
Inaugurado Centro 
Integrado de Atendimento 

ESPAÇO

Espaço  O governador
Wellington Dias inaugurou,
sexta-feira (11), o Centro In-
tegrado de Atendimento ao
Cidadão (CIAC) na cidade de
Picos. Na oportunidade, o ges-
tor foi acompanhado pelo
prefeito do município, Padre
Walmir; pelos secretários es-
taduais de Fazenda, Rafael
Fonteles, e da Administração
e Previdência, Ricardo Pontes,
além do diretor do Departa-
mento de Trânsito do Estado,
Arão Lobão.

O CIAC passa a ofertar à
população toda a estrutura de
prestação de serviços públi-
cos oferecidos pelo Governo
do Estado do Piauí em um ú-
nico espaço. “Quando você
cria um espaço que você faci-
lita o acesso a vários serviços
centralizando todos em um só
local, melhora a qualidade do
atendimento às pessoas e dá
condições de estrutura e a-
cesso. Aqui, nós investimos
também em novos equipa-
mentos aliados a uma boa es-
trutura. O nosso objetivo é le-
var esse modelo ao maior nú-
mero de municípios possível.
Já inauguramos em Campo
Maior”, destacou Dias.

O Centro, juntamente com
os Espaços da Cidadania, tem
proporcionado à população a-
cesso rápido aos serviços e
gerado economia para o Go-
verno do Estado. “A unificação

de serviços em um só espaço
gera uma economia signifi-
cativa para o Governo do Es-
tado, que ao invés de manter
vários órgãos em um muni-
cípio, centralizará todos em
um só local, o que condiz
com nossa atual política de
reajuste de gastos”, enfatizou
o governador.

No CIAC de Picos, a popu-
lação passa a ter acesso aos
serviços das prestadoras Ele-
trobras, Junta Militar, Jucepi,
Sine, Secretaria de Segurança
Pública, Emater, Adapi, Bolsa
Família, SDR, Detran, Iaspi,
Sefaz, Receita Federal e cor-
respondente bancário.

O secretário estadual de
Administração e Previdência
Ricardo Pontes ressaltou que
a criação do Centro vai trazer
melhorias no controle, atendi-
mento, desburocratização e
simplificação e dos processos
e procedimentos. “Estamos
entregando mais um espaço
de atendimento ao público,
um minicentro administrativo
com diversos órgãos do Go-
verno do Estado com equipa-
mentos novos, uma boa estru-
tura e toda segurança ofere-
cendo mais acesso aos servi-
ços com maior conforto para a
população de Picos”, pontuou.

José Almir Lopes, morador
da cidade de Picos, falou sob-
re sua experiência no Centro
de Atendimento.

A Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Naturais
de Floriano, responsável por
desenvolver políticas públi-
cas voltadas para a proteção
do meio ambiente e combate
à poluição em qualquer de
suas formas, além de fiscali-
zar os impactos ambientais
causados pelas atividades de-
senvolvidas por instituições,
realizou o balanço das ativi-
dades realizadas nos anos de
2018. Dentre os trabalhos,
estão diversas ações de plan-
tios de mudas, realizadas
também em parceria com ins-
tituições como Rotary Club e
Instituto Federal do Piauí -
Campus Floriano, benefi-
ciando as margens do rio Par-

naíba, além de escolas muni-
cipais, dentre outros. A SE-
MAN também realizou ativi-
dades de arborização em pra-
ças públicas entregues no
ano de 2018.

A secretária da pasta,
Manuella Simplício, ressaltou
ainda a realização de diversas
campanhas de sensibilização
para os cuidados necessários
ao meio ambiente, como a a-
tividade de conscientização

realizada nas imediações da
margem do rio Parnaíba,
sobre o uso correto de resí-
duo sólido e campanhas pre-
ventivas em escolas munici-
pais e eventos em parceria
com a Secretaria de Educação
e demais instituições.

