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Defender a Democracia, a Vida e as Conquistas do Povo de Floriano
Carta Aberta ao Prefeito de Floriano Joel Rodrigues
Prezado prefeito Joel Rodrigues,
A decisão de V.S.ª de adotar caminho político e eleitoral, tanto local quanto nacional,
diverso da nossa orientação partidária, nos obrigou, diante dessa incompatibilidade política, a
tomarmos a decisão de deixar a base de apoio à sua gestão no Município de Floriano. Aproveitamos
a oportunidade para registrar o respeito mútuo com que sempre nos tratamos ao longo dessa
trajetória de alianças ao seu lado e ao lado do progresso da nossa Princesa do Sul.
Oficialmente, nossa primeira composição política ocorreu na eleição que lhe deu a
vitória e lhe garantiu o primeiro mandado como prefeito, de 2005 a 2008. O PCdoB foi o primeiro
partido a acreditar na sua proposta e a oficializar essa decisão de estarmos ao seu lado, o lado mais
avançado no quadro político de Floriano de então. Foi uma conquista alcançada num ambiente de
avanços políticos favorecidos pelas vitórias de Luiz Inácio Lula da Silva, para a Presidência da
República, e de Wellington Dias, para o Governo do Piauí, que teve Osmar Júnior (PCdoB) como
vice, no ano de 2002. Nessa sua primeira campanha para prefeito, o PCdoB esteve presente na
disputa por uma vaga na Câmara Municipal, com a campanha inovadora, criativa e comprometida
da camarada Sílvia Neres, com uma plataforma de defesa da cidade e dos direitos do povo.
A seu convite, participamos da administração nesse primeiro mandato, tendo a
camarada Sílvia Neres exercido o cargo de secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, com
o compromisso de programas sociais, transparência e participação das comunidades – novidade
importante na administração da cidade. Tiramos do papel programas sociais que, em gestões
anteriores, ficaram só nas promessas. Essa aliança nos manteve juntos até o final do seu segundo
mandato, quando, também, lhe prestamos apoio e, mais uma vez, a camarada Silvia Neres foi
convidada a dirigir uma secretaria, desta feita a de Cultura, Esporte e Lazer, oportunidade em que
executamos programas junto aos desportistas, aos grupos de cultura popular e à juventude, com o
Segundo Tempo. Realizamos, também, obras de recuperação de espaços esportivos, do ginásio
coberto, do estádio Tiberão e de campos comunitários.
Estivemos lado a lado, mais uma vez, na campanha eleitoral e na gestão municipal de
2017 a 2020, quando ocupamos a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que teve à
frente os camaradas Antônio Kalume e Fabiano Araújo e, notadamente, a jovem e comprometida
camarada Jaqueline Monteiro, que deu grande contribuição à política de desenvolvimento
econômico, ao aproximar o empresariado à administração municipal. Há de se destacar, ainda, o
estímulo e efetivo apoio dados aos jovens empreendedores da periferia e aos pequenos e
microempresários, como também, a promoção do turismo, pelo incentivo à apresentação de bandas
e artistas locais na Beira-Rio.
Na última campanha, o PCdoB, determinado a participar da disputa, lançou chapa
própria para a Câmara Municipal, a despeito da legislação eleitoral restritiva e das adversidades
conjunturais. Com grande esforço, mostrou amplitude nas suas relações e capacidade de sua direção
no município ao construir uma composição política com a cara, as cores, os símbolos e,
principalmente, as ideias do PCdoB, na disputa por uma vaga no Poder Legislativo de Floriano.
Não elegemos representantes para a Câmara Municipal, mas mobilizamos a cidade, debatemos os
seus problemas e apresentamos nossas propostas para a população da nossa Floriano. Exibimos, em

Partido Comunista do Brasil

Comitê Municipal de Floriano – Piauí
R. Antonino Freire, 734 – Manguinha – Fone (89) 3522-2279 – CEP 64800-290

uma campanha criativa e coletiva, solidária e fraterna, uma inovação que chamou a atenção da
população local. Importante registrar que, em uma chapa com 17 mulheres e homens
comprometidos com Floriano e a melhoria das condições de vida de sua população, firmamos
aliança para a eleição de V.S.ª e obtivemos expressivos 1.200 votos, importantes na votação final
que lhe garantiu mais um mandato.
Destacada, também, foi a contribuição do líder do nosso Partido, Osmar Júnior que,
como vice-governador e como deputado federal, firmou parcerias políticas e administrativas que
resultaram no desenvolvimento e na melhoria das condições de vida da nossa população.
Ressaltamos essa trajetória pela necessidade de registrá-la como parte da história do
nosso Partido e do Município de Floriano.
Hoje o Brasil vive um momento político complexo. Temos um presidente da República
que despreza a democracia, os direitos humanos e as conquistas sociais garantidas ao longo de
décadas pelo povo brasileiro. Um presidente que despreza a vida, como ficou evidenciado no
enfrentamento da pandemia da Covid 19. Mais de 600 mil brasileiros morreram em razão do
descaso do governo federal que negou o vírus e não se empenhou em executar medidas sanitárias
que minimizassem a ação da Covid, inclusive retardou, o quanto pôde, a aquisição de vacinas.
Diante da situação crítica do país com o desemprego, inflação e caos social, o PCdoB
decidiu pela construção de Ampla Frente política que tenha como ponto de unidade a defesa da
democracia, com o fim de derrotar o trágico governo de Bolsonaro e abrir caminho para a
reconstrução do país. O caminho político anunciado recentemente por V.S.ª, de aliança com os
representantes de Bolsonaro e seus aliados no Piauí, nos coloca em campos políticos diferentes.
Tendo em vista essa divergência política, oficializamos nesta oportunidade a decisão de
deixarmos a base de apoio à sua gestão, ao tempo em que agradecemos sua atenção para conosco
durante toda essa caminhada e desejamos a V. S.ª boa sorte na gestão do Município de Floriano.
Floriano, 13 de dezembro de 2021.
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