeira,  afastada  da  velha,  mofada  e  corrupta
oligarquia que domina há décadas Teresina, capaz de romper com os vícios da atual gestão. Teresina
precisa de um Prefeito compromissado apenas em obter o melhor para a população Teresinense, que
atue de forma transparente e que não tolere a corrupção; um líder que trate os moradores de forma
igual,  que fomente  a  geração de  emprego e  renda,  que  garanta  os  serviços  públicos  de  saúde,
educação e segurança, e que não se omita no enfrentamento à violência e às facções criminosas que
entraram em Teresina. Por fim, um Prefeito que seja honesto, trabalhador e que, acima de tudo e de
todos, seja PATRIOTA e tenha DEUS no coração.

Teresinenses,  agora  temos  uma opção  de  mudança  de  verdade,  comprometido  com os  valores
cristãos,  com as famílias de Teresina,  com o cidadão de bem do Brasil  e com a dignidade do
cidadão Teresinense. VAMOS JUNTOS DEVOLVER TERESINA AOS TERESINENSES.

Major Diego Melo
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VAMOS DEVOLVER TERESINA AOS TERESINENSES

“As portas do espírito só se abrem à perfeita
 sinceridade de propósitos”.

Olavo de Carvalho 

As  propostas  para  a  prefeitura  de  Teresina  são  norteadas  por  um  contexto  municipal  de
oportunidades e ameaças as quais sugerem um novo modelo de gestão pública para a cidade, capaz
de amparar seus cidadãos e que tem como essência os seguintes princípios de gestão:
 

PRINCÍPIOS

O  interesse  público  no  primeiro  escalão  de  prioridades:  o  foco  dos  servidores  deve  ser  a
construção de interesses e responsabilidades compartilhadas junto aos cidadãos. Isso exige uma
transição de interesses individuais para interesses coletivos e gerais.

Servir no lugar de guiar: é mais do que “pilotar” a máquina pública, o prefeito deve ser capaz de
agir como árbitro e mediador de ações coletivas.

Pensar estrategicamente,  agir  democraticamente:  políticas  e  programas  públicos  tendem a  ser
mais efetivos se concebidos e implementados por meio de processos colaborativos (coprodução).

Protagonismo  cidadão:  entende-se  a  participação,  pela  ideia  da  cidade  enquanto  construção
coletiva,  que  depende  da  atuação  permanente  do  cidadão  para  além do  conceito  de  cidadania
baseado no voto e na fiscalização dos atos do governo. A prefeitura deverá garantir e aprimorar
formas de participação ativa e constante, e as propostas serão baseadas numa lógica de trabalho
integrado entre poder público, população, entidades e iniciativa privada. 

A modernização: está presente na busca constante por soluções inovadoras para os problemas da ci-
dade, notadamente o uso de tecnologias que permitam melhor atendimento à população, ganhos de
agilidade e produtividade, a custos menores.

ESSÊNCIA DO PROGRAMA

A identificação dos problemas e o estabelecimento de prioridades possui fortes vínculos com a
capacidade de investimentos público e privado, além da quantidade de respostas sociais esperadas.

Teresina aspira ser uma cidade melhor para o seu povo, com capacidade de acolher e tratar a todos
de maneira igual, independente da sua classe social. Afinal, uma cidade boa para morar e trabalhar é
uma cidade atrativa para visitar e boa para investir.
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Precisamos realizar políticas afirmativas e ações proativas de conquista cidadã, fazendo com que a
cidade de Teresina cresça e  ocupe o seu merecido espaço de destaque no cenário nacional das
grandes metrópoles. O nosso desafio é pensar a cidade em função das demandas da sua população.
Questões ligadas ao transporte público, ao esporte, à agricultura, à cultura, à habitação, ao turismo,
à  coleta  de  lixo,  ao  destino  dos  resíduos  sólidos  e  líquidos,  à  geração de  emprego e renda,  à
educação, à saúde pública, ao controle da violência e ao resgate da paz e da tranquilidade pública
necessitam de uma firme atuação do gestor municipal. O Prefeito de Teresina deve focar na solução
desses  problemas  por  meio  de  ações  firmes,  transversais,  conjuntas,  envolvendo  as  várias
secretarias, estabelecendo parcerias com outros órgãos do poder público estadual e federal, com a
iniciativa  privada,  com o terceiro  setor  e  a  sociedade  em geral,  tudo  voltado  para  o  interesse
coletivo da nossa população. 

Por exemplo: intervir em um lugar onde se concentram atos de violência e criminalidade significa,
além de perseguir e deter as pessoas violentas e os criminosos, cuidar das crianças que estão fora do
sistema escolar, cuidar das pessoas em situação de rua, implantar um programa para recuperação de
drogados, cuidar dos idosos, iluminar as ruas, recolher o lixo, melhorar a infraestrutura urbana,
estimular as pessoas a ocupar os espaços públicos, criar estrutura para acolhimento e tratamento a
animais de rua dentre outras medidas.

Assumindo o compromisso de trabalhar prioridades administrativas, que levem em consideração as
variáveis econômicas, sociais e culturais, de acordo com o contexto local, distribuímos inicialmente
as nossas propostas sob o ponto de viste de três dimensões administrativas:  Cidade Protetora,
Cidade Proativa e Prefeitura Transparente, nas quais se enquadram nove eixos estratégicos.

Cada eixo estratégico terá uma política estruturante, a partir de dados das realidades pensadas e
priorizadas, criando sinergias e, se possível, com auxílio de ferramentas tecnológicas.

Exemplo de políticas estruturantes que se interconectam são as que estimulam à economia criativa e
de prevenção à criminalidade e ao uso de drogas. Nenhuma dessas propostas, todavia, terá máximo
desempenho sem o envolvimento ativo da população e de entidades do setor privado.

Os problemas da cidade,  afinal,  são de todos nós.  Para que possamos, como gestores públicos,
acionar este manancial  de ideias e talentos, é preciso inverter a lógica atualmente em vigor na
prefeitura de Teresina, começando por implantar uma forte reforma administrativa, acabando com
os cabides de emprego, fazendo mais com menos, diminuindo impostos, taxas e a burocracia que
atrapalha o cidadão, libertando os empreendedores e fomentando a geração de emprego e renda, em
fim, entregando ao cidadão pagador de impostos, com transparência na gestão, serviços públicos de
qualidade e devolvendo, assim, Teresina aos Teresinenses.
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ESTRUTURA ATUAL DA PREFEITURA

A  prefeitura  de  Teresina  atualmente  possui  uma  estrutura  incompatível  com  as  demandas
administrativas do Município. Sua característica principal é de uma máquina pública inchada, cujos
serviços prestados à população são totalmente desproporcionais e não correspondem ao tamanho do
seu  organismo.  Atualmente  são  30(trinta)  secretarias  que  consomem  90%  do  orçamento  da
Prefeitura,  comprometendo  os  gastos  públicos  e  inviabilizando  a  gestão,  sem  entregarem  à
população os serviços públicos a que se destinam.

O excesso de gastos com custeio da inchada máquina pública, dolosamente estruturada para atender
conchavos  políticos,  resulta  na  maior  despesa  do  orçamento  de  Teresina,  sem atender  a  uma
contrapartida de prestação de bons serviços  aos  cidadãos.  Tudo isso,  em geral,  só produz uma
máquina muito pesada para o bolso dos contribuintes, que cada dia são obrigados a pagar mais taxas
e impostos, inviabilizando a geração de emprego e renda de nossa população, em um ciclo vicioso
que precisa ser rompido pela  nova gestão.  Segue abaixo o atual  organograma da Prefeitura de
Teresina com suas 30 (trinta) secretarias.

ORGANOGRAMA ATUAL
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PLANO DE GOVERNO MAJOR DIEGO MELO 
NOVO ORGANOGRAMA

O Major Diego Melo traz uma nova proposta para o município de Teresina.  Ele rompe com o
modelo  social-democrata  que  criou  e  acumulou  muitos  cargos  desnecessários,  que  somente
serviram para onerar o custeio da máquina pública, tolher a liberdade, a livre iniciativa, o livre
comércio, com muita regulamentação e burocracia desnecessárias, sem entregar serviços públicos
de  qualidade,  prejudicando  diretamente  toda  a  sociedade.  Além  disso,  a  proposta  cria  a
possibilidade de redirecionar recursos para outros setores da administração municipal, esquecidos
pela  atual  gestão  (Segurança,  Esporte,  Indústria  e  Comércio,  Cultura  e  Turismo,  etc).  Visando
principalmente a transparência, a economia e a eficiência dos gastos públicos, que visão a entrega
de serviços públicos de qualidade. 

A prefeitura, ao exercer suas competências concorrentes e suplementares, procurará articular-se com
outras prefeituras, com órgãos das esferas estaduais e federais, de modo a ser mantida a unidade de
diretrizes e evitada a duplicação de esforços. Tudo isto visando o bem-estar e os interesses coletivos
de nossa sociedade.

A proposta de reforma administrativa é essencial para a reorganização da gestão no município de
Teresina.  Faz-se  necessário  reduzir  as  atuais  30  (trinta)  secretarias  para  15  (quinze),  conforme
proposta abaixo, fazendo-se mais e melhor com menos, ficando 06 (seis) secretarias na área de
controle e gestão transversal, e 09 (nove) secretarias de políticas públicas específicas, verticalizando
assim as atuações de maneira qualificada, transparente e econômica.

ORGANOGRAMA PROPOSTO
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PLANO DE GOVERNO MAJOR DIEGO MELO
DIMENSÕES, EIXOS E DIRETRIZES

DIMENSÃO – Cidade Protetora:

É a dimensão que, sob a responsabilidade do poder municipal, contempla os serviços públicos e os
direitos sociais,  garantidos pela Constituição de 1988. Ela foca eixos estratégicos voltados para
questões relacionadas à segurança; saúde; educação; mulher, família e direitos humanos.

1.   Eixo - SEGURANÇA:  

CIDADE SEGURA E DEMOCRÁTICA

A  condição  fundamental  para  a  vida  social  civilizada  é  a  segurança:  ausência  de  medo,
tranquilidade para andar a pé pelas ruas e praças, vidros dos carros abertos, olhos tranquilos, que
não precisam estar o tempo todo procurando sinais de perigo.

A Constituição  Federal  de  1988  assegura  em seu  artigo  144  o  dever  dos  municípios,  estados
federados e união em garantir o direito à segurança pública a todos, sendo este um direito/dever do
cidadão que também tem a responsabilidade constitucional de promovê-la.

Forças de Segurança

Figura – 1: Segurança Pela União
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Figura – 2: Segurança Estadual.

                           SUBORDINADA AOS PREFEITOS MUNICIPAIS

Guarda Municipal

Prevenir, inibir e coibir pela presença e vigilância infrações penais ou
administrativas e atos infracionais, uniformizado e aparelhado, na proteção

à população, bens, serviços e instalações do Município, 
através de tarefas típicas definidas em Lei.

Figura – 3: Segurança Municipal.

Precisamos,  urgentemente,  aplicar  políticas  públicas  inteligentes  e  articuladas,  intersetoriais  e
criativas, que focalizem com prioridade os jovens vulneráveis e interceptem as dinâmicas geradoras
da violência.

Diante disso, temos que garantir a tranquilidade social e uma expectativa razoável para que todos os
habitantes da cidade possam exercer livremente os seus direitos individuais e coletivos, sem temer
fatos de violência originados de ações individuais ou sociais, preservando os direitos e as liberdades
cidadãs,  oferecendo  segurança  (objetiva  e  subjetiva),  promovendo  uma  sociedade  pacífica  e
democrática, fortalecendo os processos de decisão com a promoção dos instrumentos da democracia
participativa.

DIRETRIZES – Segurança Pública e Defesa Civil

1.1 – Criar a Secretaria de Segurança Pública de Teresina que será responsável por todas as ações de
Segurança Pública e Defesa Civil;

1.2 - Ampliar o efetivo da Guarda Municipal, realizando concurso e convocando inicialmente todos
os candidatos do último concurso que concluíram o curso de formação;
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1.3.  Implantar  o  Plano  de  Cargos,  Carreiras  e  Salários  da  Guarda  Municipal  de  Teresina,
valorizando seus agentes;

1.4 -  Treinar,  equipar  e armar as equipes da Guarda Municipal  que desenvolvem atividades de
segurança pública para que possam com qualidade servir a população de Teresina;

1.5 – Implantar o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), para que opere de forma
conjunta com todas as forças de segurança no município, utilizando comunicação de qualidade e
eficiente na atuação de todas as agências de segurança em nossa capital;

1.6 - Implantar o Projeto Guardião Eletrônico: sistema de monitoramento com câmeras inteligentes,
em toda  Capital,  com software  de  reconhecimento  de  placas  de  veículos  roubados  e  furtados,
identificação de criminosos procurados, tudo interligado ao CIOPS, garantindo, assim, a segurança
das principais praças, parques e avenidas, entradas e saídas da cidade,  grandes entroncamentos,
pontes, locais de comércio, cultura, esporte, turismo e lazer, por meio de videomonitoramento e
com a  efetiva  presença  de  guardas  municipais  treinados,  armados  e  equipados,  estimulando  a
ocupação dos espaços públicos com um maior número de frequentadores, aumentando a sensação
de segurança dos moradores da cidade;

1.7 – Reimplantar o Projeto Ronda Cidadão Teresina: lastreado na filosofia de polícia comunitária,
a guarda municipal atuará em módulos de segurança, abrangendo toda a capital, zona urbana e rural,
realizando visitas  e reuniões comunitárias,  priorizando escolas,  áreas públicas de esporte,  lazer,
cultura e turismo, abrigos, estações e terminais de ônibus, atendendo assim, todas as demandas de
segurança  dos  munícipes  de  cada  módulo  de  segurança  de  maneira  direta,  personalizada  e
aproximada, tudo integrado com as demais forças de segurança pública atuantes no município;

1.8 - Garantir segurança à comunidade escolar, por meio de um sistema de vigilância continuada,
interligado ao CIOPS, com atuação diuturno da Guarda Municipal e de vigilância armada;

1.9 - Melhorar a iluminação pública, ampliando os pontos de luz, em especial nos locais em que se
concentram  ocorrências  criminosas,  praças  de  esporte,  centro  da  cidade,  pontos  de  cultura  e
turismo, paradas de ônibus, semáforos, viadutos, praças, passarelas, dentre outros;

1.10  -  Implantar  o  Sistema  Municipal  de  Segurança  Cidadã  (SMSC)  nas  escolas,  baseado  na
“Cultura  de  Paz  e  Cidadania”,  ensinando  as  crianças  e  adolescentes  os  valores  de  cidadania,
patriotismo e respeito ao próximo, com treinamentos de técnicas de resolução de conflitos de forma
não violenta e defesa pessoal;

1.11 – Reforçar a segurança no Centro de Teresina, aumentando a presença de Guardas Municipais ,
implantando  sistema de  videomonitoramento,  Plano  de  Segurança  Patrimonial,  revitalizando  as
Praças,  criando o Centro Histórico de Teresina,  tudo para garantir  a segurança,  o conforto e  a
tranquilidade dos cidadãos, turistas e comerciários que necessitam desse apoio por parte do governo
municipal;

1.12  -  Instituir  o  Conselho  Municipal  de  Segurança  Pública  -  responsável  por  auxiliar  na
formulação, implementação e execução de planos ligados à Segurança Pública;
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1.13 - Instituir o Conselho Municipal de Defesa Civil - responsável por auxiliar na formulação,
implementação e execução de planos ligados à Defesa Civil;

1.14 – Implantar de forma integrada com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal
de Saúde e Defesa Civil, o policiamento aéreo em Teresina, que realizará além das atividades de
policiamento, ações de defesa civil e resgates de urgência, salvando vidas e aplicando a lei;

1.15 -  Implantar o Projeto Defesa Civil  nas Escolas,  ensinando para as crianças e adolescentes
técnicas de prevenção e percepção de riscos contra desastres;

1.16 - Criar o Centro de Acolhida de Violência Familiar, visando dar apoio social, emocional e legal
às vítimas de violência doméstica e núcleos de combate à violência contra o idoso e a mulher;

1.17 – Implementar a compra de horas de  folgas dos Guardas Municipais, e em convênio com o
Estado,  também  dos  Policiais  Militares  e  Civis,  da  ativa  e  da  reserva,  a  fim  de  aumentar  o
enfrentamento da criminalidade na cidade.

