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Este relatório constitui-se como o terceiro produto relativo ao contrato da 

Latus Consultoria como empresa de assessoria no processo de revisão e 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Segundo o documento Plano Diretor Participativo - guia para a elaboração pelos 

municípios e cidadãos – editado pelo Ministério das Cidades em 2005 - “diferente do 

processo tradicional de construir diagnósticos, a atividade de ‘Ler a cidade’ não é leitura 

exclusiva de especialistas, e pressupõe olhares diversos sobre uma mesma realidade.”  

Através destes “olhares diversos” objetiva-se identificar: expectativas, desejos e 

intenções dos cidadãos locais em relação a sua cidade. Para isto, cada município deve 

construir metodologia própria, adequada a sua realidade e que potencialize a participação 

cidadã. A síntese deste processo – a Leitura Comunitária – é parte constituinte da Leitura da 

Realidade Municipal e, neste sentido, sua elaboração deve estar prevista no planejamento 

global do processo e articulada às demais ações relacionadas à compreensão do contexto 

urbano e territorial local.  

O Município de Teresina ao organizar o Processo de Revisão e Atualização do Plano 
Diretor se propôs a desenvolver a Leitura Comunitária a partir de duas estratégias 
complementares: uma virtual e outra presencial. Ambos processos foram vinculados à ação 
governamental Teresina Participativa. Trata-se de instrumento no qual a população é 
convidada a participar das decisões do governo municipal sobre a melhor forma de se 
pensar o futuro em suas obras e serviços e que inclui em sua pauta, os debates e decisões 
sobre o Plano Plurianual – PPA e Plano Diretor – PDOT. 

Através da ação Teresina Participativa o Município pretende utilizar distintos meios 
para sensibilizar e envolver a sociedade civil.  Para que a população possa participar de 
forma virtual, utilizará o aplicativo COLAB.  

Já a estratégia presencial teve como marco principal a realização do FORUM 
TERESINA PARTICIPATIVA, evento cujos resultados apresenta-se no presente relatório.  
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2. O FORUM TERESINA PARTICIPATIVA 

 

O FORUM TERESINA PARTICIPATIVA ocorreu nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2017, na 

FIEPI - Federação das Indústrias do Estado do Piauí. 

Segundo os coordenadores do evento, 

O Fórum Teresina Participativa é um momento de reflexão, discussão e 

planejamento da cidade para os próximos anos. Um evento democrático para 

discutir a revisão e a atualização do Plano Diretor de Ordenamento Territorial 

(PDOT), Lei N° 3.558/2006, e a elaboração do Plano Plurianual-PPA, projeto de lei 

que define onde serão aplicados os recursos da Prefeitura
1
. 

Sua programação contou com conferências iniciais, as quais abordaram temas 

importantes para a reflexão proposta sobre a cidade. Posteriormente, os trabalhos se 

desenvolveram através de grupos de trabalho os quais se aprofundaram nos seguintes 

temas: 

 Inclusão social; 

 Qualidade de vida; 

 Sustentabilidade ambiental; 

 Produtividade econômica; 

 Governança. 

 

Ao final dos trabalhos, o evento contou com uma atividade de encerramento, quando 

os grupos compartilharam os seus avanços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Disponível em: http://teresinaparticipativa.com.br 
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FIGURA 01 – NOTÍCIA SOBRE O EVENTO 

 

Fonte: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/Populacao-e-Prefeitura-discutem-propostas-para-o-

PPA-e-Plano-Diretor/14484 
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2.1. CONFERÊNCIAS DE ABERTURA: 

Para trazer mais elementos aos debates, o FORUM TERESINA PARTICIPATIVA contou 

com conferências iniciais. Tais conferências sensibilizaram os presentes sobre temas 

relevantes a partir de distintas abordagens. A seguir apresenta-se a programação e uma 

síntese dos temas tratados. 

 

Dia 26 de Abril:  

 Teresina criada para ser rica – proferida por Raimundo Caminha, pós-graduado em 

administração e tecnologia, ex-funcionário e hoje Consultor do Banco Mundial; 

 Teresina para as pessoas: realizações e novos desafios – proferida por Firmino Filho, 

Mestre em Economia, professor da Universidade Federal do Piauí e Prefeito 

Municipal de Teresina.  

 

A conferência de Raimundo Caminha – a qual, de forma instigante se chamou: 

“Teresina criada para ser rica” – apresentou um importante resgate histórico da evolução de 

Teresina desde o seu núcleo inicial. Destacando trechos de manifestações do então 

Presidente da Província, José Antônio Saraiva, professor Caminha enfatizou os aspectos 

estratégicos que orientaram a fundação do núcleo planejado para se tornar a nova capital do 

Estado. Estratégia esta que alcançou sucesso, segundo o professor, na medida em que 

viabilizou a Província e a sua capital a qual, através de um rápido crescimento, alcançou a 

posição de polo regional.  

Após este resgate histórico, professor Caminha iniciou sua reflexão crítica sobre a 

cidade na atualidade, apontando o que ele chamou de: “problemas desestruturantes”. Nesta 

reflexão salientou que nos anos 60 houve a redução da pujança da capital, quando o preço 

das matérias primas da região foi reduzido. Destacou ainda a perda da navegabilidade do Rio 

Parnaíba e a consequente ampliação da importância das rodovias. Segundo Caminha, 

Teresina perdeu competitividade econômica e acabou não buscando novas soluções, como 

outras cidades fizeram. Como grandes desafios atuais para o desenvolvimento de Teresina, o 

professor apontou as mudanças climáticas – e a consequente elevação térmica -  e a questão 

da economia local. Sobre esta, o professor indicou a necessidade de explorar as vocações 

econômicas locais e apontou a necessidade de investimentos na área de marketing, como 

uma estratégia de elevação da autoestima da população.  

Prefeito Firmino Filho fez conferência que tratou de muitos temas relacionados 

diretamente ao plano diretor e ao planejamento urbano. Inspirado em literatura urbanística 

contemporânea, o prefeito discorreu sobre a “Teresina para pessoas”. Tratou do processo 
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histórico de estruturação das cidades, destacando que os núcleos urbanos “venceram” 

(referindo-se ao esvaziamento do campo). “Porque as cidades deram certo?” – segundo o 

prefeito, para os economistas, as cidades “deram certo”por apresentarem uma alocação 

mais eficiente das pessoas. A proximidade gera fertilidade de ideias e consequentes 

inovações.  

Seguindo nesta linha de raciocínio, o prefeito apontou algumas das mazelas urbanas 

contemporâneas – resultado do processo de urbanização brasileiro, afirmando que o Século 

XXI deve enfrentar um passivo deixado pelo Século XX. O grande desafio é construir uma 

cidade para população já residente. Destaca neste sentido, a questão da drenagem e da 

infraestrutura de água e esgoto. Salienta ainda uma pauta urbana contemporânea que 

envolve: segurança pública e a mobilidade urbana. Quanto à mobilidade urbana, o prefeito 

ressaltou a oportunidade de se trabalhar com a valorização do pedestre, com espaços 

públicos qualificados e aptos para o andar a pé. Segundo ele, a cultura do carro é 

insustentável pois as cidades se tornam caras para serem mantidas. Por isso a importância 

da priorização de transportes coletivos e alternativos. A exclusão social gerada pelo 

espraiamento da cidade, também foi um dos temas abordados.  

