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PROPOSTAS DAS ESCUTAS TERRITORIAIS DO DIA 
15/06/2015 

 
 CERRADO AMAZÔNICO – IMPERATRIZ 

 
GRUPO/EIXO 1: Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio 
Ambiente, Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana) 

ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Saúde/ 

Hospitais 
1.Reestruturação dos hospitais regionais já existentes 

Saneamento 2.Auxílio para os municípios executarem o plano municipal de saneamento 

Meio Ambiente/ 

Descentralização 

3.Regional da SEMA(Secretaria do Meio Ambiente) nos polos do sul do maranhão 

com fiscalização. Desenvolvimento de projetos na rede estadual relacionados ao 

desenvolvimento sustentável, com capacitação com formação técnica do educando e 

interação com a comunidade. 

Esporte 4.Construção de centros poliesportivos nos polos. 

Desenvolvimento 

Urbano 
5.Recursos para implementação da região metropolitana do sul do maranhão. 

 
 

CERRADO AMAZÔNICO – IMPERATRIZ 
 
GRUPO/EIXO 2 : DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO (Trabalho e 
Renda, Agricultura e Pecuária, Pesca e Aquicultura, Industria e Comércio, 
Turismo) 

ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Assistência 

Técnica 
1.Fortalecimento do sistema estadual de ATER e parcerias; 

Aquicultura 2.Criação e implantação de polo aquícola no território; 

Assistência 

Técnica 

3.Criação e implantação de centro integrado de apoio ao produtor com autonomia de 

gestão; 

Agroindústrias 4.Incentivo à implantação de agroindústrias 

Meio Ambiente 
5.A regularização ambiental da pequena propriedade a ser realizada pela SEMA em 

cumprimento à Lei Federal. 
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CERRADO AMAZÔNICO – IMPERATRIZ 

 
GRUPO/EIXO 3: Desenvolvimento Humano (Educação, Ciência, Tecnologia e 
Cultura) 
 

ÁREA 

TEMÁTICA  
DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em Plenário) 

Educação 

Superior/ 

Pesquisa 

1.Fomento à ciência: Bolsas de permanência de estudos no ensino superior 
(Quilombolas, Indígenas Educação do Campo e assentados) Grupos culturais; 
Formação continuada e permanente no desenvolvimento à pesquisa; Estrutura das 
universidades. 

Educação 

Superior 
2.Instituição da Universidade Estadual Tocantina com cursos de graduação e pós-
graduação latu sensu e stricto sensu  

Educação/ 

Estrutura das 

Escolas 

3.Estruturação das escolas: com revisão das instalações elétricas, climatização, 
instalação de laboratórios de informática e ciências, internet banda larga, renovação do 
acervo das bibliotecas, equipamentos mobiliário, quadras poliesportivas. 

Cultura 
4.Construção de espaços culturais e revitalização dos já existentes: teatro, casas de 
artesanato, centros culturais, museus. 

Educação/ 

Ensino Médio 
5.Construção de escolas de ensino médio nos municípios onde não existem, 
contemplando as áreas de assentamentos rurais, indígenas e quilombolas. 

 
 

CERRADO AMAZÔNICO – IMPERATRIZ 

 
GRUPO/EIXO 4: Defesa Social (Segurança, Sistema Penitenciário e Trânsito) 
 

EIXO 

TEMÁTIC 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Segurança/

Educação/ 

Prevenção 

1. Parceria com as comunidades terapêuticas e fortalecimento/ampliação do PROERD 
com a inclusão no calendário escolar de projetos de conscientização sobre drogas e 
trânsito juntamente com ações em bairros e divulgação destas em rádio, televisão e 
internet. 

Segurança/

Conselhos/ 

Prevenção 

2. Criação de um conselho permanente com integrantes da polícia militar, polícia civil e 
representantes da sociedade civil, com a finalidade de discutir e agilizar planos de 
combate ao tráfico de drogas e violência, haja vista a proliferação de “bocas de fumo”. 

Segurança/ 

Estrutura 

3. Aumento de efetivo do numero de Policiais, melhorar as condições de trabalho com 
aquisição de novas viaturas, armamentos e equipamentos de proteção individual, 
valorização salarial e diminuição no tempo de progressão de carreira.   
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CERRADO AMAZÔNICO – IMPERATRIZ 

 
GRUPO/EIXO 5 : Direitos Humanos (Assistência Social, Participação 
Popular e Inclusão Social) 
 
 

EIXO TEMÁTICO  
DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Segurança/ 

Policia Civil 
1. Criação de delegacias especializadas (da criança e do adolescente) em cidades 
polos do território; 

Direitos Humanos/ 

Pessoas 

Deficientes 

2. Criação de um Instituto da pessoa com deficiência no território do Cerrado 
Amazônico; 

Educação/Direitos 

Humanos 
3. Inserir no Currículo da rede estadual de ensino a disciplina: Educação e Direitos 
Humanos; 

Direitos Humanos/ 

Trabalho Escravo 
4. Criação de uma Campanha Sistemática de prevenção, inserção e repressão do 
trabalho escravo e do tráfico humano no território; 

Direitos Humanos/ 

Violência 

 5. Criação de uma campanha de sensibilização, denúncia e enfrentamento da 
violência de gênero; 

 
 

CERRADO AMAZÔNICO – IMPERATRIZ 

 
PRIORIDADES VOTADAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA  

ESCUTA TERRITORIAL DE IMPERATRIZ 

EIXO 3.  

1.Estruturação das Escolas: com revisão das instalações elétricas, 
climatização, instalação de laboratórios de informática e ciências, internet 
banda larga, renovação do acervo das 
bibliotecas,equipamentos,equipamentos mobiliários e quadras 
poliesportivas.  

EIXO 1: 
2.Reestruturação dos Hospitais nos Polos Regionais 

 

EIXO 2.  
3.Implantação da CEASA Territorial 
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COCAIS – CAXIAS 
 

GRUPO/EIXO 1: Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio 
Ambiente, Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana) 
 

ÁREA TEMÁTICA  
DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por 

EIXO-Leitura em Plenário) 

Meio Ambiente 

1. Elaborar e executar programas de preservação dos recursos naturais 

estimulando e promovendo investimento para garantir a segurança e gestão 

hídrica; 

Saneamento 

Básico/Educação 

Ambiental 

2. Ampliar os investimentos estaduais na área de saneamento básico, bem 
como elaborar e executar programas de educação ambiental com ações de 
conscientização da população acerca da co- responsabilidade social em 
relação ao saneamento básico; 

Direitos Humanos/ 

Acessibilidade 

Desenvolvimento 

Urbano 

3. Adequar as estruturas arquitetônicas para promoção de acessibilidade 
dos prédios públicos e privados, calçadas e vias públicas, espaços para 
prática de esporte, lazer e religiosidade e oferta de transporte público 
adaptado, inclusive, respeitando os critérios de passe livre;  

Habitação 
4. Criar Programa Estadual de habitação na zona urbana e zona rural para 
pessoas de baixa renda;  

Esportes/ 

Juventude 

5. Implantação do Programa estação territorial da juventude com o objetivo 
de fomentar o esporte com inclusão social.  

 Outras propostas não priorizadas 
Meio Ambiente/ 

Recursos Hídricos 
6. Estimular e promover investimentos para garantir a segurança hídrica. 

Habitação 
7.Criar um programa estadual de habitação “urbano rural” que atender as 
pessoas de baixa renda, obedecendo a critérios de distribuição 

Saneamento/ 

Abastecimento D’água 
8.Implantar sistemas de abastecimento d’água para produção 

 

COCAIS – CAXIAS 
 
GRUPO/EIXO 2 : Desenvolvimento Social e Econômico (Trabalho e Renda, 
Agricultura e Pecuária, Pesca e Aquicultura, Industria e Comércio 
 

ÁREA TEMÁTICA  
DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Assistência 

Técnica 
1. Fortalecer o Sistema de ATER (Criação da Lei Estadual de ATER); 

Agricultura/ 

Ciência eTecnologia 
2. Fomentar a matriz tecnológica dos sistemas produtivos tradicionais; 

Meio Ambiente/ 

Recursos Hídricos 
3. Ativar as ações de desenvolvimento das bacias hidrográficas sob a 
gestão da CODEVASF; 

Reforma Agrária 
4. Promover a regularização, demarcação e titulação das áreas de 
reforma agrária e terras devolutas; 
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Agricultura Familiar 5. Promover ações de certificação dos produtos da agricultura familiar.  
 Outras propostas não priorizadas 
Assistência Técnica/ 

Concurso 

6.Realizar concurso público para agente de ATER e criar o plano de 
cargos e carreiras e salários 

Reforma Agrária 7.Promover a titulação e regularização das áreas de reforma agrária  
Acesso ao Crédito/ 

Economia Solidária 

8.Criar o programa de microcrédito urbano e rural, para economia 
solidária 

Agricultura Familiar 
9.Promover as feiras de agrotecnologias da agricultura familiar – 
AGRITEC 

Energia Alternativa 10.Fomentar o uso de energia alternativa na produção agrícola (Ex. Solar) 

 
 

COCAIS – CAXIAS 
 
GRUPO/EIXO 3: Desenvolvimento Humano (Educação, Ciência, 
Tecnologia e Cultura) 
 

ÁREA TEMÁTICA 
DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

 Educação/ 

Formação 

Docentes 

1.Criação de um núcleo de pesquisa multiculturais em formação 
continuada de docentes das diversas áreas do saber com uso de 
periódicos impressos e eletrônicos; 

Educação/ 

Concurso Público 
2.Realização de concurso público estadual para o pessoal técnico-
administrativo e pedagogo; 

Saúde/ Servidor Público 

Estadual 

3.Ampliação da rede de assistência à saúde do servidor público em cada 
município; 

Ciência e Tecnologia/ 

Inclusão Digital 4.Aumento da velocidade da Internet nas escolas para 10 Mb.  

Educação/ 

Capacitação 
5.Formação e qualificação de instrutores e professores. 

 Outras propostas não priorizadas 

Educação 6.Espaço para os laboratórios das ciências e tecnologias bem como 
instalação dos mesmos devidamente equipados.  

Educação/ 

Formação 

Docentes 

7.Formação continuada dos professores nas áreas das ciências e 
tecnologias. 

Educação/ 

Docentes 

8.Presença de professores especialistas para apoio nos laboratórios das 
ciências e tecnologia nas escolas. 

Ciência e Tecnologia/ 

Pesquisas 
9.Potencializar as ações que viabilizem desenvolvimento dos projetos de 
pesquisas nas áreas das ciências e tecnologia. 

Cultura 10.Criação de festivais culturais nas cidades e no território dos cocais. 

Cultura 11.Incentivo a criação de escolas de músicas nos municípios. 

Educação Superior/ 

Estrutura/UEMA 

12.Estruturação dos centros da UEMA, já implantados suprindo as 
necessidades físicas, estruturais e de pessoal docente, administrativo e 
da segurança. 

Cultura/Fomento 13.Valorização das manifestações culturais, com apoio pecuniário do 
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governo 
Cultura 14.Realização de uma mostra cultural científica  

Saúde/ Servidor Público 

Estadual 
16.Implantação de assistência de saúde ao profissional da educação em 
cada município 

Cultura 17.Criação de um núcleo de estudos e pesquisas culturais, como 
lançamento de revista. 

Educação/Escolas 

Concurso/ 
19.Efetivação de pessoal administrativo e segurança nas escolas. 

Cultura 20.Apoio financeiro as publicações literárias e apresentações artísticas. 

Cultura 21.Apoio a grupos culturais nas escolas 

Educação/Docente/ 

Concurso 
22.Efetivação do quadro docente sem rotatividade de professores nas 
escolas 

Educação/Escola 

Participativa 
23.Investir em escola participativa integrando família/escola e comunidade 

 
 

COCAIS – CAXIAS 
 
GRUPO/EIXO 4: Defesa Social (Segurança, Sistema Penitenciário e 
Trânsito) 

ÁREA TEMÁTICA  
DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por 

EIXO-Leitura em Plenário) 

 Assistência 

Social/Segurança/ 

Adolescente 

1. Construção de uma unidade socioeducativa para menor infrator no 
território; 

Assistência 

Social/Juventude 
2. Construção de um Plano em Defesa da vida das Juventudes; 

Segurança/ 

Polícia Civil 

3. Descentralização do IML e a garantia de concurso público para os 
médicos legistas; 

Sistema Penitenciário/ 

Mulheres Infratoras 
4. Criação de uma unidade regional para as mulheres que respondem 
processos criminais.      

 Outras propostas não priorizadas 

Segurança/ 

Desarmamento 
5.Aplicalidade das leis existentes ECA (Estatuto Desarmamento) 

Educação/Escolas/ 

Currículo 
6.Componente curricular voltado ao combate a corrupção. 
(transito/sistema penitenciário/segurança) 

Segurança/Polícia Civil 7.Ativação do IML nos Polos e reativação do IML de CAXIAS 
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COCAIS – CAXIAS 
 
GRUPO/EIXO 5 : Direitos Humanos (Assistência Social, Participação 
Popular e Inclusão Social) 

ÁREA TEMÁTICA  
DEMANDA PARA PPA (3 a 5 por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

 Direitos Humanos 
1.Implantação de uma regional de direitos humanos, com uma coordenação 

específica na área LGBT e profissionais do sexo (PS); 

Educação/ 

Escolas Técnicas 

2.Implantar e estruturar escolas técnicas regionais de formação permanente 

para os órgãos de controle social (Conselhos de direitos e de políticas 

publicas setoriais); 

Assistência Social/CREAS 
3.Construir, equipar e manter, pelo governo do Estado, CREAS regional 

conforme as normativas de acessibilidade; 

Assistência Social  Co-

financiamento/ 

Idosos 

4.Garantir 100% de co-financiamento Estadual para a implantação de equipes 

volantes, para realizar busca ativa, acompanhamento de pessoas com 

deficiência e idosos; 
Direitos 

Humanos/Mulheres 
5.Construção da Casa da Mulher Brasileira. 

 Outras propostas não priorizadas 
Assistência Social /Idosos 6.Implementação da Política de Atenção ao Idoso 

 7.Implementação da Política da pessoa com deficiência e necessidades 
espeicias 

 

                                   ESCUTA CAXIAS – 15/06/2015  
 

PROPOSTAS PARA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016 
 (Território Cocais) 

 

 
 
 

EIXO PROPOSTA VOTOS 

 
1 

Fortalecer o serviço de atenção básica de saúde e de alta 
complexidade com o cofinanciamento do Estado para a 
instrumentalização e implementação das Políticas de atenção aos 
trabalhadores, crianças, idosos e pessoas com deficiência. 

27 3º 

 
2 

Criar programas de Incentivo (Extrativismo do babaçu, apicultura, 
suinocultura, avicultura, agroindustria familiar, ovinocaprinocultura, 
piscicultura, cajucultura, hortifruticola, artesanato, doces, licores). 

38 1º 

 
3 

Construção e adequação dos prédios escolares, incluindo as 
comunidades quilombolas de acordo com a exigência do MEC.      

20 

 
4 

Implantação de um Sistema de Transporte Urbano com acessibilidade 
em parceria com o Estado.   

9 

 
5 

Realizar o diagnóstico socioterritorial na região dos cocais, 
incluindo povos e comunidades tradicionais de matriz africana.  

30 2º 
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PROPOSTAS DAS ESCUTAS TERRITORIAIS DO DIA 
17/06/2015 

 
CERRADO SUL – BALSAS 

 
GRUPO/EIXO 1: Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio 
Ambiente, Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana) 

ÁREA 

TEMÁTICA 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

 Saúde/ 

Hospital 

1. Construção e Manutenção do Hospital e Maternidade Regional de Alta 
Complexidade, com unidade de Tratamento intensiva – UTI, para atender a 
demanda do território. Fortalecendo a atenção básica nos municípios do território; 

Saneamento 

Básico/Abasteci

mento 

D’água/Esgotam

ento 

Sanitário 

2. Implantar ETA (Estação de tratamento de água) e ETE (estação de tratamento de 
esgoto), ampliar rede de redistribuição de água com perfuração de poços artesianos 
na zona urbana e rural em todo território e fortalecimento dos sistemas autônomos; 

Meio 

Ambiente/Fiscali

zação 

3.Fortalecer a Secretaria Estadual do Meio Ambiente com a criação do 
Departamento Regional, firmando convênio com o IBAMA para atuação conjunta 
nas áreas de fiscalização, controle e preservação ambiental, implantação dos 
aterros sanitários; 

Rodovias 

Estaduais 

4. Pavimentação e Conservação das Rodovias Estaduais do território e abertura de 
Rodovias nos trechos de Feira Nova para Carolina, Formosa da Serra Negra a São 
Pedro dos Crentes, Sambaíba a Loreto, Loreto a São Félix de Balsas, firmando 
convênio com os municípios para abertura e conservação das estradas vicinais; 

Urbanização/ 

Mobilidade 
5.Firmar parcerias junto aos municípios do território para implantação de políticas 
públicas voltadas para o transporte coletivo, sinalização e pavimentação de ruas. 

 
 
 

 PROPOSTAS DAS ESCUTAS TERRITORIAIS DO DIA 
17/06/2015 

 
CERRADO SUL – BALSAS 

 
GRUPO/EIXO 2 : Desenvolvimento Socioeconômico (Trabalho e renda, 
agricultura e pecuária, pesca e aquicultura, indústria e comércio, 
turismo) 

ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

 Agropecuária 1. Implantação de Centro Administrativo de Apoio à Regularização da Atividade 
Agropecuária do Cerrado Sul MA (Sema, Aged, Iterma, Sefaz). 

Agricultura 2. Levantamento das sementes crioulas e incentivo à implantação de Bancos Ativos; 

Agroindústria 3. Incentivo e Apoio à criação de Agroindústrias Coletivas de Pequeno e Médio 
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porte; 

Agroindústria 
4. Elaboração de Plano Estratégico para Atração de Investimentos em Agroindústria 
e Turismo 

Agricultura/ 

Abastecimento 
5. Fomentar a produção de alimentos agroecológicos e orgânicos no meio rural e 
urbano (quintais produtivos). 

 
 

CERRADO SUL – BALSAS 
GRUPO/EIXO 3: Desenvolvimento Humano (Educação, Ciência, 
Tecnologia e Cultura) 

ÁREA 

TEMÁTICA 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Educação/

Ensino 

Médio 

1. Reforma e climatização das escolas de Ensino Médio com instalação de kits de 

multimídia em todas as salas de aula; 

Educação/

Formação/

Docentes 

2. Potencializar os programas de Formação e Pesquisa para consolidação e 

fortalecimento da prática docente; 

Educação/

Fundo 

Estadual 

3. Ampliação do valor per capta dos recursos do Fundo Estadual de Educação para as 

escolas; 

Cultura 
4. Assegurar e garantir recursos financeiros para a valorização de todas as manifestações 

culturais do território; 

Educação 

Superior 

5. Ampliação da estrutura da UEMA para atendimento aos municípios do território no 

oferecimento de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação (lacto e stricto sensu) 

com foco nas necessidades do Cerrado Sul. 