1.18 – Integrar à Segurança Pública Municipal de Teresina às forças de Segurança Privada, em
Parcerias Público Privada, fomentando todas as forças amigas disponíveis para o enfrentamento da
criminalidade crescente e epidêmica na Capital, a fim de reduzir os índices de violência em Teresina
para níveis aceitáveis, trazendo paz e tranquilidade para nossa Capital;

1.19 – Implantar o Projeto Vizinhança Segura com objetivo de que moradores dos bairros criem
grupos de  WhatsApp para vigiarem as casas vizinhas e  avisarem a polícia sobre movimentações
suspeitas ou crimes nas ruas onde moram.
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2. Eixo – SAÚDE PÚBLICA:

CIDADE SAUDÁVEL, JUSTA E IGUALITÁRIA

A saúde pública é um dos grandes desafios da gestão municipal e, como tal, precisa ser tratada de
maneira holística e prioritária. Nossa meta para a saúde é o acesso universal, igualitário e gratuito a
todos os cidadãos, com ênfase também na prevenção, para uma melhor qualidade de vida de nossa
população,  melhorando  dessa  forma  o  IDH do  município.  É  necessário  dar  maior  agilidade  e
funcionalidade aos serviços ofertados na área da Saúde com transparência e rígida fiscalização. Para
tanto criaremos a Secretaria Municipal de Saúde. O foco principal será a promoção e a prevenção
da saúde em todo o ciclo vital,  buscando a melhoria  da qualidade de vida da população.  Para
atingimento desta qualidade faz-se necessário utilizar o conceito de Saúde Única em uma visão
mais ampla e integrada, que considera a indissociabilidade entre saúde humana, saúde animal e
saúde ambiental. 

O nosso compromisso é fortalecer toda a rede hospitalar da atenção primária, secundária e terciária
(Unidades  Básicas  de  Saúde,  Centros  de  Atenção  Psicossocial,  Clínicas/Ambulatórios
especializados, Policlínicas, Hospitais para Atendimento de Média e Alta Complexidade, Unidades
de Vigilância em Saúde, Centros de Especialidades Odontológicas, SAMU e outros) e garantir a
eficiência e humanismo nos serviços prestados,  bem como,  fortalecer o Programa de Saúde da
Família (PSF),  a política de combate à  drogadição e dedicar  uma atenção especial  às crianças,
mulheres e aos idosos.

O compromisso também será fortalecer a rede de proteção social, com o objetivo de garantir os
direitos  inalienáveis  de  cada  cidadão,  combater  as  desigualdades,  assegurando a  qualidade  dos
serviços públicos, além de promover o bem-estar a todos, em todas as idades, de forma transparente
dando atenção especial também a saúde dos animais e do meio ambiente, preparando Teresina para
o enfrentamento de novo surto pandêmico evitando os transtornos vividos pelos Teresinenses por
falta de planejamento da atual gestão

DIRETRIZES - Proteção Humana:

Gestão em Saúde:

2.1 - Defender uma saúde preventiva, eficaz e integrada, que leve saúde pública de qualidade à
população em prol de uma Saúde Única;

2.2 - Reavaliar o modelo vigente de gestão da saúde, recriando a Secretaria Municipal de Saúde que
passa por uma gestão com regras mais rígidas e transparentes, mantendo a Fundação Municipal de
Saúde para captação de recursos e atividades correlatas;

2.3 - Implantar o  “Projeto Fim da Fila”:  sistema integrado de informatização em toda rede de
saúde de Teresina, a fim de que o paciente possa marcar todas as consultas e exames em seu bairro,
por telefone ou internet;
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2.4 – Promover a melhoria do atendimento e garantir a contínua oferta de medicamentos em toda a
rede de saúde com transparência na gestão ampliando a fiscalização do processo;

2.5  -  Promover  a  melhoria  na  gestão  dos  serviços  de  saúde,  disponibilizando  sistemas  de

informações  estratégicos  e  aprimorados  para  que  os  gestores  avaliem  e  fundamentem  o

planejamento em saúde e a tomada de decisões, bem como, padronizando os processos, a fim de

melhorar o fluxo e a qualidade da informação em saúde;

2.6 - Promover um Canal Aberto entre o Secretário Municipal de Saúde e os servidores da saúde,

utilizando a padronização dos sistemas acima mencionados, a fim de facilitar a apresentação de

críticas e sugestões para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos teresinenses;

2.7 - Implantar um sistema informatizado e integrado entre as Unidades de Saúde em todos os

níveis  de  atenção  (básica,  ambulatorial,  pré-hospitalar  e  hospitalar),  com o  armazenamento  do

histórico  de  atendimento  dos  pacientes  e  implementação  do  Prontuário  Eletrônico  do  Paciente

(PEP);

2.8 - Implantar o Programa Saúde Única como sendo a inter-relação existente no trinômio saúde

humana, saúde animal e meio ambiente, visto que do relacionamento contemporâneo entre os seres

humanos  e  os  animais  no  ambiente  que  os  circundam emergem várias  doenças,  dentre  elas  as

zoonoses;

2.9  -  Promover  melhorias  contínuas  da  estrutura  física,  dos  equipamentos  e  dos  serviços  nos

hospitais  e  maternidades  municipais,  instituindo  um  Programa  de  Manutenção  Estrutural  e

Tecnológica Continuada, garantindo o atendimento de saúde a toda população teresinense;

2.10 - Implantar o Programa Saúde do Trabalhador, na perspectiva da prevenção de agravos e da

promoção e recuperação da saúde do servidor;

2.11 - Implantar o Programa de Educação Continuada em todos os níveis de atenção aos servidores

da saúde, em parceria com as outras esferas de governo e a iniciativa privada, com a finalidade de

prestar o bom atendimento aos usuários do sistema de saúde;
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2.12 - Realizar um rigoroso processo de seleção entre os servidores efetivos de nível superior para

exercer a função de Diretoria Regional de Saúde e Coordenação das UBS’s;

2.13 - Realizar concurso público para contratação de profissionais com objetivo de ampliar a oferta

nas áreas/especialidades de demanda reprimida em todos os níveis de atenção;

2.14 - Revisar o plano de Cargos, Carreiras e Salários de todos os profissionais da saúde, garantindo
o seu efetivo cumprimento e a valorização destes servidores;

2.15 – Construir os Hospitais Metropolitano de Teresina, a fim de atender a demanda reprimida do
HUT e em situação de novas epidemias atender os pacientes infectados;

2.16 – Construir uma UBS no bairro Morada Nova;

2.17 – Reformar e Ampliar as estruturas físicas dos Hospitais com instalação de UTIs, permitindo
cirurgias de baixas e media complexidade nos Hospitais do Promorar na Zona Sul, do Dirceu na
Zona Sudeste, do Satélite na Zona Leste e Buenos Aires e Santa Maria na Zona Norte;

2.18 – Reformar e ampliar a capacidade instalada e logística da Rede de Frio;

Atenção Básica

2.20  -  Garantir  o  desenvolvimento  e  promover  os  Programas de  Saúde  da  Família  (PSF)

universalizando seu atendimento em Teresina;

2.21 - Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) na atenção básica, de forma a garantir o

atendimento prestado pelas  CAPS e implantar 03 (três) Serviços Residenciais Terapêutico Tipo II

nas zonas Norte, Leste e Sudeste de Teresina, como complementação da rede de atenção à saúde

mental; 

2.22  -  Criar  o  PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR  AO IDOSO (PADI) na

perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde dos mais de 70.000

(setenta mil) idosos de Teresina, com ênfase na Atenção Básica, voltada ao cuidado continuado,

humanizado e integral em saúde da melhor idade;

2.23 - Criar o Centro de Assistência Integral à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista com o

objetivo  de  buscar  o  diagnóstico  precoce,  o  atendimento  multiprofissional  e  o  acesso  a

medicamentos e nutrientes;
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2.24 - Implantar o Serviço de Assistência Integral à Pessoa com Transtorno de Déficit de Atenção/

Hiperatividade (TDA/ TDAH) nos CEAs;

2.25 -  Promover  campanhas itinerantes,  em toda zona rural,  voltadas a  exames oftalmológicos,

diabéticos, ginecológicos e urológicos;

Atenção Ambulatorial

2.26 - Implantar 04 (quatro) Centros de Especialidade Ambulatorial (CEAs), sendo um na Zona

Norte,  Sul,  Leste  e  Sudeste  de  Teresina,  a  fim de  aumentar  a  oferta  para  atender  a  demanda

reprimida por consultas e exames especializados em diversas especialidades, principalmente, em

neurologia, neuropediatria, oftalmologia, otorrinolaringologia e dermatologia;

2.27 - Implantar o Serviço de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio e ao Aborto nos 04

(quatro) CEAs;

2.28 -  Implantar o Serviço Especializado de Atenção à Saúde do Idoso nos 04 (quatro)  CEAs,

voltado  ao  cuidado  continuado,  humanizado  e  integral  em  saúde  da  melhor  idade,  com

acompanhamento fisioterápico, psicológico, nutricional, físico, social e de saúde;

2.30  -  Fortalecer  os  serviços  prestados  no  Centro  Integrado  de  Saúde  Lineu  Araújo  (CISLA),

implantando os  ambulatórios das especialidades  em oncologia,  mastologia e  cirurgia  plástica,  e

exames especializados de imagem (Tomografia, Ressonância Magnética e Ultrassom);

Atenção Pré-Hospitalar Fixa e Móvel

2.29 –  Descentralizar  e  renovar  a  frota de  ambulâncias  do  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de

Urgência  (SAMU),  implantando  bases  nas  Zonas  Leste,  Norte,  Sul  e  Sudeste,  facilitando  o

atendimento de urgência e emergência em todas as Zonas da Capital, inclusive na Zona Rural;

2.30 - Implantar leitos de retaguarda clínica para as UPA’s e Hospitais municipais;

2.31 - Implantar na rede municipal o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com Unidade de

Suporte Avançado de Vida com Equipe de Aeromédico  (SAMU Aéreo Municipal),  com uso de

aeronave  helicóptero,  para  atender  casos  graves  de  pacientes  e  que  exigem deslocamento  para
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atendimento  rápido,  com  patologias  que  se  enquadram  nos  protocolos  de  Infarto  Agudo  do

Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC), Politraumatismo, Neonatologia, Gestantes de

Alto Risco e Insuficiência Ventilatória;

Atenção Hospitalar

2.32 – Construir e instalar o Hospital Metropolitano de Teresina (HMT) para atender a demanda 
retida por saúde do atual e único hospital de Teresina o HUT e prevenir a necessidade de um 
Hospital para enfrentamento de nova epidemia virótica que venha atingir Teresina;

2.33 - Aumentar o número de leitos de terapia intensiva adulto e pediátrico, ampliando as parcerias

com  os  estabelecimentos  de  saúde  públicos  e  privados  conveniados  com  a  rede  assistencial

municipal;

2.34 -  Estruturar  o  Serviço Hospitalar  Especializado no Atendimento à  Mulher,  fora do estado

gravídico puerperal, nas unidades hospitalares municipais;

2.35 - Implantar leitos clínicos de retaguarda para os pacientes com transtorno mental e dependentes

químicos nos Hospitais do Satélite, Promorar, Dirceu e Bueno Aires;

2.36 - Implantar leitos para as complicações clínicas de urgência para os pacientes com transtorno

mental e dependentes químicos no Hospital de Urgência de Teresina (HUT);

2.37 - Implantar Serviço de Pronto Socorro do Recém Nascido (01 a 28 dias) em unidade hospitalar

municipal,  estruturando  espaço  físico,  equipamentos  médicos  hospitalares  e  profissionais

capacitados;

Atenção aos dependentes

2.38 - Desenvolver políticas públicas voltadas à prevenção e ao abuso de drogas;

2.39 - Apoiar e criar grupos de ajuda mútua (AA, NA, NARANON, ALANON, CR, dentre outros)
cedendo espaços em repartições  públicas e  em escolas  do município para o funcionamento e  a
expansão desses grupos;

2.40 - Desenvolver aplicativo para a orientação e o atendimento dos usuários de drogas e seus
familiares;
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2.41 - Regulamentar, apoiar e fiscalizar o funcionamento das clínicas e comunidades terapêuticas
para a recuperação de dependentes químicos;

2.42 -  Ampliar  o  número de vagas  ofertadas pelo município para o tratamento de dependentes
químicos;

2.43 – Fomentar a empreendedores a criarem comunidades terapêuticas voltadas para crianças e
adolescentes usuários de drogas;

2.44 - Integrar e disponibilizar todos os serviços da assistência social, saúde, cultura, educação e
esporte do município, com as ações de prevenção, recuperação e reinserção do usuário de drogas,
desenvolvidas pela Coordenadoria de Políticas Públicas sobre drogas;

2.45 - Criar o serviço de “Clínica de Rua” para acompanhar os usuários de drogas moradores de
rua;

DIRETRIZES - Proteção de Animais e Combate às Zoonoses

2.46 - Avaliar fatores de risco à saúde relativos à interação entre os humanos, animais e o meio
ambiente, nos domicílios e áreas circunvizinhas em apoio às equipes de saúde da família - PSF;