 

Dia 27 de Abril: 

 Novos instrumentos da política Urbana com participação do setor privado – proferida 

por Heloísa Proença, arquiteta e urbanista, funcionária pública de carreira e 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São 

Paulo; 

 A cidade que temos – proferida por Washington Bonfim, Doutor em Ciência Política, 

professor da Universidade Federal do Piauí e Secretário Municipal de Planejamento e 

Coordenação da Prefeitura Municipal de Teresina; 

 Teresina Participativa: Agora também é com você – proferida por Jhamille Almeida, 

arquiteta e urbanista, administradora de empresas, funcionária pública de carreira e  

Secretária Executiva de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Teresina. 

 

 

A conferência de Heloisa Proença tratou dos “novos instrumentos de política urbana 

com participação do setor privado”, exemplificando com a experiência do Município de São 

Paulo. Tratou de conceitos inovadores trazidos pelo novo plano diretor de 2014, como a cota 

máxima de terreno por unidade habitacional, o limite de área para estacionamento de 

automóvel, a “fachada ativa” que representa a presença de comércio no térreo dos 

empreendimentos, e a fruição pública, espaços privados destinados para a circulação de 

pedestres. Chamou a atenção para a importância da “cota de solidariedade” - percentual 

definido de cada empreendimento destinado ao atendimento da demanda habitacional de 
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interesse social. Ainda sobre a experiência de São Paulo, relatou iniciativas de ações de 

parceria com a iniciativa privada, como: as Operações Urbanas Consorciadas, a Casa Paulista 

e o Projeto de Intervenção Urbana – PIU  - que nada mais é do que uma Operação Urbana 

Consorciada de pequeno porte. 

Heloisa ampliou sua reflexão trazendo a sua experiência para Teresina. Apresentou 

uma pauta que considera relevante para o futuro da cidade, incluindo os seguintes itens: 

consolidação da atividade de negócios e eventos; incentivo à habitação no centro; 

consolidação do Polo de Saúde; incentivo à criação de hotéis, pensões e restaurantes; 

localização do Aeroporto; serviços e equipamento públicos. 

 Na palestra “A cidade que temos” Washington Bonfim discorreu sobre temas 

pertinentes ao Município de Teresina e aos planos em debate – PPA e PDOT. Sua 

apresentação estruturou-se da seguinte forma: “estrutura da prefeitura”; “Teresina em 

dados e números”; “o que fizemos nos últimos anos”; “PPA e PDOT”; “participação popular”.  

O palestrante destacou algumas informações básicas sobre o município, como: 

número de iniciativas de desenvolvimento econômico apoiadas; número de equipamentos 

de educação, cultura, lazer, saúde e assistência social; número de equipamentos 

relacionados à preservação do meio ambiente.  Apresentou também sequência de imagens 

de satélite revelando a expansão urbana sobre o território, bem como dados demográficos 

demonstrando o crescimento populacional por período. Além destes dados, o palestrante 

destacou indicadores econômicos, bem como outros relativos à prestação de contas 

municipal. Resgatou ainda uma série de iniciativas no âmbito local para fortalecer o 

planejamento municipal, com destaque à Agenda 2030. Fez uma longa descrição sobre ações 

empreendidas pelo Município nos últimos anos e concluiu discorrendo sobre o PPA e o 

PDOT. Sobre o último, destacou suas diretrizes principais, quais sejam: “racionalização dos 

recursos”, “adensamento” e “qualidade de vida”.  

Jhamille Almeida, Secretária Executiva de Planejamento Urbano do Município de 

Teresina, centralizou sua intervenção “Agora também é com você” nos elementos 

conceituais relacionados à metodologia de elaboração de um plano diretor, bem como seus 

fundamentos legais.  Apresentou síntese metodológica de como se dará o trabalho em 

Teresina e destacou os fóruns de participação social. Descreveu iniciativas do Município para 

o envolvimento de agentes técnicos e sociais em momentos de reflexão coletiva 

denominados por ela de “toró de ideias”.  

Além do processo presencial de participação dos agentes, Jhamille destacou a 

utilização pioneira do aplicativo Colab.re para democratizar ainda mais os debates. Mostrou 

aos presentes como este processo se dará e como cada um pode fazer para participar. 

Por fim, Jhamille apresentou mais uma instância de envolvimento da sociedade no 

processo de elaboração do PDOT. Denominada “Comissão de Acompanhamento” esta 

instância, com competências definidas e ampla participação social, acompanhará os 
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trabalhos de elaboração do PDOT até o seu encaminhamento para a Câmara de Vereadores.  

Foi apresentada, inclusive, uma proposta de composição. 

Após discorrer sobre o processo de elaboração do PDOT e sobre as instâncias / 

formas de participação social, Jhamille apresentou o conteúdo de cada grupo de trabalho, 

dando suas boas vindas aos presentes. 
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2.2. RESULTADO DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Os grupos de trabalho adotaram, de forma geral, a mesma metodologia de condução 

dos trabalhos, respeitadas as peculiaridades dos temas e dos participantes. Os trabalhos se 

desenvolveram em dois momentos: 

 Exposição de temas relacionados ao PPA e ao PDOT por representantes da 

Administração Municipal2; 

 Reunião dos participantes em forma de oficina para elaboração de propostas 

registradas por escrito em formulário específico – primeiramente para o PPA e, 

depois, para o PDOT.  

 

FIGURA 02 – FORMULÁRIO DE PROPOSTA ADOTADO 

 

 

A equipe da Latus Consultoria esteve presente em todos os grupos através de seus 

representantes os quais são responsáveis pela elaboração da presente síntese. Tais foram os 

profissionais da Latus Consultoria que participaram: 

 

 

 

                                                           
2
 Material utilizado em anexo. 
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QUADRO 1 – EQUIPE DA LATUS CONSULTORIA 

GRUPO INCLUSÃO SOCIAL Arq. e Urb. Jacqueline Menegassi 

GRUPO QUALIDADE DE VIDA Eng. Amb. Camila Floric 

GRUPO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Arq. e Urb. Manoela Tosin 

GRUPO PRODUTIVIDADE ECONÔMICA Eco. Tiago Silveira 

GRUPO GOVERNANÇA Arq. e Urb. Grace Machado 

 

Apresenta-se a seguir, relatos dos trabalhos desenvolvidos nos grupos e as propostas 

debatidas e relacionadas ao PDOT.  
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a. INCLUSÃO SOCIAL 

Participaram do grupo representantes da administração municipal das pasta da 

Saúde, da Educação e da Assistência Social, lideranças comunitárias e representantes de 

instituições relacionadas ao tema.  