 
 

CERRADO SUL – BALSAS 
 
GRUPO/EIXO 4: Defesa Social (Segurança, Sistema Penitenciário e 
Trânsito) 
 

ÁREA TEMÁTICA 
DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Segurança/ 

Policia Civil 
1. Criação do IML e ICRIM (Instituto de Criminalista) em Balsas, para atender a 
demanda da região; 

Segurança/ 

Polícia Civil 

2. Reestruturação física e tecnológica das delegacias e quarteis, dando apoio 
técnico e financeiro com aumento de viaturas, armas, munição e treinamento 
aos policiais e guardas municipais; 

Justiça 3.Instalação da Vara Judicial  criminal especializada; 

Segurança 
4.Construção de Centro Administrativo de Segurança,Polícia 
Civil,Militar,Delegacia,Conselho Tutelar e Centro de Ressocialização para 
Menores 
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Segurança/Esportes 

E Lazer/Educação 

5. Criação do Projeto de Integração entre, secretaria de segurança, secretaria de 
esporte e lazer, nas escolas estaduais e municipais do ensino fundamental ate o 
ensino superior. 

 
 

CERRADO SUL – BALSAS 
GRUPO/EIXO 5 : Direitos Humanos (Assistência Social, Participação 
Popular e Inclusão Social) 

ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Assistência Social 
1. Construção e manutenção de um Centro de acolhimento regional a 

pessoas em situação de emergência social; 

Segurança 

Polícia Civil 

2. Construção, equipamento, veículos e manutenção de uma unidade 

regional do IML; 

Assistência 

Social/CRAS 
3. Construção e equipamento de unidades do CRAS em todos os 
municípios do estado (recurso BNDES já garantido); 

Assistência 

Social/Adolescente 

Infrator 

4. Construção, equipamento e manutenção de uma unidade regional de 
assistência e recuperação de menores infratores; 

Segurança/Saúde 

Mental 

5. Parceria do governo do estado com a Fazenda da Esperança 
(manutenção e ampliação do atendimento) para atendimento e 
recuperação de dependentes químicos da região. 

 Outras propostas não priorizadas 
Educação/Escola/ 

Curriculo 
6.Inclusão do tema ‘’Direitos Humanos’’ na grade curricular de ensino 
médio. 

Conferências 

Regionais 
7.Garantir a realização das discussões propositivas em Nível 
Regional(Conferências) 

Concurso Público 8.Avaliação do quadro atual dos servidores públicos. 

 
 

CERRADO SUL – BALSAS 
 

PRIORIDADES VOTADAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA ESCUTA 

TERRITORIAL DE BALSAS 

Eixo 3: 
Desenvolvimento 
Humano  

1.Reforma e climatização das escolas de Ensino Médio com instalação de kits 
de multimídia em todas as salas de aula (22) 

Eixo 2: 
Desenvolvimento 
Socioeconômico 

2.Implantação de Centro de Difusão de Informação e Tecnologia em Apoio ao 
Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária do Cerrado Sul MA (Com o 
Fortalecimento e Regionalização dos Serviços de Pesquisa, ATER e Defesa 
Agropecuária). Levantamento das sementes crioulas e incentivo à 
implantação de Bancos Ativos(21) 

Eixo 1: 
Qualidade de 

3.Ampliação do número de leitos e aquisição de equipamentos para o 
Hospital Balsas Urgente, visando atender os municípios do território do 
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Vida Cerrado Sul.(15) 

Eixo 4:Defesa 
Social 

4.Reestruturação  Física e Tecnológica das Delegacias e Quarteis dando apoio 
técnico e financeiro com aumento de viaturas,armas,munições e treinamento aos 
policiais e guardas policiais(8votos) 

Eixo 5:Direitos 
Humanos 

Construção, equipamento e manutenção de unidade regional de assistência a 
menores infratores(4 votos) 

 
POLO: BACABAL    17/06/2015 

 
ESCUTA TERRITORIAL VALE DO MEARIM 

 
GRUPO/EIXO 1: Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio Ambiente, 
Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana) 

 

ÁREA  

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Meio Ambiente 1.Consolidar o ZEE e revogar o Marco Legal do uso e outorga da água no 
Maranhão; 

Saneamento 

Básico 
2.Programa de apoio aos municípios para desenvolvimento e implantação de 
saneamento básico e resíduos sólidos; 

Habitação 3.Superar o déficit habitacional do Maranhão a partir de demandas já priorizadas, 
subsidiando programas existentes; 

Saúde/Hospital 
4.Conclusão dos hospitais com obras em andamento, com centros de 
especialidades médicas regionais com devido sistema de atendimento móvel com 
participação de bolsistas de cursos da área de saúde.  

Esporte 
5. Construção de um centro esportivo regional (Modelo Vila Olímpica) com quadra 
de esporte, futebol, área de lazer trabalhando a descoberta de talentos e 
investindo nos mesmo, acoplados a uma estrutura de acolhimento e estadia 

 Outras propostas não priorizadas  

Esporte 
6.Construção de Ginásios, campos de futebol e estádios municipais onde ainda 
não existe. 

Esporte e lazer 
7.Realizar campeonato amador de futebol e futsal masculino e feminino 
envolvendo escolas, comunidades, times municipais, iniciando nos municípios, 
formando time regional e finalizando com campeonato estadual. 

Habitação 8.Habitação: Priorizar habitação rural – maior déficit do País 

Mobilidade Urbana 
9.Mobilidade Urbana: Adotar os municípios na elaboração dos planos de 
mobilidade. 

Fiscalização 10.Exigir/Fiscalizar o atendimento à norma universal de acessibilidade nos projetos 

Saúde/Hospital 
11.Conclusão do Hospital Regional (Traumatologia, UTI) e retomada da construção 
do Centro de Hemodiálise  

Meio Ambiente/ 

Desmatamento 
12.Estruturar, fiscalizar para evitar desmatamento 

Meio  Ambiente/ 

Resíduos Sólidos 

13.Apoiar os municípios na elaboração do PMSB (Resíduos Sólidos Coleta 
Seletiva) 

Meio Ambiente/ 

Recursos Hídricos 
14.Fortalecer o comitê da Bacia do Munim 

Rodovias Estaduais 15.Pavimentação asfáltica para interligação municípios do territórios: Dinamização 
da Economia; 
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Rodovias Estaduais 16.Criar programas (acesso para todos) para melhorias e manutenção de estradas  
e tornar navegáveis as vias fluviais maranhenses. 

Meio Ambiente/ 

ZEE/Legislação 
17.Consolidar o (ZEE) e revogar o marco legal do uso e outorga da água no MA. 

Meio Ambiente/ 

Resíduos Sólidos/ 

Saneamento Básico 

18.Programa de apoio aos municípios para desenvolvimento e implantação de 
saneamento básico e resíduos sólidos. 

Habitação 19.Consolidar o déficit habitacional do Maranhão a partir de demandas já 
priorizadas subsidiando programas existentes. 

Saúde/Hospital 
20.Conclusão do Hospital com obras em andamentos dotados centros de 
especialidades médicas regionais, com o devido sistema de atendimento móvel 
com participação de bolsistas de cursos de áreas de saúde. 

Políticas Públicas   Acesso de serviços públicos  

 

 
POLO: BACABAL    17/06/2015 

 
GRUPO/EIXO 2 : DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO 
(Trabalho e renda, agricultura e pecuária, pesca e aquicultura, indústria 
e comércio, turismo) 
 

EIXO TEMÁTICO  
DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Agricultura Familiar 
1. Fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar por meio da adoção 
de técnicas e insumos (sementes selecionadas, mecanização, calcário...)e 

tecnologias com apoio de pesquisas agropecuárias; 

Agroecologia 
2. Fortalecimento da agroecologia, produção sustentável, da 
biodiversidade, promoção de direitos, soberania alimentar e nutricional a 
partir de experiências acadêmicas e organizações sociais; 

Acesso ao Crédito 3. Crédito Orientado (fomento) baseado nas experiências das finanças 
solidárias; 

Capacitação 4. Fortalecimento das ações associativistas e cooperativistas. 

 Outras propostas não priorizadas  

Assistência Técnica 5.Fortalecimento com qualidade a assistência técnica e extensão rural 
Trabalho 

Intermediação de mão-de-

obra 

6.Criar um banco de emprego virtual para as pessoas se cadastrarem para 
conseguirem emprego ou estágio. 

Abastecimento 
7.Implantar o Sistema Territorial de comercialização e abastecimento da 
agricultura e economia solidária e escoamento da produção. 

Turismo 8.Incentivar o ecoturismo e o turismo étnico solidário no território 

Ciência e 

Tecnologia/Inclusão Digital 

9.Democratização, ampliação e efetivação de internet banda larga nos 
municípios, garantindo incentivo fiscal as empresas privadas para oferta de 
planos acessível. 
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POLO: BACABAL    17/06/2015 
 

GRUPO/EIXO 3: Desenvolvimento Humano (Educação, 
Ciência,Tecnologia e Cultura) 

ÁREA 

TEMÁTICA  
DEMANDA PARA PPA Priorizadas 

Educação/Ensino Superior 

1. Criar novos cursos presenciais e a distancia de graduação, pós-

graduação, extensão e técnicos profissionalizantes em todas as 

áreas; 

Educação/Ensino Médio 
2. Implantação de escola de ensino médio e profissionalizante em 

tempo integral; 

Educação/ 

Inclusão Digital 

3. Fomentar ações empreendedoras para o uso das tecnologias no 

âmbito escolar, acadêmico, bibliotecas escolares, física e digital e 

farol da educação; 

Educação/Pedagogia 

da Alternância 

4. Apoio técnico pedagógico e financeiro nas escolas do campo que 

desenvolvem a pedagogia de alternância; 

Cultura 

5. Criação de um programa de interiorização da cultura envolvendo os 

agentes culturais da região favorecendo a implementação de espaços 

apropriados para as diversas manifestações artístico culturais. 

 Outras propostas não priorizadas 

Educação/ 

Ensino Superior 
6.Expansão de pólos da Universidade Pública Estadual com 
ampliação de cotas. 

Educação/ 

Inclusão Digital 
7.Expansão da rede de internet e Wi-Fi no âmbito da rede Escolar e 
instituições públicas. 

Educação/Docentes 

Ciência e Tecnologia/ 

Pesquisas 

8.Inserção dos docentes das escolas públicas do MA em programas 
de inovação tecnológica através da FAPEMA e das universidades 
públicas. 

Educação/Ensino 

Superior/Graduação 
9.Criar condições estruturais para a oferta do curso de música da 
UEMA, através da\educação a distância. 

Educação/Integração 

Intergovernamental 

10.Promover espaços educativos com formação específica para os 
servidores que atendem as instituições Públicas, em parceria com a 
rede Municipal. 

Educação/Escolas/Currículo 
11.Garantir o cumprimento da Lei 11.769/08 que preceitua a inclusão 
da disciplina música no currículo escolar. 

Educação/Escolas/Gestão 

Financeira 
12.Ampliação e regularidade dos repasses financeiros do Fundo 
Estadual de Educação para as Escolas 

Educação/Escolas/ 

Quilombolas 

13.Garantir que todas as Escolas localizadas em areas Quilombolas 
tenham identidade quilombola. 

Educação/Escolas/ 

Estrutura 

14.Implantação do Plano de adequação física de Prédio Escolar 
PADE, de forma a garantir a construção de centros salas de 
criatividades/artes. 

Educação/Ensino Superior 

15.Garantir orçamento financeiro para a Educação Superior e 
educação Básica, de acordo com as proporcionalidades de matrículas 
criando um fundo de participação para URES, Instituições Públicas e 
de Ensino Superior. 

Educação/Ciência e 

Tecnologia/Ensino Técnico 

16.Construção de IEMA prioritariamente, nos municípios de IDH 
baixo. 
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Educação/Ensino 

Superior/Graduação/ 

Qualificação 

17.Criar novos cursos presenciais e a distância de graduação, pós-
graduação e extensão e Técnicos Profissionalizantes em todas as 
aéreas. 

Educação/Pedagogia 

da Alternância 

18.Apoio técnico pedagógico e financeiro nas escolas que 
desenvolvem a pedagogia de alternância. 

Educação/Ensino Médio 
19.Implantação de escolas de ensino médio e profissionalizantes em 
tempo integral. 

Cultura 
20.Criação de um programa de interiorização da cultura envolvendo 
os agentes cultural da região favorecendo a implementação de 
espaços apropriados para s diversas manifestações artístico culturais.  

 
POLO: BACABAL    17/06/2015 

GRUPO/EIXO 4: Defesa Social (Segurança, Sistema Penitenciário e 
Trânsito) 
 

ÁREA  

TEMÁTICA 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

 Segurança/ 

Trânsito 

1. Criar, construir, equipar e manter no mínimo mais uma circunscrição do 
Detran/Ciretran para o território com pistas para provas práticas e 
auditório para provas teóricas; 

Segurança/ 

Polícia Militar 

2. Incentivar e equipar os Conselhos de Segurança em todos os 
municípios do território e aquisição das Unidades de Segurança 
Comunitária (USC); 

Segurança/ 

Polícia Civil 

3. Implantar no mínimo mais uma delegacia da mulher no território e 
estruturar as existentes; 
 

Segurança/ 

Polícia Civil 
4. Construir, equipar e manter uma delegacia regional do adolescente 
infrator. 

Segurança/ 

Trânsito 
5.Construir uma pista prática e um auditório para provas teóricas do 
DETRAN/CIRETRAN em BACABAL 

 Outras propostas não priorizadas 
Segurança/ Integração 

Intergovernamental 

Tráfico de Drogas/ 

6.Garantir parcerias entre Estado e municípios e seus diversos aparelhos 
para a construção de um programa efetivo de prevenção e combate a 
violência e aos tráfico, vendas e consumo de drogas. 

Segurança/ Integração 

intragovernamental 

Tráfico de Drogas/ 

7.Estabelecer parcerias com as universidades, as secretarias de 
Educação dos Municípios, Unidades Regionais de Educação, Secretarias 
de Ação Social, Segurança Pública e os Conselhos Tutelares e de 
proteção à Criança e Adolescentes para a construção de um programa de 
(preservação) prevenção e combate as drogas. 

Assistência Social/ 

Direitos Humanos/Mulheres 

8.Construir, equipar e manter Casa de Abrigo para mulheres em situação 
de violência doméstica e familiar. 
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POLO: BACABAL    17/06/2015 
GRUPO/EIXO 5 : Direitos Humanos (Assistência Social, Participação Popular e 
Inclusão Social) 

ÁREA TEMÁTICA  
DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Assistência Social/Abrigo 1.Construir, equipar e manter, no mínimo, um abrigo e uma casa lar no 
território para crianças, adolescentes e idosos; 

Assistência Social/PAIF 
2.Garantir 100% do co-financiamento estadual para o PAIF/Equipes volantes 

para trabalhar principalmente povos e comunidades tradicionais; 

Trabalho e Renda/ 

Economia 

Solidária 

3.Criar o centro de referência de economia solidária para o território; 

Assistência Social 4.Criar uma regional de assistência social no território. 

 Outras propostas não priorizadas 

Assistência Social/Idoso 
5.Valorização do segmento da terceira idade com ações educativas e 

recreativas para o envelhecimento saudável. 

Assistência Social/Idoso 
6.Formação técnica de profissionais capacitados para atender o segmento 

da terceira idade. 

Assistência Social/Idoso 
7.Garantir 100% do co-financiamento estadual para as medidas 

socioeducativas; 

Assistência 

Social/Juventude 
8.Construir, equipar e manter centro de referência da juventude; 

Assistência Social 9.Garantir 100% do co-financiamento estadual para  as MSE. 

Reforma Agrária 
10.Instituir uma mesa de negociação para discutir a titularidade das áreas 

quilombolas. 

 
 

POLO: BACABAL    17/06/2015 
 

ESCUTA TERRITORIAL DE BACABAL 
 
 

EIXO PRIORIDADES VOTADAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO VOTOS 

 
3 

Reestruturação da educação básica das escolas públicas nos âmbitos da 

estrutura física, pedagógica e tecnológica para a região do Vale do 

Mearim. 

 

38 

 
 

2 

Apoiar os APL (Arranjos produtivos locais) – Leite, pesca mandiocultura, 

grãos, ovinos, psicultura, criação de pequenos animais e agroindústrias 

bem como fomentar políticas de incentivo fiscal para implantação de 

indústrias no território e implantar o sistema territorial de comercialização 

e abastecimento da agricultura familiar e economia solidária respeitando 

 

 

34 
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os princípios agroecológicos. 

 
 1 

Criar programa (Acesso para Todos) – para melhorias e manutenção de 

estradas vicinais e tornar navegáveis as vias fluviais maranhenses. 

            29 

 
5 

Construir, equipar e manter casa abrigo para as mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar 

            19 

 
5 

Elaborar o diagnóstico socioterritorial na região, contemplando os dados 

de violência contra mulher. 

                22 

 
 

PROPOSTAS DAS ESCUTAS TERRITORIAIS DO DIA 
19/06/2015 

 
SERTÃO MARANHENSE – COLINAS 

 
GRUPO/EIXO 1: Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio 
Ambiente, Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana) 

 
ÁREA  

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Saúde/Hospital 
1.Construção de um Hospital de Alta Complexidade na Região do Médio Sertão e 
Ampliação do hospital de Urgência e Emergência da cidade de Presidente Dutra, 
visando um melhor atendimento para toda região; 

Saneamento/ 

Esgotamento  

Sanitário 

2.Reestruturação da CAEMA e Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto; 

Esporte/ Lazer 3.Criar uma coordenação de esporte e lazer dentro da regional vinculada a SEDEL; 

Meio Ambiente/ 

Recursos Hídricos 

4. Implantação de Políticas de proteção das bacias hidrográficas do Médio Sertão  
com a Criação de postos de recebimento dos resíduos sólidos, e Implantação de 
Usina de Reciclagem, e Aterros sanitários; 

Rodovias 

Estaduais 
5.Construção, Melhoria e Asfaltamento das estradas estaduais, vicinais que cortam 
o território. 

 
 

SERTÃO MARANHENSE – COLINAS 
 

GRUPO/EIXO 2 : DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO 
(Trabalho e renda, agricultura e pecuária, pesca e aquicultura, indústria 
e comércio, turismo) 

ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 
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Reforma Agrária/ 

Acesso ao Crédito 

1. Aquisição e regularização de terras para o pequeno produtor pelo crédito 
fundiário; 

Assistência 

Técnica 

2. Fortalecimento do sistema estadual de  ater com recursos humanos, 
infraestrutura e logística; 

Meio Ambiente/ 

Lençol Freático 

3. Construção de açudes e barreiros para dessedentação dos rebanhos e 
cisternas de placas para o consumo humano  e para a produção como forma 
de diminuir pressão dos poços artesianos;  

Turismo 
4.Levantamento do potencial turístico do território e elaboração do calendário 

de eventos e festividades; 

Trabalho e Renda 
5. Investir em cursos de geração de renda para famílias cadastradas no CAD 

único. 

SERTÃO MARANHENSE – COLINAS 
 

GRUPO/EIXO 3: Desenvolvimento Humano (Educação, 
Ciência,Tecnologia e Cultura) 

ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Educação/ 

Ensino Médio 
1.Extensão e ampliação do atendimento do Ensino Médio para as áreas do 
campo. 

Educação/Transporte 

Escolar 
2.Aumento do valor per capita do transporte escolar para área do campo. 

Educação/ Docentes/ 

Formação Continuada 
3.Ampliação da oferta de Formação Continuada para os professores da 
Educação Básica contemplando as necessidades do território. 