2.47  -  Prevenir  o  controle  e  diagnóstico  situacional  de  riscos  para  doenças  transmissíveis  por
animais vertebrados e/ou invertebrados (raiva, leptospirose, brucelose, tuberculose, leishmanioses,
dengue,  febre  amarela,  teníase/cisticercose,  etc.),  bem  como  outros  fatores  determinantes  do
processo saúde e doença;

2.48 - Promover a educação em saúde com foco na qualidade da saúde pública e na prevenção e
controle  de  doenças  de  caráter  zoonóticos  e  antropozoonóticos,  e  demais  riscos  ambientais,
incluindo desastres naturais e provocados pelo homem;

2.49  -  Desenvolver  ações  educativas  e  de  mobilização  contínua  da  comunidade,  relativas  ao
controle das doenças/agravos na área de abrangência, no uso e manejo adequado do território com
vistas à relação saúde/ambiente (desmatamentos, uso indiscriminado de medicamentos veterinários
entre outros);

2.50 - Orientar quanto à qualificação no manejo de resíduos; Ações de educação em saúde, nas
escolas;  divulgação  nos  meios  de  comunicação  e  sensibilização  às  comunidades  e  sociedade
organizada e não organizada;

2.51  -  Dar  respostas  às  emergências  de  saúde  pública  e  eventos  de  potencial  risco  sanitário
municipal de forma articulada com os setores responsáveis;

2.52 - Identificar e orientar a população e empresas quanto a riscos de contaminação por substâncias
tóxicas;

2.53  -  Identificar  emergências  epidemiológicas  de  potencial  zoonótico,  de  modo  contínuo  e
sistemático;
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2.54  -  Participar,  em  conjunto  com  todos  os  componentes  da  equipe  no  planejamento,
monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Programa Saúde Única;

2.55 -  Identificar  as  condições  socioambientais  propícias  à  proliferação de  vetores  de doenças,
pragas urbanas e animais sinantrópicos, propondo e participando no desenvolvimento de ações de
controle;

2.56 -  Identificar  as condições socioambientais  propícias à proliferação e ao acesso de animais
peçonhentos,  propondo  e  participando  no  desenvolvimento  de  ações  de  prevenção  e  controle
(ofidismo - identificação);

2.57  -  Criar  uma  Coordenadoria  Especial  de  Proteção  a  Animais  Domésticos  (CEPAD)  que
objetivará a implementação de um Hospital de Urgência Veterinária de Teresina (HUVT);

2.58 - Criar um Programa de Proteção e Bem-Estar Animal (ProBem) objetivando promover um
trabalho de educação e conscientização da população, visando à proteção animal, estímulo à adoção
consciente, castração e para evitar o abandono de animais de estimação;

2.59  -  Criar  o  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de  Urgência  SAMUVET vinculado  ao  HUVT
promovendo  atendimentos  ou  procedimentos  rápidos  com  o  objetivo  de  garantir  assistência
especializada em casos que assim demandem;

2.60 - Criar o Centro de Reabilitação de Animais de Teresina onde os animais serão tratados após
serem vítimas de maus-tratos e exploração em circos ou no tráfico. Eles serão reabilitados e, na
maioria dos casos, reintroduzidos na natureza ou a novos donos;

2.61  -  Reestruturar  o  Centro  de  Controle  de  Zoonoses,  ampliando  em  100%  as  políticas  de
vacinações; 

2.62 - Criar o centro para destinação de restos mortais dos animais;

2.63 - Desenvolver ferramentas on-line para orientação e atendimento de responsáveis por animais;

2.64  -  Firmar  convênios  com  clínicas  veterinárias,  visando  ampliar  a  rede  de  atendimento
veterinário nos Bairros;

2.65 - Implantar o Serviço de Castra Móvel para castração de cães e gatos cujo público-alvo são os
animais de rua e/ou aqueles que pertençam a pessoas que tenham baixa renda.
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3.   Eixo – EDUCAÇÃO:  

“Um excelente educador não é um ser humano perfeito,
mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e
sensibilidade para aprender.”

Augusto Cury”.

A EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA CIDADE

Educar  é  instruir  e  oferecer  uma  experiência  significativa  que  prepare  para  a  vida.  Portanto,
entendemos a escola como um ambiente rico em práticas e atividades voltadas para a formação das
virtudes,  da  inteligência,  dos  valores,  da  tradição  e  do  incentivo  às  capacidades  e  talentos  das
crianças e  dos jovens.  A escola é lugar de aprendizado e de descobertas,  mas que nos últimos
governos  vinha  sendo  aparelhada  para  doutrinação  ideológica  e  para  disseminar  utopias  e
revoluções, passando por cima da autoridade da família.

O espaço escolar é uma continuidade da sociedade. Deve ela se integrar de modo harmônico, sem
abrir mão dos questionamentos, da inovação, mas numa perspectiva ética que contribua com as
famílias, e não que entre em competição com elas. 

As propostas adotadas têm por finalidade repensar a questão da formação e do papel do cidadão na
sociedade, unindo os métodos mais eficazes com a sabedoria da tradição. Educar é também resgatar
o  que  somos  como  povo,  nossas  raízes  e  nossos  valores.  Acredita-se  que  somente  quando  a
eficiência, o acolhimento e a disciplina passarem a ser uma constante na sala de aula por todos
aqueles  que fazem parte  do dia  a  dia  do  fazer  escolar,  é  que  se  terá  uma geração de pessoas
participativas, instruídas devidamente alfabetizadas e que pensem no bem de seus semelhantes. As
escolas são espaços de participação ativa e gestão coletiva, e devem ser canais de comunicação com
a comunidade.

Podemos classificar os tipos de edução em 03 eixos: educação da inteligência; educação para as
virtudes;  educação  profissional.  A  escola  surgiu  inicialmente  para  oferecer  aos  alunos  as
ferramentas necessárias à instrução e à inteligência. A escola, no que lhe for possível, também pode
contribuir para o ensino das virtudes, sempre em respeito à família. As virtudes cívicas, é claro, são
de grande importância, mais sem permitir imposições políticas partidárias.

Em sala de aula, a cidadania deve ser trabalhada a partir do conhecimento dos direitos e também
deveres, perpassando pela melhoria da autoestima e da importância do desenvolvimento de valores
como  responsabilidade,  solidariedade,  companheirismo,  amizade,  empatia,  ética,  patriotismo,
cuidado  com  a  família,  refletidos  com  os  alunos  para  tomada  de  decisões,  visando  o
estabelecimento e o cumprimento de atitudes responsáveis no cotidiano de todos os envolvidos.

Para impulsionar o desenvolvimento econômico e promover a prosperidade do povo de Teresina, é
imprescindível tratar a educação como prioridade na gestão municipal. Daí, nosso compromisso é
garantir a educação pública de excelência, promovendo a aprendizagem e o desenvolvimento da
qualidade  de  vida  das  pessoas,  oferecendo  oportunidades  de  aprendizado,  ao  longo  da  vida
estudantil, aos alunos da rede municipal de ensino.
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A VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR

É  consenso,  em  qualquer  parte  do  mundo,  que  os  professores  são  a  peça  chave  no  sistema
educacional, pois as experiências de aprendizagem na sala de aula passam pela relação professor-
aluno.  Prova  disso  é  que  pessoas  com  carreiras  profissionais  bem-sucedidas  sempre  falam  da
influência de um professor ou de uma professora marcante.

O problema é que há um abismo entre  o reconhecimento da importância  do professor  e  a sua
valorização profissional. Dos 35 países avaliados pelo Global Teacher Status Index (Índice Global
de Status dos Professores), que avalia fatores como a remuneração docente e a quantidade de horas
trabalhadas,  o  Brasil  aparece  na  última  posição.  Em  razão  disso,  vem  diminuindo
consideravelmente a quantidade de jovens brasileiros que querem ser professores (apenas 2,4% em
2015, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico/OCDE).

DIRETRIZES PARA EDUCAÇÃO

DIRETRIZES – Valorização do Professor 

3.1 - Valorizar os professores e demais funcionários da educação, promovendo o ajuste adequado do
salário, acima do piso nacional, tomando medidas revisionais ao plano de carreira, cargos e salários,
como previstos em lei; 

3.2  –  Fornecer  tabletes  para  todos  alunos  e  professores  da  rede  municipal  de  ensino  básico,
possibilitando a implementação de ensino a distância e inclusão de novas tecnologias;

3.3 - Realizar censo escolar amplo para diagnosticar a real situação das demandas do sistema de
educação de Teresina;
3.4 - Realizar concurso para professores e profissionais de educação do sistema de ensino público;

3.5  -  Modernizar  o  Centro  de  Formação  Continuada,  acrescentando  cursos  de  pós-graduação
(especialização, mestrado e doutorado) em convênio com universidades públicas e/ou privadas, para
melhor capacitar professores de creches até o 9º ano da educação básica, presencial e/ou à distância,
dinamizando e valorizando o ensino nas escolas municipais;

3.6  -  Criar  o  Programa  de  Apoio  ao  Professor  Empreendedor  –  PAPE,  cuja  finalidade  será
possibilitar aos professores aposentados e profissionais da educação do ensino básico acesso ao
crédito através do Banco Popular (BP), para construção de creches/pré-escolas particulares ou com
Parceria Público Privada (PPP);

3.7 - Apoiar e dar visibilidade para as escolas, professores e alunos que se destacarem no labor de
atividades educacionais, por meio de feiras culturais, feiras de ciências, participação em congressos
e eventos nacionais e internacionais;

DIRETRIZES – Violência nas Escolas, Abandono e Evasão Escolar

3.8 - Implantar o projeto “Rede de Apoio à Escola - RAE” que subsidiará professores e diretores de
escolas na tarefa diária de combater a violência, abandono e evasão, com os seguintes objetivos:
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 oferecer  parceria  e  apoio,  valorizando  os  professores,  por  meio  de  capacitações  de
educadores formais;

 promover ações conjuntas de reconhecimento dos direitos à educação; 
 mapear  alunos  infrequentes,  com  iminência  de  abandono  e  com  histórico  de  violência

escolar;
 atuar em parceria aos professores na abordagem com os núcleos familiares mapeados.

3.9 - Realizar parceria com os conselhos tutelares e Guarda Municipal no sentido de promover, no
campo  preventivo,  palestras  nas  escolas  para  os  anos  finais  do  ensino  fundamental  sobre:  a
violência contra as crianças e adolescentes; conservação do meio ambiente, trânsito e combate ao
uso de drogas;

3.10 - Implantar um Colégio Militar do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) em parceria com
o Ministério da Defesa;

3.11 - Aderir ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (ECIM), lançado pelo Governo
Federal;

3.12 - Criar outras escolas militares, por iniciativa do município,  quando houver a demanda da
comunidade escolar, a fim de promover um salto na qualidade educacional de Teresina;

3.13 - Implantar softwares educativos que apoiem o processo ensino-aprendizagem e, por serem
poderosas tecnologias emergentes,  facilitam o desenvolvimento de uma cultura escolar positiva,
bem como fortalecem a geração de uma cultura de paz.

3.14 -  Apoiar  as  escolas  na  construção de  habilidades  cognitivas,  afetivas  e  psicomotoras,  tais
como:  aprendizagem  da  língua  inglesa  a  partir  da  1ª  série  do  fundamental;  artes  marciais;
participação  em  competições  olímpicas  sobre  conhecimentos  disciplinares  (Física,  Química,
Matemática,  biologia,  etc) e de todas as modalidades esportivas que sejam úteis  na solução de
problemas enfrentados pelos alunos e que lhes possibilitem criar um futuro sustentável em suas
vidas;

DIRETRIZES – Educação Básica para Crianças, Jovens e Adultos

3.15 –  Estimular  a  pesquisa  de  métodos  e  técnicas  de  educação  clássica,  com a  finalidade  de
restaurar o que de melhor já se fez na educação ao longo da história;

3.16 - Valorizar o registro dos dados produzidos anualmente nas creches, pré-escolas e escolas, os
quais devem ser disponibilizados publicamente (na internet) para que pesquisadores, em qualquer
parte do mundo, possam interpretá-los, analisá-los e realizar estudos que apresentem propostas de
superação de problemas educacionais, muitos deles ainda sem solução, sobretudo sem políticas para
sua resolução.

3.17 – Implantar o Projeto “PRIMEIRO BERÇÁRIO E CRECHE”, por ser de interesse das famílias
tanto na Zona Urbana e Rural de Teresina. O objetivo será implementar 50 Escolas de Educação
Infantil priorizando os bairros com maior demanda deste serviço;
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3.18 - Implementar um modelo de voucher (bolsas) para creches e pré-escolas, onde não houver
vagas na rede pública municipal,  permitindo aos pais ou responsáveis matricular seus filhos no
estabelecimento mais próximos, promovendo a universalização imediatamente da educação infantil;

3.19 - Destinar o voucher educacional privilegiando sempre os mais vulneráveis,  tais como: os
cidadãos que estejam desempregados, trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores e
que tenham filhos na etapa do ensino infantil;

3.20  -  Criar  contextos  de  ensino-aprendizagem  do  idioma  inglês  que  permitam  as  crianças
aprenderem brincando, a partir da pré-escola, pelo uso de ferramentas lúdicas e motivadoras, tais
como: a música, filmes (e séries) em inglês, jogos eletrônicos, esportes e competições;

3.21 - Elaborar propostas à Política Nacional de Alfabetização – PNA, instituída pelo Decreto nº
9.765, de 11 de abril de 2019 com o objetivo de: fortalecer o trabalho colaborativo de famílias,
professores,  escolas,  redes  de  ensino  e  poder  público;  elevar  a  qualidade  da  alfabetização  e
combater o analfabetismo funcional em todo o município;

3.22 – Projeto Mão Acolhedora – fomentar as pequenas empreendedoras cuidadoras a registrarem
suas  atividades  como MEI,  possibilitando  o  pagamento  dos  seus  serviços  através  de  vouchers
(bolsa)  da  Prefeitura,  aonde  ainda  não  houver  estruturas  de  Creches  públicas  com  vagas
disponibilizadas para nossas crianças;

3.23 –  EJA –  considerando que temos em Teresina 65 mil analfabetos acima de 15 anos, vamos
priorizar  a  alfabetização  destes jovens  e  adultos  oportunizando  estas  pessoas  com o acesso  ao
conhecimento que mudará a vida destes cidadãos;

3.24 - Desenvolver políticas para a educação especial de estudantes com deficiência, mobilidade
reduzida, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando
a acessibilidade em todos os prédios escolares da rede municipal, sob a perspectiva de educação
inclusiva em Teresina e zona rural do município;

3.25 - Criar um programa inclusão na escola regular que propicie o desenvolvimento de crianças
com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

3.26 - Integrar serviços sociais e de saúde (pediatria, oftalmologia, ortopedia e dentista, psicologia)
e de segurança ao ambiente escolar, voltados a prevenção do uso e abuso de drogas, bem como ao
combate contra a violência escolar;