A etapa de debate e proposições para o Plano Diretor, segunda etapa do trabalho, 

teve a coordenação de integrante da equipe da SEMPLAN, arquiteta urbanista Angela Celi. A 

coordenadora, em breve apresentação, introduz aspectos mais conceituais do Plano Diretor 

e propõe a realização dos debates com temas que exemplificam a relação da inclusão social 

com o PDOT. Destaca que a lei (PDOT) trata do ordenamento do uso e ocupação do solo e 

que esta deve contribuir para que a cidade seja mais inclusiva, reduzindo as desigualdades 

sociais e territoriais.    

A arquiteta exemplificou na apresentação, aspectos que correlacionam a política 

urbana territorial às políticas sociais de inclusão social, tais como: alternativas não 

motorizadas de mobilidade, o uso de espaços e/ou equipamentos públicos para a realização 

de programas e ações das políticas de saúde, educação e assistência social e também 

aspectos relacionados as condições urbanas da moradia dos setores mais excluídos.   

A coordenação dos trabalhos orientou o debate através de 4 grupos - os mesmos 

utilizados na discussão sobre o Plano Plurianual, quais sejam: Educação, Saúde, Assistência 

Social e Juventude. Para subsidiar os trabalhos, distribuiu material ilustrativo com propostas 

que correlacionam as políticas social e urbana, quais sejam: 

 utilização de  transporte não motorizado para o escoamento e comercialização das 

hortas comunitárias; 

 a acessibilidade universal exemplificada na região do Polo de Saúde; 

 a utilização dos espaços públicos (praças) e equipamentos (quadras das escolas) para 

promoção de atividades culturais; 

 a utilização destes mesmos espaços e de prédios subutilizados para ações de geração 

de trabalho e renda (coworking social para a juventude); 

 ZEIS como os espaços urbanos e de moradia que necessitam politicas especiais. 

 

Os debates desenvolvidos revelaram um entendimento insuficiente dos participantes 

sobre as relações entre as políticas de inclusão social e o Plano Diretor, resultando em certa 

fragilidade nos seus resultados. A abordagem ficou restrita aos exemplos apresentados. 

Ademais, dos temas pautados, resultaram propostas apenas em 3 temáticas – as ZEIS e 

Vazios Urbanos; a utilização de espaços das escolas para a realização de atividades de 

inclusão; a utilização de espaços e prédios subutilizados para políticas de formação do 

jovem.  Os temas da acessibilidade dos espaços públicos e das ciclovias (alternativas de 

transporte não motorizado) não foram debatidos. 
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a.1. SÍNTESE DAS PROPOSTAS 

UTILIZAÇÃO DE PRÉDIOS ABANDONADOS /SUBUTILIZADOS PARA IMPLEMENTAÇAO DE POLITICAS E 

AÇÕES DE APOIO À FORMAÇAO /CAPACITAÇÃO DO JOVEM (COWORKING): 

 Identificar e estruturar espaços em escolas, prédios abandonados e prédios 

desocupados ou subutilizados,  visando a implementação de ações para a  

profissionalização dos jovens. Foram identificadas as áreas do CEU-Sul e CEU Norte e 

nos bairros/loteamentos Satelite, Portal da Alegria, Jockei, Saci e São Joaquim.  

 

UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DAS 

POLITICAS SOCIAIS: 

 Mobilizar instituições públicas e entidades da sociedade civil organizada para o 

desenvolvimento de ações nos espaços escolares ociosos (exemplos de instituições: 

SEMCASPI, FMF, FCMC, SMPM, SEMEL...) 

 Implantação de hortas comunitárias nas escolas que dispõem de área livre 

apropriada. 

 Incentivar a produção orgânica nas hortas comunitárias fortalecendo a geração de 

renda nas comunidades e a organização cooperativada.   

 

ZEIS E VAZIOS URBANOS: 

 Identificar para o Plano Diretor novas áreas de ZEIS objetivando a implantação de 

políticas de recuperação urbana e regularização fundiária (inclusão sócio-espacial), 

com prioridade para as áreas Angelin I, II e III, Pedra Mole, Morros, Jacinta, e 

Andrade; 

 Promover a Regularização Fundiária do núcleo Santa Bárbara; 

 Identificar os vazios urbanos para implementação de equipamentos sociais e urbanos 

das áreas carentes destes;  

 Revitalização do centro a partir de uma política de promoção de lazer e cultura, que 

contribua para dinamizar os usos em horários de abandono da população; 

 Criação de praças e parques -  áreas verdes - em áreas carentes deste serviço. 

Identificação do espaço ao lado da Escola Municipal Professora Maria do Socorro 

Pereira da Silva no bairro Esplanada; 

 Promover os reassentamentos de famílias, quando necessário, para áreas vazias mais 

próximas do local de moradia de origem. 
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FIGURA 3 – TRABALHOS EM GRUPO – INCLUSÃO SOCIAL 

 

  

  

  

 

  



 

 

LEITURA COMUNITÁRIA | PÁG. 18 

  

b. QUALIDADE DE VIDA 

A tarde de discussões sobre o eixo estratégico QUALIDADE DE VIDA iniciou com o 

discurso do Engenheiro Civil Márcio Sampaio, sumarizando os objetivos e eixos do Plano 

Plurianual. Na sequência, as Arquitetas Urbanistas Flavia Maia e Debora Cardoso, 

explanaram sobre as perspectivas e importância em elaborar e revisar o Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial de forma participativa. Segundo elas, a participação popular busca 

conjugar o estudo técnico com as diferentes leituras da cidade compartilhadas pelos 

cidadãos que a habitam.  

Conceito amplamente utilizado, “qualidade de vida” requer delimitação para seu 

melhor entendimento. Neste sentido, de acordo com Minayo et al. (2000, p. 8) d a qualidade 

de vida compreende: 

“... valores não materiais, como amor, liberdade, solidariedade e inserção social, 

realização pessoal e felicidade, compõem sua concepção (de qualidade de vida).(...) 

O patamar material mínimo e universal para se falar em qualidade de vida diz 

respeito à satisfação das necessidades mais elementares da vida humana: 

alimentação, acesso a água potável, habitação, trabalho, educação, saúde e lazer; 

elementos materiais que têm como referência noções relativas de conforto, bem-

estar e realização individual e coletiva. No mundo ocidental atual, por exemplo, é 

possível dizer também que desemprego, exclusão social e violência são, de forma 

objetiva, reconhecidos como a negação da qualidade de vida. Trata-se, portanto, 

de componentes passíveis de mensuração e comparação, mesmo levando-se em 

conta a necessidade permanente de relativizá-los culturalmente no tempo e no 

espaço.”
3
 

Os debates entre os presentes foi orientado pelas propostas elaboradas. Estas de 

foram registradas em fichas distribuídas pelos organizadores e, após, apresentadas por cada 

participante. Não ocorreram debates intensos e contra-argumentações entre os envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. Revista 

Ciência & Saúde Coletiva, vol. 5, n. 1, 2000. p. 7-18. 
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FIGURA 4 – TRABALHOS EM GRUPO – QUALIDADE DE VIDA 

 
 

b.1. SÍNTESE DAS PROPOSTAS 

Aproximadamente 31 pessoas se fizeram presentes nas discussões, donde as 

propostas proferidas estão apresentadas na sequência, conforme os temas específicos do 

presente eixo estratégico.  