Cultura 4.Instalação de um Centro de Cultura no Território para valorização das 
manifestações culturais dos municípios pertencentes a ele. 

Educação/Cultura/ 

Biblioteca 
5.Revitalização dos Faróis da Educação do território. 

 
 

SERTÃO MARANHENSE – COLINAS 
 

GRUPO/EIXO 4: Defesa Social (Segurança, Sistema Penitenciário e Trânsito) 
 

ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

 Segurança/ 

Qualificação 
1.Qualificação para policiais, aumento e permanência dos efetivos nos devidos 
locais de lotação 

Segurança/ 

Trânsito 
2. Facilitar aos cidadãos condutores de veículos o acesso à (CNH). 

Segurança/ 

Educação para o 

Trânsito 

3. Investir mais na educação com cursos profissionalizantes e escolas técnicas, 
integrando a família através de políticas públicas, voltada para a educação no 
trânsito ,prevenção e  punição de atos ilícitos para crianças e adolescentes. 
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Segurança/ 

Trânsito/Prevenção 

de Acidentes 

4.Investimento de capital no eixo baixão grande localizado entre São Domingos e 
Colinas para atenuar o nº altíssimo de acidentes com patrulhamento ostensivo e 
barreira eletrônica 

Segurança/Polícia 

Rodoviária 

Estadual 

5.Implantação de postos regionais de policiamento rodoviário e criação de guardas 
municipais de guarda de trânsito e de um posto de IML nas Regionais. 

 

 
SERTÃO MARANHENSE – COLINAS 

 
GRUPO/EIXO 5 : Direitos Humanos (Assistência Social, Participação 
Popular e Inclusão Social) 

ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Assistência Social 

Portadores de Deficiência 

1.Criação de Centro Regional Especializado em Assistência a pessoas 
portadoras de deficiências; 

Assistência Social/Idosos 2. Criação de Centro Regional de Apoio a Idosos e Pessoas em situação de 
vulnerabilidade social (com apoio social, psicológico e jurídico); 

Educação/Assistência 

Social 

3.Disponibilizar assistentes sociais e psicólogos para as escolas estaduais 
da região; 

Assistência Social/ 

Direitos Humanos 

4.Criação da Casa de Apoio Regional a crianças e adolescentes vítimas de 
violação de direitos e violência sexual 

Rodovias Estaduais 5.Acessibilidade de estradas MA, devido ao isolamento por vicinais. 

 
 

SERTÃO MARANHENSE – COLINAS 
 ESCUTA TERRITORIAL  

 

EIXO PRIORIDADES VOTADAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA ESCUTA 

1 1. Ampliação e Modernização do Hospital de Urgência e Emergência da cidade de Presidente 

Dutra, visando atender ao território do sertão maranhense. (VOTO) 

5 2. Criação de Centro Regional de Apoio e Recuperação para atendimento a dependentes de 

drogas e substâncias afins. 

2 3. Construção de CEASA territorial no município de colinas 

3 4. Ampliação da oferta de cursos tecnológicos, cursos de graduação e de pós-graduação na 

UEMA que atendam as demandas de desenvolvimento do território com incentivo à pesquisa 

científica e tecnológica para os alunos. 

3 5.Investir mais na educação com cursos profissionalizantes e escolas técnicas, integrando a 

família através de políticas públicas, voltada para a educação no trânsito , prevenção e  punição 

de atos ilícitos para crianças e adolescentes 

 



 

ESTADO DO MARANHÂO 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN 
  

 
 

19 
 

CHAPADINHA 19/06/2015 
 

GRUPO/EIXO 1: Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio 
Ambiente, Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana) 

 

ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Saúde/Hospital 1.Conclusão do Hospital Regional (Traumatologia e UTI) e Retomada e conclusão do 
centro Hemodiálise; 

Meio Ambiente/ 

Desmatamento 

2.Estruturar e Fiscalizar para evitar o desmatamento; 

Rodovias 

Estaduais 

3. Pavimentação asfáltica para interligação dos municípios do território (dinamização 
da economia, acesso a serviços públicos e estradas vicinais, facilitar escoamento da 
produção); 

Habitação 4. Priorizar habitação rural considerando que o Maranhão tem o maior déficit 
habitacional rural do país. 

Esporte/Lazer 5. Construção de um centro esportivo regional (modelo vila olímpica) com quadra de 
esporte, futebol arena de lazer trabalhando a descoberta de talentos e inclusão de 
investimento nos mesmos, acoplados a uma estrutura de acolhimentos e estadia; 

 Outras propostas não priorizadas 

Meio Ambiente/ 

Recursos 

Hídricos 

6.Fortalecer o Comitê de Bacias hidrográficas do rio Munin. 

Rodovias 

Estaduais 
7.Construir e melhorar as estradas para o fluxo de bens e serviços (produção, 
atendimento medico e outros) 

Rodovias 

Estaduais 
8.Construir estradas e melhorar acessos aos municípios de potencial turístico para 
inserção na rota das emoções; 

 
 

CHAPADINHA 19/06/2015 
 

GRUPO/EIXO 2 : DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO 
ÁREA TEMÁTICA  DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Assistência Técnica 1. Fortalecer o sistema de ATER pública com a criação de uma Lei de 
ATER, elaboração do plano de ATER e destinação de 5% do orçamento do 
Estado para o financiamento das ações de assistência técnica e extensão 
rural para o território, priorizando a agricultura familiar e as Casas 
Familiares rurais;  

Indústria/Comércio 

Trabalho e Renda 

2. Criar uma central de abastecimento, comercialização e industrialização 
da produção agropecuária do território visando a geração de trabalho e 
renda; 

Trabalho e Renda 3. Incentivo da criação de peixes de fundo de quintal, com horta acoplada 
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Piscicultura (MESA FARTA-UEMA) bem como implantar projetos de repovoamento de 
pescados dos mananciais e de tanques redes do território; 

Agropecuária/Tecnologia 4. Implantar sistema de irrigação com tecnologia adequada para pequenas 
e médias propriedades no território; 

Reforma 

Agrária/Reestruturação 

5. Garantir dotação orçamentária para reestruturação do ITERMA visando à 
execução do plano de reforma agrária do território. 

 Outras propostas não priorizadas 

Agricultura Familiar 6.Apoiar e fortalecer casas familiares rurais do território; 

Cultura 7.Descentralizar o sistema cultural, valorizando a cultura local e regional; 

Cultura 8.Criar um centro cultural nos municípios, regulamentando através da 
criação de lei de incentivo a cultura; 

Cultura 9.Criar o fundo municipal da cultura e a lei de incentivo a cultura; 

Agropecuária/ 

Planejamento 

10.Elaborar e executar plano de desenvolvimento agropecuário do território 
com base no macrozoneamento; 

Reforma Agrária/ 

Controle Social 

11.Criação da ouvidoria agrária e ampliação das defensorias e promotorias 
agrárias no território; 

Reforma Agrária 12.Proceder a arrecadação sumaria das terras devolutas do território, 
concluindo as que estão em andamento, objetivando a regularização 
fundiária integrada com projetos de geração de renda, bem como, proceder 
ações discriminatórias administrativa e judicial , realizando o levantamento 
da cadeia dominial ate a origem; 

Agricultura Familiar 13.Priorizar a agricultura familiar com aquisição da produção local e acesso 
ao credito; 

 
                                   CHAPADINHA 19/06/2015 
GRUPO/EIXO 3: Desenvolvimento Humano (Educação, Ciência, Tecnologia e 
Cultura) 
 

ÁREA  

TEMÁTICA 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Educação/ 

Escolas/ 

Estruturação 

1.Construir, reformar, ampliar e equipar as escolas estaduais com laboratórios 
(informática, de ciências e de matemática), bibliotecas, quadras cobertas com 
vestiários, assegurando sua manutenção na zona urbana e rural; 

Educação/ 

Escolas Técnicas 
2.Criar escolas técnicas para região, ofertando, inclusive, oficinas na área de artes 
de modo geral, para qualificação dos jovens; 

Cultura 3.Criar um centro cultural nos municípios, regulamentando-o através da criação de 
Lei de incentivo à cultura;  

Educação/ 

Docentes/ 

Formação 

Continuada 

4.Criar cursos de qualificação e promover formação continuada para professores 
na área tecnológica; 

Educação/ 

Municipalização 

5.Apoiar os municípios no que se refere ao acesso de crianças e jovens com 
necessidades educacionais especiais ao Ensino regular; 

 Outras propostas não priorizadas 
Cultura 6.Criar Lei de incentivo à Cultura e o fundo municipal que a subsidiará. 
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Educação/Ensino 

Superior/EAD 

7.Ampliação / criação de polos universitários na modalidade a distancia e 
presencial; 
 

Educação/ 

Pesquisas 
8.Criar projetos de pesquisas científicas diretamente nas escolas; 

Educucação/ 

Ensino/Tecnlogia 
9.Ampliar /inserir meios tecnológicos na aquisição de conhecimento, somando-se 
ao método tradicional = livros 

Ediducação/Ensino/

Tecnlogia 

 
10.Criar projetos que utilizem os computadores disponíveis nas escolas na 
educação tecnológica; 

Educação/ 

Intergovernamentai

s 

11.Criar /reforçar parcerias com os municípios para qualificar os educadores, no 
sentido de melhorar a qualidade do ensino fundamental; 

Educação/ 

Planejamento 

12.Plano emergencial de ação para garantir que todos tenham acesso a escola; 

Assistência 

Social/Creche 

13.Implantação e funcionamento de creches; 

Cultura 14.Valorização da cultura no ambiente escolar, incluindo oficinas de artes no 
ensino regular; 

Educação/Ensino 

Superior 

15.Incentivo do governo para que os alunos tenham condições de evoluir em seus 
estudos, no sentido de alcançar o nível superior de ensino (por meio da criação de 
bolsas); 

Educação/Escola 

Técnica 

16.Escolas técnicas para a região, ofertando, inclusive, oficinas na área de artes, 
de modo geral, para qualificação dos jovens; 

Educação/Escola/ 

Cultura 

17.Criar o projeto banda na escola; 

 
 

CHAPADINHA 19/06/2015 
 

GRUPO/EIXO 4: Defesa Social (Segurança, Sistema Penitenciário e 
Trânsito) 

ÁREA TEMÁTICA  DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Assistência Social/ 

Ressocialização 

1.  Criação de um centro de ressocialização para o menor infrator no território; 

Segurança/ 

Conselhos 

Comunitário 

2. Criar conselhos comunitários de segurança pública em cada município sendo 
assistidos pelo Governo do Estado; 

Segurança/ 

Trânsito 

3. Construir mais uma CIRETRAN na região; 

Segurança/Combate 

As Drogas/ 

Saúde Mental 

4. Construir um centro de apoio de recuperação para usuários de substâncias 
entorpecentes e combater o tráfico de drogas no Baixo Parnaíba; 

Segurança/Defesa 

Civil/Bombeiros 

5. Construir uma unidade de Corpo de Bombeiro que atenda as necessidades da 
Defesa Civil; 
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CHAPADINHA 19/06/2015 
 

GRUPO/EIXO 5 : Direitos Humanos (Assistência Social, Participação 
Popular e Inclusão Social) 

ÁREA TEMÁTICA  DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Direitos Humanos 1. Construir, equipar e manter um núcleo regional de Direitos Humanos no território; 

Assistência Social 2. Construir, equipar e manter um núcleo regional de assistência social no território; 

Desenvolvimento 

Regional/Territorial 

Planejamento 

3.  Elaborar um diagnóstico sócio territorial; 

Educação/Escola 

Técnica 

4. Construir e manter uma escola técnica de conselhos de direitos e politicas 
setoriais; 

Assistência Social 

Gestão Financeira 

5. Garantir e ampliar os recursos do financiamento estadual em 100% para a 
política de assistência social (PAIF/ Equipe volante, benefícios eventuais, 
MSE,PAEIF), para o território. 

 Outras propostas não priorizadas 

Direitos Humanos/ 

Quilombolas 

6.Implantar uma Mesa de Negociação para discutir a titularidade das áreas 
quilombolas (Proposta será encaminhada para órgãos competentes. 

 

CHAPADINHA 19/06/2015 

 

EIXO PRIORIDADES VOTADAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA ESCUTA 

TERRITORIAL 

1 Conclusão do Hospital Regional (Traumatologia e UTI) e retomada e conclusão do centro de 

Hemodiálise.(63 votos) 

4 Aumentar o efetivo do batalhão de Chapadinha e criar uma companhia de polícia no 

território.(62 pontos) 

3 Construir, reformar, ampliar e equipar as escolas estaduais com laboratórios (informática, de 

ciências e de matemática), bibliotecas, quadras cobertas com vestiários, assegurando sua 

manutenção na zona urbana e rural.(59 votos) 

 Fortalecer o sistema de ATER pública com a criação de uma Lei de ATER, elaboração do plano 

de ATER e destinação de 5% do orçamento do Estado para o financiamento das ações de 

assistência técnica e extensão rural para o território, priorizando a agricultura familiar e as 

Casas Familiares rurais;(51 votos) 

 5. Garantir e ampliar os recursos do financiamento estadual em 100% para a política de 

assistência social (PAIF/ Equipe volante, benefícios eventuais, MSE,PAEIF), para o território.(15 

votos) 
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ESCUTA TERRITORIAL DO TERRITÓRIO BAIXADA OCIDENTAL  
PINHEIRO – 27/06/2015 

 

PROPOSTAS PARA PPA 2016-2019 
 

GRUPO/EIXO 1: Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio 
Ambiente, Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana) 
 

ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Saúde/Hospital/ 

Parcerias 

1. Que o Estado possa garantir apoio necessário para que a Santa Casa de 
Misericórdia do município de Cururupu possa oferecer serviços de saúde de média e 
alta complexidade; 

Saúde/Hospital 2. Que o Estado possa garantir as condições para o funcionamento da rede hospitalar 
de média complexidade com 20 leitos ou mais a a todos os municípios do território, 
garantindo a manutenção da contrapartida estadual; 

Habitação 3. Implementação de um Programa Urbano e Rural destinado às famílias de baixa 
renda e/ou em situação de vulnerabilidade econômica e social, nos moldes dos 
programas federais existentes; 

Rodovias 

Estaduais 

4.Recuperação das Mas 006, 014 e 061, compreendendo os trechos: Pinheiro a Porto 
Pindobal; Pinheiro a Cujupe; Três Marias a São Vicente e construção da estrada de 
Serrano a Santa Helena; 

Saúde/Hospitais 

Assistência 

Médicas 

5.Implementação de Serviços Especializados nas áreas de traumaortopedia, 
ginocoobstetrícia e diagnóstico por imagem nas diversas áreas no Hospital de Pinheiro 
e na Santa Casa de Misericórdia de Cururupu. 

  
PINHEIRO – 27/06/2015 

GRUPO/EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO  (Trabalho e 
Renda, Agricultura e Pecuária, Pesca e Aquicultura, Industria e 
Comércio, Turismo). 

 

ÁREA 

TEMÁTICA 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Portos/ 

Abastecimento/ 

Turismo 

1. Construção do Complexo portuário estratégico para o escoamento e 
beneficiamento da produção pesqueira e promoção do turismo; 

Educação/ 

Qualificação 

Profissional 

2. Implantação de Estaleiro-escola em ponto estratégico do território; 

Educação/ 

Qualificação 

Profissional 

3. Implantação de Escolas Técnico-Profissionais para formação de mão de obra 
qualificada e inclusão dos jovens no mercado de trabalho com ênfase na vocação do 
território; 

Assistência 

Técnica 

4. Implantação de uma política estadual de ATER, com a consequente reestruturação 
física, metodológica, material e humana da AGERP; 

Cultura/ 5. Elaboração do plano territorial de turismo levando em consideração as 
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Planejamento especificidades culturais locais. 
 Outras propostas não priorizadas 
Indústria/ 

Comércio/ 

Agroindústria 

6.Criação do programa estadual de infraestrutura produtiva com assistência técnica e 
tecnológica com ênfase na agroindustrializaçao da produção agrícola, e não agrícola 
familiar no território, priorizando os empreendimentos econômicos solidários 

PINHEIRO – 27/06/2015 
 

GRUPO/EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO HUMANO  (Educação, Ciência e 
Tecnologia e Cultura) 

 
ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Educação/Ensin

o Superior 

1. Criar um pólo universitário (UEMA) no litoral ocidental com recursos que 
contemplem as potencialidades da região; 

Educação/ 

Escolas 

2. Construir, ampliar e reformar as escolas da rede estadual; 

Educação/ 3. Criação de centros multidisciplinares com espaços para integração que atenda 
todas as ações do território, socializando atividades educacionais, esportivas e 
culturais; 

Cultura/Bibliotec

a 

4. Criação, revitalização e ampliação de bibliotecas, com a informatização do 
ambiente, virtualização e atualização do acervo bibliográfico e modernização da 
estrutura; 

Cultura/ 

Planejamento 

5. Implantação e regulamentação dos sistemas municipais de cultura, com base nos 
planos estadual e nacional. 

 Outras propostas não priorizadas 

Educação/ 

Curriculo 

6.Garantir na grade curricular das escolas estaduais as disciplinas de ciências 
agrárias como forma de estimular o conhecimento do campo e consequentemente a 
agricultura familiar de base; 

Educação/ 

Curriculo 

7.Garantir a implementação na grade curricular do ensino das escolas estaduais, o 
ensino da historia e cultura africana e afrodescendente; 

Educação/ 

Ensino Médio 

8.Garantir transporte escolar de qualidade para os alunos do ensino médio; 

 
PINHEIRO – 27/06/2015 

 
GRUPO/EIXO 4 – DEFESA SOCIAL (Segurança, Sistema Penitenciário e 
Transito) 

ÁREA 

TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por 

EIXO-Leitura em Plenário) 

 Sistema Penitenciário/ 

Ressocialização 

1. Promover a Ressocialização dos detentos através da inclusão 
produtiva profissional e educacional, buscando parcerias (empresas e 
outros); 

Segurança/Polícia Civil 2. Implantação de novas delegacias da mulher na região; 
Segurança/ 

Concurso 

Público 

3. Aumento do efetivo policial e de bombeiro com efetivação do 
policiamento comunitário e do PROERD; 

Segurança/Polícia Militar/ 4. Aumento do Orçamento estadual repassado para a polícia 
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Autonomia Financeira  

nas Regiões 

desvinculando da dependência financeira do município; 

Segurança/Lei Seca 5. Fazer cumprir a LEI SECA em todos os município 

 
 

PINHEIRO – 27/06/2015 
 

GRUPO/EIXO 5 – DIREITOS HUMANOS  (Assistência Social, 
Participação Popular, Inclusão Social, Gênero, Etnia, Acessibilidade) 

 
ÁREA TEMÁTICA DEMANDA PARA PPA (3  por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

 Planejamento Territorial 1. Realizar diagnóstico socioeconômico, político e cultural da região; 

Educação/Escola 

Agrícola 

2. Construir escola agrícola estadual com acessibilidade para 
garantir qualificação técnica aos jovens do território e incentivar a 
permanência dos mesmos na região; 

Reforma Agrária 3. Realizar regularização e titulação das terras quilombolas, 
garantindo espaço de direito aos povos tradicionais e interiorizar os 
órgãos que cuidam da temática; 

Mobilidade/ 

Comunidades 

4. Realizar o melhoramento do acesso às comunidades tradicionais 
(ribeirinhos, ciganos, indígenas, quilombolas, pescadores), 
garantindo o escoamento da produção, acesso aos serviços de 
saúde e a permanência das crianças nas escolas; 

Segurança/ 

Polícia Civil 

5. Implantar delegacia da mulher no território; 

 Outras propostas não priorizadas 

Controle Social/ 

Conselhos 

6.Fortalecer o controle social garantindo os recursos orçamentários para o 

funcionamento dos conselhos, ampliando a participação social e 

capacitação permanente 

Defensoria/Controle Social 7.Garantir defensoria pública e instrumentos de ouvidoria em todo o 

território. 