3.27 – Implantar Creches, Pré-Escolas e Escolas de Tempo Integral, gradualmente, possibilitando a
ampliação de atividades complementares na rede municipal, capaz de garantir desenvolvimento dos
educandos em todas as suas dimensões cognitivas, afetivas e psicomotoras;

3.28 - Aplicar estratégias pedagógicas voltadas a promover o desenvolvimento dos estudantes de
maneira individualizada, respeitando as limitações e os talentos de cada um, considerando que os
alunos aprendem de formas e em ritmos diferentes, já que também são diversos seus conhecimentos
prévios, suas competências e interesses;
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3.29  -  Estimular  e  apoiar  processos  educativos  que  levem  à  geração  de  trabalho  e  renda,
estimulando  a  vocação  para  o  empreendedorismo  e  a  emancipação  do  cidadão  nas  dimensões
socioeconômicas local e regional (para os anos finais do fundamental e EJA);

3.30 - Promover a formação necessária para associação do conhecimento construído na escola com
sua  aplicação  à  vida  prática,  através  dos  componentes  curriculares  que  devem  perpassar  os
conteúdos,  considerando  a  vivência  do  aluno e  do  seu  meio  social,  o  desenvolvimento  do
pensamento crítico, reflexivo e de suas potencialidades;

3.31  –  Desenvolver  o  aprimoramento  das  relações  intrapessoais  e  interpessoais,  permitindo
enfrentar e vencer as adversidades do meio, oferecendo condições para comunicar-se com eficiência
em seu ambiente escolar e no mundo que o cerca;

3.32 - Construir novas creches, em cada zona do município que ofereçam atendimento em tempo
integral, principalmente, nos bairros mais populosos e carentes da cidade e da zona rural;

3.33 - Garantir transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam da zona rural para a sede
do município, priorizando o atendimento a crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-
escola);

3.34 - Melhorar a qualidade dos cardápios da merenda escolar,  aderindo a Transparência Brasil
utilizando a plataforma Tá de Pé Merenda;

3.35 - Modernizar a educação municipal através de boas práticas voltadas à inclusão digital no
processo de ensino-aprendizagem que gerem oportunidades para o mercado de trabalho;

3.36 – Desenvolver políticas da Educação Integral em Jornada Ampliada que reveja a educação na
dimensão formadora do ser humano integral, assumindo o compromisso de repensar as práticas
pedagógicas,  os  espaços  e  os  tempos  escolares,  assim  como  a  organização  curricular  e  seus
respectivos aprofundamentos, seja no turno escolar ou no turno complementar;

3.37 - Introduzir, coordenado com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer o Esporte na rede de
ensino municipal,  com vistas a ampliação da prática de esporte,  estimulando os alunos da rede
municipal  a  praticarem  esporte  dentro  das  escolas  municipais,  principalmente  no  turno
complementar;

3.38 - Implantar o programa “Energia Solar nas Escolas” - ESE, capaz de produzir 100% de toda a
energia necessária ao consumo da unidade, readequando a produção de energia elétrica solar no
município e tornando as escolas autossuficientes;

3.39  -  Criar  uma  Equipe  de  Manutenção  Preventiva  para  atendimento  às  creches  e  escolas
municipais a fim de reparar, manutenir ou construir pequenas obras e equipamentos;

3.40 - Proporcionar a formação em informática básica para todos os alunos a partir do 5º ano na
rede municipal;

3.41 - Assegurar a culminância de projetos desenvolvidos nas escolas, realizando, a cada ano, feiras
de ciências e tecnológicas;
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3.42  -  Introduzir,  coordenando  com  a  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo  (SMCT)  o
conhecimento  de  Arte  e  Cultura  na  rede  de  ensino  municipal,  com  vistas  a  ampliação  do
conhecimento cultural e desenvolvimento psicomotor (música, dança, teatro e cinema), estimulando
a formação de grupos de arte e cultura dentro das escolas municipais para os anos finais, no turno
complementar;

3.43 - Instituir sistemática de formação continuada para todos os professores da rede municipal,
fazendo uso de plataforma virtual de aprendizagem, atendendo as demandas dos docentes;

3.44  -  Implantar  a  Poupança  de  Educação  Personalizada  (PEP),  como mecanismo destinado  a
premiar os 100 docentes e os 200 estudantes que apresentarem os melhores projetos e/ou atividades
de educação para a melhoria da qualidade do ensino em quaisquer de suas etapas, a fim de estimular
a dedicação, os estudos e o esforço individual nos processos de ensino aprendizagem; 

3.45 - Capacitar professores da rede pública de ensino para abordar temas transversais relevantes à
sociedade (drogas, meio ambiente, direitos humanos, moral e cívica, defesa civil e cidadania);

3.46  -  Implantar  um  Centro  de  Ciências,  em  cada  Regional,  equipado  com  laboratórios  de
matemática,  ciências  (física,  química  e  biologia)  e  informática,  para  atendimento  dos  alunos  e
professores da rede municipal;

3.47 - Fortalecer o vínculo entre escola e comunidade através de programas esportivos, pedagógicos
e culturais, sob a coordenação de professores e monitores;

3.48  -  Inserir  uma  nova  concepção  de  educação  que  terá  como  prioridade  o  combate  ao
analfabetismo,  e  estará  inter-relacionada  com a  cultura,  o  esporte,  a  ciência,  a  tecnologia  e  a
inovação.  Nossas  escolas  enfatizarão  o  desenvolvimento  dos  aspectos  cognitivos,  afetivos  e
psicomotores dos discentes.
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4. Eixo – FAMÍLIA, MULHER E DIREITOS HUMANOS:

“Nós  temos  pressa  em  dar  resposta  à  sociedade”.
Damares Alves.

DIRETRIZES – Crianças e Adolescentes

4.1- Coordenar as ações e medidas referentes à criança e ao adolescente;

4.2 - Coordenar a produção, a sistematização e a difusão das informações relativas à criança e ao
adolescente;

4.3 - Combate ao trabalho escravo e à pedofilia;

4.4 - Coordenar a política municipal de convivência familiar e comunitária;

4.5 - Coordenar programas e projetos de assistência a crianças e adolescentes;

4.6 - Implementar o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes;

4.7 - Proteger os direitos de crianças e adolescentes, segundo legislação vigente.

DIRETRIZES – Família

4.8 - Assistir o prefeito nas questões relativas à formação, fortalecimento e promoção da família;

4.9  -  Formular  políticas  e  diretrizes  para  a  articulação  dos  temas,  das  ações  municipais  e  das
medidas referentes à promoção e defesa da família;

4.10 - Articular ações intersetoriais e interinstitucionais, para fortalecimento da família;

4.11  -  Coordenar  e  monitorar  a  implementação  e  o  aperfeiçoamento  dos  planos  municipais  e
setoriais voltados à família;

4.12  -  Promover  e  articular  a  implementação  de  políticas,  programas,  ações  e  serviços
referentes à família por meio da integração das instâncias intersetoriais e interinstitucionais; 

4.13 - Propor e incentivar a conscientização pública acerca do papel social da família;

4.14 - Promover e articular a capacitação de agentes públicos em políticas familiares;

4.15 - Observar e promover a efetivação dos direitos humanos concernentes à família;

4.16 - Gerir convênios, termos, acordos e outros instrumentos congêneres relativos à família;

DIRETRIZES – Juventude
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4.17 - Coordenar, integrar e articular políticas públicas para a juventude;

4.18 - Articular, promover e executar programas de cooperação com organismos nacionais públicos
e privados, destinados à implementação de políticas de juventude;

4.19 - Fomentar a elaboração de políticas públicas para a juventude em âmbito municipal;

4.20 - Promover espaços de participação dos jovens na construção das políticas de juventude;

4.21 - Propor a adequação e o aperfeiçoamento da legislação relativa aos temas de sua competência;

4.22  -  Formular,  apoiar,  articular  e  avaliar  políticas  públicas  para  a  promoção  dos  direitos  da
juventude,  considerando  a  perspectiva  da  família,  o  fortalecimento  de  vínculos  familiares  e  a
solidariedade;

DIRETRIZES – Pessoa Idosa

4.23 - Enfrentamento da violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa;

4.24 - Assistir a pessoa idosa através de políticas públicas setoriais e intersetoriais;

4.25 - Celebrar convênios e parcerias intersetoriais, interinstitucionais, estaduais, nacionais, com a
sociedade civil organizada e igrejas, visando assistência social, psicossocial e médica para a pessoa
idosa;

4.26 - Prestar acolhimento a pessoa idosa;

4.27 - Solicitar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, adesão ao Programa
Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável - visando a promoção do envelhecimento ativo através da
assistência em três níveis: tecnológico, educação, saúde e mobilidade física;
2.28 - Implantar a “CASA DO IDOSO” como forma de manter a dignidade, o cuidado, socializar

com pessoas da mesma idade e estimular suas funções físicas e mentais. Funcionarão durante o dia,

onde a família  que não consegue dar  o suporte  que o idoso necessita  em virtude da rotina de

trabalho, escola ou entre outras atividades, poderá optar pela estadia em meio período ou integral,

com o idoso voltando ao final do dia para o conforto do seu lar. Com uma equipe multidisciplinar

especializada,  nutricionistas,  técnicos  em  enfermagem,  cuidadores  e  fisioterapeutas.  Serão

desenvolvidas diversas atividades, a fim de promover tudo o que for necessário aos idosos fazendo

com que o momento da estadia seja o mais acolhedor e confortável possível.

DIRETRIZES – Proteção a Mulher

4.29 - Organizar e humanizar o atendimento às vítimas de violência sexual;
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4.30  –  MULHER  EMPREENDEDORA programa  voltado  para  apoiar,  incentivar  fomentar  o
empreendedorismo entre as mulheres disponibilizando cursos, consultorias, assessorias e incentivos
as mulheres que queiram empreendera formação de lideranças mulheres; 

4.31 - Apoiar a construção de plataformas para mulheres participarem das eleições;

4.32 - Acompanhar a tramitação de projetos legislativos na Câmara Municipal, voltados à temática
da mulher;

4.33 - Disponibilizar dados, informações e estudos sobre o tema;

4.34 - Estabelecer parcerias em campanhas para ampliar a participação das mulheres no ambiente
econômico e social de nossa cidade;

DIRETRIZES – Direitos Humanos

4.35 - Promover capacitação em Educação em Direitos Humanos;

4.36 - Promover liberdade de religião ou crença;

4.37 - Garantir a igualdade étnico-racial;

4.38 - Assegurar políticas públicas de assistência à pessoa com deficiência;

4.39 - Garantir a execução de políticas públicas de inclusão social e de combate às desigualdades;

4.40 - Oferecer assistência a pessoa em situação de rua;

4.41 - Articular, promover e acompanhar a execução dos programas de cooperação com organismos
nacionais, públicos e privados, voltados à implementação da promoção da igualdade racial;

4.42 - Coordenar e acompanhar as políticas transversais de governo para a promoção da igualdade
racial;

4.43 - Coordenar, orientar e acompanhar as medidas de promoção, garantia e defesa dos ditames da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mediante o desenvolvimento de políticas
públicas de inclusão da pessoa com deficiência;

4.44 - Estimular todas as políticas públicas e os programas que contemplem a promoção, a proteção
e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência;
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DIMENSÃO - Cidade Proativa

É a dimensão que, sob a responsabilidade do poder municipal, contempla os interesses públicos ga-
rantidos pela Constituição de 1988. Ele foca diretrizes para questões relacionadas à Indústria e co-
mércio; Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Habitação; Agricultura e Meio Ambiente; Cultura e
Turismo; Esporte e Lazer.

Figura – 6

Com a intenção de ampliar as nossas propostas e construirmos juntos uma cidade melhor para se
viver,  abordamos  05  (cinco)  eixos  estratégicos  que  têm  como  característica  principal  a
transversalidade de suas ações na Dimensão Cidade Proativa. 

Estes compromissos serão inteiramente respeitados durante nosso mandato e intensificados pelo
diálogo  com  a  população  e  por  meio  da  transparência  das  ações,  de  seminários  e  encontros
temáticos.
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5. Eixo – INDÚSTRIA E COMÉRCIO:

CIDADE INCLUSIVA E CRIATIVA

Teresina continua sendo uma das cidades mais desiguais e menos produtiva do Brasil. Diante dessa
triste  realidade,  criaremos  um ambiente  necessário  a  um novo ciclo  de  desenvolvimento,  com
planejamento e visão estratégica, capaz de trazer produtividade a todos os setores da sociedade,
explorando  a  sua  capacidade  criativa  e  empreendedora,  com  o  objetivo  de  melhorar  nossos
indicadores sociais.

Nossa  prioridade  será  desregulamentar,  desburocratizar  e  incentivar  as  cadeias  produtivas  da
prestação  de  serviço  e  desenvolvimento  econômico,  explorando  nossas  potencialidades  e
melhorando  nossa  infraestrutura  para  garantir  maior  competitividade  no  mercado,  atraindo  m
investidores nacionais e internacionais com incentivos e tudo que for necessário para que estes
venham para o Município.

Hoje Teresina conta com cerca de 130 mil pessoas desempregadas com idade de 18 a 39 anos e
nosso foco é a geração de no mínimo de 100 mil empregos de forma direta e indireta, fomento a
criação de várias cadeias produtivas de todos os setores: primário, secundário e terciário.