 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL: 

 Disseminar a história de Teresina e de seu patrimônio: Alocação de professores de 

historia para biblioteca pública e para o mercado velho, visando receber visitas 

agendadas de estudantes; 

 Mapear e divulgar os locais históricos de Teresina: trabalhar a questão da identidade, 

da sensação de pertencimento quanto ao nosso patrimônio. Mapeamento do 

patrimônio material e imaterial para se identificar como teresinense: musica 

patrimônio, dança, etc. Em todas as capitais falam com carinho de sua terra, 

entretanto, Teresina não sabe sobre o que falar; 

 Elaborar um Plano de Preservação para o Centro Histórico de Teresina; 

 Promover a valorização do entorno das áreas com potencial histórico-cultural; 

 Criar incentivos para a preservação do patrimônio histórico de posse 

privada/particular; 

 Estruturar a fiscalização das fachadas do centro da cidade: padronização das placas, 

toldos e fachadas. Estipular um tempo para retirar as marquises das fachadas de 
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lojas para que despolua a paisagem e evidencie a arquitetura. A lei, na realidade, 

existe desde 1988. Fiscalização já autuou e multou, entretanto, sem efetividade; 

 Elaborar Lei aplicável ao Patrimônio Histórico Cultural: as leis urbanas não existem ou 

não são aplicadas; 

 Lei do IPTU progressivo no centro seja ampliado para toda região central. Atualmente 

é prevista somente pra corredores de ônibus. 

 

CULTURA 

 Criar novos espaços culturais na área central da cidade; 

 Incentivar o uso dos espaços culturais da área central da cidade: realização de 

concertos, espetáculos, apresentações musicais em horários diferenciados do 

comercial, inclusive aos finais de semana; 

 Implantar o Plano Municipal de Livro, Leitura e Literatura ao encontro da Política do 

Governo Federal: valorização institucional e fomento à leitura, democratização do 

acesso à leitura, desenvolvimento da economia do livro. 

 Criar Projeto Educativo para promoção das artes e do patrimônio da área central, 

integrando metrô e escolas públicas e privadas: articulação de escolas com o metro, 

uma vez que muitas delas encontram-se com fácil acesso a este meio de transporte. 

 Elaborar Projeto de Ateliês Coletivos: Mapeamento das casas abandonadas no centro 

da cidade com a intenção de implantar ateliês coletivos, uma vez que as casas da 

atualidade possuem dimensões restritas, impedindo potenciais artistas de possuírem 

seu local para artes. 

 Construir um pequeno museu dentro do mercado São José: criação de um memorial 

com a história do mercado, que é riquíssima; 

 Revisar a Política e/ou implementar a Política de Preservação Cultural. 

 

ESPORTE 

 Construir espaços para caminhada: a construção dos corredores de ônibus estão 

suprimindo os espaços para a prática da caminhada na Avenida Kennedy; 

 Implantar espaços para caminhada e corrida nas praças; 

 Preparar a cidade para atender os idosos: a projeção prevê mais idosos do que jovens. 

Criação de política de desporto para o idoso, incluindo o acompanhamento por 

profissionais especializados. Implantar piscinas públicas e calendário de esporte e 

lazer para idosos; 

 Fomentar o esporte entre os jovens: o esporte é prioridade para a formação do 

cidadão.  
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SEGURANÇA PÚBLICA 

 Incentivar a habitação da área central da cidade: Inclusão de atividades comerciais 

em horário diferenciado. A população acredita que para habitar o centro da cidade, 

há necessidade de atividades em horários diferenciados do comercial, inclusive aos 

finais de semana, de modo a restabelecer a circulação de pessoas e, com isso, inibir a 

violência; 

 Revisar o Código de Posturas: atribuição do poder de polícia para a Guarda 

Ambiental, no sentido de fiscalização de condutas conflituosas e ilícitas, bem como, 

ratificação de multas; 

 Regulamentar o cercamento dos lotes: desestimulação ao enclausuramento da 

população entre muros altos, uma vez que fomenta a sensação de insegurança dos 

transeuntes. Esta regulamentação se destina também às áreas no entorno de 

cemitérios, escolas, creches; 

 Iluminar os espaços públicos; 

 Viabilizar um melhor aproveitamento dos espaços públicos pela população através de 

políticas públicas de segurança eficientes: praças e espaços públicos estão perigosos 

  Implantar uma política para a segurança nos espaços públicos: atualmente a 

população tem medo de sair de casa e ir pra praça praticar esportes, levar a família, 

os filhos, os idosos, olhar para o céu. Incentivar através desta política que a 

população tome posse desses espaços que são seus; 

 Recuperar e realizar a correta manutenção dos espaços públicos; 

 Requalificar a infra-estrutura dos espaços públicos: recuperação dos espaços; 

 Integrar as distintas políticas para viabilização do Projeto Vila Bairro Segurança: 

implantação e monitoramento dos resultados em médio e longo prazos. 

 Criar Fórum permanente para discussão de questões do eixo Qualidade de Vida. 

 

b.2. CONSIDERAÇÕES A DESTACAR 

Ficou evidente a preocupação da população com a sensação de insegurança nas ruas. 

Muitas de suas contribuições foram ao encontro desta fragilidade. Dentre as propostas 

proferidas, duas tomaram destaque: 

 a miscigenação do centro da cidade; 

 ações de revitalização dos parques e praças, seja na implantação de iluminação 

pública, atividades de esportes ou equipamentos. 

A segregação socioespacial tomou notoriedade entre as discussões, sendo que a 

moradia na área central da cidade tomou destaque quando se considerou a possibilidade de 

concentrar diferentes atividades e classes sociais como forma de impulsionar a segurança 

nesta região. Ficou então ratificado o interesse na implantação de moradias de interesse 

social na área central da cidade como contrapartida de grandes obras privadas.  
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Teresina, como a maioria das grandes cidades brasileiras, se produz a partir de 

imensas contradições. De um lado a riqueza extrema e de outro, a pobreza. Este grave 

quadro de exclusão socioterritorial é a materialização da ordem social que impera. E o 

mercado imobiliário trabalha de forma elitista e excludente; a cidade distribui 

desuniformemente as condições de acesso à cultura, ao lazer, à terra urbana, aos serviços 

básicos e à moradia. Neste sentido, a proposta de implantar habitações de interesse social 

no centro da cidade busca romper as forças segregantes de mercado, visando a 

miscigenação dos usos do solo urbano e a inclusão social. 

Quanto à valorização dos parques e praças, foi ressaltado o seu papel fundamental 

quando se pensa na qualidade de vida. Estes se encontram associados ao lazer, à identidade 

cultural e perpassam o campo ambiental, onde o equilíbrio entre o meio natural e o 

construído deve ser almejado quando se planeja a cidade. Entende-se que os espaços 

públicos de Teresina podem ser utilizados como forma de amenizar distintos problemas 

urbanos evidenciados nas discussões, a citar as altas temperaturas que restringem muitas 

atividades, ao ar livre - ciclismo, caminhada, academias ao ar livre. 