Direitos Humanos 

/Acessibilidade 

8.Implementar política de acessibilidade em logradouros, praças, órgãos da 

administração publica do Estado; 

Assistência 

Social/Mulheres/Parceria 

9.Implantar parceria com os municípios, ações efetivas de garantia do 

direito da mulher; 

Segurança/Drogas/ 

Saúde Mental 

10.Implantar o centro de recuperação de dependentes químicos no 

território; 

Assistência Social 11.Realizar construção de CRAS quilombola, com o objetivo de garantir a 

inclusão social e o acesso aos direitos constitucionais 
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PINHEIRO – 27/06/2015 
 

PROPOSTAS ELEITAS PARA O ORÇAMENTO 2016 – Pinheiro 
 
 

EIXO PROPOSTA VOTOS 

1  Ampliar e equipar a Santa Casa de Misericórdia do município de 
Cururupu possa oferecer serviços de saúde de média e alta 
complexidade; 

50  2º 

2  Construção do Complexo portuário estratégico para o escoamento e 
beneficiamento da produção pesqueira e promoção do turismo; 

51  1º 

3  Adquirir uma frota própria de transporte escolar para a rede estadual de 
ensino; 

33 

4  Construção do Centro de Referência de ressocialização dos detentos 
através da inclusão produtiva profissional e educacional, buscando 
parcerias (empresas e outros); 

25 

5  Construir escola agrícola estadual com acessibilidade para garantir 
qualificação técnica aos jovens do território e incentivar a 
permanência dos mesmos na região. 
 

36    3º 

 
PROPOSTAS PARA PPA 2016 -2019 E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

2016 (Território Vale do Itapecuru) 
 

ESCUTA ITAPECURU – 27/06/2015 
 

GRUPO/EIXO 1: Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio 
Ambiente, Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana) 
 

ÁREA 
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

 Saneamento 
Básico/ 
Abastecimento 
D’água 

1.Apoio do Governo Estadual no que tange ao financiamento, ao técnico e 
estrutural dos sistemas de abastecimento de água, drenagem, esgotamento 
sanitário e resíduos sólidos. (SANEAMENTO) 

Meio Ambiente/ 
Recursos 
Hídricos 

2. Revitalização dos Rios Itapecuru, Munim, Rio Preto, Gaiola com ações  de 
fortalecimento municipal de meio ambiente e sensibilização dos ribeirinhos. (MEIO 
AMBIENTE) 

Saúde/ 
Hospital 

3. Ampliação dos Hospitais Regionais de Matões do Norte com a média 
complexidade e o de Itapecuru mirim para alta complexidade e com a instalação de 
uma UTI NE0 NATAL visando a redução da mortalidade infantil e aquisição de 1 
ambulância regional tipo USA( UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO) ou UTI 
MÓVEL para atender os municípios da região. (SAÚDE) 

Esporte 4. Criação de Centros de Treinamentos Esportivos( modalidades olímpicas) de 
Médio Porte para a região. (ESPORTE E LAZER) 

Rodovias 
Estaduais 

5. Estadualização e Pavimentação da estrada que liga Cantanhede a Itapecuru, 
este, ao Tingidor, saindo em Presidente Juscelino, (MA- 020) interligando 
Presidente Vargas e  Nina Rodrigues 
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 Outras propostas não priorizadas 
Rodovias 
Estaduais 

6.Conclusão da pavimentação (MA-332) a estrada que liga Pirapemas a 
Coroatá.(Infra estrutura)  

 
 

ESCUTA ITAPECURU – 27/06/2015 

 
GRUPO/EIXO 2: DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO  (Trabalho e 
Renda, Agricultura e Pecuária, Pesca e Aquicultura, Industria e 
Comércio, Turismo). 

 

ÁREA 
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Agricultura 

Familiar 

1.Estruturar a AGERP e garantir apoio financeiro para a agricultura familiar e para 
a pesca artesanal e aquicultura; 

Economia 

Solidária 

2. Planejar e Implementar programas de apoio e incentivo aos empreendimentos 
da economia solidaria considerando a equidade de gênero; 

Acesso ao 

Crédito 

3.Promover chamadas publicas para financiamento de Projetos Produtivos do 
Território e de apoio ao PTDRS; 

Indústria/ 

Comércio/ 

Escolas 

Técnicas 

4. Implantar distrito Industrial e IEMA para formação de empreendedores rurais 
nos eixos produtivos priorizados pelo CODETER; 

Educação/ 

Pedagogia da 

Alternância 

5.Criar e implementar de apoio a pedágio da Alternância. 

 Outras propostas não priorizadas 
Piscicultura 6.Implantar projeto de repovoamento de pescado nos mananciais (rios e lagoas, 

etc.), bem como a criação de peixe em tanques redes 
Reforma Agrária 7.Executar o plano de reforma agrária no território.ok 
Reforma Agrária 8.Que o ITERMA realize ação discriminatória, ADM e Judiciais nas terras do 

território, objetivando a obtenção da cadeia dominial até a origem.ok 
Meio Ambiente/ 

Recursos 

Hídricos/Poluição 

9.Realizar limpeza e Desobstrução dos Igarapés, Barragens e Açudes para 
favorecer a pesca extrativa.  

Economia 

Solidária 

10.Planejar e implementar programas de apoio e incentivo aos empreendimentos 
da economia solidária considerando a equidade de gênero 

Acesso ao 

Crédito 

11.Promover chamadas públicas para financiamento de projetos produtivos do 
território e de apoio ao PTDRS 

 
 

ESCUTA ITAPECURU – 27/06/2015 
GRUPO/EIXO 3: Desenvolvimento Humano (Educação, Ciência e 
Tecnologia e Cultura) 
 

ÁREA  
TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-



 

ESTADO DO MARANHÂO 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN 
  

 
 

28 
 

 Leitura em Plenário) 

Cultura 1.Disponibilizar recursos para a criação de centros culturais que valorize o 
acervo Cultural regional resgatando os valores culturais presente em nosso 
meio. 

Educação 

/Cultura 

2.Criar espaços dentro dos ambientes escolares que viabilizem o protagonismo 
juvenil focalizando a cultura, o esporte e o lazer através de acompanhamento 
profissional. 

Educação/Ensino 

Médio/Estrutura 

3.Equipar os laboratórios de pesquisa dos centros de ensino médio e garantir o 
funcionamento dos laboratórios de informática com plataformas que facilitem a 
entrada ao mercado de trabalho.  

Educação/Ensino 

Superior 

4.Construção do Centro Universitário da UEMA no Vale do Itapecuru e garantir 
a criação do IEMA por Microrregiões observando a posição geográfica das 
cidades pólo do território. 

 Outras propostas não priorizadas 

Rodovias Estaduais 5.Estadualizar e pavimentar que ligam cantanhede a itapecuru e este a 

Presidente Juscelino passando pelo Tingidor complementando o trecho da MA-

020 (de Nina Rodrigues a Presidente Vargas)OP 

 6.Implantar 03 Centros de comercialização e beneficiamento de pescado no 

território  

Meio 

Ambiente/Parque 

7.Implantar parques Aquícolas nas barragens e lagos do território. 

Reforma Agrária 8.Reestruturar o ITERMA para a regularização das terras do Estado no 

Território, priorizando as terras dos povos e comunidades tradicionais e 

quilombolas 

Educação/Pedagogia 

da Alternância 

9.Criar e implementar Fundo de Apoio à Pedagogia da alternância 

Cultura 10.Disponibilizar recursos para a criação de uns centros culturais que valorize 

o acervo cultural regional resgatando os valores culturais presentes em nosso 

meio 

Cultura/Esporte/ 

Lazer/Juventude 

11.Criar espaços dentro dos ambientes escolares que viabilizem o 

protagonismo juvenil focalizando a cultura, o esporte e o lazer com 

acompanhamento profissional  

Educação/Escola 

Técnicas 

12.Garantir a construção do IEMA por micro região observando a posição 

geográfica das cidades pólo território. 

Educação/Ensino 

Médio 

13.Equipar os laboratórios de pesquisa dos centros de ensino médio e garantir 

o funcionamento dos laboratórios de informática com plataformas que facilitem 

ao mercado de trabalho 

Educação/ 

Ensino Médio 

14.Garantir a Universalização do ensino médio regular e da formação 

profissionalizante, com toda a infraestrutura necessária (prédio Adequado, 

transporte e alimentação escolar, imobiliário, laboratório de pesquisa e 

informática, respeitando especificidade dos povos tradicionais. 

Educação/ 

Ensino Médio 

15.Transformar todas as escolas de ensino médio para as comunidades do 

campo. 
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ESCUTA ITAPECURU – 27/06/2015 
 
GRUPO/EIXO 4: Defesa Social  
 

ÁREA 
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

 Segurança/ 
Conselhos 

1.Implantar fóruns e/ou conselhos municipais de segurança pública; 

Segurança/ 
Integração 

2.Construir o complexo de segurança pública regional (corpo de bombeiros, 
policias civil e militar,CIRETRAN, policia ambiental e sistema prisional); 

Segurança/ 
Aparelhamento 

3.Adquirir viaturas adequadas para atender ocorrências policiais no território; 

Segurança/ 
Policia Militar 

4.Implantar bases da polícia militar nos bairros mais populosos. 

Segurança 
Pública/ 
Planejamento 

5.Criar o sistema estadual de segurança pública e seus instrumentos: plano 
estadual, gestão decentralizada, controle social e fundo estadual. 

 Outras propostas não priorizadas 

 6.Criação do conselho de segurança pública e cidadania 

 
ESCUTA ITAPECURU – 27/06/2015 

 

GRUPO/EIXO 5: Direitos Humanos  
 

ÁREA 
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Políticas 

Públicas 

1. Fortalecimento das políticas públicas a pessoas em situação de risco: 
- casas de passagens/casas abrigos regionalizadas para mulher, crianças e 
adolescentes, idosos 
- criação de dems e dpcas regionalizadas 
- criação do conselho de segurança pública e cidadania  
- disque denúncia regionalizado (190) 
- ampliação do número de operadores(as) de direitos - sistema de justiça e 
segurança pública – delegados, promotores(as), juizes(as), defensores9as), 
assistentes sociais, psicólogos(as) 
- criação de mecanismos de fiscalização, de prevenção e combate ao trabalho 
escravo: atendimento às pessoas vítimas do trabalho 

Assistência 

Social 

2. Fortalecimento do SUAS municipal - federal, estadual e municipal – ampliação da 
contrapartida do estado (sedes) 

Controle 

Social 

3. Fortalecimento do controle social – conselhos, conferências, foruns, audiências 
públicas: 
- capacitação de conselheiros 

Políticas 

Públicas 

4 – Fortalecimento da política de igualdade racial: 
- reestruturação do ITERMA para regularização das terras do estado, priorizando as 
terras dos povos e comunidades tradicionais / titulação definitiva da terra 
- saúde  
- educação 
- assistência social – CRAS quilombola 
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 Outras propostas não priorizadas 

Assistência 

Social/Direitos 

Humanos 

Política para pessoas situação de risco: casas, abrigos, passagens regionalizadas 
(mulher, C/A, idosos), casa apoio a dependentes químicos 

Segurança 

Pública 

Política enfrentamento à violência, prevenção/combate drogas (criação DEM 
regionalizadas/ Conselho segurança e DPCA, cidadania/ disque denúncia 
regionalizado (190)/ampliação numero operadores do direito (juiz), 

Políticas 

Públicas 

Fortalecimento SUAS municipais (Federal/Estadual/Municipal-ampliação 
contrapartida Estado (SEDES) Numero reduzido de delegados, promotores, 
Juízes(as), defensores(as) públicos (sistemas justiça e segurança pública 
inexistente nas regiões. repetido) 

Controle 

Social 

Fortalecimento controle social (conselhos, conferências/Fóruns/Audiências 
Públicas...); 

Políticas 

Públicas 

Falta fiscalização das Leis: 
Atendimento a C/A que tem seus direitos violados. Ex.: Casa Apoio 
regionalizado/Apoio à família, inclusão ECA escola 
Tráfico de drogas:Segurança Pública;Atendimento aos usuários de drogas. (ex. 
Casa apoio dependentes químicos).Violência contra a Mulher: 
Criação Delegacias/Cumprimento Lei Maria da Penha. 
Fortalecimento dos Conselhos, não respeito as deliberações. Ex. Criação Conselho 
Segurança; 
1) Violência contra pessoa idosa; 
2) Trabalho escravo: falta fiscalização, atendimento a pessoa que foi escravizada. 

Políticas 

Públicas 

Ampliação do número de operadores(as) de direitos - sistema de justiça e 
segurança pública – delegadas, promotores(as), juizes(as), defensores das), 
assistentes sociais, psicólogos(as) 

Direitos 

Humanos 

Criação de mecanismos de fiscalização, de prevenção e combate ao trabalho 
escravo: atendimento às pessoas vítimas do trabalho. 

 

ESCUTA ITAPECURU – 27/06/2015 
 

PROPOSTAS PRIORIZADAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – 
ITAPECURU 

 

EIXO PROPOSTA VOTOS 
1  Ampliação dos Hospitais Regionais de Matões do Norte com a média 

complexidade e o de Itapecuru mirim para alta complexidade e com a 
instalação de uma UTI NEO NATAL visando a redução da mortalidade 
infantil e aquisição de 1 ambulância regional tipo USA( UNIDADE DE 
SUPORTE AVANÇADO) ou UTI MÓVEL para atender os municípios da 
região.  

83  2º 

2  Estadualizar as vicinais que ligam Cantanhede a Itapecuru e esta 
Presidente Juscelino passando pelo Tingidor complementando o Trecho 
da MA020 de Nina Rodrigues a Presidente Vargas.  

 64  
 

3 Garantir a universalização do Ensino Médio regular e da formação 
profissionalizante com toda a infraestrutura necessária (Prédio 
adequado, transporte e alimentação escolar, mobiliário, laboratórios de 
pesquisa e informática), com a criação das escolas de ensino médio do 
campo e transformação das escolas em território quilombola  em 

85  1º 
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escolas quilombolas, respeitando a especificidade dos povos e 
comunidades tradicionais. 

4  Construir o complexo de segurança pública regional (corpo de 
bombeiros, policias civil e militar, CIRETRAN, policia ambiental e sistema 
prisional). 

22 

5  Fortalecimento das políticas públicas a pessoas em situação de risco:  
Casas de passagens/casas abrigos regionalizadas para mulher, crianças 
e adolescentes, idosos 
- criação de dems e dpcas regionalizadas 
- criação do conselho de segurança pública e cidadania  
- disque denúncia regionalizado (190) 
- ampliação do número de operadores(as) de direitos - sistema de justiça 
e segurança pública – delegados, promotores(as), juizes(as), 
defensores9as), assistentes sociais, psicólogos(as) 
- criação de mecanismos de fiscalização, de prevenção e combate ao 
trabalho escravo: atendimento às pessoas vítimas do trabalho 

68  3º 

 
 

 
PROPOSTAS PARA PPA 2016 -2019 E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

2016 (Território Centro Maranhense) 
 

ESCUTA GRAJAÚ – 01/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 1: Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio Ambiente, 
Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana) 

 

ÁREA 
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Saúde/Hospital 
UTI/Serviços 
Especializados 

1. Ampliação dos serviços de saúde na região: UTI para adultos e crianças, banco 
de sangue, serviço de hemodiálise, maternidade regional, IML, ambulância aérea; 

Meio Ambiente 
Resíduos 
Sólidos/Aterro 
Sanitário 

2. Construção de aterros sanitários, redes de esgoto e estações de tratamento de 
água e esgoto nos municípios da regional em parceria com o governo estadual; 

Meio Ambiente 
/Crimes 
Ambientais 

3. Construir uma unidade da SEMA na região para melhorar a fiscalização de crimes 
ambientais, com atenção especial as áreas indígenas e a preservação das margens 
dos rios da região; 

Esporte 4. Construção de centros poli-esportivos, academias ao ar livre e estádios nos 
municípios da regional; 

Rodovias 
Estaduais 

5. Pavimentação Asfaltica das MA’s 006 e 012 e a construção de rodovias estaduais 
que interligam os municípios da região; 
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ESCUTA GRAJAÚ – 01/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 2: Desenvolvimento Socioeconômico  ( Trabalho e Renda, 
Agricultura e Pecuária, Pesca e Aquicultura, Industria e Comércio, Turismo) 
 

ÁREA  
TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

  
Assistência 
Técnica 

1. Estruturação das instituições de ATER e Defesa Agropecuária e Criação de um 
Centro Administrativo de Regularização de Atividades Produtivas e Fundiária em apoio 
as atividades do pequeno e médio produtor; 

Rodovias 
Estaduais 

2. Recuperação de 30 mil KM de estradas vicinais dos municípios que compõe o 
Território, estadualização dos trechos que compõe as ligações intermunicipais e 
reforma das MA´s do Território; 

Meio 
Ambiente/ 
Recursos 
Hídricos 

3.Construção de poços artesianos e pequenas barragens/açudes para comunidades 
rurais priorizando as áreas mais secas; 

 4. Construção de Matadouro Público. 

 
 

ESCUTA GRAJAÚ – 01/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 3: Desenvolvimento Humano  ( Educação, Ciência e 
Tecnologia e Cultura) 

ÁREA  
TEMÁTICA 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Educação/ 
Escola Indígena 

1. Fortalecimento e valorização da educação escolar indígena, atendendo aos 
âmbitos jurídicos e administrativos dessa modalidade de ensino, contemplando 
o currículo específico, diferenciado e bilíngue das diversas etnias, assim como 
formação inicial e continuada intercultural para professores que atuam nessas 
áreas; 

Educação/ 
Ensino Superior 

2. Construção de prédios do Campus da UEMA já regulamentados nos 
municípios de Grajaú e Barra do Corda, bem como o fortalecimento dos atuais 
cursos e implantação de novos; 

Educação/Ensino 
Superior/Docentes 
Pós-Graduação 

3. Implantação de Programa de Formação Continuada em nível de Pós –
Graduação Strictu Sensu para professores da rede pública estadual; 

Cultura 4. Implantação de programas de capacitação e promoção cultural, assim como 
criação de centros culturais, com atuação regional e segmentada, incluindo as 
comunidades indígenas e quilombolas; 

Cultura 5. Criação e implementação de um Programa de Valorização e promoção 
cultural nas escolas de educação básica. 

 Outras propostas não priorizadas 

Cultura 6.Criar programas de capacitação cultural, assim como construção de  Centros 
Culturais, com atuação regional e segmentada (incluindo as comunidades 
indígenas e quilombolas). 