DIRETRIZES – Desenvolvimento Econômico:

5.1. LIBERA JÁ em o qual concentrará em documento único todas as autorizações municipais para
a realização de atividades comerciais em áreas privadas, termos de permissão em áreas públicas e
construção civil. Caberá ao município, após o pedido do contribuinte, com os anexos conforme a
atividade, nas Subprefeituras, manifestar-se no prazo de até 30 (trinta) dias. Caso esse prazo seja
descumprido a atividade estará tacitamente autorizada cumprindo os trâmites preestabelecidos em
Lei,  podendo ser  a  atividade  iniciada.  Este  processo  será  virtualizado,  inclusive  na  entrega  de
projetos e documentos, e tramitará em todos os setores da Subprefeitura, sendo analisado de acordo
com o setor responsável, otimizando e desburocratizando os Processos Administrativos;

5.2 – Programa INDUSTRIALIZA TERESINA:

 Desburocratizar,  para  implantação  de  novas  indústrias  ou  empreendimentos  industriais,
propondo  a criação de novas legislações, readequações de leis e estudos voltados para o
mercado;

 Garantir  ao grande investidor a isenção integral de Imposto Predial  e Territorial  Urbano
(IPTU) durante dez anos, mesmo período em que pode ceder terrenos para a instalação das
empresas. Decorrido este prazo, o proprietário poderá requerer a doação, que será autorizada
se ele cumprir todos os requisitos legais, como ter área construída em ao menos 40% do
terreno. Além disso, cobrar um menor percentual do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN) de 2%;
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 Dotar  os  Pólo  Empresarial  Sul,  Empresarial  Norte  e  Distrito  Industrial  com energia  de
qualidade,  acessos com pistas mais largas e rápidas,  saneamento,  segurança e  transporte
público, além de um novo processo ágil para adquirir terrenos e legislação de uso do solo
atualizada;

 Fomentar a criação do Polo Logístico da Zona Sul de Teresina e do Polo Têxtil, onde a
prefeitura ofertará lotes de terras e incentivos fiscais para instalação deste tipos de empresas;

5.3 - Fortalecer o Banco Popular de Teresina (BPT) para apoiar empreendedores viabilizando novos
negócios, triplicando sua capacidade de investimento para incentivar os pequenos, micros médios
empreendedores que queiram investir na capital;

5.4 – Criar o Plano de Apoio Fiscal para a retomada da atividade econômica do município, onde o
empreendedor com débitos fiscais junto ao município poderá renegociar ou quitar impostos e taxas
de forma parcelada.  Se enquadrarão no programa o IPTU, ISS, ITBI,  taxas,  multas das SDUs,
Gevisa e/ou Semam;

5.5  –  Regular  de  forma  eficiente  o  uso  dos  espaços  públicos  para  fins  comerciais  e  sociais,
desburocratizando o acesso aos instrumentos possíveis como: a autorização de uso, a permissão de
uso, a concessão de uso, a cessão de uso e a concessão de direito real de uso;

5.6 - Fortalecer a Coordenadoria de Gestão da Economia Criativa buscando integrar as políticas
públicas nos 03 (três) níveis de Governo, estabelecendo um diálogo sistemático com as principais
associações profissionais, instituições e empresas da indústria criativa;

5.7  –  Fomentar  a  criação  e  ampliar  Arranjos  Produtivos  Locais  (APL's)  que  apresentam
especialização produtiva, algum tipo de governança e mantêm vínculos de articulação, interação,
cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, associações
empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa;

5.8 - Criar a Agência de Inovação Social e Criatividade, que pesquise, elabore e execute políticas
baseadas em novas ferramentas como Startups, aceleradoras, negócios sociais, investimentos anjo, e
outras  tecnologias,  direcionando-as  para  o  desenvolvimento  e  superação  dos  deficit
socioeconômicos de Teresina;

5.9 - Instituir Concurso para projetos de inovação e criatividade na resolução de demandas e déficit
sociais de comunidades;

5.10 -  Fornecer,  aos profissionais  das cadeias  produtivas,  treinamento e capacitação adequados,
agregando  também  a  aprendizagem  tecnológica,  de  Energias  Renováveis,  Segurança  Pública
Comunitária,  Gestão de Instituições Cooperativas  e  Associativas  (seja  de caráter  econômico ou
social),  Gestão  Ambiental,  Gestão  de  Tecnologia  de  Informação  e  Comunicação,  entre  outras,
visando apoiar a gestão de negócios criativos, com a preparação de planos empresariais sólidos;
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5.11 -Viabilizar crédito para os empreendedores criativos, por meio de bancos públicos, instituição
de finanças sociais, bancos comerciais e agências de fomento;

5.12 - Reduzir a burocracia e desonerar a atividade das associações, cooperativas e empresas;

5.13  -  Criar  um  banco  de  indicadores  econômicos,  que  permita  a  formulação  de  políticas  e
estratégias voltadas ao desenvolvimento da economia local;

5.14 - Criação em parcerias com as instituições de ensino superior locais Programa que ofereça
bolsas  de  estágio  a  universitários  para  atuação  em  diversas  áreas  das  secretarias  municipais,
capacitando o futuro profissional para o mercado de trabalho e, assim, ampliando a oportunidade de
obtenção do primeiro emprego;

5.15 – Construir 03 (três) shoppings populares nos bairros Dirceu, Mocambinho e Promorar para
fomentar o comércio e permitir que pequenos comerciantes possam expandir seus negócios nessas
importantes regiões de Teresina;

5.16 – Reformar os mercados públicos do Dirceu Arcoverde I e II, do Renascença I e II, Parque
Piauí, Vermelha, Mafuá e São Joaquim;

5.17  -  Reestruturar  e  ampliar  para  além dos  16  (dezesseis)  Centros  de  Produção  de  Teresina,
transformado-os em Centros de Negócios em regiões da Capital, onde os permissionários poderão
usar os espaços para empreender, produzir e gerar renda, orientados e em parceria com o SEBRAE;

5.18 – Desenvolver e devolver cidadania à região da Santa Maria da Codipi:

 Programa  de  asfaltamento  das  Avenidas  principais  e  Ruas  com  maior  movimento  de
veículos;

 Programa de calçamento das Ruas do bairro;

 Programa saneamento e drenagem urbana da Santa Maria da Codipi - galerias de água de
chuva,  rede  de  esgoto  e  uma  estação  de  tratamento  integrado  ao  sistema  existente  em
Teresina. Além disto,  a regularização da situação dos esgotos clandestino que representa
acerca de 90% dos que existe no bairro;

 Construir e instalar o Mercado Público da Santa Maria da Codipi;

 Transformar  o  Centro  de  Produção  que  existe  na  Rua  Mariano  Gaioso,  em  Centro  de
Negócios da Santa Maria da Codipi, reformando e ampliando, onde o empreendedor junto
com o Banco Popular,  instituições de finanças sociais,  bancos comerciais  e  agências  de
fomento e com assistência e orientação do SEBRAE poderão empreender, produzir e gerar
empregos e renda;

 Construção de 02 (duas) praças na região;

 Construção de 01 (um) ginásio poliesportivo na região;

 Construção de 01 (uma) Escola Cívico-militar; 
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 Implantação de um Centro de Especialidades Ambulatoriais nas proximidades do Hospital
da Santa Maria da Codipi;

 Iluminação das ruas com lâmpadas de Led;

 Implantação do Projeto Guardião Eletrônico;

 Implantação do Projeto Ronda Cidadão Teresina no bairro;

 Programa  Inthegra  Santa  Maria  da  Codipi:  com a  construção  de  01  (um)  Terminal  de
Integração  e  02  (duas)  Estações  no  bairro,  levando  o  transporte  público  à  região,  com
qualidade e conforto.

5.19 – Executar os estudos de viabilidade e de locais para junto ao Governo Federal facilitar a
implantação do novo Aeroporto de Teresina e do Centro de Convenções Municipal;

REVITALIZAR O CENTRO DA CAPITAL

O Centro de uma cidade é mais do que um espaço localizado na geografia da cidade. Em muitas
cidades  é  o ponto inicial  daquele assentamento urbano.  Teresina possui  uma carga simbólica e
patrimonial muito forte. Mesmo sendo uma cidade moderna, com um pouco mais de 168 anos de
história,  projetada  para  ser  a  capital  do  Piauí  ainda  no  império,  não  consegue  preservar  seu
patrimônio histórico como muitas outras no Brasil. O Centro passou por constantes modificações,
desde deixar de ser área residencial de alto poder aquisitivo, até mesmo entrar em um processo de
desvalorização comercial. Desse modo, o Centro passou a ser cada vez mais um local vazio à noite,
perigoso,  degradado.  Espaços  antes  reservados  às  principais  atividades  da  cidade,  polo
administrativo,  com comércio  efervescente,  espaços  de  sociabilidades  e  de  lazer,  como praças,
cinemas e clubes, sedem espaço para ruínas. O centro possui uma das melhores infraestruturas para
se morar com rede moderna de telefonia e internet, esgotamento, coleta de lixo e praças, no entanto,
só funciona nos horários comerciais.

Nosso projeto é viabilizar o resgate do centro de Teresina com o objetivo de torná-lo um espaço de
uso misto entre pedestres e veículos, além de promover a integração de comércio, moradias, cultura
e lazer.

DIRETRIZES – Revitaliza Centro:

5.20  –  Promover  uma intervenção  habitacional  no  centro  da  cidade  de  Teresina,  aproveitando
terrenos  que  hoje  estão  abandonados  ou  subutilizados  elaborando  Projetos  Arquitetônicos  e
Urbanísticos para edifícios de uso misto contendo habitações, serviços e comércios;

5.21 – Transformar prédios  antigos,  abandonados e  subutilizados em centros residenciais  como
forma de revitalizar a economia do local em horários que não sejam apenas de funcionamento do
comércio;
5.22 - Gerar novos empreendimentos reformulando espaços com utilidades pouco relevantes ou
prédios antigos para criação de espaços para a recreação popular;
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5.23 - Recuperar praças e logradouros públicos com o intuito de preservar o patrimônio histórico-
cultural, visando atingir todos os aspectos urbanísticos para melhorar o comércio para consumidores
e lojistas, estes formais ou informais;

5.24  –  Utilizar  o  espaço  das  praças  para  atividades  econômicas,  artesanais,  gastronômicas  e
culturais,  através  de quiosques  autorizados e  rigorosamente  selecionados,  visando a  atração do
turismo e eventos noturnos;

5.25 – Elaboração de um plano de segurança patrimonial e de rondas permanente; para o centro de
Teresina;

5.26 – Construir em parceria com a iniciativa privada edifícios-garagem, além de projetos para
disciplinar o transporte coletivo no centro comercial  e  de um projeto de ônibus executivo com
objetivo de reduzir o número de carros;

5.27  –  Expandir  o  uso  das  vias  compartilhadas  entre  veículos  e  pedestres  nas  ruas  Simplício
Mendes, Areolino de Abreu e Álvaro Mendes;

5.28 – Implantar o estacionamento rotativo de até 2 hs, onde será possível estacionar por um tempo
limitado, fomentando a circulação de pessoas e revitalizando o comércio no centro;

5.29 – Requalificar, revitalizar e readequar as calçadas e acessibilidade das ruas Coelho Rodrigues,
Paissandu,  Barroso  e  Avenida  Maranhão  com novos  passeios  e  rampas,  novas  pavimentações,
manutenção do asfalto, novos pisos intertravados, paisagismo, travessias elevadas, novas placas de
sinalização, novos bancos, lixeiras e iluminação em led;

5.30 – Promover programa de isenção e redução do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
para imóveis residenciais e comerciais no centro de Teresina;

5.31 – Criar o Centro Histórico de Teresina nas proximidades do Marco Zero da Praça da Bandeira
com a construção do Museu de Teresina,  Imperatriz Teresa Cristina e revitalização da praça da
Bandeira;

5.32 – Construir banheiros públicos de qualidade nas proximidades da Praça da Bandeira e Praça
Pedro II, levando conforto e bem-estar a todos os comerciantes, clientes, turistas e frequentadores
do Centro da Capital;

5.33  -  Destinar  prioritariamente  imóveis  vazios  da  União,  dos  Estados  e  dos  Municípios  para
operações urbanas oriundas da política de recuperação do centro;
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5.34 - Disponibilizar recursos financeiros e subsídios para a reforma e requalificação de edificações
das  áreas  centrais  degradadas,  por  falta  de  manutenção  ou  pela  desocupação  gradativa  pelos
proprietários ou inquilinos;

ORÇAMENTO
DIRETRIZES – Orçamento:

5.35 - Tornar públicas, transparentes e abertas todas as informações da administração municipal, os
indicadores da cidade e os dados orçamentários;

5.36 - Criar o portal do Orçamento Participativo;

5.37 - Promover a gestão participativa, envolvendo comunidade, profissionais de diversas áreas e
gestores públicos;

5.38  -  Reduzir  os  cargos  em  comissão  e  promover  concurso  público nas  distintas  áreas  da
Prefeitura, com o objetivo de melhorar a prestação de serviços ao cidadão;

5.39  –  Programa  Capacita  Servidor,  em  parceria  com  as  Universidades  Públicas  e  Privadas,
ofertando aos Servidores cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado;

DIRETRIZES – Governança:

5.40 - Estruturar equipe de auditoria interna voltada à verificação do cumprimento do papel da
administração municipal, assegurando a legalidade das ações adotadas e a responsabilidade fiscal,
social e ambiental do governo;

5.41 - Implantar programa de capacitação continuada e de valorização dos servidores, priorizando
aspectos ligados à qualidade no atendimento e mérito individual/coletivo;

5.42  -  Redefinir  o  modelo  de  planejamento  das  ações  a  serem  tomadas  pela  prefeitura,
oportunizando a participação popular nas decisões que mais afetam a vida das famílias, empresas e
demais instituições locais;

5.43 -  Desenvolver  programa voltado à  continuada aproximação entre  a  gestão  municipal  e  as
instituições de ensino e pesquisa, bem como com o setor produtivo local;

5.44 - Assegurar a equilibrada distribuição dos recursos a serem investidos nas diversas áreas da
cidade,  garantindo  a  redução  das  diferenças  regionais  existentes,  especialmente  quanto  à
infraestrutura colocada à disposição da população;

5.45 - Implantar sistema integrado de gestão dos processos licitatórios desenvolvidos no âmbito
municipal;
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5.46 - Implantar sistema de acompanhamento das atividades, projetos, programas e obras públicas;

5.47 -  Reestruturar  o  Portal  da Transparência  e  demais  mecanismos de prestação de  contas  da
administração municipal, com vistas a dar total transparência à ação do Poder Público, divulgando
as ações adotadas e os dados numéricos associados às mesmas;

5.48  –  Conectar  todos  os  órgãos  e  todas  as  Secretarias  implantando  o  Sistema  Eletrônico  de
Informações (SEI), com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos
administrativos eletrônicos, aumentando a eficiência administrativa e evitando filas em repartições
públicas.
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6. Eixo – INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E MOBILIDADE URBANA:

MÓVEL E DINÂMICA

A cidade que se movimenta e tem dinamismos próprios em suas regiões pede um governo que trate
as questões urbanas de forma igualitária,  sem privilegiar determinados bairros em detrimento a
outros, pois todos nos movimentamos e vivemos em um único espaço urbano, chamado Teresina.
Não podemos urbanizar e dar infraestrutura apenas a parte da cidade. Afinal, boas infraestruturas
asseguram melhor produtividade social, à medida que fazem o sistema urbano funcionar de maneira
adequada e sistêmica. Teresina é a 7ª capital brasileira com maior frota de veículos, a capital possui
43,24% da frota do Estado com 492.946 veículos, sendo a sua maioria automóvel (218.227), com
44,27%,  em segundo  lugar  estão  as  motos  com 36,20% (178.446),  em terceiro  lugar  estão  as
motonetas com 5,50% (27.112), em quarto lugar estão os ônibus com 1,00% (4.930) e 13,03%
(64.231) de outros como bicicletas, barcos, carroças, etc.  Soluções racionais tornam-se essenciais
para a produtividade urbana e a qualidade de vida.