Ainda, cabe destacar que os participantes entonaram a, em geral, falta de 

conhecimento dos órgãos públicos acerca de aspectos culturais e cotidianos da população 

quando da implantação de um equipamento público de lazer. Como consequência, os 

espaços não são utilizados pelo público alvo a que se destinam, já que não refletem a 

identidade local. 

. 
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c. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

O eixo SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL foi realizado na sala do 8° andar da FIEPI. Os 

órgãos da prefeitura responsáveis por esse eixo eram SEMAM, ARSETE, STRANS, SEMDUH, 

SDR, SDU’s e SEMPLAN. O evento iniciou com uma breve fala da Arquiteta e Urbanista 

Virgínia Moura sobre como seriam elaboradas as atividades durante a tarde. 

Posteriormente, Domingos Júnior - Coordenador de Controle e Gestão da SEMPLAN - 

discorreu sobre o Plano Plurianual de Teresina 2018 – 2021 (PPA). Explicando o novo modelo 

de planejamento de Teresina, não mais por projetos e sim por eixos. Em seguida discorreu 

sobre cada um dos objetivos do eixo Sustentabilidade Ambiental, destacando as principais 

ações e propostas do governo para cada um deles. Foram destacados cinco objetivos:  

 garantir mobilidade urbana e adensamento; 

 ampliar a cobertura verde; 

 criar políticas de preservação ambiental; 

 criar políticas de saneamento com foco em resíduos sólidos e drenagem;  

 a continuidade do Programa Lagoas do Norte. 

 

FIGURA 5 – TRABALHOS EM GRUPO – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

  
 

A apresentação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina (PDOT) foi 

realizada pela Arquiteta e Urbanista Virgínia Moura da SEMPLAN, que iniciou destacando a 

grande disparidade entre a área urbana e rural de Teresina, quanto ao seu tamanho e 

representatividade da população. A arquiteta se preocupou em conceituar o PDOT para 

ajudar na elaboração das propostas, indicando alguns exemplos de como o Plano Diretor 

poderia auxiliar no desenvolvimento da cidade. Conforme os objetivos centrais do eixo da 

Sustentabilidade Ambiental, os principais temas mencionados foram: 

 moradia no centro;  

 aproveitamento dos vazios urbanos incentivado pelo “congelamento” do perímetro; a 

grande presença de ocupações irregulares; 

 implantação de condomínios em locais desconectados da malha urbana, sem a 

mínima infraestrutura; 
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 expansão territorial de Teresina, com a construção de habitação social nas franjas 

urbanas; 

 localização central do aeroporto que inibe o adensamento; 

 priorização do uso de carros e motos; 

 problemas de infraestrutura, nas calçadas e no saneamento básico (abastecimento 

da água, esgotamento sanitário, drenagem e lixo). 

Concluídas as apresentações, os presentes se dividiram em grupos. Como o número 

de participantes era grande (55 pessoas), foram feitos cinco grupos. Entre os participantes 

estavam representantes de diversas entidades, Prefeitura Municipal, sociedade civil e 

empresarial, como SDU Leste, SDU Sul, SEMAM, STRANS, VESPI e AIESEC. Para cada 

participante foi entregues dois formulários a serem preenchidos primeiramente com 

propostas para o PPA, e depois para o PDOT. 

FIGURA 6 – TRABALHOS EM GRUPO – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

  

Após o tempo de debate em grupo (cerca de 20 minutos), com a devida orientação dos 

técnicos da prefeitura, um representante de cada grupo foi escolhido para relatar aos 

restantes dos presentes as três principais propostas discutidas, sendo que todos os 

formulários foram entregues para o relator da prefeitura no final da exposição das ideias. Os 

debates foram primeiramente sobre o PPA e, após um pequeno intervalo, sobre o PDOT. 

Para o debate sobre o plano diretor foi utilizado um mapa de apoio no qual os integrantes 

puderam localizar suas propostas e ideias, facilitando o entendimento de todos. 
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FIGURA 7 – MAPA UTILIZADO – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

c.1. SÍNTESE DAS PROPOSTAS 

Várias propostas foram elaboradas para o PDOT, conforme descrito a seguir: 

 

SANEAMENTO BÁSICO 

 Criar Cooperativas de Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis, com estações de 

triagem seletiva para reaproveitamento. Ajuda inicial da prefeitura com cursos, 

ferramentas e equipamentos para desenvolvimento sustentável local e redução dos 

resíduos.  

 Central de reciclagem do lixo em parceria com o Papão Chima, com uso de tecnologia 

de ponta.  
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HABITAÇÃO 

 Penalizar espaços urbanos privilegiados em desuso. Leis mais rigorosas para esses 

espaços que geram especulação, atrapalham o adensamento e não trazem nenhum 

benefício para a população.  

 Possibilidade de adensamento no Bairro Morros, Uruguai e São Raimundo.  

 Estimular a habitação na área central.  

 

INFRAESTRUTURA 

 Mudança do aeroporto para fora do perímetro urbano.  

 

MOBILIDADE 

 Estimular e implantar o desenvolvimento de serviços, hoje disponíveis no centro, em 

núcleos de serviços e comércios próximos aos Terminais de Integração.  

 Ampliação da linha do metrô e início das obras do metrô subterrâneo, para 

integração com os ônibus.  

 Av. João XXIII, Av. Presidente Kennedy, Av. Zequinha Freire, av. Joaquim Nelson e Av. 

Miguel Rosa > Exemplos de importantes eixos de circulação de veículos subutilizados 

por pedestres, ciclistas e usuários de transporte público devido à insegurança ou 

sentimento de insegurança proporcionados pela falta de diversidade de usos, terrenos 

vazios e existência de muros, que não permitem a interação entre espaços púbicos e 

privados.  

 Necessidade de diretriz viária: Sul > abrangendo os Bairros Parque Sul, São Lourenço, 

Bela Vista e Catarina; Leste > abrangendo os Bairros Tabajaras, Socopo e Morros; 

Sudeste > abrangendo os bairros Gurupi e Todos os Santos. 

 Exploração de eixo de tráfego na Av. João XXIII.  

 

MEIO AMBIENTE 

 Manutenção das áreas verdes, desde os canteiros centrais de avenidas até os 

parques. Incluir com a limpeza dos bairros, poda e adubação. Quanto à irrigação, 

optar por soluções subterrâneas, mais eficientes e econômicas.  

 Modificação do índice de áreas permeáveis no interior dos lotes para valores que 

permitissem a arborização nesses espaços, contribuindo assim para a drenagem 

urbana. Sugestão de que seja no mínimo 25% da área total do lote permeável.  

