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Este Plano de Governo tem como objetivo 

destacar as ações a serem executadas no 

exercício 2017 / 2020, pelo Governo Municipal 

do Partido da Mobilização Nacional _ PMN 33 

do Município de Paulistana – PI, Gederlânio 

Rodrigues de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

PAULISTANA – PI - 2016 



EQUIPE DE PRE – CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO: 

PRE - CANDIDATO A PREFEITO DE JACOBINA DO PIAUÍ – PI PARA O 

EXERCICIO 2017 / 2020: 

Gederlânio Rodrigues de Oliveira 

PRE - CANDIDATO A VICE PREFEITO DE JACOBINA DO PIAUÍ – PI PARA O 

EXERCICIO 2017 / 2020: 

 Vanderlei Raimundo de Carvalho 

 

COLIGAÇÃO:  

 “É HORA DA MUDANÇA”. PMN, PT, PMDB, SD e PTN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato GD – Gederlânoi 

Rodrigues de Oliveira para a administração municipal de Jacobina do Piauí no 

período 2017 / 2020. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a 

partir de coleta de dados e reuniões sobre o assunto. Que possibilitou a coleta e 

análise de informações preciosas para a concepção de novas soluções para a 

cidade no médio e longo prazos, soluções que levarão a cidade a atingir um 

posicionamento compatível com a sua importância no estado, País e mundo. 

O Plano de Governo aqui delineado contemplam objetivos e projetos 

ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão uma administração 

extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das 

necessidades dos Jacobinenses. Com a Presença constante do Prefeito junto à 

população, se compromete a liderar, com ainda mais motivação e empenho para o 

desenvolvimento de Jacobina do Piauí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - CONCEPÇÃO GLOBAL EM TORNO DO PAPEL DO GOVERNO MUNICIPAL 

DE JACOBINA DO PIAUÍ NA INTERFACE COM OS PROBLEMAS DO PIAUÍ, DO 

BRASIL E DO MUNDO.  



 

O desafio da sociedade civil e dos Estados nacionais no mundo passa 

necessariamente pelo enfrentamento e superação do modelo de desenvolvimento 

fundado em combustíveis fósseis para um modelo baseado na sustentabilidade 

econômica, social e ambiental. Isto quer dizer que a busca da equidade social 

deverá estar articulada com um modelo de economia que inclua aquela parte da 

sociedade mundial excluída dos benefícios da terceira revolução científica e 

tecnológica em curso, preservando as condições necessárias de habitabilidade no 

planeta.  

Este é um objetivo que só pode ser enfrentado se houver uma cooperação 

sistemática entre sociedade civil e governos fundada em uma nova concepção de 

governabilidade que tem na governança o fio condutor de governos que formulam, 

decidem e executam ouvindo e contando com a colaboração da sociedade civil, 

entendida como aquela parcela organizada da população.  

Um novo governo para Jacobina do Piauí - PI “afinado” com esta concepção de 

gestão do poder público, necessariamente deverá afirmar em seu plano de governo 

o compromisso com a instituição de mecanismo legais que permitam a perfeita 

parceria entre governo e sociedade civil em ações relacionadas à problemática de 

saúde, educação, segurança, Assistência Social, saneamento básico, geração de 

emprego e renda, cultura e meio ambiente entre outras. Só uma ação conjunta de 

governos e sociedade civil poderá enfrentar os macros problemas relacionados à 

busca da sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

 



II – OBJETIVO GERAL-  

Estabelecer diretrizes e estratégias para execução do Plano de Governo do 

Município de Jacobina do Piauí, que contemple as soluções para os problemas da 

população de forma democrática, garantindo o desenvolvimento integrado e 

sustentável, no contexto do Piauí, do Brasil e do mundo. 

 

III – OBJETIVOS ESPECIFICOS / ESTRATÉGIA OPERACIONAL BÁSICA  

soluções para os problemas da cidade composto pela Secretaria de Planejamento e 

Secretários das diversas pastas do Governo.  

 Identificação dos problemas, ordenar por temas e prioridades.  

e 

Projetos, visando atender as necessidades da população em cada comunidade 

segundo suas prioridade. 

 

Jacobinense; 

 

s 

municipais; 

 

padrão de qualidade em todas as regiões da cidade; 

 Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas publicas municipais, 

estaduais e federais; 

 Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e 

acompanhamento para toda a máquina municipal. 

