ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO
MENSAGEM DO EXECUTIVO

Abertura do Ano Legislativo 2019: mensagem do Executivo

Senhor presidente da Câmara de Vereadores, Hugo Victor Saunders
Senhores membros da mesa diretora
Senhoras vereadoras e senhores vereadores
Senhores e senhoras secretários, secretárias, coordenadores e
coordenadoras municipais
Jornalistas
Amigas e amigos picoenses
“Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres” (Salmos 126:3).
É com essa manifestação de reconhecimento a Deus, pelo auxílio, pelo
favor e pelos benefícios, que apresentamos esta mensagem ao Poder
Legislativo, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal. Estamos alegres,
caros legisladores, porque conseguimos concluir o ano de 2018 com
avaliação positiva: alcançamos o equilíbrio financeiro, fundamental
para uma gestão eficiente, e pudemos avançar, investir, realizar mais
obras e serviços. E, graças a isso, “tendo pois, esperança, usamos de
muita ousadia no falar” (2 Coríntios 3:12).

Dois mil e dezoito foi um ano desafiador em muitos aspectos, senhor
presidente. Com receitas, muitas vezes, reduzidas, tivemos que reunir
esforços para contornar situações desagradáveis e conseguir dar
continuidade ao trabalho e realizar uma boa gestão. O equilíbrio financeiro
conquistado garantiu isso, a continuidade dos investimentos.

Em todos os bairros de nossa cidade, o trabalho de iluminação pública,
frentes de limpeza, pavimentações de ruas e estradas, reformas e
construção de escolas, praças e unidades de saúde garantem mais
qualidade de vida aos picoenses. Com a aplicação adequada dos
recursos públicos, estamos crescendo a cada dia, com obras, que, hoje,
fazem parte da nossa rotina.

Senhores vereadores e senhoras vereadoras, um aspecto fundamental
na nossa administração diz respeito à preocupação que temos com o
servidor público. Sabemos o quanto o pagamento em dia é importante,
é legal, é obrigatório. Em 2018, alcançamos o equilíbrio financeiro e
atualizamos a folha de pagamentos dos servidores da Educação e
da Saúde, graças ao planejamento e ao controle de gestão. E, desde
então, temos cumprido integralmente, muitas vezes, honrando muito
antes do prazo.

Além da atualização salarial, conseguimos convocar mais aprovados
no último concurso e ampliar o número de servidores efetivos no
Município. Dos 442 aprovados, 326 já estão trabalhando e mais 15
classificados, totalizando 341 convocados até o momento. Com isso,
estamos cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, atendendo às
recomendações do Ministério Público quanto à redução do número de
servidores contratados e à sua substituição por efetivos, e respeitando o
nosso quadro de pessoal.

E não fica por aí. Com essa dinâmica administrativa, além do pagamento
em dia, conseguimos a valorização profissional. Aprovamos a lei
direcionada aos agentes comunitários de saúde, garantindo
incentivo financeiro à categoria. Sabem o que isso representa?
Representa a realização de um sonho para a categoria e para a gestão.

Também realizamos a valorização dos profissionais que atuam na
Procuradoria, com a aprovação do Plano de Cargos, Salários e
Carreira dos Procuradores do Município.

Dessa forma, a capacidade de planejamento e controle financeiro aliada
ao reconhecimento sobre o trabalho dos servidores tem sido uma
estratégia imprescindível na nossa gestão pública municipal. Resultado
do trabalho conjunto das secretarias de Planejamento e de Finanças, da
Controladoria, Contabilidade e Procuradoria.

E junto a isso, a preocupação com a transparência das arrecadações e
dos investimentos realizados diariamente, mudando a vida do cidadão
comum, com obras em todos os bairros. Afinal, uma gestão eficiente se
faz com transparência. Hoje, Picos está entre os municípios mais
transparentes do estado do Piauí. Para ser mais preciso, ocupamos a
décima segunda posição, entre os 224 municípios piauienses, de acordo
com o Ministério da Transparência e a Controladoria-Geral da União.
Esse resultado revela que atendemos às exigências legais e cumprimos
com o ato da transparência, exigido pelo Tribunal de Contas do Estado
do Piauí e pelo Ministério Público Estadual e Federal e, mais que isso,
respeitamos cada cidadão, cada morador, cada contribuinte de nossa
cidade.