 Elaboração de projetos para aproveitamento das áreas verdes existentes dentro do 

perímetro urbano, relacionados com a vocação da região do entorno com 

acompanhamento de um controle interno na sua execução.  
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 Fortalecimento e aprimoramento da legislação que vigora os Estudos de Impacto 

Ambiental, de Vizinhança e de Tráfego, com o objetivo de melhorar o 

desenvolvimento da cidade.  

 Criar leis que obriguem as indústrias instaladas às margens dos rios Parnaíba e Poti, a 

realizar a captação de água para seu consumo, no limite à jusante das indústrias, e 

que os lançamentos dos efluentes tratados sejam realizados no limite a montante.  

 Ampliar Projeto Lagoas do Norte para o Sudeste. Lagoa de São Sebastião > perene; 

depósito de dejetos; recebe as águas de várias regiões.  

 Áreas de Interesse de Proteção de Drenagem: entre os Bairros Socopo e Cidade 

Jardim, e Lagoa São Sebastião.  

Dentre os diversos temas debatidos, os destaques foram as propostas relacionadas 

ao saneamento e a drenagem urbana. Quanto ao saneamento foi discutida a falta 

investimento da Prefeitura. Conforme o debate, mais da metade do esgoto de Teresina 

ainda vai para os rios e não recebe tratamento adequado, sendo a falta de saneamento 

básico o grande agente causador de doenças na população. Foi proposto que o poder 

público apenas pavimente as vias urbanas depois que todos os sistemas de infraestrutura 

estejam implantados, evitando retrabalhos e garantindo sua instalação nos novos 

empreendimentos. A falta de drenagem nos espaços públicos e as grandes extensões de 

asfalto também foram apontadas como grandes causadoras de alagamentos. Um exemplo 

mencionado foi o conjunto habitacional de edifícios do Portal da Alegria, que não possui 

nenhum sistema de drenagem ou de infraestrutura implantados, mesmo depois de sua 

ocupação, causando enormes problemas para os moradores da área. A questão da habitação 

também foi muito discutida. Os principais apontamentos foram: a grande irregularidade 

presente na cidade; a prioridade de adensamento em áreas que já possuam infraestrutura; 

moradia e miscigenação no centro. 
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d. PRODUTIVIDADE ECONÔMICA 

A apresentação do PPA foi realizada pelo Sr. Ricardo Bandeira Lopes, Secretário 

Municipal de Economia Solidária que apresentou os principais pontos do PPA. A 

apresentação do PDOT ficou a cargo da Arquiteta e Urbanista da SEPLAN, Laís Frota que 

apresentou o conceito e a utilidade do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, 

problematizou sobre a expansão urbana, apresentou a legislação (diversas leis) existentes e 

fez um breve diagnóstico da economia do município destacando os setores de maior VAB e 

as áreas de maior centralidade. 

O grupo era composto por técnicos da Administração Municipal (com exceção de 

uma pessoa). Assim, optou-se por dividi-lo por secretaria, formando assim três sub-grupos.  

As principais propostas elaboradas para o PPA mas que podem servir de subsidio 

para o PDOT foram: 

 Incentivar o transporte fluvial para a mobilidade urbana; 

 realizar mais feiras na zona rural; 

 Espaços para práticas de esporte na região sudeste; 

 Realizar feiras por bairros; 

 Fortalecer o entorno dos terminais do transporte coletivo; 

 Implementar mais banheiros públicos na cidade; 

 Desenvolver cursos profissionalizantes para os jovens; 

 Incentivar a apicultura e a piscicultura; 

 Incentivar passeios turísticos nos rios; 

 Incentivar a produção local de alimentos orgânicos e agroecológicos; 

 Revitalizar avenida Maranhão. 

 

 Após o debate do PPA fez-se um breve intervalo e após, como programado, iniciou o 

debate do PDOT com uma breve apresentação da Arq. Laís de algumas propostas da 

Administração Municipal para o PDOT, como forma de estimular o debate: 

 Melhorar a infraestrutura geral de: água/ esgoto, energia elétrica, drenagem. 

 Incentivar o crescimento dos Polos de Saúde privados ( Zona Norte e Zona Leste), com 

leis de uso e ocupação do solo diferenciadas; 

 Estudar melhor localização e parcerias público/privadas para o Aeroporto;   

 Habitar o Centro para que ele ganhe vida noturna; 

 Modificar o horário de funcionamento do Shopping da Cidade, para mesmo horário 

de funcionamento dos outros shoppings; 

 Integrar os polos Industrial, empresarial e atacadista; 

 Estudar novas centralidades econômicas nos bairros como Dirceu, Parque Piauí, São 

Joaquim e outros. 
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 Estudar novo Contorno Rodoviário Norte para interligar com  Rodoanel. 

 

d.1. SÍNTESE DAS PROPOSTAS 

Após, os presentes foram divididos em dois grupos os quais expuseram suas 

propostas para o PDOT conforme segue. 

 Morada do Sol, Santa Isabel e adjacências  Investimento nos serviços de comércio, 

investimento em iluminação para comercialização.  

 Bairro Verde Lara, Vale Quem Tem  Investimento em serviços de comércio local 

para o dia-a-dia e iluminação.  

 Av. Nossa Senhora de Fátima como um polo gastronômico.  

 Bairro Todos os Santos  Implementação de um mercado público, potencialização 

das hortas comunitárias (implementar hortas medicinais), criação de um centro de 

tecnologia para crianças, jovens e adultos (melhor idade).  

 Conjunto Ipase e proximidades aeroporto  Necessidade de lojas de aviamento, 

lavanderias comunitárias, mercado público, restaurantes populares, padarias dentro 

do conjunto, ônibus que passe dentro dos conjuntos, academias populares, feiras, 

incentivo para os jovens em lazer e trabalho.  

 Renascença e Dirceu  Incentivar a coleta do lixo, objetivando a geração de trabalho 

e renda por meio da economia sustentável e fomentar e implementação de centro 

educacional, escolas técnicas e faculdades. Implementar lavanderia comunitária, 

incentivar instalação de shopping centers para gerar renda e opção de comércio e 

lazer para a região e instalação de espaços de cidadania para diminuir deslocamentos 

para resolver problemas do dia-a-dia.  

 Bairro Fátima  Fomentar a gastronomia para geração de renda e geração de 

emprego.  

 Dirceu  Ampliar o centro de produção do bairro, incentivar os moradores a 

reciclarem e reaproveitarem lixos doméstico, transformando o lixo em novos objetos 

e geração de renda.  

 Levar equipamentos públicos para que as pessoas permaneçam produzindo na zona 

rural.  

 Dirceu  melhorar a mobilidade urbana das avenidas principais para potencializar o 

comércio, manutenção dos Mercados Públicos em corresponsabilidade com os 

permissionários – usuários do serviço (como limpeza). Incentivar e qualificar comércio 

ligado à alimentação. Implementar áreas de lazer e cultura como forma de atrair 

mais as pessoas para o comércio no local. Incentivar o setor da saúde privada 

ampliando o número de especialidades na região.  Incentivar a produção cultural e 

desenvolvimento da identidade local (construção de complexo cultural). Criação de 
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um polo de moda com centro de criação, produção, qualificação e comercialização da 

moda.  