MOBILIDADE URBANA

DIRETRIZES – Mobilidade Urbana

6.1 - Expandir e melhorar as ciclovias, ciclo faixas, corredores e faixas exclusivas de ônibus, rotas
de  transporte  coletivo,  faixas  de  pedestres,  abertura  e  duplicações  de vias  e  viadutos,  além de
implantar os motobox nos sinais de Teresina,  que facilitem integração entre bairros e o melhor
escoamento do trânsito;

6.2 - Instalar câmeras de monitoramento de segurança no transporte público coletivo;

6.3 - Expandir e requalificar abrigos (paradas) de ônibus e melhorar a sua iluminação;

6.4 - Requalificar e padronizar as calçadas, vias e parques, garantindo a sua acessibilidade para
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida;

6.5 - Ampliar os pontos de iluminação pública e trocar todas as lâmpadas existentes por lâmpadas
de led, além de viabilizar a instalação de pontos eletrônicos de captação solar, com placas/painéis
modernos de bateria durável que ficarão alocados nos postes públicos, garantindo o fornecimento de
luz às vias públicas por um custo reduzido;

6.6 - Criar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana dentro do Plano Diretor;

6.7 - Implantar a Política de Educação para o Trânsito e concluir as obras de mobilidades 
inacabadas ;

6.8 - Investir na implementação de melhorias para a engenharia de tráfego da cidade;

6.9 – Implantar linhas para o transporte alternativo em toda capital;
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6.10 – Finalizar a construção da Ponte sobre o rio Poty que ligará a Zona Leste e Norte/Centro,
unindo a Avenida Ulisses Marques à Avenida Marechal Castelo Branco que haveremos de ampliar
conforme previsto no Plano Diretor de Teresina;

6.11 – Reavaliar e reestruturar o Sistema INTHEGRA:

 Melhorar o conforto nas estações com banheiros e bebedouros;
 Todos os terminais devem ser espaços fechados para aumento da segurança (Segurança 

Privada) e agilidade na descida do alimentador em relação ao troncal;
 Aumentos imediato de 25% de ônibus novos nas linhas Alimentadoras, Interterminais e 

Troncais, inclusive com novas itinerários e paradas de ônibus nos bairros;
 Implantação imediata dos terminais de integração do centro (Praça da Bandeira e Praça 

Saraiva) e funcionamento do Terminal do Zoobotânico;
 Volta das Linhas Circulares: Rodoviária I e II, Universidade I e II e Corujão como Linhas 

Especiais;
 Fazer a Integração também entre terminais dos bairros (Linhas Interterminais); 
 Criar vagas de estacionamento para o comércio nas avenidas Barão de Gurguéia, Henry Wall

de Carvalho, Rui Barbosa, Miguel Rosa e Presidente Kennedy;
 Integrar o futuro Terminal de ônibus da Praça da Bandeira e com o terminal do metro no 

Shopping da Cidade;
 Modernizar do Sistema de Transporte Coletivo Intramunicipal oferecido aos moradores da

Zona  Rural  de  Teresina  aumentando  o  conforto,  reduzindo  a  idade  média  da  frota  e
implantando o Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

6.12 – Autorizar motocicletas a circularem nos terminais exclusivos de ônibus e táxis;

6.13 - Implantar as faixas exclusivas para motocicletas (motobox) nos sinais de trânsito da capital,
com objetivo de reduzir o índice de acidentes;

6.14 – Fomentar e incentivar o transporte por aplicativo, harmonizado com os taxistas em Teresina,
a fim de melhorar o trasporte na capitar bem como gerar emprego e renda;

URBANISMO E HABITAÇÃO

Em Teresina, estima-se que 95.000 famílias vivem em 280 áreas com imóveis informais, ou seja,
em áreas com irregularidades legais. As irregularidades vão desde a inexistência de escritura até as
invasões a loteamentos que foram criados à revelia da lei; ou não foram aprovados e registrados, ou
foram vendidos de forma ilegal.  As perdas com a dificuldade de regularização fundiária para o
município são enormes. Além de acentuar o crescimento desordenado e a infraestrutura precária da
cidade, acarreta enormes prejuízos econômicos, ao abrir caminho para a sonegação fiscal, fazendo
com que a União, Estados e Municípios deixem de arrecadar em tributos, como Imposto Predial e
Territorial  Urbano (IPTU), Imposto sobre a  Transmissão de Bens Imóveis  (ITBI) e Imposto de
Renda (IR). Também provoca perdas para o comércio e para o sistema financeiro, já que, sem o
documento  legalizado,  os  proprietários  não  podem  oferecer  os  imóveis  em  garantia  de
financiamentos, com dificuldades até para fazer cadastros e ter acesso a empréstimos e crediários. 
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Com o Novo Marco Legal, a Lei Federal 13.465 de 11/07/2017, houve uma desburocratização,
simplificação e agilidade no destravamento dos procedimentos da regularização fundiária urbana;
ampliou-se  a  possibilidades  de  acesso  à  terra  urbanizada  pela  população  de  baixa  renda,
promovendo o resgate da cidadania e aquecimento do mercado imobiliário, com novos registros de
imóveis e o crescimento econômico do Município.  Partindo-se deste novo marco legal o nosso
plano  constrói  uma  nova  política  de  regularização  fundiária  urbana  alicerçada  na  articulação
interfederativa,  na atuação em larga escala  e  na adoção desta  ação como base das  políticas de
habitação, infraestrutura e mobilidade urbana em Teresina.

DIRETRIZES – Urbanismo

6.15 - Criar um programa de urbanização nos aglomerados subnormais e nas áreas de risco;

6.16  -  Incentivos  fiscais  para  ampliar  as  áreas  permeáveis  das  construções,  evitando,  por
conseguinte, alagamentos e favorecendo o retorno das águas aos lençóis freáticos;

6.17 - Articular questões como espaço público, patrimônio histórico, transporte, meio ambiente e
desenvolvimento  urbano,  de  modo  a  transformar  Teresina  em uma cidade  “humanizada”,  com
qualidades funcionais e estéticas indispensáveis ao desenvolvimento harmonioso e ordenado;

6.18 - Elaborar projetos de urbanização (através de Concurso) e preservação das áreas verdes do
município, ainda sem uso definido, com intenso plano de arborização que contribuirá muito para a
melhoria do conforto térmico,  da paisagem e da qualidade de vida de determinadas regiões da
cidade;

6.19 - Elaborar planos de conservação da ambiência dos edifícios de interesse culturais tombadas,
oferecendo  assistência  técnica  ao  proprietário  para  elaboração  de  projeto  de  conservação  ou
restauro;

6.20 -– Reavaliar o estudo de impacto de vizinhança para empreendimentos localizados nas zonas
especiais de patrimônio paisagístico, histórico, cultural e arqueológico será obrigatório, mas NÃO
impeditivo;

6.21 - Criar e apoiar a formação de conselhos comunitários para a manutenção dos espaços públicos
urbanizados;

6.22 - Aproveitar os espaços subutilizados ou abandonados, que são um grande problema para a
qualidade de vida das áreas envoltórias, e ao mesmo tempo um grande potencial para a criação de
novas áreas verdes e espaços públicos de lazer, cultura ou para a prática de esportes (como baixios
de viaduto, rotatórias e canteiros). A implementação de novos usos para estes espaços contribui
ainda para a segurança da circulação de pedestres e para a eliminação de lugares ermos sujeitos ao
acúmulo de lixo ou usos indevidos;
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6.23 - Identificar antigas áreas industriais, atualmente desativadas ou subutilizadas, e reinserir na
dinâmica da cidade, atraindo novos investimentos através da requalificação de espaços públicos.

6.24 – Implantar uma infraestrutura verde de biovaletas - sarjetas permeáveis;

6.25 - Investir em parceria com o Governo Federal recursos para garantir o direito à assistência
técnica pública para o projeto, reforma e construção de habitação de interesse social assegurado
pela Lei 11.888/2008;

6.26 - Priorizar os Centros Urbanos nos Programas Habitacionais – trabalhadores necessitam residir
perto do emprego, evitando grandes deslocamentos;

6.27 - Inserir a habitação no Plano Diretor, como elemento vital dos centros urbanos e priorizar a
habitação social no zoneamento dessas áreas;

6.28 – Fortalecer a participação das comunidades diretamente interessadas no planejamento dos
novos programas, com transparência e acompanhamento do cidadão na sociedade;

6.29 – Envolver os promotores imobiliários nas discussões para viabilização de empreendimentos
sociais de qualidade (praças, habitações, academias ao ar livre), com boa localização e adequados às
condições de saúde, mobilidade urbana;

6.30 – Aplicar  compulsoriamente o IPTU progressivo como regra para  as  edificações  e  glebas
urbanas que não cumprem sua função social;

DIRETRIZES – Desenvolvimento Urbano Sustentável

6.31 – Criar a Lei municipal do ciclista, com pontos de bicicletários na cidade, pontos de apoio,
entre outros;

6.32 – Criar o mutirão permanente de limpeza urbana e saneamento básico, que consiga atingir a
todas microrregiões não atendidas atualmente;

6.33 – Instituir Campanhas de motivação/mobilização do comportamento sustentável dirigidas à
população;
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6.34 – Plano de Preservação das áreas  verdes  por meio de demarcações  e  monitoramento pela
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

6.35 - Incentivos fiscais aos automóveis menos poluentes, e as construções arquitetônicas ‘verdes’;

6.36 - Fiscalizar e selecionar materiais de obras e serviços públicos que sejam menos prejudiciais às
condições urbanas e ambientais da cidade;

DIRETRIZES – Habitação

6.37 - Instituir a política habitacional e fundiária em parceria com o programa Casa Verde Amarela
com meta de construção de 10 mil unidades habitacionais;

6.38  -  Promover  o  acesso  à  terra  urbanizada  com  a  utilização  de  vazios  promovendo  a
Regularização  Fundiária  em  loteamentos  clandestinos,  loteamentos  irregulares,  condomínios,
assentamentos e terrenos públicos, permitindo aos moradores buscar financiamento para melhoria,
reforma e ampliação de suas casas:

 Na zona Norte os Parque Wall Ferraz e Firmino Filho, Dandara dos Cocais e Vila Magnólia.
Na zona Leste, o Dom Avelar, o Parque Anita Ferraz e a Vila Meio Norte. Na zona Sudeste
os Residenciais Araguaia, Firmino Filho e Recanto dos Pássaros. Na zona Sul o residencial 
Betinho, Mestre Dezinho e o Parque Daguimar Mazza (entre outros);

 Os terrenos pertencentes à União, o Parque Universitário, e as vilas Madre Teresa, Padre
Cícero e Santa Tereza;

 Os Assentamentos Municipais Projeto Casulo (PCA) Alegria, PCA Salobro, PCA Campestre
Norte e PCA Tapuia.

6.39 – Promover o desenvolvimento econômico, ambiental e social das áreas que forem objetos de
regularização fundiária;

DIRETRIZES – Infraestrutura

6.40 - Auditar e Concluir as obras de infraestrutura inacabadas e planejar novas;

6.41 - Melhoria da malha viária existente na cidade com operação tapa buracos, recapeamento e
capeamento asfáltico;

6.42 - Planejar, junto à Águas de Teresina, a execução das suas obras com a qualidade necessária
evitando prejuízos à malha viária municipal e a resolução definitiva do problema da elevação dos
poços de visita;
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6.43  -  Mapear  e  planejar  a  ampliação  de  ações  e  investimentos  em  obras  de  pavimentação,
drenagem e na melhoria da malha viária da cidade, inclusive utilizando a tecnologia do pavimento
de concreto;

6.44 - Mapear e planejar a ampliação e melhoria de ações e investimentos na iluminação pública da
cidade;

6.45 - Reutilizar e revitalizar áreas abandonadas ou socialmente degradadas;

6.46 - Realizar convênio, com o setor de engenharia do Exército brasileiro, para execução, reforma
e pavimentação das principais vias de Teresina;

6.47 - Melhorar a estrutura da usina de asfalto de Teresina;

6.48 - Estimular a utilização de energias renováveis (solar);

6.49 -  Implantar  banheiros  públicos  fixos  nas  praças,  parques,  no complexo turístico  da  Ponte
Estaiada e nas avenidas de práticas esportivas de Teresina;

6.50 - Revitalizar o entorno do Mercado Central integrando as estruturas do Mercado com o futuro
Terminal de ônibus da Praça da Bandeira e com o terminal do metro e o Shopping Cidadão criando
um fluxo de comércio entre o Mercado Central e o Shopping, melhorando as condições de trabalho
de todos os empresários da área e conforto aos usuários e comerciantes;

6.51 – Cobrir o canal que corta a Avenida Prefeito Freitas Neto no bairro Mocambinho;

6.52 – Intervenções no Sistema Viário de Teresina:
 Alargamento da Via de Acesso à Usina Santana;
 Implantar  através  da  construção  da  Ponte  da  UFPI  o  Corredor  Norte/Leste  com  a

implantação da faixa exclusiva Norte-Leste ligando os Terminais de Integração Rui Barbosa,
Buenos  Aires,  Piçarreira  e  Santa  Isabel,  bem  como  as  universidades  UFPI  e  UESPI,
promovendo a integração das regiões;

 Realizar o prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco a partir do bairro da Primavera
até a nova ponte da UFPI;

 Ligar através de Via os bairros Mocambinho e bairro Jacinta Andrade;
 Viabilizar a construção dos Viadutos da Av. João XXIII com a Nossa Senhora de Fátima, do

Viaduto Av. João XXIII com a Av. Presidente Kennedy.

6.53 – Intervenções no Projeto Lagoas do Norte, implantando o Novo Projeto para o Programa
Lagoas do Norte II com requalificação urbana e acréscimo de áreas para turismo, gerando emprego,
renda e educação ambiental:

 Construção de novas escolas e creches municipais;
 Implantar um Centro de Apoio a Juventude, com ações voltadas ao esporte, cultura e lazer;
 Implantar um Centro de Negócios na região;
 Ampliar o Complexo Turístico Encontro dos Rios, com a reforma do Parque do Encontro 

dos Rios e construção de um mirante;
 Implantar uma Administração Pública Municipal no Complexo do Lagoas do Norte;
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 Urbanizar o entorno do Mercado São Joaquim;
 Urbanizar a Lagoa dos Oleiros, promovendo a realização de feiras e eventos;
 Ação de regularização fundiária, novo Loteamento nas áreas da Lagoa dos Oleiros, Lagoa 

da draga e Parque Brasil;
 Projeto ambiental e urbana do Canal Bom Jesus e da Lagoa do Mocambinho;
 Implantar melhorias no Abastecimento de Água nos bairros Aeroporto, Alvorada, Nova 

Brasília, São Joaquim, Matadouro e Aracape;
 Construir rede de tratamento e esgotamento sanitário;
 Reformar e melhorar a Estação de Tratamento de Esgoto do Pirajá.
 Implantar o sistema de esgotamento sanitário do Parque Alvorada;
 Finalizar a conclusão dos Projetos de Macrodrenagem: Lagoa dos Cachorros x Lagoa 

Cerâmica Poti; Lagoa Cerâmica Poti x Lagoa do Jacaré; Lagoa do Mazerine x Lagoa do 
Jacaré; Lagoa do Pantanal x Lagoa do Mazerine (saída na Jim Borralho); Rua Anísio Pereira
x Lagoa do Mazerine; Rua José Santana x Lagoa do Jacaré; e Comporta na Galeria.