 

 

 

 

 

 



 IV – PROGRAMAS, PROJETO E AÇÕES DO GOVERNO 

4.1 - PROGRAMA PARA A ÁREA DA SAÚDE  

assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à 

expectativa da população.  

filosófica do programa e visando uma atuação centrada na valorização da saúde 

(prevenção). 

 

aparelhagens existentes para a saúde superando a burocracia pública em relação à 

recuperação e reposição de equipamentos e instalações. 

 Integração com o governo federal, estadual para a expansão da rede municipal 

de atendimento à saúde, de forma coordenada, para as comunidades mais distantes 

da sede.  

de atendimento à saúde facilitando a forma de marcação.( Modernizar o sistema de 

atendimento); 

Apoiar e fortalecer os programas do Ministério da Saúde. 

 

 

Implementar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede de 

saúde ou farmácia básica.  

idades Básicas de Saúde 

e nas comunidades.  

Reestruturar da Vigilância Sanitária. 

 

Instituir a educação permanente de (Secretário e Coordenadores) e servidores( 

Agentes de Saude, de endemias, técnicos de enfermagens, Enfermeiros entre 

outros  do órgão central e das unidades de saúde, objetivando a melhoria da 

coordenação das ações, e a prestação dos serviços de forma humanizada e com 

qualidade.  



s para melhorar a infra-estrutura das unidades de saúde do 

município  

Ampliar a Assistência em cada Unidade Básica de Saúde..  

da saúde. 

Captar recursos para academia de saúde; 

Promover uma atenção maior a saúde da mulher e do homem. 

 

Ampliar as equipes do PSF; 

– NASF  

Fonoaudióloga oftalmologista entre outros.); 

Mutirões para procedimentos cirúrgicos coletivos e ambulatoriais; 

 Programa Saúde na Escola; 

 

Criar o centro de fisioterapia; 

apoiar a Saúde ocular; 

Saúde auditiva; 

Ampliar a saúde bucal;  

Criar um local específico para laboratório. 

 

4.2 - EDUCAÇÃO  

desenvolvimento de valores éticos.  

modo que ele contemple as necessidades, especificidades e decisões das escolas.  

garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem restrição.  

com a formação permanente e a valorização dos educadores, a reorientação 

curricular e os métodos de avaliação como aspectos indissociáveis do processo 

educacional 



Ampliar o acesso a creches, através da construção de novos prédios, no locais 

com maior numero de crianças ( Localidades: Jurema, Chapada, etc). 

 Almentar a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios de acesso 

democrático e transparente, promovendo a permanência dos alunos e 

desenvolvendo esforços pela ampliação gradual da oferta.                        

s escolas de tempo integral em ênfase nos conceitos 

de cidadania, democracia, sustentabilidade e responsabilidade social. 

iar e fortalecer os programas do governo federal, como Brasil Alfabetizado, 

Mais Educação, EJA Municipal, PENAIC, Projovem Campo Saberes da Terra, entre 

outros.  

assegurando sua qualidade e prazos de entrega.                                                            

os da rede municipal. 

 

segurança, da cidadania, paz social, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e 

outras.                                                                                                          

jovens e adultos. 

 Ampliar e qualificar os atuais projetos e programas escolares com Bibliotecas 

escolar, Laboratórios de Informática entre outros.  

 Ampliar os recursos tecnológicos nas escolas. 

zir novos métodos pedagógicos e investir em capacitação e treinamento 

toda comunidade escolar do corpo docente. 

 

Cursos técnicos em diversas área. 

 o transporte para estudantes do IFPI. 

Criar uma república em picos e Teresina para estudantes que necessitam. 

 

4,3 – ASSISTÊNCIA SOCIAL  

federal, estadual e municipal para ampliar o atendimento às pessoas em situação de 

vulnerabilidade.  



Social eficiente em toda a cidade de Jacobina do Piauí. 

comunidade e as igrejas, sindicatos, associações como parceira na construção de 

uma sociedade mais justa e igualitaria.  

programas de transferência de renda, visando à emancipação das famílias. 

talecer os Conselhos, Conferencias, Fóruns de Assistência Social como 

espaço de democratização acessível para todos. 

desempenho de suas ações. 

 de Centros de Referência da Assistência Social 

(Cras) para atender a demanda do município priorizando as regiões de maior 

vulnerabilidade. 