Cultura 7.Criar um programa de valorização e promoção cultural nas escolas 

Educação/Escola 8.Construção, ampliação e reforma de prédios escolares para atender os 
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alunos da Educação Básica 

Educação/Ensino 
Superior 

9.Construção de prédios para o Campus Universitário da UEMA 

Educação/Ensino 
Superior 

10.Implantação de laboratórios pedagógicos nos campus UEMA 

Educação/Ensino 
Superior/Docentes 
Pós-Graduação 

11.Formação continuada Stric Sensu para professores da Rede Pública 
Estadual. 

Educação/Escola 
Indígena 

12. Valorização da educação escolar indígena do Estado do Maranhão 

  

 

ESCUTA GRAJAÚ – 01/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 4: Defesa Social  ( Segurança, Sistema Penitenciário e Trânsito) 
ÁREA TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Segurança/ 
Eletrônica 

1. Implantação de Vídeo Monitoramento; 

Segurança/ 
Policia Civil 

2. Construção de Delegacia Regional; 

Segurança/ 
Trânsito 

3.Implantação de Barreiras Eletrônicas e redutores de velocidade nas 
Rodovias Estaduais; 

Segurança/ 
Bombeiros 

4. Implantação de Grupamento de Corpo de Bombeiros; 

Segurança 5. Transformação da Companhia Independente de Grajaú da  PMMA  para 
Batalhão. 

 Outras propostas não priorizadas 

Segurança  
Polícia Militar 

6.Construção do prédio do Batalhão com aquisição  de viaturas 
especializadas e novos policiais 

Segurança/ 
Trânsito 

7. Sinalização de transito (barreiras eletrônicas, redutores de velocidade) 
nas rodovias estaduais. 

Meio Ambiente/ 
Desmatamento 

8.Fiscalização de extração legal de madeira na área indígena  
Combate ao Desmatamento 

Segurança/Educação 
Trânsito 

9. Criação de uma escola de transito 

 
 

ESCUTA GRAJAÚ – 01/07/2015 
GRUPO/EIXO 5 : Direitos Humanos  ( Assistência Social, Participação Popular, 
Inclusão Social, Gênero, Etnia e Acessibilidade) 
 

ÁREA TEMÁTICA 
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Assistência 
Social 

1. Ampliar o teto do cofinanciamento estadual para os programas; projetos, 
ações, serviços e benefícios socioassistenciais; 

Assistência 2. Construir CRAS e CREAS Regionalizado específico para Quilombolas e 
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Social Indígenas; 
Assistência 
Social/Direitos 
Humanos 

3. Construção de um Centro Regionalizado de Habilitação e Reabilitação 
para Pessoas com Deficiência; 

Segurança/ 
Policia Civil 

4. Garantir a construção de uma Delegacia Regional da Mulher; 

Segurança/Saúde 
Mental/Drogas 

5. Construção de um Centro Regionalizado de Recuperação a Usuários de 
Substâncias Psicoativas (para atender  crianças, adolescentes, Jovens e 
Adultos). 

 Outras propostas não priorizadas 
Segurança/ 
Policia Civil 

6.Construção  de uma Delegacia Regional da Mulher Grajaú 

Controle Social 7.Estruturar uma política de conselheiros e órgãos de controle social 
Assistência Social 8.Construir uma casa do índio para atender o território 
Assistência Social 9.Construção de CREAS Regional 
Habitação 10.Construção de um Centro de Habitação  e Reabilitação para PCD 

Regional 
Saneamento Básico 11.Garantir o saneamento básico as comunidades indígenas, quilombolas e 

assentamento humanos do território e ribeirinhos. 
Assistência 
Social/Direitos 
Humanos/Quilombolas 

12.Construção de um CRAS Quilombolas Regional e Indígena 

 
 

ESCUTA GRAJAÚ – 01/07/2015 
 

PROPOSTAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016 – Grajaú 
 

EIXO PROPOSTA VOTOS 

1 -Qualidade De 
Vida 

Pavimentação Asfaltica das MAs 006 e 012; 86  1º 

2 - 
Desenvolvimento 
Socioeconômico 

Implantação de Centros de Beneficiamento e 
distribuição do pescado em municípios do Território. 

48  3º 

3 –
Desenvolvimento 
Humano 

Construção, ampliação e reforma de prédios escolares 
e implantação de laboratórios pedagógicos para a 
educação básica nas zonas urbanas e rurais dos 
municípios, contemplando a clientela indígena, não 
indígena e quilombola; 

64 2º 

4 – Defesa Social Construção do Prédio para Instalação de um Batalhão 
da PMMA; 

28 

5 – Direitos 
Humanos 

Construir de CRAS e CREAS Regionalizado específico 
para Quilombolas e Indígenas; 

18 

 
 

PROPOSTAS PARA PPA 2016 -2019 E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016 
(Território AltoTuri Gurupi) 

 
ESCUTA TERRITORIAL ZÉ DOCA 01/07/2015 

 



 

ESTADO DO MARANHÂO 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN 
  

 
 

35 
 

 
GRUPO/EIXO 1 – Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio Ambiente, 

Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana) 
 

ÁREA 
TEMÁTICA 
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

 Saúde/ 
Hospital 

1.Ampliar, equipar, revitalizar e manter as estruturas de hospitais já existentes em 
pelo menos 3 polos da região(Carutapera, Santa Luzia e Zé Doca), assim como 
investimentos nas unidades básicas de saúde; 

Meio Ambiente 
Concurso 
Público 

2.Realizar concurso publico para profissionais nas áreas de engenheiro florestal 
(5), biólogos (5) a serem lotados no território; 

Rodovia 
Estadual 

3.Construção de rodovia que liga os municípios de Carutapera/ Godofredo Viana/ 
Candido Mendes/ Luís Domingues a Turiaçu e Zé Doca a São João do Carú, via 
Nova Conquista; 

Acesso ao 
Crédito 

4.Criação de uma linha de credito junto ao governo estadual para financiar junto ao 
município o PLAMSAB; 

 5.Realizar convênios com municípios para melhoria das estradas vicinais e para 
melhor escoamento da produção rural e dos moradores dos povoados à Zona 
Urbana. 

 Outras propostas não priorizadas 

Rodovias 
Estaduais 

6. Recuperação e pavimentação das MA’s que abrangem a regional; 

Meio Ambiente/ 
Recursos 
Hídricos 

7.Revitalização das Bacias Hidrográficas dos rios Maracaçumé, Paruá, Pindaré, 
Turi e Gurupi; 

Rodovia 
Estadual 

8.Acessibilidade nos órgãos públicos, através do programa mais asfalto para 

atender toda a região; 

Esporte 9.Implantação do complexo esportivo nos municípios adotados de: Quadra 
esportiva, campo de futebol e praças; 

Abastecimento 
D’água 

10.Ampliar os sistemas de abastecimento de água e implantar o sistema de esgoto 
em toda região; 

Infraestrutura 11.Investir nas ações de  Infraestrutura (estradas, açudes e logística) 
 

ESCUTA TERRITORIAL ZÉ DOCA 01/07/2015 
 

 

 GRUPO/EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO 
 

ÁREA  
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Assistência 
Técnica 

1.Fortalecer a ATER com realização de concurso Público, formação de equipes 
técnicas multidisciplinares, com investimento em equipamentos e materiais 
permanente com instalação de escritórios nos municípios e que seja de forma 
continuada permanente e municipalizada; 

Educação/ 
Qualificação 

2.Implantar e fomentar instituições de ensino para promover cursos de formação 
de técnica e profissionalizante, voltados para a realidade rural do território, 
objetivando atender produtos rurais e seus familiares; 
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Abastecimento 3.Criar o programa de abastecimento do Território do Alto Turi, focando ações de 
estruturação e comercialização dos mercados públicos, feiras da agricultura 
familiar e matadouros públicos; 

Abastecimento 4.Criar um programa de abastecimento e verticalização dos APL’s de mel, leite, 
piscicultura, açaí e babaçu e Hortifrutigranjeiro; 

Abastecimento/I
nfraestrutura 

5.Mapeamento da capacidade produtiva da Região/ Território revisando áreas 
ociosas, estimulando a produção setorial com base na agricultura familiar com 
acompanhamento técnico permanente e criação de infraestrutura adequada a 
produção e comercialização, respeitando os limites da pré-amazônia e terras 
indígenas. 

 Outras propostas não priorizadas 
Agricultura 
Orgânica 

6. Estimular o programa de produção orgânica/agroecológica nos territórios de 
desenvolvimento; 

Agropecuária/ 
Abastecimento 

7.Desenvolver programas de incentivo juntamente com as instituições financeiras 
de crédito rural, de pesquisa e extensão, para assegurar o crescimento 
socioeconômico e qualificação na produção, beneficiamento e comercialização da 
atividade agropecuária do território; 

Abastecimento 8.Criar o programa de compra local dos produtos agropecuários da agricultura 
familiar; 

Acesso ao 
Crédito 

9.Destinar 15% dos recursos do FUMACOP, para implantar projetos produtivos 
dos jovens produtores rurais; 

Agricultura 
Familiar 

10.Implantar cooperativas de produção da agricultura familiar; 

Agroindustria 11.Desenvolver o programa estadual de trituração de capoeiras; 
Reforma Agrária 12.Acelerar a reforma agrária, regularização fundiária, titulação e assentamento de 

agricultores familiares; 
Agricultura 
Familiar/ 
Agroindústria 

13.Incentivar com fomento de insumos básicos (mudas, sementes, adubo 
orgânico, calcáreo e outros) de qualidade para gerar escala de produção e 
aumento da produtividades, com objetivo de atender mercados e a 
agroindustrialização da agricultura familiar; 

Educação/ 
Ensino Superior/ 
Estrutura 

14.Implantar unidade de laboratório de solos no campus avançado da UEMA- Zé 
Doca; 

Agricultura 
Familiar/ 
Tecnologia 

15.Irrigação da produção familiar e inovação tecnológica 

 
Reforma Agrária 

16.Instalar mesa de negociação para regularização fundiária (terras indígenas, 
quilombolas, justiça/MP/gov. Estado, Federal/ sociedade Civil; 

 
 
 

ESCUTA TERRITORIAL ZÉ DOCA 01/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 

ÁREA   
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

 Ensino 
Superior 

1.Construção de Campus Universitário UEMA na região; 

Agricultura/ 
Tecnologia 

2.Implantação de um polo tecnológico estadual na região envolvendo agricultura, 
comunicação e produção, voltados para a zona rural; 
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Concurso 3.Realização de concurso publico para docentes, área administrativa especifica; 
Cultura 4.Construção e manutenção de centros culturais e pistas de atletismo em cada 

município do Alto Turi; 
Tecnologia 5.Implantação de comunicação para comunidade rural com telecomunicação, através 

do sistema “ WI-FI rural”. 
 Outras propostas não priorizadas 
Ensino 
Superior 

6.Criar novos cursos presenciais e a distância de graduação pós graduação, 
externsão e técnicos profissionalizantes em todas as áreas; 

Ensino 
Médio 

7.Construção de escolas nucleadas para o ensino médio na zona rural; 

Ensino 
Médio 

8.Ampliação de escolas em tempo integral de ensino médio nos municípios da região; 

Tecnologia 9.Fomentar ações empreendoras para o uso das tecnologias no âmbito escolar, 
acadêmico, bibliotecas físicas,e digitais e faróis da educação; 

Bibliotecas 10.Construção e restauração dos faróis da educação; 
Cultura 11.Fortalecimento da cultura através da implantação e implementação do sistema 

estadual e municipal da cultura e destacando a cultura regional, indígena, quilombolas 
e ribeirinhas; 

Cultura 12.Incentivo ao artesanato sustentável 

 

ESCUTA TERRITORIAL ZÉ DOCA 01/07/2015 

 
GRUPO/EIXO 4 – DEFESA SOCIAL 

 

ÁREA 
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

 
Assistência 
Social/ 
Mulheres 

1.Construir, equipar e manter Casa Regional da Mulher Maranhense (DEM, DPE, TJ 
Vara, Promotoria e Centro de Referência); 

Segurança/ 
Trânsito 

2.Construir, equipar e manter CIRETRAN Regional, e que este promova campanhas 
educativas de trânsito; 

Rodovias 
Estaduais 

3.Pavimentar e manter as Rodovias MA’s do Território; 

Assistência 
Social 

4.Construir, equipar e manter Casa Abrigo para as mulheres em situação de 
violência; 

Segurança 5.Construir, equipar e manter Delegacia Militar e Civil na Região. 
 Outras propostas não priorizadas 
Sistema 
Penitenciário 

6.Construir, equipar, manter Presidio  Regional 

Segurança/ 
Polícia Civil 

7.Construir, equipar, manter IML Regional; 
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ESCUTA TERRITORIAL ZÉ DOCA 01/07/2015 

 
GRUPO/EIXO 5 – DIREITOS HUMANOS 

 

ÁREA 
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

 Escolas 
Técnicas 

1.Construir, Equipar e Manter Escola Técnica Regional de Conselhos e Fóruns 
de Direitos e de Políticas Públicas e Conselhos Tutelares; 

Assistência 
Social 

2.Garantir e ampliar o cofinanciamento da política de assistência social em 100% 
dos municípios (Medida Socioeducativa em Meio Aberto, Serviço de Atendimento 
Integral às Famílias - PAIF, Serviço Especializado de Atendimento Integral às 
Famílias – PAEIF, Equipe Volante (Quilombola e Indígenas) Benefícios 
Eventuais); 

Assistência 
Social 

3.Instalar 02 (duas) Unidades de Atendimento ao Cidadão/Cidadã no Território 
(Exemplo: VIVA Cidadão); 

Planejamento 4.Realizar Diagnóstico Socioterritorial (população usuária de drogas, famílias 
retiradas de áreas de conflitos agrários); 

Segurança/Dr
ogas/ 
Saúde Mental 

5.Construir, equipar e manter Centro de Reabilitação Regional a usuários de 
drogas (todas as faixas etárias, masculino e feminino). 

 Outras propostas não priorizadas 
Assistência 
Social 

6.Construir, Equipar e manter CREAS regionalizados, com realização de concurso 
público. 

 
PROPOSTAS PRIORIZADAS PARA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016  

 
(Território – Alto Turi Gurupi) 

 
ESCUTA TERRITORIAL ZÉ DOCA 01/07/2015 

 

 
 
 

EIXO PROPOSTA VOTOS 

1 Ampliar os sistemas de abastecimento de água e implantar o sistema de esgoto 

em toda região 
62 

2 

Fortalecer a ATER com realização de concurso Público, formação de equipes 

técnicas multidisciplinares, com investimento em equipamentos e materiais 

permanente com instalação de escritórios nos municípios e que seja de forma 

continuada permanente e municipalizada.  

38 

3 Construção de escolas nucleadas para o ensino médio na zona rural 69 

4 
Instalar 02 (duas) Unidades de Atendimento ao Cidadão/Cidadã no Território (Ex: 

VIVA Cidadão)  
48 

5 Pavimentar e manter as Rodovias MA’s do Território  71 
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PROPOSTAS PARA PPA 2016 -2019 E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
2016 (Território Médio Mearim) 
 

ESCUTA LAGO DA PEDRA – 03/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 1 – Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio 
Ambiente, Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade 

Urbana) 

ÁREA 
TEMÁTICA 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Saúde 
/Hospital 

1. Construção de um Hospital Macrorregional de Média de Alta Complexidade, com a 
seguinte estrutura: UTI neonatal, aparelhado com mamógrafos, tomógrafos e eletro 
encefalograma e hemocentro; 

Saúde 2. Implantação do SAMU; 
Abastecimento 
D’água 

3. Implantação de sistemas plenos de abastecimento de água nas zonas urbanas dos 
municípios e implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água nos 
maiores povoados e implantação de esgotamento sanitário na sede dos municípios da 
região; 

Esporte 4. Elaboração, por meio da SEDEL de Políticas Públicas de Incentivo ao Esporte dentro 
da grade curricular, com Bolsa Atleta e apoio de material esportivo; 

Rodovias 
Estaduais 

5. Pavimentação e manutenção das rodovias estaduais que cortam a região. 

 
 

ESCUTA LAGO DA PEDRA – 03/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 2 – Desenvolvimento Socioeconômico (Trabalho e Renda, 
Agricultura e Pecuária, Pesca e Aquicultura, Industria e Comércio, Turismo) 

 

ÁREA  
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Assistência 
Técnica 

1. Implantar – reativar os escritórios - estruturar (AGERP, AGED E ITERMA) nos 
municípios e que a assessoria técnica seja prestada com constância e qualidade aos 
produtores rurais em todas as áreas de atuação, agilizada a regularização fundiária e 
qualificada a ação da vigilância sanitária; 

Agricultura 2. Fortalecer a política de produção e distribuição de sementes crioulas – caboclas aos 
produtores da região; 

Infraestrutura 3. Investir em infra estrutura (estradas, saneamento básico, energia elétrica, água de 
consumo e segunda água para a produção, implementos agrícolas de apoio a produção 
e beneficiamento); 

Parcerias 4. Fortalecer as instituições sem fins lucrativos através de cooperação financeira para 
ampliação da assistência técnica, visto que estas já têm trabalhos prestados; 

Fundo 5. Criar o Fundo Estadual de Apoio à Municipalização da produção rural. 
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ESCUTA LAGO DA PEDRA – 03/07/2015 
 
GRUPO/EIXO 3– Desenvolvimento Humano (Educação, Ciência e Tecnologia, 

Cultura)  

 

ÁREA 

TEMÁTICA  

 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Educação/ 
Ensino 
Médio/Superior 

1. Implantar centro de educação profissional integrada aos níveis e modalidades de 
Ensino Fundamental, médio e superior no território (campo e cidade), enfatizando a 
pedagogia da alternância; 

Saúde/Ensino 
Superior 

2. Implantar faculdade na área de saúde priorizando os cursos de medicina, agronomia, 
veterinária e outros, de acordo com a vocação do território e ampliar a oferta de pós-
graduação stricto-sensu e cursos de mestrados e doutorados; 
 

Qualificação 
Profissional 

3. Construir polo de pesquisa e formação profissional que atenda as necessidades do 
comércio, pecuária e agricultura. 

Tecnologia/ 
Inclusão 
Digital 

4. Ampliar o investimento em estrutura tecnológica (fibra ótica, banda larga) 
proporcionando a inclusão digital e o desenvolvimento tecnológico. 

Cultura 5. Criação de um Órgão Gestor Regional especifico que viabilize o fortalecimento 
cultural, através de práticas e promoções de cursos de capacitação profissional 
atrelados à construção de centros culturais regionais de multiuso. 

 

 

ESCUTA LAGO DA PEDRA – 03/07/2015 
 
GRUPO/EIXO 4– Defesa Social (Segurança, Sistema Penitenciário, 
transito)  
  

ÁREA TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Segurança/ 
Policia Militar 

1. Criação do Batalhão de Policia Militar - SEDE LAGO DA PEDRA (para atender 
Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Lagoa Grande, Paulo Ramos, Marajá do 
Sena); 

Segurança/ 
Policia 
Civil/Trânsito 

2. Criação de uma Delegacia Regional da Policia Civil – (Delegacia Especial da 
Mulher e Delegacia Municipal do 1ª Distrito). 

