
                                                                                                            
 

Teresina, 12/07/2019 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Raimundo Nonato de Alencar 
Prefeito Municipal de Francisco Macedo-PI 
Avenida Maria de Carvalho Alencar, 36, Centro 
CEP: 64.683-000, Francisco Macedo-PI 
 
Ref: Seminário de Planejamento e Integração dos ODS 
 
 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Secretaria de 

Planejamento do Estado do Piauí (SEPLAN) vão promover, no âmbito do Projeto ODS Piauí, 

seminários nos municípios do Território do Vale do Itaim com o enfoque no Planejamento 

e Integração dos ODS no planejamento municipal.   

 

O objetivo principal desta etapa é fortalecer a capacidade de planejamento dos municípios 

com a integração dos ODS no planejamento municipal, apoiando os esforços das gestões 

para elevar os índices de desenvolvimento humano (IDH) no territóio e, 

consequentemente, no estado do Piauí. 

 
Como acordado previamente, o referido seminário deverá ser realizado no município de 

Francisco Macedo nos dias 18 e 19 de julho de 2019. Neste sentido, solicitamos o apoio 

de V. Exᵃ para (i) convocação do público participante e (ii) disponibilização de um local com 

capacidade mínima de 20 pessoas. Anexo segue a programação do evento e a relação do 

público a ser mobilizado. 

 
Cordialmente, 
 

                                           
    Maurilo Cesar de Sampaio e Oliveira                                   Rejane Tavares da Silva               

COORDENADOR – ESCRITÓRIO PNUD/PIAUÍ                        SUPERINTENDENTE - SEPLAN 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
 
 
Relação dos participantes do Seminário de Planejamento e Integração dos ODS 
 

I. Secretários (e técnicos) das secretarias (ideal: mínimo de 2 de cada órgão): 
1.1 Saúde 
1.2 Educação 
1.3 Agricultura / Desenvolvimento Rural 
1.4 Ação Social 
1.5 Outros órgãos com atuação relevante no município 

 
II. Representantes do Poder Legislativo (ideal: 2 vereadores) 

 
III. Representantes da Sociedade Civil (ideal: mínimo de 6) 

 

OBS: Incluir entre os participantes todos os representantes do município 
que integram o Conselho Territorial do Itaim. 

 

  



                                                                                                            
 

PROGRAMAÇÃO 
PRIMEIRO DIA  
 
HORÁRIO  

CONTEÚDO  ATIVIDADES PREVISTAS  

08:00 – 08:30  Introdução aos seminários  Inscrições e entrega do material 
didático  
 

08:30 – 10:00  Linhas de base dos ODS  Apresentação sobre a Agenda 
2030, os ODS e suas metas, 
mostrando as linhas base por 
meio da apresentação de slides e 
exposição dialogada  
 

10:00 – 10:15  Intervalo  Coffe Break  
 

10:15 – 12:00  Diagnóstico Municipal e 
Avaliação Rápida Integrada (RIA)  

Apresentação do diagnóstico 
municipal realizado por meio da 
ferramenta RIA  
 

12:00 – 13:30  Almoço  Almoço  
 

13:30 – 15:15  Diagnóstico Municipal e 
Avaliação Rápida Integrada (RIA)  

Apresentação e discussão dos 
principais gargalos e 
oportunidades apontados no 
diagnóstico em relação aos ODS  
 

15:15 – 15:30  Intervalo  Coffe Break  
 

15:30 – 16:30  Diagnóstico Municipal e 
Avaliação Rápida Integrada (RIA)  

Apresentação e discussão dos 
principais gargalos e 
oportunidades apontados no 
diagnóstico em relação aos ODS  
 

16:30 – 17:00  Considerações finais  Considerações dos participantes 
sobre o primeiro dia de seminário  

 



                                                                                                            
 

 

SEGUNDO DIA 
 
HORÁRIO  CONTEÚDO  ATIVIDADES PREVISTAS  

 
08:00 – 10:00  Métodos de planejamento e 

integração dos ODS no PPA  
Apresentação e discussão dos 
métodos de planejamento e 
integração dos ODS no PPA 
  

10:00 – 10:15  Intervalo  Coffe Break 
  

10:15 – 12:00  Métodos de planejamento e 
integração dos ODS no PPA  

Apresentação e discussão dos 
métodos de planejamento e 
integração dos ODS no PPA 
  

12:00 – 13:30  Almoço  Almoço  
 

13:30 – 15:15  Monitoramento participativo de 
planos alinhados a Agenda 2030 
e ODS  

Apresentação e discussão de 
ações para o monitoramento 
participativo de planos alinhados 
a Agenda 2030 e os ODS 
  

15:15 – 15:30  Intervalo  Coffe Break  
 

15:30 – 16:30  Monitoramento participativo de 
planos alinhados a Agenda 2030 
e ODS  

Apresentação e discussão de 
ações para o monitoramento 
participativo de planos alinhados 
a Agenda 2030 e os ODS  
 

16:30 – 17:00  Considerações finais  Leitura dos compromissos 
firmados pelo gestor do 
município e dos arranjos de 
monitoramento pactuados  