Ampliar a estrutura física recursos materiais do Centro de Referencia da Assistencia 

Social – cras. 

lhoria e a humanização do atendimento no Centro de Referencia 

da Assistência Social - CRAS, assegurando uma postura de atenção e cuidado que 

responda efetivamente à expectativa da população.  

a Social (Creas). 

programas educativos, socioculturais e de lazer, utilizando espaços públicos, 

quadras esportivas e outros logradouros públicos ociosos. 

e Bem com a Vida na Melhor Idade para promover 

orientação e prática de atividades físicas, como caminhadas, entre outros em 

parceria com as demais secretarias. 

4.4 - JUVENTUDE / CRIANÇA E ADOLESCENTE  

Social, Cultura, Educação, 

Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a prevenção e a atenção à 

família. 

 

 



recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta de serviços à criança, ao 

adolescente e às suas famílias.  

a todas 

as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, exploração 

sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente.  

-educativas em meio aberto para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações voltadas 

à permanência e ao sucesso na escola.  

Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e projetos 

municipais/regionais de atendimento protetor à criança e ao adolescente vítima de 

violência e ao adolescente em conflito com a lei, em parceria com a Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos. 

 

4.5 - MULHERES E POLÍTICA DE GÊNERO 

 humanizado e de qualidade às mulheres em 

situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência 

contra as mulheres.  

atendimento às vítimas.  

ver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a 

reestruturação da vida das mulheres que sofreram violência doméstica.  

4.6 - TERCEIRA IDADE  

ofertas de serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento específico 

aos que estão em situação de vulnerabilidade.  

vizinhas  para maior concentração de pessoas idosas.  

ização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às 

suas necessidades e direitos.  

 

4.7 - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  



verno federal de forma 

integrada às políticas e programas locais para pessoas com deficiência, 

descentralizando a oferta dos serviços.  

 

 com este 

segmento.  

deficiência. 

 

 4.8 - AGRICULTURA 

ores rurais do município; 

 

animais de pequeno porte. 

 

Construir um parque de exposição de pequenos animais e realização de feiras 

municipal; 

(cursos, treinamentos, oficinas, palestras, etc.) ao 

produtor rural em parceria com o sindicato e cooperativos. 

uma associação municipal especifica de ovino e caprino 

 agropecuária 

 

 

nsperção Municipal – SIM. 

 

 

 

4.9 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

e Segurança Alimentar e Nutricional, 

articulando a política de segurança alimentar e nutricional com a política de inclusão 

social, a economia solidária e o desenvolvimento econômico.  



s 

necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas municipais das 

regiões mais carentes da cidade.  

de parceria com fornecedores e produtores de gêneros alimentícios.  

realizar a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.  

Promover cursos de capacitação no processamento de alimentos a fim de criar 

renda para populações carentes. 

 

4.10 - INFRAESTRUTURA  

 

 

 

rro Alto São Pedro ao Centro); 

 

 

pipa; 

barreiros; 

 

Curral de Baixo); 

 

 de aulas. 

Alto São Pedro 

 

 

lidade Maria 

 

4.11 - CULTURA  

 

 



 

azer com gincanas, campeonatos esportivos, premiação e 

orientações sobre saúde. 

 

jacobina com um lugar que realize sonhos de quem nasceu na cidade de quem 

escolheu passar por um dia, um mês ou uma vida inteira. 

secretarias e etc. 

taleçam a diversidade cultural com 

indispensável para a convivência democrática, o respeito entre os cidadões e a paz 

social. 

nossa cidade. 

 no sábado dia da feira da cidade. 

 

 

 

 

 

 Aniversario da cidade  

 São João 

 07 de setembro 

 Dia do evangélico 

 Padroeiras do município  

 Dia das Mães 

 Dia dos pais 

 Dia das crianças 

 Dia do agricultor  

 

4.12 - ORDEM PUBLICA E SEGURANÇA 

 



 (Policia, Conselhos Assistência Social, Saúde, 

Educação entre outras) de apoio a criança e adolescente visando o cumprimento do 

Estatuto da Criança e Adolescente na proibição de venda de bebidas alcoólicas, 

armas e outros produtos para menores de 18 anos.  

desrespeito à convivência, procurando agir coletivamente nas comunidades. 

Cobertura de vigilância eletrônica; 

Policiamento: cidade e interior com RONDA; 

4.13 - SANEAMENTO BÁSICO  

 

 urbana e rural do 

município.  

Incentivar a coleta seletiva do lixo na cidade e zona rural. 

integrado ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e ao sistema estadual.  

construção de aterros sanitários e o incentivo a cooperativas de reciclarem do lixo. 