 3. Instalação de equipamentos eletrônicos de fiscalização para o  Trânsito. 
(PARDAIS) – REDUTORES DE VELOCIDADE 

Segurança/Trânsito 4. Criação de uma Unidade do Detran (CIRETRAN) 
Sistema 
Penitenciário 

5. Criação de uma Unidade Prisional para Regional de Lago da Pedra-MA. 
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GRUPO/EIXO 5– Direitos Humanos (Assistência Social, Participação Popular, 
Inclusão Social, Gênero, Etnia, Acessibilidade) 
 

ÁREA TEMÁTICA 
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

 Capacitação 
Conselhos/ 
Controle Social 

1. Realização de um Seminário Estadual de Capacitação para conselheiros (as) 
de direitos das políticas setoriais sobre o papel/funções do(a) conselheiro(a), a 
importância dos conselhos enquanto instância de deliberação, fiscalização e 
controle das políticas públicas. 

Assistência Social/ 2. Construção e aparelhamento de uma Casa de Passagem Regional para 
acolhimento temporário de adolescentes, jovens e mulheres. 

Assistência 
Social/Idosos 

3. Construção, aparelhamento e manutenção de uma Casa Regional de 
Acolhimento Institucional específico para idosos. 

Assistência Social 4. Construção de um Centro Socioeducativo para crianças, adolescentes e 
jovens, que possibilite atividades de educação profissional, geração de renda, 
cultura e lazer. 

Assistência Social 5. Ampliar o teto de cofinanciamento estadual voltados para programas, projetos, 
serviços e benefícios socioassistenciais. 

 Outras propostas não priorizadas 

Saúde/Fiscalização 6.Fiscalização das Unidades de Saúde sem aviso prévio com data. 

 

ESCUTA LAGO DA PEDRA – 03/07/2015 
 

PROPOSTAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016  LAGO DA PEDRA 

EIXO  
 

PROPOSTAS VOTOS 

1 Construção de um Hospital Macrorregional de Média de Alta Complexidade, com a 
seguinte estrutura: UTI neonatal, aparelhado com mamógrafos, tomógrafos e eletro 
encefalograma e hemocentro. 

107  1º 

2 Construção e implantação de núcleo de difusão de informação, formação, pesquisa 
e tecnologias a partir da aptidão e potenciais de cada localidade; 

14 

3 Construir um Centro de Educação Profissional na região do Médio Mearim ( 
município de Lago da Pedra) 

82 2º 

4  Criação do Batalhão de Policia Militar - SEDE LAGO DA PEDRA. Lago do Junco; 
Lago dos Rodrigues; Lagoa Grande; Paulo Ramos; Marajá do Sena; 

78  3º 

5  Construção, aparelhamento e manutenção de uma Casa Regional de Acolhimento 
Institucional específico para idosos. 

25 

 
ESCUTA TERRITORIAL TERRITÓRIO VALE DO PINDARÉ 

 
POLO: SANTA INÊS -03/07/2015 

 
PROPOSTAS PARA PPA 2016 -2019 E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016  
 

GRUPO/EIXO 1 – Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio Ambiente, 
Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana) 

 

ÁREA 
TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 
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 Plenário) 

Rodovias 
Estaduais 

1.Recuperação e construção das MA’s da região (119 e demais); 

Abastecimento 
D’água 

2.Construir e ampliar o Sistema de Abastecimento de água (captação, preservação, 
distribuição e programa de combate a perdas) nos municípios que compõe o 
território; 

Esgotamento 
Sanitário 

3.Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário nas zonas urbanas dos 
municípios que compõe o território; 

Recursos 
Hídricos 

4.Criação do Programa de Preservação dos rios e seus afluentes, incluindo a 
instalação de um Batalhão de Polícia Ambiental na região; 

Saúde 5.Investimentos na atenção básica de saúde dos municípios, priorizando aquisição 
de um mamógrafo e de um equipamento de hemodiálise para a região. 

 
 

POLO: SANTA INÊS -03/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 2  – Desenvolvimento Socioeconômico (Trabalho e Renda, 
Agricultura e Pecuária, Pesca e Aquicultura, Industria e Comércio, Turismo) 

Desenvolvimento Socioeconômico 
 

ÁREA  
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Rodovias 
Estaduais 

1.Construir e/ou melhorar entradas  para escoamento da produção e transporte 
com ênfase da MA 119; 

Acesso ao Crédito 2.Destinar as cooperativas e associação de produtores, 25% dos recursos do 
FUMACOP para implantação de projetos produtivos e agroindústrias; 

Assistência 
Técnica 

3.Fortalecer a ATER com a realização do Concurso Público para extensionista 
multidisciplinar, estruturação física e regionalizada, capacitação, investimentos 
em equipamentos para a prática a ATER continuada e Municipalizada; 

Acesso ao Crédito 4.Destinar recursos para a piscicultura e aquicultura. 
Ensino Superior 5.Criar o centro de ciências agrárias no território. 
 Outras propostas não priorizadas 
Turismo 6.Fomentar o Programa de turismo sustentável do vale do Pindaré com ações de 

diagnostico e viabilidade, infraestrutura, divulgação, capacitação e recuperação 
ambiental dos recursos naturais. 

Reforma Agrária 7.Intensificar as ações de regularização fundiária e titulação das terras devolutas 
estadual. 

Pesquisa 
Agropecuária 

8.Fomentar a difusão da pesquisa agropecuária de acordo com os fatores e 
potencialidades do território. 

Agroindústria 9.Implementar o programa de verticalização da agroindústria familiar, visando 
agregar valor ao produto e subproduto e conquista de mercados. 

Acesso ao Crédito 10.Apoiar os pequenos empreendimentos populares urbanos, tais como : 
oficinas, bijuterias,doces, padarias, salão de beleza, marcenaria e outros 
empreendimentos. 

Agricultura 
Orgânica 

11.Fomentar o programa de produção orgânica /agroecologia 

Agricultura 
Orgânica 

12.Acelerar a certificação dos produtos agropecuários. 

Poluição 13.Intensificar as ações de educação sanitária e ambiental, objetivando minimizar 
o uso indiscriminado de agrotóxicos. 
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APL 14.Fortalecer os APL’s da caprino cultura, avicultura, horticultura, fruticultura, 
grãos alimentares, leite, piscicultura, suinocultura. 

Abastecimento 15.Estimular a criação dos SIM’s bem como a construção de matadouros e 
abatedouros públicos,visando a inspeção sanitária dos produtos e subprodutos. 

Abastecimento 16.Implantar o centro de abastecimento e comercialização do território 
Recursos Hídricos 17.Implantar o programa de reservação hídrica com construção de açudes e 

cisternas para atividade agropecuária 
Energia 
alternativa 

18.Fomentar a pequena irrigação familiar com uso de energia convencional e 
alternativa. 

Agricultura 19.Apoiar a distribuição de sementes de grãos alimentares selecionadas e 
certificadas pela Embrapa, com critérios e acompanhamento técnico. 

Educação/Pedago
gia da Alternância 

20.Apoiar a pedagógica da alternância com o formador do agente de 
desenvolvimento rural. 

Acesso ao Crédito 21.Implantar o programa de fortalecimento das cooperativas e associações de 
produtores. 

 

POLO: SANTA INÊS -03/07/2015 

 

GRUPO/EIXO 3 – Desenvolvimento Humano (Educação, Ciência e Tecnologia, 

Cultura)  

ÁREA TEMÁTICA  

 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

 Ensino Médio 1.Ampliar o atendimento nas escolas de Ensino Médio na perspectiva da 
educação integral nas zonas urbanas e rural; 

Escolas Técnicas/ 
APL 

2.Implantar o IEMA – Instituto Estadual de Educação do MA com curso 
profissionalizantes de acordo com os arranjos produtivos locais, em todos os 
municípios do território do vale do Pindaré, garantindo políticas públicas para 
a permanência do aluno no sistema de ensino; 

Ensino Superior 3.Regionalização da Universidade publica com ofertas de cursos nas áreas 
de física, química, matemática, pedagogia da alternância e língua 
estrangeira; 

Educação 
Continuada/Docentes 
 

4.Implantar um centro de formação continuada de educadores na região do 
Vale do Pindaré; 

 5.Estabelecer parcerias entre a secretaria da cultura e secretarias afins, 
visando fortalecer a economia criativa da cultura. 

 Outras propostas não priorizadas 
Ensino Médio 6.Implantar a rede física e o atendimento nas escolas de ensino médio na 

perspectiva da educação integral nas zonas urbana e rural. 
Ensino Médio/ 
Qualificação 
Profissional 

7.Reestruturar as escolas do ensino médio na zona rural da região afim de 
garantir a ampliação da oferta da educação profissional com foco no campo. 

Inclusão Digital 8.Expansão e interiorização da internet gratuita em todo território. 
Ensino 
Médio/Tecnologia 

9.Ampliação das ofertas de ensino médio por meio por meio do ensino médio 
e tecnológico nas regiões mais distantes. 

Cultura 12.Implantação de núcleos de capacitação e formação cultural regional, 
visando atender as câmaras setoriais nas suas diversas linguagens 

Cultura 11.Aplicação do fundo estadual de cultura de forma igualitária regional. 
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POLO: SANTA INÊS -03/07/2015 

 
GRUPO/EIXO 4 – DEFESA SOCIAL (Segurança, Sistema Penitenciário e 
Transito)  
 

EIXO TEMÁTICO  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-
Leitura em Plenário) 

Segurança/ 
Fundo 

1.Criação de um Fundo Estadual de Segurança Publica para os municípios do 
Território; 

Segurança/ 
Polícia Militar 

2.Construção e/ou ampliação de Sede Própria dos destacamentos da PM em 
todos os municípios; 

Segurança/ 
Escola Militar 

3.Criação do Colégio Militar no território com companhia de policiamento 
escolar; 

Sistema Penitenciário 4.Ampliar o nº de vagas e o porte do presidio de Santa Inês, bem como o nº 
de agentes penitenciários; 

Segurança/ 
Trânsito 

5.Ampliar os programas de acesso às populações de baixa renda (CNH). 

 Outras propostas não priorizadas 
Segurança/Concurso 
Público 

6.Elevar o efetivo policial do 7º BPM para 400 policiais e consequentemente 
triplicar a dotação orçamentária; 

Segurança/Conselhos 7.Implantação dos conselhos municipais de segurança pública; 
Segurança/Trânsito 8.Garantir a assessoria técnica do Detran aos departamentos municipais de 

trânsito; 

 
POLO: SANTA INÊS -03/07/2015 

 

GRUPO/EIXO 5 – DIREITOS HUMANOS (Assistência Social, Participação Popular, 

Inclusão Social, Acessibilidade, Gênero, Etnia) 

 

ÁREA 

TEMÁTICA  

 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Assistência 
Social 

1.Construir, manter e equipar Centro de Referência Regional para atendimento 
às crianças, adolescentes e jovens usuários de substâncias psicoativas, com 
realização de ações socioeducativas; capacitação e cursos profissionalizantes, 
inclusão no mercado de trabalho; 

Assistência 
Social 

2.Construir, manter e equipar Centro de Referência para população de rua; 

Reforma 
Agrária 

3.Implantar mesa de negociação para regularização fundiária (áreas indígenas, 
quilombolas, etc) Governo Estadual, Federal, Municipal e Sociedade Civil; 

Controle 
Social 

4.Garantir condições necessárias de funcionamento /manutenção/equipe 
técnica/capacitação dos Conselhos Estaduais de Direitos e de Políticas 
Públicas, de forma que estes possam melhorar suas atuações no controle social 
e fortalecer os Conselhos Municipais; 

Assistência 
Social 

5.Construir, manter e equipar a Casa da Mulher Maranhense no Território do 
Vale do Pindaré, garantindo todos os serviços necessários para acolhimento e 
atendimento à mulher em situação de violência e tendo celeridade dos 
processos jurídicos, com aquisição de unidades móveis para atendimento às 
mulheres trabalhadoras rurais (campo, florestas e das águas). 

 Outras propostas não priorizadas 
 6.Ampliação nº núcleos DPE 
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Reforma 
Agrária 

7.Instalar um escritório SAF/ITERMA no território; 

Planejamento 8.Elaboração de diagnóstico sócio territorial; 

PROPOSTAS PRIORIZADAS PARA ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO/2016 

 

POLO: SANTA INÊS -03/07/2015 

 

 
ESCUTA TERRITORIAL TERRITÓRIO 

 
POLO: PEDREIRAS -04/07/2015 

 
PROPOSTAS PARA PPA 2016 -2019 E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016  
 

GRUPO/EIXO 1 – Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio Ambiente, 
Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana) 

 

ÁREA 
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Rodovias 
Estaduais 

1.Construção, conclusão e manutenção das estradas regionais que abrangem o 
Território, nos trechos: São Raimundo Doca Bezerra à Barra do Corda; Trezidela 
do Vale à São Luiz Gonzaga; Pedreiras a Joselandia (conclusao); Esperantinópolis 
à Joselândia, com suas devidas pontes e desvios perimetrais urbanos; 

Aterro Sanitário 2.Construção de aterro sanitário regional com 03 unidades de processamento 
Meio Ambiente 3.Implantação de unidades de conservação ambiental; 
Esporte 4.Construção de Centros esportivos e áreas de lazer e convivências na região; 

EIXO PROPOSTA VOTOS 

1 Investimentos na atenção básica de saúde dos municípios, priorizando aquisição 

de um mamógrafo e de um equipamento de hemodiálise para a região. 
70  1º 

2 
Construir e/ou melhorar entradas vicinais e caminhos de acessos para 

escoamento da produção e transporte com ênfase da MA 119. 
49  3º 

3 

Regionalização do órgão gestor da cultura com a criação da superintendência 

regional e interiorização do financiamento das ações culturais, visando atender as 

demandas através de editais e/ou chamadas publicas que venham resgatar e 

incentivar produções regionais no intuito de promover e salva guardar o material 

e o imaterial das regiões. 

34 

4 
Elevar o efetivo policial do 7º BPM para 400 policiais e conseqüentemente 

triplicar a dotação orçamentária 
62  2º 

5 

Construir, manter e equipar Centro de Referência Regional para atendimento às 

crianças, adolescentes e jovens usuários de substâncias psicoativas, com 

realização de ações socioeducativas; capacitação e cursos profissionalizantes, 

inclusão no mercado de trabalho 

36 



 

ESTADO DO MARANHÂO 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN 
  

 
 

46 
 

Habitação/ 
Parcerias 

5. Fortalecimento das parcerias entre o Governo do Estado e Entidades, Ongs e 
Movimentos Comunitários voltadas para o sistema habitacional; 

 Outras propostas não priorizadas 
Recursos 
Hídricos/Educação 
Ambiental 

6. Preservação dos afluentes mais campanha de educação ambiental 

Resíduos Sólidos 7.Fomentar associação de Catadores 
Segurança/Polícia 
Ambiental 

8.Criação da polícia ambiental (trazer Regional) 

Saúde/Hospital/ 
Mamógrafo 

9.Aquisição de mamógrafo para regional 

Saúde 10.Investimento na atenção básica da saúde 
Rodovias 
Estaduais 

11.Recuperação das Ma da região – (119 e demais) e pavimentação 

Abastecimento 
D’água 

12.Construir e ampliar o sistema de abastecimento de água 

Esgotamento 
Sanitário 

13.Implantação do sistema de esgotamento sanitário 

Saúde/Zoonose 14.Implantar Centro de Zoonose 

 
 

POLO: PEDREIRAS -04/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 2  – Desenvolvimento Socioeconômico (Trabalho e Renda, 
Agricultura e Pecuária, Pesca e Aquicultura, Industria e Comércio, Turismo) 

Desenvolvimento Socioeconômico 
 

ÁREA  
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Ensino 
Médio 

1.Elaboração do plano de desenvolvimento sustentável do Território do Médio Mearim; 

Acesso ao 
Crédito 

2. Criar um sistema de apresentação e disposição dos programas, projetos e ações e 
orçamentárias das Secretarias de Estado para possibilitar a captação de recursos diretos 
das associações, prefeituras e grupos organizados 

Acesso ao 
Crédito 

3.Garantir recursos orçamentários e financeiros para viabilizar convênios parcerias com 
Associações e Cooperativas para ações de geração empregos, renda, produção e 
processamento de produtos; 

Reforma 
Agrária 

4.Elaborar um estudo/levantamento das terras agricultáveis passíveis de regularização 
fundiária, garantir a legalização da situação de posse. 

 

POLO: PEDREIRAS -04/07/2015 

 

GRUPO/EIXO 3 – Desenvolvimento Humano (Educação, Ciência e Tecnologia, 

Cultura)  

ÁREA TEMÁTICA  

 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Ensino 
Superior/Graduação/ 
Pós-Graduação 

1.Construção do Centro de Estudos Superiores de Pedreiras  - CESPE/ UEMA, 
reestruturando e diversificando os cursos de graduação (licenciatura e 
bacharelado) e implantando Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
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(mestrado e doutorado);   
Educação Integral 2.Criação de um Centro Regionalizado de Educação Integral e 

Profissionalizante, que atenda as populações do campo e cidade; 
Educação/Escolas/ 
Estrutura 
 

3.Melhoria da infraestrura física das escolas contemplando mobília, 
equipamentos, climatização, construção de quadras, auditórios, bibliotecas, 
laboratórios por área e acesso à rede nacional de banda larga. 

Educação/Docentes/ 
Formação 
Continuada 

4.Instalação de um Centro de Pesquisa Tecnológica e Formação Continuada 
para docentes e outros profissionais. 

Cultura 5. Implantação de um Órgão Regional de Cultura para a criação do Corredor da 
Cultura no território do Médio Mearim, que garanta a institucionalização de 
equipamentos e calendários culturais, e apoio aos produtores culturais.    

 

POLO: PEDREIRAS -04/07/2015 

 
GRUPO/EIXO 4 – DEFESA SOCIAL (Segurança, Sistema Penitenciário e 
Transito)  
 

ÁREA TEMÁTICA 
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Segurança/ 
Policia Militar 

1.Estruturação do efetivo do 19° Batalhão da Polícia Militar; 

Segurança/ 
Polícia Civil 

2.Construção de uma Delegacia Regional da Policia Civil; 

Segurança/ 
Tecnologia 

3.Instalação de equipamentos de vídeo monitoramento para a regional; 

Segurança/ 
Policia Militar 

4.Construção da Sede do 19° Batalhão da Polícia Militar; 

Sistema Penitenciário 5.Estruturação do efetivo dos agentes penitenciários; 

 Outras propostas não priorizadas 

Segurança/Trânsito/ 
Educação 

6. Campanhas educativas contínua do Detran e da Segurança pública 

Segurança/ 
Policia Militar 

7.Doação/Aquisição do Prédio da Secretaria de Segurança para a Polícia 
Militar 

 
 

POLO: PEDREIRAS -04/07/2015 

 

GRUPO/EIXO 5 – DIREITOS HUMANOS (Assistência Social, Participação Popular, 

Inclusão Social, Acessibilidade, Gênero, Etnia) 

 

ÁREA 

TEMÁTICA  

 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Assistência 
Social/Conselhos 
Tutelares 

1.Construção e aparelhamento / das sedes próprias para Conselhos Tutelares na 
Regional 

Assistência 
Social/Idosos 

2. Construção e aparelhamento do Centro Regional para idosos 

Assistência 3.Construção e aparelhamento de Centros de Cumprimento de Medidas 
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Social Socioeducativas para menores infratores na regional 
Assistência 
Social/Mulheres 

4. Construção de Centros de Referencia Assistência  da Mulher. 

Direitos 
Humanos 

5.Fortalecimento dos Sistemas Estaduais com criação Secretarias, Fundos Estaduais 
e de Conselho e etc.) de Juventude e Igualdade Racial e mulher 

Direitos 
Humanos 

Divulgação das ações de promoção de Direitos Humanos voltados para vitimas. 