SAÚDE

No âmbito da saúde, o equilíbrio financeiro da secretaria garantiu o
pagamento dos servidores e fornecedores em dia, sempre com a
preocupação de mostrar, em audiência pública, a transparência na
aplicação dos recursos.

Com recursos próprios, promovemos uma transformação positiva no
SAMU. Renovamos a frota de veículos, com aquisição de novas
ambulâncias, reestruturamos o prédio por completo, fizemos uma
reorganização administrativa para garantir mais agilidade e qualidade no
atendimento. Com todas as adequações necessárias, conseguimos o
retorno dos recursos federais para melhor funcionamento desse serviço,
que é tão importante para nossa população.

Toda a rede odontológica está em pleno funcionamento, das unidades
básicas de saúde ao tão aguardado Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO). Com isso, podemos oferecer tratamento gratuito
de casos mais complicados de saúde bucal. Acrescentamos, ouvintes
desta sessão, que um dos nossos projetos é fazer com que o CEO
funcione nos três turnos – manhã, tarde e noite.

Ano passado, realizamos outras obras importantes, como a reforma e
ampliação dos serviços do Pronto Atendimento Infantil Municipal
Frei Damião, o PAIM. Para cuidar melhor das nossas crianças,
requalificamos o pronto atendimento. Hoje, o PAIM conta com
enfermagem, observação, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, além de
vacinas, triagem neonatal e atendimentos pediátricos.

O CAPS AD, hoje, funciona em sede própria. O Centro de Atendimento
Psicossocial Álcool e outras Drogas, CAPS AD, agora está tem local
amplo, com mais salas para mais comodidade aos nossos usuários e
servidores.

Picos ganhou mais três academias de saúde na Avenida Beira Rio, bairro
Coahb e Morada do Sol.

Fizemos, também, a manutenção de toda rede física da atenção básica,
além do abastecimento com remédios e insumos em toda rede de saúde.

EDUCAÇÃO
Desenvolvimento humano se faz com saúde e com EDUCAÇÃO, caros
vereadores. A Escola Tia Dorinha Xavier foi um sonho realizado. A
primeira escola do Conjunto Habitacional Luiza Gomes de Medeiros, o
Morada Nova, já iniciou suas atividades e tem capacidade para atender
350 alunos na educação infantil, ensino fundamental I e II e educação
para jovens e adultos. Essa obra vem com uma emoção a mais, porque
educação faz a diferença na vida das pessoas, dá chance de mudanças,
oferece oportunidades.

Além da construção dessa escola, realizamos outras atividades
realizadas em 2018:
 SALIVAG
 1° Soletrando nas escolas
 Ampliação das turmas de Maternalzinho
 Palestras nas escolas (dengue, racismo, tabagismo, higiene
bucal...)

 Ampliação da Academia Municipal Estudantil de Letras de Picos,
Amelp, Escola de Fátima do Piauí
 III Caminhada Ecológica (projeto desenvolvido durante todo ano,
como forma de incentivar os alunos a cuidar do meio ambiente)
 Agentes do Cecane (Centro Colaborador em Alimentação e
Nutrição Escolar) aprovam alimentação escolar da Seme
 Entrega

de

livros

didáticos

(distribuídos

em

47

escolas,

beneficiando mais de 2.000 crianças).

JUVENTUDE

O Cursinho Municipal José Bispo é um projeto consolidado. Com o
esforço conjunto dos nossos alunos, da nossa equipe e dos melhores
professores de nossa cidade, conseguimos aprovações em grandes e
reconhecidas instituições do Piauí e, quiçá, Brasil, trazendo novas
perspectivas aos nossos jovens. Em 2018, alcançamos 40 aprovações.