Além disso, a Secretaria
também é responsável pela
Declaração Ambiental de
Funcionamento - DAF, e Li-
cenças para empresas. Ao to-

do, 143 DAFs e 73 Licencia-
mentos foram expedidos no
ano de 2018, e o trabalho de
fiscalização de impacto
ambiental segue orientando e
acompanhando 122 ativida-
des, nos diversos âmbitos.

A Secretaria atenta ainda
as reclamações sobre poluição
sonora, desenvolveu ativida-
des de sensibilização ao lado
da Superintendência de Trân-
sito - SUTRAN, de Floriano.

Escola é inaugurada no
município de Caxingó 

O prefeito de Caxingó,
Washington Luiz (MDB), inau-
gurou, na ultima quinta-feira
uma nova escola que vai be-
neficiar centenas de estu-
dantes do município. A nova
escola recebeu o nome de
‘Tia Lalá’ e está apta a rece-
ber cerca de 240 alunos, do
infantil ao quinto ano.

A escola dispõe de quatro
salas de aula, cantina, pátio
coberto, biblioteca, secretaria,
diretoria e banheiros acessí-
veis. A solenidade de inaugu-
ração aconteceu às 19h00 e
contou com a presença do
prefeito Washington, vice

Chico Barroso, secretária de
Educação, Katia Brito, verea-
dores, secretários municipais,
professores e familiares da
homenageada. Na ocasião, o
prefeito comemorou a entre-
ga da obra, que foi promessa
de campanha.

“Muito feliz hoje de estar
aqui comemorando junto
com os caxingoenses a
inauguração dessa escola
que estava com obras para-
lisadas”, disse. A escola é a
primeira da região com qua-
lidade padrão do Fundo
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE).

OBRA

Prefeitura faz entrega de
prêmios do IPTU Premiado 

A Prefeitura de Oeiras rea-
lizou terça-feira, 08, a entrega
dos prêmios da campanha IP-
TU Premiado 2018. A soleni-
dade ocorreu no Paço Munici-
pal e contou com a presença
do prefeito José Raimundo. O
sorteio dos prêmios aconte-
ceu no último dia 25 de de-
zembro, durante o show de a-
niversário de 301 anos de
Oeiras. Foram sorteados:
uma moto zero km, uma gela-
deira, um fogão, uma TV 32’’ e
cinco aparelhos smartphones.

Participaram do sorteio os
contribuintes que apresenta-
ram seus impostos quitados
junto ao setor de tributos e
arrecadação da Prefeitura de
Oeiras e preencheram um cu-
pom que deu direito à partici-
pação. Eliete Ferreira, mora-
dora do Bairro Oeiras Nova,
ganhou uma TV de 32’’. “Um
ótimo prêmio. Não esperava,
mas graças a Deus tive a sor-
te e fui contemplada. Espero
que o prefeito continue fa-
zendo isso, para o pessoal

continuar pagando e ser pre-
miado”, celebra a ganhadora.

O IPTU Premiado foi ins-
tituído para estimular a arre-
cadação do Imposto Predial e
Territorial Urbano e consiste
na distribuição gratuita de
prêmios, mediante sorteio,
entre os contribuintes que pa-
garem o IPTU, e ainda não
possuírem débitos de IPTU de
exercícios anteriores vencidos.
A Prefeitura de Oeiras destaca
que a receita arrecadada é a-
plicada na infraestrutura urba-
na e na manutenção de servi-
ços públicos municipais.

Foram premiados:
SMARTPHONES - Francinete
Caetano dos Santos, Maria de
Jesus Matos da Silva, Lindolfo
Siqueira Barbosa, Amélia Ma-
ria Reis Nunes Santos e Sátiro
Alves de Carvalho. FOGÃO -
Marcos Willian Bezerra de
Holanda; GELADEIRA - Rai-
mundo Nonato de Sousa; TV
32’’ - Eliete Ferreira de Carva-
lho Dias; MOTO POP 110
0KM -Raimundo de Moura Fé.