 

PROPOSTAS PRIORIZADAS PARA ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO/2016 

 

POLO: PEDREIRAS -04/07/2015 

 

 
 

PROPOSTAS PARA PPA 2016 -2019 E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
2016 (Território Lençóis Munin) 
 

ESCUTA BARREIRINHAS – 10/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 1 – Qualidade de Vida (Saúde, Saneamento, Meio Ambiente, 
Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana) 

 

ÁREA 
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

 Saúde 1. Criação do SAMU no território. 
Habitação 2. Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais; 
 
Esporte 

3. Construção de Complexos Esportivos e Reforma dos espaços existentes, bem como 
garantia de insumos necessários para as boas práticas e convivência de todos os 
públicos; 

Abastecimento 
d´água e 
Esgotamento 
sanitário 

4. Implantação e Ampliação do sistema de abastecimento de água potável na zona 
urbana e rural com implantação de rede de esgoto em todo o território; 

Rodovias 5. Construção de vias de acesso adequada intermunicipais em todo território e melhorias 

EIXO PROPOSTAS - OP VOTOS 

1 1.Conclusão do Hospital macro - regional de Pedreiras 52   

2 2.Criar centros territoriais de pesquisas equipados, estruturados e em condições 

de prestar ATER; 
15   

3 

3.Construção do Centro de Estudos Superiores de Pedreiras  - CESPE/ UEMA, 

reestruturando e diversificando os cursos de graduação (licenciatura e 

bacharelado) e implantando Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

(mestrado e doutorado);   

51 

4 4.Instalação de equipamentos de vídeo monitoramento para a regional; 40   

5 5.Construção de Centro de Referência de Assistência a Mulher 23 
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estaduais das vias existentes. 
 Outras propostas não priorizadas 
Meio ambiente/ 
Resíduos 
sólidos 

6. Criar Plano de Manejo visando a Preservação e Recuperação Ambiental em Todo 
Território, contemplando as comunidades tradicionais e executar o Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos do Território 

Saúde/Hospital 7.Construção do hospital de alta complexidade da rede hospitalar do território. 
Energia/Água/ 
Habitação 

8.Melhorias da infraestrutura energia, água, estradas, habitação rural, 

Abastecimento 
D’água 

9.Implantação de poços artesianos para abastecimento d´água em (Tutóia-Paxicá) 

Meio ambiente/ 
Fiscalização 

10.Atuação de autoridades ambientais no combate ao assoreamento dos rios da região; 

Meio ambiente/ 
Fiscalização 

11.Aumento da fiscalização e aplicação da legislação de política de proteção das 

nascentes dos rios, matas ciliares,lençóis freáticos e poços artesianos. 

 
 

 

ESCUTA BARREIRINHAS – 10/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 2 – Desenvolvimento Socioeconômico (Trabalho e Renda, 
Agricultura e Pecuária, Pesca e Aquicultura, Industria e Comércio, Turismo) 

ÁREA 
TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Piscicultura 01.Construção do centro de produção pesqueira/produção. Comercialização e laboratório 

Reforma 
Agrária 

02.Regularização fundiária 

 
Turismo 

03.Criação do programa de desenvolvimento do turismo rural sustentável no território 
lençóis/Munin 

Gestão 
Pública/ 
Agricultura 

04. Municipalização da agricultura; 

Agricultura 05.Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas 
 Outras propostas não priorizadas 
Gestão 
Pública/ 
Agricultura 

06.Elaboração do Plano de desenvolvimento do território sustentável 

Gestão 
Pública/ 
Convênios 

07.Criar um sistema de apresentação e disposição dos programas, projetos e ações 

orçamentárias das secretarias de estado para possibilitar a captação de recursos direta 

das associações, prefeituras, grupos organizados. 

Gestão 
Pública/ 
convênios 

08.Garantir recursos orçamentários e financeiros para viabilizar, parcerias com 

associações e cooperativas para ações de geração de empregos, renda, produção e 

processamento de produtos 

Reforma 
Agrária 

09.Elaborar um estudo levantamento das terras passíveis de regularização fundiária e 

garantir a legalização da situação de posse. 

Gestão 
Pública 

10.Liberação de recursos para os pescadores artesanais  

 
Turismo 

11.Concluir a estrada rota das emoções  
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Piscicultura 

12.Implementação  de unidades produtivas de pisicultura e laboratório (transporte e 

estradas para escoamento) 

Abasteciment
o 

13.Implantação de matadouros regionais/municipais. 

Reforma 
Agrária 

14.Regularização fundiária 

 
Turismo/ 
Capacitação 

15. Capacitação de técnicos em língua estrangeiras(inglês, francês e espanhol) para o 

turismo. 

Gestão 
Pública 

16.Destinar 25% do FUMACOP para projetos produtivos no território 

 
Agricultura 

17.Implantação de centros de produção de mudas e sementes 

Gestão 
Pública/ 
Concurso 

18.Contratação de novos profissionais concursos públicos 

Gestão 
Pública/ 

19.Melhoria na infraestrutura de veículos, equipamentos, computadores para trabalho de 

campo 

APL 20.Apoio aos arranjos produtivos locais APL 

Abasteciment
o 

21.Centro de comercialização de produção pesqueira. 

ATER/ 
Pesquisas 

22.Criar centro pesquisas equipadas estruturadas e condições de ATER. 

Aeroporto/ 
Transporte 

23.Conclusão do Aeroporto (homologação do terminal) 

Rodovias 
Estaduais 

24.Construção estrada Barreirinhas/Paulino Neves,Barreirinhas/Urbano Santos, 

Barreirinhas/Barro Duro e Barreirinhas/Santana do Maranhão. 

Gestão 
Pública/ 
Turismo 

25.Criação de Unidade Regional de Turismo 

Rodovias 
Estaduais 

26.Pavimentação da MA-020 

Portos/Cais 27.Construção do Cais 

GestãoPúblic
a/Transporte 
Hidroviário 

28.Implantação de Transportes via Ferry Boat 

Portos/Cais 29.Construção do Porto de Icatu 

Gestão 
Pública/ 
Unidade 
Tecnológica 

30.Implantação de Centro Tecnológico 

Trabalho e 
renda 

32. Fomentar programas/projetos de geração de emprego, trabalho e renda para os 

variados segmentos sociais do campo e da cidade focando agricultura familiar, 

agroindústria, produção artesanal, dentre outros, de interesse da classe trabalhadora 

local/território, garantindo mercado de trabalho com abertura para economia solidária, 

dentre outras práticas de economia na perspectiva da superação da vulnerabilidade ainda 

existente de famílias, inclusão produtiva das mulheres e grupos sociais 

Agricultura Assistência Técnica e reaparelhamento da AGERP com realização de concurso público; 
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criação de centro de comercialização da produção agrícola e regularização fundiária 

Pecuária Apoio aos arranjos produtivos locais nas escalas de pequeno e médio porte; Assistência 
Técnica e reaparelhamento da AGED. 

Aquicultura Implementação de unidades produtivas de piscicultura com laboratório de produção de 
alevinos 

Pesca capacitação para os pescadores artesanais, além da criação de centro de comercialização 
da produção pesqueira e construção de fábrica de gelo 

Turismo Criação do Circuito de Turismo Rural Sustentável Munin/Lençóis, com  implementação de 
ofertas de serviços baseados em um plano de trabalho que contemple a gastronomia, 
transporte, hospedagem, informação, voltado para as várias áreas turísticas, tais como: 
eventos religiosos, negócio, cultural, aventura, dentre outros, com capacitação para o 
desenvolvimento do turismo regional do Munim e dos Lençóis.  

 

 
ESCUTA BARREIRINHAS – 10/07/2015 

 
GRUPO/EIXO 3 – Desenvolvimento Humano (Educação, Ciência e Tecnologia 
e Cultura) 
 

ÁREA  
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

 Cultura 1. Construir um centro de multi uso cultural no território Lençois/Munin; 
Educação/ 
Ensino Médio/ 
Superior 

2.implantar polos do instituto estadual de educação tecnológica do maranhão – IEMA no 
território lençois/munin,bem como a ampliação de polos da universidade estadual do 
maranhão - UEMA no território Lençois/Munin; 

Cultura/ 
Capacitação 

3. Construir uma escola regional de artes cênicas no território Lençois/Munin; 

Capacitação de 
Docentes 

4. Implantar programas de formação continuada permanente para 100 % dos 
professores da rede estadual de ensino no território Lençois/Munin; 

Ensino Médio/ 
Transporte 
Escolar 

5. Garantir transporte escolar regular para os alunos do ensino médio nos municípios do 
território Lençois/Munin. 

 Outras propostas não priorizadas 
Ensino 
Superior 

6.Construção e instalação de um campi da UEMA na Região(Barreirinhas) 

Ensino Médio 7.Reforma das Escolas de Ensino Médio (melhoria do espaço físico) 
GestãoPública/
Concurso/ 
Qualificação 
Profissional 

8 .Realização de Concurso , contratação  e capacitação de profissionais da educação 

Ensino 
Médio/Curricul
o Escolar 

9.Incluir no currículo escolar do ensino médio, as disciplinas: Educação Ambiental e 
Empreendedorismo. 
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ESCUTA BARREIRINHAS – 10/07/2015 
 
GRUPO/EIXO 4 – Defesa Social (Segurança, Sistema Penitenciário e Trânsito) 

ÁREA 
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Segurança/Trâ
nsito 

1. Implantação de CIRETRANS no Território; 

Segurança/ 
Polícia Civil 

2. Criação, Implantação de delegacia especial da mulher no território; 

Segurança/ 
Polícia Civil 

3. Implantação de Delegacias regionais; 

Segurança/Cor
po de 
Bombeiros 

4. Construir quartéis do grupamento de Bombeiros no Território; 

Segurança/Co
mbate as 
Drogas/          
Saúde Mental 

5. Criação de Centros de reabilitação de dependentes químicos no território. 

 Outras propostas não priorizadas 
Segurança/Con
curso 

6. Ampliação do contingente de policiais civis e militares na  Região (por municípios) 

Segurança/ 
Polícia Civil 

7.Implantação da delegacia regional de Barreirinhas e Humberto de Campos 

Administração 
Penitenciária 

8.Criação e implantação do presídio do território 

Segurança/ 
Polícia Civil 

9.Criação e Instalação de Instituto de Criminalista Regional 

Segurança/ 
Polícia Civil 

10.Criação e implantação de delegacias ambientais no território  

Segurança/ 
Polícia 
Civil/Militar 

11.Construção da Sede do Grupamento Militar e Civil 

Segurança/ 
Polícia Civil 

12.Descentralizar a Regional de Rosário de Segurança Pública para 03 Unidades 
13.Regionais(Rosário/Humberto de Campos e Barreirinhas) com toda a Infraestrutura 
necessária para o perfeito funcionamento. 

Segurança/ 
Polícia Civil 

13..Infraestrutura para as Delegacias e quantidade de policiais qualificados  compatível 
com o número de habitantes da Região. 

Segurança/Trâ
nsito 

14.Apoio a implementação de Sistemas Municipais de Trânsito. 

Assistência 
Jurídica 

15.Serviço de Orientação Jurídica gratuita 

Segurança/Rod
ovias 
Estaduais e 
Federais 

16.Apoio à Barreira Policial na BR-402, maior avanço na criminalidade na Região 
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ESCUTA BARREIRINHAS – 10/07/2015 
 
GRUPO/EIXO 5 – Direitos Humanos (Assistencia Social, Participação Popular, 
Inclusão Social, Gênero, Etnia, Acessibilidade ) 
 

ÁREA 
TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura em 

Plenário) 

Segurança/ 
Polícia Civil/ 
Concurso 
Público 

1. Construção, recursos humanos, materiais, e aparelhamento de uma delegacia regional 
especializada da mulher; 

Segurança/C
ombate as 
Drogas/          
Saúde Mental 

2. Construção e reaparelhamento de uma casa de reabilitação territorial para dependentes 
químicos, com profissionais qualificados de fácil localização; 

Saúde/Hospit
ais 

3. Construção de um hospital regional da MULHER atendimento a todas as necessidades 
e UTI; 

Controle 
Social/ 
Capacitação 
de 
Conselhos/En
tidades 

4. Assegurar cooperação técnica entre estado e sociedade civil para promover 
capacitação permanente do movimento associativismo e conselhos municipais; 

Direitos 
Humanos/  
Assistência a 
mulher                 

5. Implantação da Casa Abrigo Regional da mulher para prestar apoio as mulheres vítimas 
da violência e risco de vida; 

 Outras propostas não priorizadas 
 
Assistência 
Social 

6.Implantação do teto de cofinanciamento estadual para benefícios e serviços sócio-
assistenciais. 

Segurança 
Pública/Assis
tência Social 

7.Construção de uma casa de internação  para adolescentes menos-infrator 

Assistência 
Social/ Idoso 

8.Construção, aparelhamento e manutenção de uma casa de acolhimento institucional de 
idosos. 

Assistência 
Social/Crianç
as e 
Adolescentes 

9.Construção de um centro socioeducativo para crianças e adolescentes e jovens que 
possibilite atividades de geração de renda, qualificação profissional,cultural e lazer 
(Inclusão digital, teatro, natação etc.) 

Assistência 
Social/Crianç
as e 
Adolescentes 

11.Garantir a implantação aparelhamento de uma casa de passagem regionalizada para 
crianças, adolescentes. 

Inclusão 
Digital/ 
Wifi livre 

12.Implantar uma rede de comunicação informatizada com acesso a serviços de internet 
extensivo às comunidades tradicionais. 

Assistência 
Social/Crianç
a e 
Adolescentes 

13.Aparelhamento dos conselhos tutelares  

Assistência 
Social Geral 

14.Construção de centros de atendimento à mulher, idoso, pessoas com deficiência, 
homens e diversidade sexual. 

Assistência 15.Construção do CRAS quilombola 
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Social/CRAS 

Assistência 
Social/CRAS 
volante 

16.Ampliação do CRAS volante  para comunidade tradicional 

Reforma 
Agrária 

17.Garantir a titulação das terras quilombolas(ITERMA/INCRA) 

Direitos 
Humanos/Ca
pacitação 
Exploração 
Sexual via 
Turismo 

19.Prevenir e combater a exploração sexual pela via do turismo através de capacitação  
dos trabalhadores. 

Assistência 
Social/Logísti
ca para 
trabalho de 
campo 

20.Garantir transporte (carro e moto) para todos os equipamentos da política de 
assistência social.  

Assistência 
Social/CREA
S 

21.Construção dos CREAS Regionalizados no território 

Emprego e 
Renda/Qualifi
cação 
Profissional/
Mulheres 

22.Fomentar, apoiar e orientar mulheres na implantação de negócios de 
empreendimentos de economia solidária disponibilizando assessoria técnica, financeira 
diferenciados e qualificação profissional. 

Emprego e 
Renda/Qualifi
cação 
Profissional/
Quilombolas 

23.Apoiar financeiramente projetos de inclusão produtiva nas comunidades tradicionais 
remanescentes de quilomboldas; 

Assistência 
Jurídica 

24.Implantar  Defensoria Pública 

Capacitação 25.Implantar programa de capacitação ( gestores,executores de políticas e pessoas 
grupos especiais, tais como: etnias, raças e demais grupos) 

 

 

 

ESCUTA BARREIRINHAS – 10/07/2015 
 

PROPOSTA PARA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PPA 2016 

BARREIRINHAS 

ÁREA  
TEMÁTICA 

PROPOSTAS VOTO
S 

1-  Qualidade de 
Vida(Saúde/Hospital) 

Construção do hospital de alta complexidade da rede hospitalar do 
território e ampliação da rede existente.   

84  3º 

2-Desenvolvimento 
Socioeconômico 
(Assistência Técnica) 

Fortalecimento dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão 
Rural – ATER / ATEPA 

84  2º 

3 - Desenvolvimento 
Humano 
(Educação/Ensino 
Médio) 

Construir, ampliar e reformar escolas de ensino médio nas zonas 
urbana e rural do Território. 

109  

1º 
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4 - Defesa 
Social(Segurança/ 
Trânsito) 

Implantação de CIRETRANS no Território. 15 

5 - Direitos Humanos 
(Saúde/Hospitais) 

Construção de um hospital regional da Mulher com atendimento a 
todas as necessidades e UTI. 

73 

 
 

PROPOSTAS PARA O PLANO PLURIANUL 2016 - 2019 (Território CAMPOS E 
LAGOS) 

 
ESCUTA VIANA – 07/07/2015 

 
GRUPO/EIXO 1 – Qualidade de Vida  (Saúde, Saneamento, Meio 
Ambiente, Esporte e Lazer, Habitação, Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana) 

ÁREA TEMÁTICA  DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por 

EIXO-Leitura em Plenário) 

Rodovias Estaduais 1.Pavimentar as MA´s do Território; 

Rodovias Estaduais 2.Construir e pavimentar a estrada que interligam os municípios de Viana a 
Pedro do Rosário; 

Meio Ambiente/ 
Resíduos Sólidos 

3.Cofinanciamento para construir aterros sanitários no território; 

Meio 
Ambiente/Abastecimento 
D´água 

4.Construção de poços artesianos nas comunidades rurais e quilombolas. 

Esportes 5.Construir centros e praças poliesportivas nos municípios do território. 

 

 
ESCUTA VIANA – 07/07/2015 

 
GRUPO/EIXO 2 – Desenvolvimento Socioeconômico (Trabalho e renda, 
agricultura e pecuária, pesca e aquicultura, indústria e comércio, 
turismo) 
 

ÁREA  
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

 Educação/ 
Agricultura 

1.Implantar o sistema integrado de desenvolvimento agrário – SIDA do 
território de Campos e Lagos, com uso da pedagogia da alternância, 
assistência técnica e extensão rural e municipalização 

Turismo 2.Apoiar na identificação e nos investimentos potenciais turísticos com a 
implantação do programa Mais Turismo do território Campos e Lagos 

Emprego e 
renda/APL 

3.Criar o programa territorial de beneficiamento e comercialização do mel e 
seus subprodutos 

Reforma  
Agrária 

4.Acelerar a regularização fundiária e titulação das áreas devolutas e terras 
de quilombolas do território 

Agropecuária/ 
Abastecimento 

5.Implantar a central de abastecimento e comercialização dos produtos 
agropecuários, nos moldes (Perfis do MDS). 
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 Outras propostas não priorizadas 
Agricultura  
Familiar 

6.Criar o programa de complementação do PNAE em parceria com os 
municípios, objetivando adequar produtos da Agricultura Familiar; 

Extrativismo 7.Criar oportunidades de geração de renda e trabalho com incentivos a 
produção extrativista, respeitando a ocupação dos nativos da região 

Emprego e 
Renda/ 
Agroindústria/ 
Econ.Solidária 

8.Implantar o programa da agroindústria da agricultura familiar e economia 
solidária; 

Abastecimento 9. Apoiar a criação e instalação de um abatedouro de aves e animais na 
região(matadouro) 

Emprego e 
Renda/ 
Agroindústria/ 
Econ.Solidária 

10.Implantar programas de trabalho e renda, objetivando apoiar as 
economias populares urbano e rural e atividades da economia solidária de 
acordo com as suas especificidades. 