Na última semana, tivemos mais boas novas. Quatro alunos do cursinho
José Bispo tiraram notas acima de 900 pontos na redação do Exame
Nacional do Ensino Médio - Enem. Entre os destaques estão os alunos
José Carlos Leal de Moura, Paula de Rocha Soares, Daiane Lima de
Oliveira, que tiraram 920 pontos e Isabella Silva de Brito de Sousa que
tirou 900, quando a nota máxima era mil. E, após a primeira chamada do
Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, já obtivemos 23 aprovações nos
mais diferentes cursos, como Enfermagem, Direito, Farmácia, História,
Pedagogia, Letras, Ciências Biológicas, Administração, Física, dentre
outros.

ESPORTE

Incentivamos o esporte, com reforma e manutenção das quadras nos
bairros; a instalação do projeto de base no Estádio Municipal Helvídio
Nunes e do projeto da escolinha de futebol do bairro Belo Norte, com
entrega de fardamento e cestas básicas aos jovens atendidos e aos
familiares. Realizamos o Campeonato Intermunicipal e o Campeonato
Picoense de Futebol Amador.

Além disso, fizemos parceria em atividades desenvolvidas, como passeio
ciclístico alusivo ao festejo de Gameleira dos Rodrigues; apoiamos
projetos voltados ao futebol e futsal feminino, ao vôlei e a campeonatos
de bairros.

SHOPPING DO POVO

Uma das grandes obras que Picos ganhou no último ano foi o Shopping
do Povo. Reunimos 100 pontos de vendas, com produtos variados, em
um ambiente limpo, arejado e com estrutura, que oferece muito mais
conforto para vendedores e clientes. O shopping atende Picos e cidades
vizinhas, contribuindo para nossa economia.

Nossa preocupação sempre foi fazer com que o projeto fosse sucesso.
Instalamos internet gratuita, levamos o ponto de parada das vans
intermunicipais para o local, realizamos campanhas com sorteio de
prêmios para compradores e vendedores e fizemos a climatização do
ambiente. Toda uma reunião de esforços para garantir movimento no
local.

INFRAESTRUTURA
Graças ao equilíbrio financeiro, fizemos investimentos em iluminação
pública, tirando do papel obras esperadas há cerca de 30 anos, como a
da Avenida Simão Sirineu, no bairro Pantanal. Foram mais de R$400 mil
aplicados.

Merece destaque também a obra da BR 316, da Avenida Severo Eulálio
ao bairro Belo Norte, um investimento de meio milhão de reais, que deu
uma nova visão a uma das principais entradas de nossa cidade.

Implantamos um sistema de iluminação de qualidade no acesso ao
Conjunto Habitacional Lousinho Monteiro, o que levou mais segurança
às pessoas, beneficiando todos os moradores do bairro. Além disso,
realizamos com frequência a manutenção e reposição de lâmpadas nas
zonas urbana e rural.

Com isso, meus caros, nós aplicamos todo o recurso arrecadado em 2018
pela COSIP/FUMIP e demos retorno palpável sobre a contribuição mensal
da nossa população. Investimento na ordem de mais de nove milhões
de reais aplicados diretamente em obras e projetos de iluminação
pública nos bairros.

Aliado a isso, a cidade fica cada vez melhor com investimentos em
infraestrutura. Vários bairros ganharam calçamento. Destacamos aqui
o Belo Norte, Emaús, Aerolândia, Morada do Sol, Pedrinhas, Cipaúba,
Ipueiras, Junco, Conduru. Obras assim fazem a diferença na vida dos
picoenses, porque evitam doenças, poeira e lama e, assim, a vida vai
melhorando na nossa cidade.

E nesse aspecto, uma obra de infraestrutura que muito fez a diferença foi
a galeria no bairro Malvinas, um sonho daqueles moradores que
conviviam com esgoto a céu aberto. Eles ganharam muito em qualidade
de vida.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Na

assistência

social,

demos

continuidade

aos

projetos

e

descentralizamos os serviços prestados. Agora, a Secretaria de
Assistência Social atende no Centro Administrativo e também no Piauí
Shopping.