OEIRASPrefeitura de Porto realiza audiência pública 
PARCERIA

ARANDO TERRAS 
A Prefeitura de Porto, através da Secretaria Municipal de Agricultura,
está realizando ações em benefício de vários produtores do municí-
pio. Uma equipe da Secretaria está arando muitas terras com o auxí-
lio de um trator agrícola, veículo adquirido pela Prefeitura Municipal,
e com o auxílio do mesmo, que possui, além da grade aradora, plan-

tadora, adubadora e carreta, está realizando o plantio destas terras na
zona rural do município.

SECRETARIA
A secretária Manuella Simplício ressaltou a realização de várias campa-
nhas de sensibilização para os cuidados necessários ao meio ambiente

Meio Ambiente de Floriano
faz balanço das ações
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Dentre as ações da
Secretaria do Meio
Ambiente, estão
plantios de mudas
em parceria 
com instituições

A Prefeitura Porto, por
meio do Comitê Gestor de
Parcerias Público-Privadas,
realizou terça-feira, 08, uma
audiência pública, destinada
ao debate e discussões sobre
assuntos pertinentes à licita-
ção pública, tendo como obje-
to a contratação de Parceria
Público-Privada - PPP, na mo-

dalidade de concessão admi-
nistrativa para modernização,
otimização, expansão, opera-
ção e manutenção da infraes-
trutura da rede de iluminação
pública no município de Porto.

A audiência pública foi rea-
lizada no auditório da Secreta-
ria Municipal de Educação e
contou com a presença do pre-

feito do município, Dó Bacelar,
que falou na ocasião, presi-
dente da Câmara, João Elton,
vereadores Edileusa Carvalho,
Sitonho Chaves, Marcelino
CPT, João Bacelar e Antônio
Geronço. Secretários munici-
pais e demais representantes
de sindicatos, associações e
outras entidades da cidade.

O economista Dieter Weis-
senstein, representante da
empresa Tellusmater, fez uma
apresentação de um estudo
realizado sobre a viabilidade da
contratação de Parceria Públi-
co-Privada - PPP, na área da ilu-
minação pública de Porto, que
poderá ser toda modernizada
para lâmpadas de Led D.

Uespi promove colônia de
férias em Campo Maior

MUNICÍPIO

A Universidade Estadual
do Piauí (Uespi) promove, até
o dia 18 deste mêso, uma co-
lônia de férias no campus He-
róis do Jenipapo, em Campo
Maior. As atividades inicia-
ram, segunda-feira (7). O pro-
jeto é promovido pela coor-
denação de Pedagogia, em
parceria com o Programa Ins-
titucional de Bolsa de Inicia-
ção à Docência (Pibid) e a re-
sidência pedagógica do cur-
so. O projeto recebe 40 crian-
ças de 5 a 10 anos da comu-
nidade, estudantes de escolas
públicas e filhos de funcioná-
rios da universidade.

O projeto tem como obje-
tivo trazer a comunidade para
a Uespi, utilizando o espaço
da brinquedoteca para rece-
ber crianças, proporcionando
a elas um espaço lúdico no

período de férias, bem como
uma experiência formativa
aos licenciandos.

A coordenadora do Pibid,
Ana Gabriela Fernandes, afir-
ma que o projeto atende uma
demanda da sociedade. “Mui-
tas crianças estão de férias e
não dispõem de recursos para
frequentar as outras opções
de colônias de férias da cida-
de, realizadas por instituições
privadas”, pontua Gabriela.

A coordenadora comenta
ainda a importância do proje-
to para os licenciandos. “Ire-
mos proporcionar aos nossos
alunos uma formação teórico-
prática, onde eles terão a pos-
sibilidade de pôr em prática
os conhecimentos obtidos
dentro da atividade, que é
também uma iniciação à do-
cência”, finaliza Fernandes.