MEIO AMBIENTE

O meio ambiente será tratado como questão estratégica e terá prioridade no nosso governo, sendo
reforçada a  sua importância  na escola,  por  meio da inserção do tema no currículo escolar.  No
entanto, o cuidado com o meio ambiente também nos remete a cuidar da cidade, especialmente em
áreas como: esgotamento sanitário, drenagem, educação ambiental, coleta seletiva, reciclagem e a
utilização de energias limpas.

DIRETRIZES – Meio Ambiente:

6.54  -  Rever  as  metas  e  exigir  o  cumprimento  integral  do  contrato  de  concessão  da  Águas
Teresina/Aegea Saneamento e Participações S.A, com vistas a garantir a incorporação de 02 novas
estações  de  tratamento  à  rede  do  sistema  integrado,  exigindo  a  regularização  da  situação  dos
esgotos clandestinos e ampliando de 31% para 50% a cobertura da rede de esgoto de Teresina;

6.55 - Realizar o tratamento para reúso das águas de drenagem urbana;

6.56 - Ampliar a rede de drenagem de águas pluviais, de competência do município, exigindo do
governo  do  Estado  que  seja  feita  a  dragagem dos  rios  que  cortam Teresina,  para  aumentar  a
capacidade de drenagem da cidade;

6.57 - Realizar auditoria nas obras da Galeria da Zona Leste e firmar compromisso de finalizar a
obra;

6.58 - Criar o Escola Ambiental, desenvolvendo um programa permanente de educação ambiental
para sustentabilidade;

6.59 - Implantar o Parque Floresta Fóssil com as estruturas já previstas no projeto como o Museu de
Paleontologia, plataforma de observação, trilhas e áreas de lazer e descanso;
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6.60 - Revitalizar e urbanizar os parques, lagoas e riachos da cidade;

6.61 - Reestruturar o programa de coleta seletiva e gestão de resíduo em Teresina, ampliando a
capacidade de recolhimento de lixo reciclável a ser processado com as cooperativas de catadores;

6.62 - Implantar, em parceria com a iniciativa privada, as cooperativas e associações de moradores,
usinas de reciclagem integral;

6.63 - Estimular à reciclagem do lixo no âmbito, comercial e dos grandes condomínios residenciais
da cidade;

6.64 – Implantar através parcerias público-privada uma Usina de Tratamento de Lixo na Unidade de
Tratamento de lixo de Teresina, onde o lixo será separado, através de uma coleta seletiva eficiente,
para ser direcionado à indústria que o transformará em novo produto ou para os aterros sanitários
quando não houver possibilidade de recuperação;

6.65 - Implantar através parcerias público-privada uma Usina de Reciclagem de Pneu na Unidade
de Tratamento de lixo de Teresina, onde a borracha obtida da trituração de pneus deverá utilizada
para o asfalto ecológico, o aço na siderurgia ou como matéria-prima para outros produtos e o nylon
na indústria têxtil;

6.66 – Promover programas de proteção aos Rios Parnaíba e Poty, aplicando as as políticas de
proteção das margens, no município de Teresina, através da conservação e replantio da vegetação
ciliar;

6.67 - Criar os Postos de Lavagem de Carros da Avenida Maranhão seguindo uma padronização,
com área para venda de produtos, espaços para alimentação, equipe permanente de limpeza e com
uma estrutura de coleta e tratamento dos resíduos produzidos pela atividade;

6.68 - Desenvolver uma política pública de incentivo a utilização de energias renováveis;

6.69 - Desenvolver aplicativo de denúncia referente a crimes ambientais;

6.70 – Fortalecer a fiscalização de queimadas através de fiscais e guarda municipal.
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7. Eixo – AGRICULTURA:

AGRICULTURA

O município de Teresina apresenta extensa zona rural, 80% de toda área do município é rural e 20%
centros urbanos, diferentemente do que ocorre nas demais capitais nordestinas e até brasileiras, por
este motivo necessita do devido planejamento para ocupação destas áreas com atividades agrícolas,
para evitar o crescimento desordenado e os impactos negativos decorrentes deste processo. Um
fator importante a destacar é que somente 3% de toda população do município habita a zona rural.
Todos os meses, 40 toneladas de frutas e verduras passam pela Nova Ceasa para abastecer lares e
empreendimentos teresinenses. Este contexto expõe um cenário previsível – o desabastecimento é
impossível  de  ser  neglicenciado  em  momentos  de  crises  como  greves  de  caminhoneiros.  A
dependência de produtos de outros estados afeta, em diferentes níveis, a vida da população. Os
estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Goiais, São Paulo, Minas Gerais e Paraná são responsáveis
94% dos produtos que aqui chegam.
O Programa de Horta Comunitária implantado pela Prefeitura Municipal de Teresina, em que pesem
os  referidos  30  anos  de  existência,  ainda  convive  com  problemas  que  limitam  uma  melhor
performance. Dentre estes: descapitalização; fragilidade no tecido associativo, com consequentes
prejuízos no que se refere a ações coletivas na busca de soluções para problemas de gestão da
produção/comercialização;  inobservância  de recomendações  técnicas  apropriadas,  resultando em
produtividade  inferior  ao  que  seria  possível  atingir;  pouca  diversificação  da  produção,  que  se
concentra  em poucas  hortaliças  folhosas  (coentro,  cebolinha  e  alface);  ausência  de  garantia  da
segurança  sanitária  do  produto  e,  mesmo,  precariedade  na  qualidade  sanitária,  não  atendendo,
muitas vezes, a exigências de consumo e de mercado; ausência de entrepostos que viabilizem a
recepção e a distribuição dos produtos oriundos da agricultura familiar, sobretudo, com vistas ao
atendimento da demanda gerada pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); alto
índice de violência urbana, com constantes furtos de produtos, equipamentos e danos às estruturas
de uso comum das hortas, como destruição de cercas e canteiros.

Constitui-se em um desafio político a superação da visão urbano urbanística sobre o rural, seja do
ponto de vista espacial/territorial, seja do ponto de vista socioeconômico e de políticas públicas. A
prefeitura  deve  aproveitar  a  baixa  densidade  demográfica  para  ocupar  a  zona  rural  de  forma
ordenada e planejada.

A prefeitura deve investir no empreendedorismo para aumentar a produção, utilizar a irrigação para
produzir em larga escala e sair da produção costumeira da agricultura familiar. O cooperativismo
tem dado muitos exemplos de que funciona, desde que a comunidade se fortaleça.
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DIRETRIZES – Agricultura:

7.1 - Estabelecer o zoneamento agroecológico e econômico da zona rural, incluindo o Plano de
Ordenamento Territorial de Teresina;

7.2 – PROGRAMA AGROTHE fomentar o agronegócio em Teresina com a cessão de uso das
áreas rurais  públicas que somam mais de 60 mil  hectares,  atraindo pequenos,  médios e grande
agricultores, tornando a cidade autossuficiente no abastecimento alimentar e gerando milhares de
empregos e oportunidades;

7.3 - Integrar a agricultura ao planejamento urbano de geração de trabalho, emprego e renda, de
abastecimento, de melhoria alimentar e nutricional, e de sustentabilidade ambiental;

7.4 – Fortalecer os produtores inseridos no Cinturão Verde com cessão de áreas pertencentes ao
município, perfuração de poços artesianos, implementos e máquinas agrícolas, financiando sistemas
de irrigação e facilitando acesso de linhas de créditos produtivos;

7.5  –  Criar  mais  hortas  comunitárias,  campos  agrícolas  periurbanos  para  atender  famílias  em
condições de pobreza em bairros, vilas e favelas com infraestrutura para produção e transporte dos
produtos aos centros urbanos;

7.6 -  Levantar e identificar o potencial  produtivo das comunidades da Zona Rural de Teresina,
produtos  de  artesanatos,  produtos  alimentícios  (culinária)  produtos  silvestres,  doces,  compotas,
produção  cultural,  entre  outros.  Fomentando  os  processos  organizativos  em  sistemas  de
cooperativos e ou associativos, e nas práticas da Economia Popular e Solidária;

7.7 – Criar um Plano de Assistência Técnica e capacitação aos produtores rurais de Teresina em
parceria com as Universidades Federal, Estadual e Emater;

7.8 – Fomentar os produtores de plantas medicinais, ornamentais e produção orgânica;

7.9 – Estimular  através  de campanhas  e  isentivos  fiscais  a preferência  por parte  de feirantes e
consumidores por produtos locais;

7.10 - Promover feiras de ruas (feiras de artesanatos e agricultura familiar) em pontos estratégicos
para aumentar as oportunidades de renda alicerçadas em um dos pilares da economia urbana, além
de construção do Galpão da  Agricultura  Familiar  na  Ceasa,  dando a oportunidade  ao  pequeno
produtor local de competir com produtos de fora do estado;
7.11 – Fomentar aos produtores as demandas de suplementação alimentar e nutricional do Programa
de Alimentação Escolar e outros programas sociais locais, o que abre a possibilidade de compra
direta governamental de produtos oriundos das hortas comunitárias;
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7.12 – Fomentar a oferta regular de produtos ao Exército em Teresina;

7.13 – Fomentar a criação do Polo Leiteiro, do Polo Criação de Aves, do Polo Criação de Ovinos,
Caprinos, Bovinos e Suínos, do Polo do Mel e do Caju em Teresina através de incentivos fiscais e
oferta de terras para estas  atividade;

7.14 - Apoiar a produção agropecuária e unidades de industrialização para o aproveitamento de
matéria prima local;

7.15 - Fomentar o desenvolvimento de tecnologias agropecuárias e agroindustriais, por meio da
articulação com Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa.

7.16 –  PROJETO VILA DO POTY fomentar nas águas dos rios Poty  a piscicultura em grande
escala  através  de  tanques-rede  por  meio  das  associações  e  cooperativas  de  pescadores,  com a
capacitação e treinamento de produtores e o fornecimento de tanques-rede e ração para os primeiros
ciclos de criação em parceria com órgãos Federais e Estaduais;

7.17 - Modernizar e ampliar a Unidade de Compostagem de Teresina;

7.18 – Recuperar a Malha Viária Asfáltica e Vicinal da Zona Rural: Campestre Norte (Zona Rural
Leste);  Assentamento  Tapuia  (Zona  Rural  Leste);  Boa  Hora  /  Esperança  (Zona  Rural  Norte);
Boqueirão / Cajaíba (Zona Rural Leste); Fazenda Soares (Zona Rural Norte); Baixão do Carlos
(Zona Rural Leste); Laguna (Zona Rural Leste); Laguna / Santa Luz (Zona Rural Leste); Rodoanel /
Lagoa dos Afonsinhos (Zona Rural Leste); Avenida Niconor Barreto (Clube Ultraleve) / Árvores
Verdes (Zona Rural Leste); Árvores Verdes / Cacimba Velha (Zona Rural Leste);
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8. Eixo – CULTURA E TURISMO:

CULTURA

É o que representa  um conjunto de tradições,  crenças  e costumes de  uma determinada região,
levando assim a sociedade ao fortalecimento de suas origens com tradições trazidas de gerações.
Toda cultura é a construção de um povo com o passar do tempo e levado de geração em geração,
com um único objetivo; perpetuar os costumes da região, sendo que é aquilo que molda o caráter do
indivíduo perante o meio social, levando em conta também costumes passados como vestimenta,
musicalidade, gastronomia e dança. 
Dentre todos esses aspectos de um povo deve-se fazer um juízo de valor para determinar aquilo que
realmente  possui  um  valor  pedagógico  e  possui  utilidade  para  as  próximas  gerações  e  para
humanidade. É preciso determinar dentre esses conceitos aquilo que permite ao indivíduo erguer-se
acima do seu próprio meio sociocultural, determinar aquilo que sua falta levaria ao empobrecimento
do homem. Pensando nesse resgate, que apresentamos os seguintes projetos:

DIRETRIZES – Resgate Teresina e suas manifestações artísticas

8.1 – MUSEU DE TERESINA “TERESA CRISTINA”;

8.2 - Proporcionar o resgate da história de Teresina no intuito de retomar para a sociedade os seus
valores, a origem, seus planejamentos e até mesmo o conceito de sua construção. Hoje menos da
metade  da  população  sabe  de  onde  surgiu  o  nome  da  cidade,  seus  criadores,  os  primeiros
construtores e até mesmo que Teresina tenha sido uma cidade planejada para se transformar na
capital do Piauí;

8.3  -  Estimular  através  da  secretaria  da  cultura,  um  mapeamento  de  manifestações  artísticas
voltadas para as comemorações tradicionais culturais de Teresina, para promover a realização de
eventos em diferentes meios de entretenimento, levando ao cidadão, experiências na área da cultura,
com diversos temas, como: Bumba meu boi, reisado, quadrilhas juninas, lendas da cidade como
Cabeça de Cuia, Porca do Dente de Ouro, e Zabelê, que são exemplos do tradicionalismo cultural
de Teresina e que, ao longo dos anos, foram deixados de lado;

8.4 – Facilitar  o acesso das produções artística e Audiovisuais a  Lei  A. Tito Filho concedendo
incentivos fiscais para a realização de Projetos Culturais;

8.5 – CARAVANA CULTURA levar cultura aos bairros de Teresina, fomentando os artistas locais
em um circuito cultural que leve anualmente cultura para todos os bairros urbanos e Zona Rural;

DIRETRIZES – Cultura na Escola, Museu de Artes e Drive-in

8.6 - Levar o resgate cultural para dentro da sala de aula;

8.7 - Envolver alunos e professores, incentivando-os para as manifestações artísticas e culturais;

8.8 - Propor às escolas municipais a realização de eventos culturais, com premiações através de
instituições parceiras, para os melhores projetos propostos;
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8.9  -  Realizar  parcerias  público-privada  de  investimento  na  construção  e  gestão  do
empreendedorismo de um museu para valorizar os artistas locais, nesse espaço poderá funcionar
também o museu da fotografia que seria destinado para receber exposições fotográficas tanto de
artistas locais quanto de artistas convidados.