FIGURA 8 – MAPA DESENVOLVIDO – PRODUTIVIDADE ECONÔMICA 

 
 

 

FIGURA 9 – TRABALHOS EM GRUPO – PRODUTIVIDADE ECONÔMICA 
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e. GOVERNANÇA 

Os debates do Eixo Estratégico 5 – Governança – foram iniciados por duas 

apresentações, uma dando embasamento para as discussões sobre o PPA – Plano Plurianual 

- 2018-2021, e a outra para subsidiar os debates a respeito do PDOT – Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial de Teresina. A primeira apresentação foi conduzida por 

representantes das Secretarias Municipais de Governo e de Finanças. Já a segunda 

apresentação foi realizada por representantes da Secretaria de Planejamento e Coordenação 

do Município.  

FIGURA 10 – TRABALHOS EM GRUPO – GOVERNANÇA 

       

     

O debate transcorreu de forma tranquila sem maiores polêmicas ou divergências. 

Atendendo à metodologia proposta, as propostas foram apresentadas por escrito. Contudo 

observou-se que uma série de questões debatidas acabou não sendo apresentada por 

escrito. Desta forma apresenta-se uma breve síntese destes temas - de grande relevância 

para a revisão do PDOT. 
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 Vazios Urbanos: destinar os vazios urbanos à produção de moradias populares. 

Questionamento sobre as áreas que pertencem ao Município e cuja informação não é 

divulgada. 

 Congelamento do Perímetro Urbano: não permitir mais a construção de 

empreendimentos de HIS em região tão periférica, os quais acabam por provocar a 

extensão do perímetro urbano. Esta proposta não foi consensuada pois foi 

manifestada preocupação em relação ao alto valor da terra e a grande dificuldade de 

aquisição de terreno em região mais central. A preocupação é que a estratégia de 

proibição de produção de HIS na periferia provoque o aumento da irregularidade.  

 Implementar os 3% da área de terrenos, ou os valores em reais, dos 

empreendimentos construídos no perímetro urbano, destinados à HIS, conforme já 

previsto em lei. 

 Implementar os instrumentos IPTU Progressivo e Direito de Preempção de forma 

integrada. 

 Criar o Conselho das Cidades. Este tema também foi muito debatido e apresentou 

algumas divergências. O principal argumento é que o Conselho das Cidades teria 

ampla atuação, reduzindo a necessidade de outros tantos conselhos cujos quóruns 

têm sido pequenos. Por outro lado, foi afirmado que o Conselho de Desenvolvimento 

Urbano está previsto na Lei Orgânica Municipal. 

 Criar outras formas de participação durante as etapas de revisão do Plano Diretor; 

 Planejar soluções para a problemática urbana nas zonas rurais. Os debates sobre este 

tema são de grande relevância e devem ser englobados na revisão do Plano Diretor, 

considerando que há grande parte do território rural, com características urbanas. 

 

e.1. SÍNTESE DAS PROPOSTAS 

A seguir, síntese das propostas encaminhas por escrito pelos participantes. 

 Promover um instrumento jurídico de ordenamento territorial rural (zoneamento da 

área rural).  

 Criar mecanismos para avaliar de forma objetiva o funcionamento da gestão 

municipal (ex: IGM - índice de Gestão Municipal do CFA; e IEGM - Índice de 

Equatividade da Gestão Municipal do TCE/MG); 

 Cobrar taxa (anual) sobre uso de veículos, conforme ano e status do automóvel, 

destinando recursos para o Fundo Municipal de Transportes; 

 Ocupar os Vazios Urbanos com Habitação de Interesse Social; 

 Ocupar prédios subutilizados em áreas centrais para destinar à população de baixa 

renda; 
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 Desburocratizar/facilitar a regularização das construções edificadas em 

desconformidade à legislação atual, ou seja, edificadas regularmente conforme 

legislações anteriores (à época da edificação); 

 Adoção de novas tecnologias (constantemente) para aumento da eficiência da 

administração, como a criação do Cadastro Territorial Multifinalitário; 

 Unificação dos cadastros territoriais com cartórios (cadastro territorial 

multifinalitário) e Corregedoria Geral de Justiça; 

 Eliminação da expressão “de Ordenamento Territorial” da nomenclatura do Plano 

Diretor; 

 Inserção do Conselho de Desenvolvimento na estrutura básica da governança da PMT 

e que seja composto por representações da sociedade, conforme local de moradia; 

 Conselho de Desenvolvimento com mandato diferente do mandato do gestor e com 

membros eleitos por voto; 

 Proibir novos empreendimentos (desestimular) em locais sem infraestrutura básica 

(esgotamento). Exceto quando implantada pelo empreendimento; 

 Padronização de procedimentos através de normas; 

 Possibilitar a revisão do Plano Diretor antes dos 10 anos; 

 Inutilizar as legislações urbanísticas em desacordo ao Plano Diretor; 

 Processo de revisão (monitoramento) possibilitado ao público através da divulgação 

das informações para a população; 

 Integração dos órgãos municipais e demais órgãos relacionados ao uso, 

parcelamento e ocupação do solo (ex: corpo de bombeiros); 

 Compatibilização das normas municipais às diretrizes nacionais e regionais, inclusive 

acerca dos instrumentos de política urbana; 

 Uniformizar e compatibilizar a legislação urbanística à Lei Orgânica Municipal; 

 Criar espécie de IPTU Verde, onde haja incentivos fiscais para preservar áreas; 

 Viabilizar o IPTU Progressivo no Tempo em todo espaço urbano, não apenas no 

centro; 

 Criar o Fiscal Ambiental Popular, para fiscalizar as agressões ao meio ambiente nas 

comunidades; 

 Discutir projetos habitacionais das moradias de HIS com as comunidades, afim de 

contemplar suas realidades; 

 Contradição entre transformar, ou não, as SDUs em Subprefeituras; 

 Dar outros usos a terrenos e prédios da PMT abandonados (ex: escolas da zona rural); 

 Negociar áreas institucionais para habitação popular; 

 Implementar os instrumentos urbanísticos: EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, 

Impactos Ambientais, Outorga Onerosa Municipal, e outros; 

 Rever o projeto de duplicação da Av. Boa Esperança, previsto no Projeto Lagoas do 

Norte, por conta dos impactos que prejudicam a vida animal lagoana, e sociais à 

sociedade ribeirinha. 
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A seguir uma síntese das propostas que, embora também tenham sido 

sistematizadas pela equipe do PPA, consideramos importante também para o PDOT: 

 Realizar ao menos dois Fóruns por ano;  realizar 1 Congresso da Cidade a cada 2 anos; 

 Criar protocolo que uniformize procedimentos administrativos com a finalidade de 

desburocratizar, dar celeridade e melhorar ações administrativas para usuários; 

 Criar o Observatório Teresina, sobretudo p/ acompanhar as obras do Município; 

 Instituir/compor o Conselho Municipal da Cidade com suas respectivas câmaras 

técnicas. 
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2.3. PROPOSTAS APRESENTADAS NO PLENÁRIO 

Na manhã do dia 28 de abril foi feita apresentação ao plenário do FORUM TERESINA 

PARTICIPATIVA, dos resultados dos Grupos de Trabalho. Na oportunidade os presentes 

fizeram intervenções variadas, as quais envolvem todos os temas debatidos. Apresenta-se 

relato sintético destas intervenções: 

 Em relação ao trânsito, para facilitar a vida da população daquela região, propõe que 

as vias Joaquim Nelson e Loy Mentz sejam transformadas em mão única, pelo menos 

nos horários de pico, como já é feito nas pontes, para entrar e sair dos bairros. 