CULTURA
No campo da cultura, realizamos projetos, como o Valorizar, cuja
finalidade é valorizar o trabalho dos artistas locais. Incentivamos o lazer,
com a realização de eventos que já estão no calendário do município, mas
também iniciamos outros, como o Reveillon da Beira Rio, o primeiro
evento festivo desse tipo em Picos. E foi um completo sucesso de público.

FINANÇAS
Quanto a Secretaria de Finanças, fizemos uma reorganização
administrativa e também em termos de estrutura, com reforma do espaço,
para mais qualidade na prestação de serviços. O cidadão já pode ter
acesso ao IPTU online. Além disso, foi promulgada a lei que oportuniza o
contribuinte inadimplente a se regularizar junto ao fisco municipal.

2019: condições para avançar
Sabemos, meus amigos e amigas, o quanto é difícil consolidar o
equilíbrio, especialmente, em um contexto em que o país, como um todo,
vivencia situações de crise econômica, política e até moral. Não é à toa
que essa palavra soa de forma tão comum neste momento. Além do
cumprimento de regras legais, o equilíbrio passa pela constância, pela
estabilidade, pela firmeza do trabalho de gestão. Com ousadia, prudência
e harmonia, equiparamos o ano de 2018 e chegamos a 2019 com
condições apropriadas para seguir em frente com uma palavra de ordem:
AVANÇO. “Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz
o Senhor; planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma
esperança” (Jeremias 29:11).

O cuidado da gestão é a certeza de que a administração é uma atividademeio, cuja finalidade é o bem-estar do cidadão picoense. Continuamos
com esse projeto por este e pelo próximo ano, com ESPERANÇA DE
AVANÇAR no trabalho e nas ações em todos os setores. Porque hoje
temos a possibilidade de investir e avançar mais em nossa gestão e nas
próximas.

Passemos, então, aos projetos para 2019, alguns já iniciados logo no
primeiro mês do ano. Um projeto de sucesso e que trouxe grandes
benefícios aos picoenses foi o Impacto Sertão Livre, abrangendo
atendimentos de saúde, jurídicos, cursos profissionalizantes e eventos
culturais, logo nos primeiros dias de janeiro.

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
 Já demos o reajuste salarial de 3,43% aos servidores aposentados,
em respeito ao trabalho prestado por nossa cidade durante anos. E
também reajustamos os salários dos professores da rede de ensino
municipal em 4,17%.
 Em junho, realizaremos nova convocação de concursados para
somar ao nosso quadro de pessoal.

SAÚDE
 Na saúde, colocaremos em funcionamento o prédio da UPA, com
vários serviços.
 Em parceria com o Sesc e Fundação Maria de Carvalho Santos,
traremos uma unidade móvel (carreta) equipada com aparelhagem
de ponta, para realizar exames de mamografia e citopatologia
(prevenção) em mulheres da nossa cidade. esse serviço ficará na
nossa cidade por trinta dias.
 Continuaremos investindo em infraestrutura.
 Instalaremos mais academias de saúde nos bairros.
 E faremos em março a conferência municipal de saúde.
 E vamos continuar nossa luta para desentravar a aguardada obra
do Hospital Regional de Picos.

EDUCAÇÃO
 Este

ano,

alcançamos

resultados

satisfatórios

no

exame

classificatório do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Piauí, IFPI. Ao todo 11 alunos da Rede Municipal
de Ensino foram aprovados nos cursos de Administração,
Eletrotécnica e Informática.
 Com recursos próprios do município, a Prefeitura Municipal de Picos
por meio da Secretaria Municipal de Educação está realizando
reformas em mais de 15 escolas da Rede Municipal de Ensino
com o intuito de melhorar o ambiente escolar para receber os
alunos. Entre os trabalhos desenvolvidos estão:

retelhamento,

pintura, forro, gesso, piso e construção de muros como forma de dar
mais segurança aos alunos.
 Salão de Livros do Vale do Guaribas (VII edição).
 Monitoramento do PME.
 Formações com os gestores (BNCC, PPP, Regimento Interno,
Fortalecimento dos conselhos).
 Ano da Prova Brasil.
 Calendário aprovado pelo CME.