8.10  -  Realizar  parcerias  público  privado  de  investimento  na  construção  e  gestão  do
empreendedorismo de um Drive-in que será destinado aos amantes do cinema;

8.11 – Criar as Salas de Cinema Popular nos bairros Dirceu, Mocambinho, Santa Maria da Codipi,
Promorar e integrar o Teatro do Boi e o Centro Artesanal na Praça Pedro II; 

DIRETRIZES – Universidade da Música e Semana de Artes de Teresina

8.12 - Formar uma parceria junto a casa da cultura para levar a população cursos de técnicas vocais,
instrumentos musicais e etc.;

9.13 - Fornecer junto ao projeto minha primeira orquestra, capacitação infantil para instrumentos
musicais clássicos, com a finalidade de levar e expandir a música erudita;

9.14 – Promover apresentações escolares com o intuito de levar ao projeto dentro das escolas na
finalidade de recrutar dentre os alunos do munícipe, futuros instrumentalistas;

9.15 - Incentivar o artista teresinense nas áreas da música,  teatro e dança.  Evento voltado para
população;

9.16 - Levar lazer para população com o intuito de fazê-los conhecer nossos artistas locais;

9.17 - Geração de renda para o pequeno ambulante que terá a liberdade do livre comércio de levar o
seu produto para o público local;

DIRETRIZES – Primeiro Livro, Primeira Orquestra e Festival de Gastronomia

9.18 - Incentivar e apoiar o novo escritor através de concursos culturais onde os vencedores serão
premiados com a publicação de livros;

9.19 - Realizar uma comissão organizadora para julgar dentro dos critérios que serão repassados,
quais serão os vencedores do concurso;

9.20  -  Criar  e  um  festival  gastronômico  em  Teresina  com  o  intuito  de  incentivar  o
empreendedorismo da cidade, valorizando a cultura da gastronomia promovida dentro de eventos
voltados para a população teresinense.

9.21  -  Incentivar  a  criança  com  cursos  voltados  para  música  erudita,  no  intuito  de  preparar
futuramente para compor a orquestra sinfônica de Teresina.
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DIRETRIZES – Feira nas Praças e Escola de Artes

8.22 - Potencializar o desenvolvimento da economia criativa através da revitalização das praças dos
bairros com a finalidade de promover entretenimento por meio de apresentação de shows, com
artistas piauienses, garantindo com que se torne mais conhecido em âmbito local e valorizando a
cultura da cidade, além de criar renda para as comunidades locais;

9.23 - Disponibilizar barracas de alimentação para apoiar o micro empreendedor local para que
possa ter o aumento de sua renda, garantindo assim mais um meio de sustento para a sua família; 

9.24 - Além da cultura, lazer e entretenimento, o projeto revitaliza praças tem como objetivo gerar
um aumento na economia criativa local, levar renda para o trabalhador do bairro e tornar as praças
um ambiente familiar onde o cidadão possa ter um momento de lazer junto com amigos e famílias.
O principal intuito de ocupação desses locais é impedir o consumo e venda de drogas, afastando
delinquentes e a vulnerabilidade de jovens e adolescentes;

9.25 - Construir um apoio junto a Casa da Cultura de Teresina para a criação de uma escola de artes
cênicas no intuito de agregar artistas do cinema, teatro, dança e artistas circenses;

9.26 - Fortalecer a amostra de artes nos teatros municipais de Teresina;

9.27 - Patrocinar artistas locais, via Secretaria da Cultura e Turismo, criando o Plano Anual de Artes
a  fim de realizar  anualmente  a  avaliação dos  projetos  artísticos  a  serem cumpridos  através  de
normas estabelecidas em edital;

DIRETRIZES – Chapada do Corisco, Réveillon e Carnaval

9.28 - Ampliar o Festival Chapada do Corisco, modelando-o por categoria musical, estabelecendo
premiações como forma de incentivo artístico e desenvolvimento da economia criativa;

7.29 - Reestruturar a festa de réveillon com o objetivo de centralizar o turismo na capital, evitando
evasão de moradores para o interior e gerando mais renda para cidade; 

9.30 - Fazer parceria com produtora de shows e eventos;

9.31 – Manter viva a festas carnavalescas de Teresina,  premiando e apoiando o Carnamirim,  o
Corso, os Blocos de Rua, o Festival de Marchinhas a fim de revitalizar as tradições familiares;

9.32 - Descentralizar da prefeitura o corso de Teresina, voltando-o as suas origens;

9.33  -  Colocar  o  corso  na  data  específica  do  carnaval  com  o  objetivo  de  incentivar  que  o
Teresinense permaneça na cidade;
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DIRETRIZES – Cajuína

9.34 - Criar o Festival da Cajuína a fim de resgatar sua história e determiná-la como o patrimônio
cultural da cidade de Teresina;

9.35  -  Promover  parcerias  com  produtores  locais,  com  o  intuito  de  organizar  uma  feira  para
revendas e degustações da cajuína; 

9.36 - Abrir concurso público para preenchimento de cargos no quadro de pessoal de carreira para a
Secretaria Municipal de Cultura;

9.37 - Modernizar, ampliar e equipar as bibliotecas públicas Municipais;

9.38 - Finalizar o Museu de Imagem Som de Teresina;

9.39  -  Titular  Mestres  da  Cultura  com  o  título  de  “Tesouros  Vivos  da  Cultura  Teresinense”
premiados anualmente através de concurso;

9.40  -  Criar  um  programa  de  restauração,  preservação  e  divulgação  do  patrimônio  histórico,
paisagístico e artístico municipal;

9.41 - Desenvolver o espírito empreendedor dos profissionais da área, por meio de tornando-os mais
aptos a ampliar o potencial de economia criativa em suas ações;

9.42 - Promover festivais de humor fazendo uso dos teatros municipais (Projeto Salão de Humor);

9.43  -  Criar  o  Centro  de  Referência  da  Capoeira,  sendo  um  espaço  para  a  dinamização  das
atividades relacionadas a capoeira de Teresina, preservando a sua memória e catalogando os seus
bens culturais (material e imaterial);

DIRETRIZES – Turismo

9.44 - Fortalecer a cadeia produtiva do turismo;

9.45 – Realizar  concurso público para bacharéis  em turismo com implantação de um plano de
cargos, carreiras e salários para estes profissionais;

9.46 - Incrementar a articulação entre a cadeia do turismo e outras cadeias produtivas, visando gerar
novos negócios e rotas turísticas locais;

9.47 - Incentivar e atrair a implantação de novas redes de hotéis;

9.48 - Garantir a segurança dos principais pontos turísticos de Teresina;

 52



9.49 -  Criar  o  circuito  turístico  voltado à  observação  do patrimônio  histórico  arquitetônico  de
Teresina (Museu, Praça, feiras e mercados, Teatros etc), destacando os pontos turísticos e culturais
da cidade;

9.50 - Estimular o turismo esportivo em Teresina, criando competições de rua e eventos nacionais;

9.51 - Urbanizar e criar uma praça cultural na Avenida Maranhão, devolvendo ao teresinense um
dos mais belos pontos turísticos da cidade;

9.52 – Implantar piers às margens do rio Poty para exploração de passeios turísticos e com estrutura
de bares e restaurantes;

9.53 - Revitalizar o Balneário Curva São Paulo, na Zona Sudeste, ofertando créditos pelo Banco
Popular  aos  comerciantes,  melhorando  a  infraestrutura  dos  quiosques,  dos  banheiros  públicos,
fortalecendo  segurança  dentro  e  fora  do  balneário,  câmeras  de  videomonitoramento,  oferta  de
cursos de capacitação e reciclagem para os permissionários e realizar eventos públicos, artísticos e
esportivos nas dependências do balneário;

9.54 - Tornar Teresina a capital nacional das quadrilhas com apoio as organizações locais;

9.55 – Colocar no calendário Turístico da cidade o Festival Moto Teresina com apoio e patrocínio
da Prefeitura;

9.56 - Melhorar a infraestrutura dos equipamentos turísticos, bem como, ampliar a sinalização e a
acessibilidade, criando os centros de atendimento ao turista no Parque Estação da Cidadania, Teatro
04 de Setembro,  Igreja  São Benedito,  Complexo Turístico da Ponte Estaiada,  Museu do Piauí,
Parque Zoobotânico de Teresina e Parque Ambiental Encontros dos Rios, Casa da Cultura, Teatro
do Boi, Palácio da Música;

9.57 - Realizar campanhas sistemáticas de promoção do destino turístico de Teresina, no mercado
doméstico e internacional, em parceria com o trade turístico local;

9.58 - Fortalecer as vocações turísticas da cidade de Teresina, voltadas ao turismo sustentável e
familiar,  de  modo a  combater  à  exploração  de  crianças  e  adolescentes,  integrando a  produção
cultural de base comunitária e associativa.
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10. Eixo – ESPORTE E LAZER:

ESPORTE E LAZER

10.1 – Aplicar no mínimo 1% do orçamento na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

10.2  -  Construir  o  Centro  Olímpico  de  Teresina  que  ofertará  diversas  modalidades  esportivas:
Atletismo, lutas, esportes de campo, quadra, pista e esportes aquáticos, com toda a infraestrutura
necessária  para  formar  e  preparar  atletas,  com  departamento  médico  dotado  de  enfermaria,
fisioterapia, psicologia, odontologia e nutrição, bem como, refeitórios e alojamentos;

10.3 – Implantar o Programa Ciclo Olímpico, a fim de planejar e preparar atletas para participarem
dos jogos olímpicos com estabelecimento de parcerias com as federações olímpicas para viabilizar a
seleção municipal de atletas de alto rendimento;

10.4  –  Estabelecer  parcerias  com entidades  de  esporte  amador  não olímpicas  com objetivo  de
incentivar e fomentar a prática de esportes em Teresina;

10.5 – Implantar o Projeto Caça Talentos: selecionar atletas do infantil ao infantojuvenil que se
destaquem nas diversas modalidades esportivas e prepará-los para competições; 

10.6 – Construir a Trilha Ecológica de Teresina saindo da região do encontro das águas em direção
a curva São Paulo com espaço para caminhadas e ciclismo;

10.7 – Implantar o Programa Teresina Saudável: o Projeto visa estimular e apoiar as atividades
físicas e esportivas amadoras orientadas por educadores físicos, nos espaços públicos de lazer de
competência municipal; 

10.8 - Implantar o Programa “Praça de esporte e lazer”, em todos os bairros, visando estimular a
prática esportiva e cultural na ocupação dos espaços públicos de lazer;

10.9 - Ampliar e tornar eficiente o Bolsa Atleta municipal com objetivo de fomentar o esporte e
garantir que o atleta e seu Técnico possam se dedicar com exclusividade ao esporte que práticam e
participe das competições;

10.10 - Implantar estações de atividade física em praças públicas e comunidades rurais de Teresina,
inclusive  com  equipamentos  adaptados,  proporcionando  acessibilidade  para  o  uso  de  idosos  e
pessoas com deficiência;

10.11 – Reativar o Troféu Destaque Esportivo de Teresina para atletas, técnicos e desportistas que
contribuíram para o desenvolvimento do esporte na capital;

10.12 - Estimular o esporte paraolímpico, adaptando equipamentos esportivos nos espaços públicos
e  exigindo  da  organização  dos  eventos  esportivos  (apoiados  pela  Prefeitura)  a  inclusão  das
categorias  pessoas  com  deficiência,  além  de  elaborar  o  calendário  municipal  de  competição
paraolímpica;
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10.13 - Promover anualmente a Maratona de Teresina, como seletiva da São Silvestre, estimulando
a  prática  esportiva  e  o  turismo,  inserindo  a  cidade  no  calendário  nacional  de  grandes  eventos
esportivos;

10.14 -  Fortalecer  o  campeonato  de  futebol  de  Bairros,  ampliando  a  quantidade  de  categorias
esportivas, além de apoiar as ligas esportivas de futebol nos bairros;

10.15- Implantar as escolinhas de futebol nas comunidades, inclusive na zona rural, apoiando as já
existentes, com a construção e reforma dos espaços públicos destinados ao desenvolvimento dessas
atividades;

10.16 – Implantar o Projeto Viver é Lutar para desenvolvimento de atividades de lutas marciais nas
praças e parques municipais;

10.17 – Criar o Palácio dos Esportes com o objetivo de abrigar todas as Federações Esportivas do
Município;

10.18 – Revitalizar o bairro Vale do Gavião com construção em terreno da Prefeitura de espaço com
quadra de esportes, pista de corrida e caminhada;

10.19 – Construir em terreno da prefeitura praça com área para esportes no bairro Morada Nova;

10.20 – Repassar através de convênios aporte financeiro as federações devidamente regularizadas e
oficiais (Sistema Olímpico), a fim de garantir o desenvolvimento do esporte em nossa capital.
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DIMENSÃO - Prefeitura Transparente: 

É a dimensão que prima pelo fortalecimento da gestão no fiel cumprimento de boas práticas. De
acordo com a Constituição Federal de 1988, existem diversos direitos que os cidadãos possuem e
que têm uma natureza autoaplicável. Um deles é o direito de receber informações sobre os órgãos
públicos além de atos e registros administrativos do próprio governo. Essas informações podem ser
de natureza pessoal, coletiva e de interesse geral. 

O Prefeito foca diretrizes para questões relacionadas a todas as dimensões administrativas, de modo
que as ações do seu governo busquem sempre atingir os 100% de transparência, atendendo, assim, a
Lei de Acesso à Informação em portais da Transparência. Essa meta, nos dias atuais, está bastante
facilitada pelo advento da internet.

Para o Gestor Municipal, a transparência é importante porque atua como ferramenta para a eficiên-
cia da gestão pública e os portais atuam na facilitação da comunicação com o cidadão. “Desta for-
ma, fica claro para a população que iremos gerir os recursos públicos com responsabilidade e, espe-
cialmente com seriedade, administrando de forma transparente”.

Sendo assim, nossa diretriz para a transparência na gestão é: 
COMBATE A CORRUPÇÃO
Estabelecer procedimentos e rotinas voltadas a prevenção de atos de corrupção;

Investir em campanhas, para engajar a opinião pública na luta contra a corrupção, não só incenti-
vando a denúncia de atos de corrupção, mas também conscientizando a população dos danos sociais
e individuais decorrentes dessa prática;

Aperfeiçoar  a transparência institucional  como variável  permanente tanto da formulação de po-
líticas como na relação da prefeitura com a sociedade, de modo a ampliar e melhorar os instrumen-
tos de controle e fiscalização disponíveis. 

Finalizando o nosso plano, assumimos o compromisso de:  fazer de Teresina uma cidade mais
humana, justa e repactuar a relação do poder público com a população. Cuidar das pessoas e abrir a
prefeitura, fazer dela parceira do cidadão e entidades públicas e privadas. Focar nossa política como
instrumento para humanizar a cidade, para que seja transparente em todas as ações praticadas com
foco nos eixos estratégicos aqui propostos, com direitos assegurados e serviços dignos para todos,
priorizando sempre os mais carentes.

Teresina Acima de Tudo, Deus Acima de Todos!

Major Diego Melo
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