4.14 - MEIO AMBIENTE 

Idéias para uma Política Ambiental para Jacobina do Piauí:  

Os debates históricos dos últimos 40 anos apontam para a promoção do 

desenvolvimento com sustentabilidade. Os caminhos estão contidos na Agenda 21, 

da Convenção do Clima, da Biodiversidade, da Desertificação, a Carta da Terra, e o 

acordo sobre florestas, daí derivam para as cidades, a aprovação e implementação 

da Agenda 21, diferentemente dos partidos ditos de esquerda que optam pelo 

orçamento participativo a Agenda 21 é ser um grande diferencial para políticas 

públicas sustentáveis: recuperação de áreas degradadas e arborização da cidade 

principalmente na periferia que padecem de um ambiente natural saudável , aqui 

com ampla participação popular; promoção da Educação Ambiental em todo rede de 

ensino municipal e centro verde irradiador para toda população de boas práticas; 

Promoção nas regiões insulares do Turismo de base comunitária, inserindo toda 

população ribeirinha na construção desse mecanismo e inclusão econômica, tendo 

outeiro e mosqueiro como projeto piloto; Criação do Orçamento Verde em Jacobina 

do Piauí, com recursos destinados a essas políticas ambientais. Criação do Fórum 

Municipal sobre Mudanças Climáticas, para debate e construção de ideias para 

subsidiar o executivo municipal na construção de políticas públicas do clima para 



proteção das populações mais vulneráveis: que estão nas ilhas, as margens da baia 

e próximos a canais, com estratégia de captação de recursos no fundo clima e fundo 

Amazônia; Criação dos bairros verdes em Jacobina do Piauí, começando pela 

cidade velha onde alguns setores podem ser fechados ao transporte, principalmente 

a veículos pesados, ônibus e caminhões com recuperação de região portuária a 

exemplo do Rio de janeiro. E por fim a implementação da Bolsa Verde às 

populações vulneráveis. Para atender a esses pressupostos prevê-se a execução 

dos seguintes programas e projetos:  

 Incentivar a construção de uma consciência ecológica e ambiental.  

 escolas como: meio ambiente. Civismo. 

Proteção à criança, adolescentes e idosos. Educação em saúde. Segurança no 

trânsito.  

-Estímular a criação de redes sociais e governamentais para que as boas 

práticas de proteção ambiental, social e de geração de emprego e renda se estenda 

por todo municipio. 

conservação utilizando plantas do nosso bioma caatinga e plantas frutiferas.  

Jacobina do Piauí: cidade verde.  

 

relativas à defesa do meio ambiente e da vida como um todo.  

4.15 - TRANSPORTE E TRÂNSITO  

crianças em idade escolar e adultos em geral, ou seja, pedestres, condutores e 

passageiros.  

ama de segurança para o pedestre, inclusive no entorno 

das escolas.  

4.16 - HABITAÇÃO  

financiamento e ações em parcerias ministério das cidades como programa Minha 

Casa Minha Vida entre outros..  

Urbano, que deverá definir ações de curto, médio e longo prazo, por meio da 

participação cidadã.  



Nacional de Habitação.  

4. 17 - ESPORTE E LAZER  

Incentivar a pratica de Esporte, promovendo oficinas e aulas das diferentes 

modalidades esportivas, em áreas para atividades corporais ao ar livre, além de 

quadras, poliesportivos e campos esportivos.  

 na rede de escolas municipais. 

democratizar o uso dos campos destinados à sua prática.  

e futebol da cidade, como o Campeonato Jacobinense 

de futebol amador. E campeonatos/torneios nas comunidades. 

 

o estádio. 

 

 

 

 4. 18 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA  

 

 micro empreendedores, através de atividades educacionais, em 

parceria com SEBRAE e demais órgão competentes. 

de pequeno porte  

4.19 - DEMOCRACIA E CIDADANIA  

Conselhos de Políticas Públicas e Criação de Comissões e Conselhos 

necessários.  

r a participação e o controle da sociedade civil organizada na execução 

do orçamento municipal. 

s como forma de prestação de contas para a 

comunidade 

4. 20 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO  

r e manter o patrimônio municipal tombado. 



recursos obtidos dos Governos Federal e Estadual.  

4.21 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  

representante.  

 

 

ra Municipal de Jacobina do 

Piauí e demais órgãos públicos.  

”  