INFRAESTRUTURA
No FUMIP, para o ano de 2019 temos a seguinte programação:
 expansão da rede de iluminação pública para o bairro Aroeira do
Matadouro;

 expansão da rede de Iluminação para o conjunto habitacional
Lousinho Monteiro;
Com essas duas ações, todos os bairros de Picos vão ter acesso ao
iluminado ao centro da Cidade.
 Realizaremos também a expansão da rede de iluminação do bairro
Ipueiras ao povoado Umari.
 Investimento na troca de luminárias comum por luminárias de LED
no centro da cidade e alguns bairros;
 Além do serviço continuado de manutenção de todo o Parque de
Iluminação Publica do Município de Picos

Revitalização de praças públicas, por meio Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos.
 A proposta é de que todas as praças devam ser atendidas. E a
primeira a entrar nas reformas foi a Praça Manoel Inácio, no bairro
Canto da Várzea, além de melhorias nas praças Dirceu Arcoverde,
praças do Sagrado Coração de Jesus, da OAB, do bairro Ipueiras e
da Catedral.
 Este ano, faremos também uma grande reforma da Praça Josino
Ferreira e da Praça Félix Pacheco, no Centro da cidade.
 Revitalização da sementeira também está no programa.

Calçamento
 Já estamos trabalhando na Vila dos Soldados
 Recuperação no conjunto habitacional Lousinho Monteiro
 Estaremos também em Malhada Grande.

Muros de arrimo
 A Secretária Municipal de Obras está recuperando muros de arrimo
espalhados pela cidade. São pelo menos quatro bairros mais
contemplados: São José, Paroquial, Aerolândia e Lousinho
Monteiro.

LIMPEZA PÚBLICA
 Estamos intensificando a frente de limpeza nos bairros. Mais de
40 homens estão nas ruas de nossa cidade diariamente. Estamos
intensificando os serviços de coleta, capina e manutenção em
nossa cidade. Vias limpas, saúde ambiental e qualidade de vida.

TRÂNSITO
 Faremos a revitalização da sinalização horizontal já dia 18 de
fevereiro, Investimento de R$500 mil;
 Temos projeto de implantação de dois bicicletários, nas academias
de saúde das avenidas Severo Eulálio e Beira Rio;
 Projeto de construção de uma parada de ônibus climatizada na
Praça Josino Ferreira;
 Estamos em fase de elaboração de um projeto que oferte carteiras
nacionais de habilitação para pessoas carentes. Em breve
divulgaremos os critérios e como será realizado;
 Está pronta a Zona Azul Digital. Efetivaremos o funcionamento
nestes primeiros meses ainda.

CULTURA
 Este ano, já realizamos eventos importantes, como o Encontro
Paramotor de Picos, com reconhecimento nacional.

 E já temos outro evento marcado para iniciar no dia 15 deste mês:
a Exposição de Carros Antigos.
 Além do carnaval, que, este ano, vai ser grande, e de outras
festividades e projetos que serão continuados.

FINANÇAS
 Estamos ampliando a descentralização da administração municipal.
Este ano, colocaremos um ponto de atendimento da Secretaria de
Finanças no Piauí Shopping, assim como da Secretaria de Turismo,
Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia.
 Estamos realizando a renovação de alvarás para segurança dos
empreendedores e também do consumidor;
 Continuaremos o trabalho de recadastramento imobiliário dos
bairros, haja vista que esse trabalho é contínuo, pois , o município
cresce a cada dia.
“A esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus derramado em
nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Romanos 5:5)

Muito obrigado!

Pe. José Walmir de Lima
Prefeito Municipal de Picos