 Ampliar os CAPS I e CAPS AD. Criação de pelo menos mais 1 CREAS em cada zona. 

Sugere também que tenha o CREAS 24h com equipe permanente também nos finais 

de semana. Necessidade de criação de no mínimo mais 4 conselhos tutelares. Projeto 

Mobília Educa, transformar o monitoramento digital em físico, criando a ficha de 

aluno frequente x ausente. Fazer com que as escolas enviem essas fichas para os 

Conselhos Tutelares antes do aluno completar 100 faltas, evitando que o ano letivo já 

esteja perdido. Por fim, o Plano Municipal da 1ª Infância necessita ser revisado e 

adequado ao Plano Estadual, incluindo a política de educação para crianças de 0 a 6 

anos. 

 Prioridade à Educação, deixando a saúde em segundo lugar. Sugere escola em tempo 

integral acessível para todas as crianças. Incentivo para as moradias acima do 

primeiro andar no centro da cidade, pois é a região mais bem servida de 

infraestrutura, com isenção de IPTU. Preferência na instalação de HIS e MCMV no 

centro e ao longo dos corredores viários. Incluir na legislação que cada 

empreendimento implante câmeras de monitoramento para identificar os 

malfeitores e inibir a violência na cidade. Tombamento de edificação restrito ao que 

realmente é viável no centro. 

 Incentivo fiscal ao empresário para fazer construções no centro. Câmeras nos 

empreendimentos colocados pelas empresas. Construir 1 piscina do Idoso em cada 

região. Calçamento intertravado (tijolinho) em escolas, unidades básicas de saúde e 

praças, implantando asfalto apenas nos corredores de ônibus. 

 Ampliação do CAPES Infantil. Disposição de um CAPES Infantil em cada zona para 

atender às, aproximadamente, 35 mil crianças portadoras de deficiência de Teresina. 

 Criação de agentes ambientais nas comunidades que trabalhem em conjunto com a 

população. Importância da fiscalização das obras que estão sendo feitas nos bairros, 

inclusive em APP’s. Voltar a marcação das consultas para o bairro Primavera, que é 

mais central que na Água Mineral. Discutir com as comunidades as tipologias 

arquitetônicas de HIS. 
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 Resgatar as propostas das conferências locais realizadas no ano passado, que tiveram 

ampla participação comunitária. Área de lazer para a zona sul (Nova Alegria e Portal 

da Alegria), aproveitando as paisagens naturais para a criação de espaços de lazer 

para a população dos bairros. Iniciar as regularizações fundiárias. Maior presença das 

SDU’s nas comunidades, cumprindo seu objetivo de descentralização. Ampliar as 

equipes técnicas dos CRAS e CAPES que também precisam de maior contato com a 

população. Construir abrigos para meninas adolescentes. Incentivar a cultura de 

apartamentos para HIS. 

 Questionamento sobre a pertinência da administração pública trabalhar de forma 

mais integrada, em um mesmo espaço físico. A necessidade de construção de um 

Centro Administrativo Municipal, próximo a algum terminal de integração, facilitando 

o acesso de todos os usuários. 

 Plano de Ação do poder público municipal/estadual para diferenciar os tratamentos 

nos CAPES de viciados em drogas, com a presença de assistentes sociais e psicólogos, 

dos tratamentos de traficantes. Implantar plano de câmeras de monitoramento da 

cidade para auxiliar na segurança pública. 

 Reclamação sobre a grande participação, sem resultados concretos. Há necessidade 

de mais investimento em Educação na zona rural, pois faltam professores na 

comunidade. Implantar um projeto social para tirar crianças e adolescente da 

vulnerabilidade, já que a agricultura está desassistida. 

 Ampliação das academias para idosos nos bairros, em praças e parques. Finalizar a 

obra de reforma do Mercado Mafuá, que se encontra com resíduos de obras desde 

2015. 

 Que os servidores públicos usem o transporte público para desafogar o centro de 

tantos carros. 

 A Casa de Farinha localizada na Zona Rural está sem funcionar porque está sem 

matéria prima (mandioca). Comenta que a zona rural está sem políticas. Incentivo da 

produção rural pela Prefeitura. 

 Há a necessidade de impulsionar a navegabilidade do rio Parnaíba. SDU’s muito 

localizadas no centro. Sugestão: deslocá-las mais para as periferias, levando os 

serviços mais para o interior das comunidades. 

 Criar nas comunidades do entorno de Teresina, NUDEC (Núcleo Comunitário de 

Defesa Civil) para treinamentos da população O objetivo é que as comunidades 

possam superar melhor os episódios de incêndios, já que o corpo de bombeiros 

demora muito para chegar, devido à distância. 

 Aproveitar as margens dos rios para a implantação de mais equipamentos esportivos 

para ocupar a juventude. Unir as instituições públicas, como a escolar, a esses 

parques para poderem aproveitar seu uso. Aumentar a capacidade de atendimento à 

população.  
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 Denúncia: uma casa com ligação direta para o parque municipal (localizada junto às 

casas dos oficiais). 

 Foi destacada a ausência do Superintendente da Zona Rural. A zona rural é uma 

região de grande precariedade. Trata-se de uma terra riquíssima de recursos 

naturais, extensa, mas onde faltam políticas. Sugestão: desapropriar áreas de alguns 

latifundiários para população de baixa renda rural poder plantar. 

 Necessidade de maior ocupação do centro da cidade. Invasão de imóveis desabitados 

do centro por viciados. Enquanto isso são construídos conjuntos habitacionais em 

locais afastados sem infraestrutura. Implantar as redes de água e esgoto antes da 

pavimentação, para evitar retrabalho e desperdício de dinheiro público. 

 Questionamento sobre o prazo de finalização das obras do Projeto Lagoa do Norte. 

Sugere-se que os gestores públicos detentores do poder de decisão visitem mais as 

comunidades para conhecer melhor as realidades locais. Foi questionada a 

divulgação do evento. As novas paradas de ônibus nos meios das avenidas 

atrapalham a circulação dos ciclistas. 
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ANEXO 1 – APRESENTAÇÕES UTILIZADAS NOS GRUPOS DE TRABALHO 

Grupo 1 – Inclusão social 
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Grupo 2 – Qualidade de Vida 
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Grupo 3 – Sustentabilidade Ambiental 
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Grupo 4 – Produtividade Econômica 
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Grupo 5 – Governança 
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