Reforma 
Agrária 

11.Realizar ações discriminatórias  administrativas e judiciais,para validar 
obtenção de terras com origem e adquiridas de boa fé. 

Emprego e 
Renda/Inclusão  
Produtiva 

12.Apoio aos projetos de carcinicultura e aqüicultura com criação do pólo de 
capacidade técnica. 

Meio Ambiente/ 
Licenciamento 

13.Apoio financeiro ao licenciamento ambiental. 

 
ESCUTA VIANA – 07/07/2015 

 
GRUPO/EIXO 3 – Desenvolvimento Humano (Educação, Ciência e 
Tecnologia, Cultura) 
 

ÁREA  
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Educação/Ensin
o Médio 

1.Implantar escolas familiares rurais considerando o potencial agrícola do território 
e o baixo IDH dos municípios; 

Educação/ 
Ensino Superior 

2.Implementar os espaços já existentes da UEMA, para potencializar seu 
funcionamento com estrutura física, mobiliário e equipamentos adequados com 
oferta de cursos de graduação ( especialização, mestrado e doutorado); 

 
Cultura 

3.Promover intercambio das manifestações culturais no território campos e lagos e 
demais territórios, garantindo condições para incentivar o desenvolvimento das 
especificidades culturais dos municípios a partir da criação e revitalização de 
centros culturais; 

Ciência e 
Tecnologia 

4.Implantar núcleos de ciência e tecnologia para atender as demandas do território 

Educação/ 
Escolas/ 
Concurso 

5.Realizar Concurso Público para provimentos de cargos de auxiliares de serviços 
diversos, vigias, merendeiras, agentes administrativos e outros. 

 Outras propostas não priorizadas 
Cultura/ 
Descentralizaçã
o/Municipalizaçã
o 

6.Estabelecer parcerias que assegurem apoio técnico aos municípios do  território 
visando a implantação do Fundo Municipal da Cultura e a Lei Municipal de 
incentivo à Cultura com o propósito de desenvolver e valorizar a cultura territorial. 

GestãoPública/ 
Articulação 

7.Fortalecer o regime de colaboração entre Estado e Município no sentido de 
efetivar ações e parcerias para a melhoria dos indicadores sociais, 
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Institucional culturais,produtivos do território. 

 

 
ESCUTA VIANA – 07/07/2015 

 
GRUPO/EIXO 4 – Defesa Social (Segurança, Sistema Penitenciário, Trânsito) 
 

ÁREA 
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Segurança/Com
bate 
Às Drogas/ 
Saúde Mental 

1.Construção de um Centro de Recuperação de Dependentes Químicos no 
Território; 

Segurança/Políci
a 
Civil/Militar/Conc
urso 

2.Aumento efetivo de policiais, de acordo com a legislação (PM e PC); 

Segurança/Com
bate 
Às Drogas 

3.Realização de campanhas permanentes de prevenção às drogas e à 
violência (TV / rádio / impressos / redes sociais e na grade curricular); 

Segurança/Trâns
ito 

4.Implantação do CIRETRAN no território; 

Esportes 5.Promover projetos que venham a contemplar os jovens com lazer, 
esportes, atividades produtivas e culturais. 

 Outras propostas não priorizadas 
Segurança/Políci
a Militar 

6.Construção de sedes próprias para os quartéis da PM no território 

Segurança/ 
Gestão 
Financeira 

7.Aumento da dotação orçamentária da Polícia Militar 

Administração 
Penitenciária 

8.Reestruturação do Sistema Carcerário em condições de 
ressocialização(recuperação de presos) 

Rodovias 
Estaduais 

9.Sinalização da MA- 014(advertência e regulamentação) 

Segurança/ 
Corpo de 
Bombeiros 

10.Implantação do Corpo de Bombeiros no Território(Quartel) 

Cultura/Juventu
de 

11.Promover projetos que venha contemplar os jovens com lazer,esporte e 
atividades produtivas e culturais. 

 
 

ESCUTA VIANA – 07/07/2015 
 
 
GRUPO/EIXO 5– Direitos Humanos (Assistência Social, Participação 
Popular, Inclusão Social, Gênero, Etnia, Acessibilidade) 
 

ÁREA TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Assistência 1.Construir, equipar e manter 02 (duas) Casas Abrigo para crianças, 
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Social/Idoso/ 
Criança e 
Adolescente 

adolescentes e idosos do sexo masculino e feminino no território; 

Assistência 
Social/Jovens e 
adultos 

2.Construir, equipar e manter Centro de Reabilitação para adolescentes, jovens e 
adultos do sexo masculino e feminino no território; 

Qualificação 
Profissional/ 
Juventude 

3.Construir, equipar e manter Centro de Juventude com projetos e ações de 
cursos profissionalizantes e inclusão no mercado de trabalho no território; 

Escola de 
Governo 

4.Construir, equipar e manter Escolas Técnicas de capacitação de Conselhos de 
Direito e Políticas Públicas no território; 

Direitos Humanos 5.Construir, equipar e manter 01 (uma) unidade regional de Direitos Humanos, 
com setor específico de Igualdade Racial, Juventude e Questões Agrárias no 
território. 

 Outras propostas não priorizadas 
Planejamento 6.Elaborar e publicizar o diagnóstico socioterritorial contemplando todos os 

equipamentos públicos e não governamental, bem como as situações de 
violações de direitos presentes no território. 

Assistência Social  7.Garantir e ampliar em 100% o confinanciamento estadual para(medidas 
sócioeducativas, serviços de acompanhamento e atendimento integral às famílias 
e benefícios eventuais) política de assistência social no território. 

 
 

ESCUTA VIANA – 07/07/2015 
 

PROPOSTAS PRIORIZADAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
 

 
 
 
 
 
 
 

EIXO PROPOSTA VOTOS 

1 Construir hospital de alta complexidade no território. 56  1º 

2 

Criar a unidade de fabricação de ração bem como unidade de 
beneficiamento e filetagem de pescado para atender mercados 
institucionais (PAA, PNAE, PGPM e outros) e não institucionais 
(supermercados, feiras, mercados públicos e outros). 

27 

3 

Construir, reformar e equipar escolas da rede estadual com laboratórios 

de informática e ciências, biblioteca e quadras com cobertura para 

atividades culturais e esportivas, de modo a atender as necessidades dos 

anexos. 

40  2º 

4 Construir e equipar Sedes próprias para os quartéis da PM no Território. 30 

5 Construir, equipar e manter Casa da Mulher Maranhense, no território 

(DEM, DPE, VARA, MP) 
31  3º 
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PROPOSTAS PARA O PLANO PLURIANUL 2016 - 2019 (Território 
METROPOLITANO) 

 
ESCUTA SÃO LUÍS – 22/07/2015 

 
GRUPO/EIXO 1 – Qualidade de Vida  (Saúde, Saneamento, Meio 
Ambiente) 

ÁREA 
TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Saneamento 
Básico 

1.Elaboração e Implementação do Plano de Saneamento Básico da Região 
Metropolitana no Território da Grande Ilha. 

Meio Ambiente/ 
Recursos  
Hídricos 

2.Propor e Apresentar Estudos de Viabilidade Ambiental para uso e Proteção das 12 
Bacias Hidrográficas do Território em parceria com as Universidades, Centros de 
Pesquisa, e Ong’s, especializadas na Defesa da Política de Desenvolvimento 
Hídrico no Território. 

Meio Ambiente/ 
Fiscalização 

3. Efetivação e Fiscalização na Implementação da Lei de Combate ao Infrator 
Ambiental, e fortalecimento da logística de controle e defesa. 

Assistência 
Social/Deficientes 

4 – Implantar um Centro de Reabilitação – CER IV, para pessoas com deficiência e 
Mobilidade Reduzida. 

Segurança/Drogas 
Saúde Mental 

5 - Implantar Centro de Referência para tratamento de dependentes químicos no 
Território. 

 Outras propostas não priorizadas 
Saúde/Hospitais 6.Ampliar 10 unidades de pronto atendimento UPA’s 
Saúde/Prevenção 7- Implantar o laboratório especializado na pesquisa de vacinas infecto-contagiosas; 
Assistência 
Social/Idoso 

8.Implantar centro de referência especializaos de atenção integral a pessoa idosa; 

Trabalho e Renda/ 
Ocupação de mão 
de obra 

9- Implantar oficina  de órtese e prótese para portadores de deficiência. 

 Tratamento dos esgotos sanitários e dejetos industriais; 
 Desburocratização da Licença Ambiental 

 

 
 

ESCUTA SÃO LUÍS  – 22/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 1 – Qualidade de Vida  (Turismo, Cultura, Esporte e Lazer) 
 

ÁREA 
TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Turismo/ 
Capacitação 

1. Garantir um plano de médio prazo que fomente a capacitação dos profissionais da área 

de turismo, que trabalhe a preservação de monumentos, espaços históricos e naturais 

(lagoas, praias e rios), abrangendo, também, a acessibilidade arquitetônica, 

comunicacional e atitudinal. 

Controle 
Social/ 
Capacitação 

2. Realizações de capacitações e qualificações das entidades da Sociedade civil para o 
Empoderamento das mesmas no que se refere à participação em editais públicos, 
convênios, prestação de contas e controle social democrático e participativo, 
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contemplando a acessibilidade cultural. 
Cultura 3. Criação de superintendência de arte e educação na SECMA com plano específico em 

toda a Região Metropolitana 
Cultura/ 
Artesanato 

4. Elaborar um plano específico para o artesanato, alinhado com o programa do 
artesanato brasileiro coordenado pelo governo estadual em parceria com as gestões 
municipais e/ou conselhos de cultura dos municípios 

Esporte e 
Lazer 

5.Construções de centros de esporte e lazer contemplando as comunidades mais 
vulneráveis, especialmente, negros, adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas da região metropolitana de São Luís. 
 Outras propostas não priorizadas 
Cultura 6.Realizar a recuperação e construção de equipamentos culturais(bibliotecas, farois, 

centros culturais) obedecendo os princípios de acessibilidade e qualidade 
Cultura 7.Realizar Eventos e ações de incentivo a leitura e aos grupos artísticos culturais de 

forma descentralizada (feira literária,festivais e seminários) 
Cultura 8.Criação de Escola Estadual de Dança na região metropolitna 
Cultura/ 
Patrimônio 

9.Garantir recursos estaduais no orçamento para manutenção dos monumentos 
tombados na Região Metropolitana através de fundo a fundo 

 
 

ESCUTA SÃO LUÍS  – 22/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 1 – Qualidade de Vida  (Habitação,Mobilidade Urbana e 
Infraestrutura) 
 

ÁREA 
TEMÁTICA  

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Desenvolvimento 
Regional/ 
Integração de 
Políticas Públicas/ 
Planejamento 
 

1. Criação e execução de um Plano de Desenvolvimento integrado da região 
metropolitana com foco na regularização fundiária, habitação, mobilidade urbana, 
acessibilidade, saneamento, infra-estrutura com definição dos límites geográficos 
dos municípios da ilha com garantia de recursos para execução de regularização 
fundiária na região metropolitana de São Luís e requalificação de moradias 
precárias. 

Mobilidade Urbana/ 
Rodovia Estadual 

2. Estruturação da estrada Nossa Senhora da Vitória que interliga a Avenida São 
Luís Reis de França até a Estrada da Maioba, da Estrada Velha da Raposa 
transformando-as em Rodovia Estadual (MA); Duplicação da Estrada de Ribamar 
da Forquilha até a sede do município. 

Mobilidade Urbana 3. Construção de um Anel Viário Metropolitano interligando os 4 municípios da 
grande ilha. 

Regularização  
Fundiária/ 
Espaço Urbano 

4. Garantia de recursos para execução de regularização fundiária na região 
metropolitana de São Luís e requalificação de moradias precárias. 

Meio Ambiente/ 
Resíduos Sólidos 

5. Construção de um centro de tratamento de resíduos sólidos e afluentes líquidos. 

 Outras propostas não priorizadas 
Mobilidade Urbana 6- Implantar rede de ciclovias integradas aos terminais de integração com 

bicicletário; 
Mobilidade 
Urbana/Rodovias 
Estaduais 

7- Duplicação da estrada de Ribamar/Forquilha até a sede do município; 
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Mobilidade 
Urbana/Vias 
Públicas 

8- 1.000km de asfalto na região metropolitana (pavimentação); 

Zoneamento/ 
Regionalização 

9- Definição de limites dos municípios da Ilha; 

Transporte 10.Conselho de gestão de transporte de massa; 
Acessibilidade 11- Criação de comissão permanente de acessibilidade; 

 
Planejamento 12- Plano de desenvolvimento integrado com (regularização fundiária, definição de 

limites, habitação e saneamento); 
 13-Estrada do Alto do Turu até o cohatrac avenida Arthur Carvalho (Habitacional 

Turu); 
Mobilidade Urbana  

16- Criação de um sistema metropolitano de transporte coletivo da grande Ilha; 
 

Segurança 17-Recursos para a consolidação do comitê comissão estadual de prevenção à 
violência no campo e na cidade; 
 

Rodovias  
Estaduais 

18-Tendal/Mojó, Iguaiba, Pindoba – Interligação- MA 202; 
 

 20- Construção do Porto de Icatu e Instalação de Ferry Boat; 
 21- melhorar a infraestrutura de transporte do Distrito Industrial e urbana; 
 23-Criação de um comitê metropolitano de uso do solo; 
 24- Transformar a estrada velha da Raposa em MA; 
Meio Ambiente/ 
Reserva Florestal 

25-Criação da área de reserva de conservação ambiental extrativista na Ilha de 
São Luís – Resex Tauá-mirim; 

 
 

ESCUTA SÃO LUÍS  – 22/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 2 – Desenvolvimento Socioeconômico (Agricultura, 
Pecuária, Pesca, Aquicultura, Trabalho e Renda,Trabalho e Renda, 
indústria e Comércio,) 
 

ÁREA  
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Reforma Agrária 1.Promover a regularização fundiária da região metropolitana 
Assistência 
Técnica 

2. Assistência técnica credito e financiamento público para infraestrutura e custeio 
de projetos produtivos da agricultura familiar, pesca e aqüicultura, e economia 
solidaria 

 
Agricultura 
Familiar 

3.Garantir a logística de produção e comercialização para agricultura familiar, 
pesca e aqüicultura e economia solidaria 

 
Economia 
Solidária 

4.Criação do programa metropolitano de fomento e apoio ao desenvolvimento da 
economia solidaria, contemplando segmentos do trabalho associado, cooperativo 
e comunitário, inclusive com os grupo sociais e produtivos vulneráveis (mulheres, 
jovens, comunidades de terreiro, quilombolas, mulheres que trabalham  com 
ervas e plantas medicinais, LGBT, egressos do sistema prissional) que responda 
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com as necessidades de produção, comercialização, financiamento, consumo e 
formação e qualificação profissional 

Abastecimento 
Pescado 

5.Criação do centro de abastecimento de pescado e aqüicultura com definição de 
área para pesca artesanal bem como  capacitação tecnica, cursos para formação 
de novos pescadores e captura de espécies de águas profundas 

 Outras propostas não priorizadas 
Agricultura 6.Desburocratização do PAA estado 
Assistência 
Técnica 

7.Assistência Técnica permanente e fomento 

Acesso ao Crédito 8.Ampliação do crédito PRONAF e desburocratizando o acesso; 
Planta Medicinais 9. Valorização e reconhecimento e (apoio/políticas)  para mulheres que trabalham 

com eruas e plantas medicinais; 
Trabalho e Renda 10.Investir em qualificação profissional, programas de aprendizagens, 

investimentos menos burocrático  e mais acessíveis aos empreendedores de 
médio e pequeno porte 

 
Economia 
Solidária 

11.Garantir crédito e assessoria técnica, qualificação e apoio às iniciativas de 
mulheres no fomento de economia solidária com base nos saberes tradicionais; 

 
Economia 
Solidária 

12.Criação de um programa metropolitano de fomento e apoio ao 
desenvolvimento da Economia Solidaria, contemplando segmentos do trabalho 
associado, cooerativo e comunitário, que responda às necessidades de crédito, 
produção, comercialização, financiamento, consumo e educação; 

 
Políticas Públicas 13.Criação de um fórum de monitoramento das políticas públicas da região 

metropolitana/concurso públçico ATER/multiprofissionais; 

 
Qualificação 
Profissional 

14.Programa de qualificação profissional que comtemple diversos segmentos 
sociais garantindo formações intinerantes e inserção no mercado de trabalho com 
foco na produção, aricultura, pecuária, turismo e economia solidaria; 

 
Qualificação 
Profissional 

15.Capacitação e acesso ao mercado de trabalho de grupos mais vulneráveis 
(egressos do sistema prisional e LGBT); 

Indústria e 
Comércio 
 

16.Construção de um novo berço/canal para dinamizar a distribuição/recepção de 
cargas (RECOM); 
 
 

Pesca 17.Implantação de área para maricultura compreendendo a região das 
reentrâncias da Ilha, garantindo às comunidades pesqueiras, viabilizando 
recursos e assistência técnica; 

Abastecimento 
Pesca/Agricultura 
Familiar 

18.Centro de abastecimento pesqueiro com espaço definido para a pesca 
artesanal e agricultura familiar; 
 

Qualificação 
Profissional 

19.Centro de formação para pescadores para capturar de espécies de águas 
profundas; 
 

Gestão 
Pública/Estatística 

20.Ordenamento e estatística pesqueira; 
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ESCUTA SÃO LUÍS  – 22/07/2015 
 
 
GRUPO/EIXO 3 – Desenvolvimento Humano (Educação, Ciência e 
Tecnologia) 
 

ÁREA  
TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Educação 1-Produzir recursos pedagógicos especializados no saber local através de materiais 

e equipamentos para a educação em direitos humanos, em todos os níveis e 

modalidades da educação e acessíveis para pessoas com deficiência. 

Formação 
Continuada 

2-Garantir e fortalecer a implementação da política de formação continuada de 

profissionais de educação, considerando a inclusão, a diversidade, igualdade de 

gênero no âmbito das modalidades e diversidades de ensino. 

Segurança 3-Criar em regime de cooperação com os municípios o Programa de Ação Integrada 

de Segurança Escolar. 

Ensino Médio 4-Criação de escola de ensino médio, com centro de tecnologia, na área entre os 

municípios de São Jose de Ribamar, Paço do Lumiar e São Luís, beneficiandomais 

de 30 comunidades ( bairros), entre parque vitória, parque Jair, parque São José, 

Altos do Turu, Jardim Turu ( 1,2 e 3), Itapiraco e etc. 

Educação 5-Ampliar a oferta de cursos de Licenciatura em Educação do Campo e pós 

graduação para professores da rede pública; 

 Outras propostas não priorizadas 

Evasão Escolar 6- Ampliar ações de combate à evasão escolar; 
Educação 7 – Fortalecer os Fóruns de educação como instrumento de monitoramento das 

ações dos planos dos diversos segmentos; 
Ensino Médio 8 – Construção, adequação, melhoria e ampliação das escolas no campo, para 

garantir o atendimento da demanda por Ensino Médio Integrado à Educação 
Técnica Profissional com base na Pedagogia da Alternância; 

Educação 9 - Implantar e manter laboratórios de tecnologia da informação com softwares livres 
( Linux educacional), ofertando aos alunos da rede publica e a comunidade acesso 
ao uso das tecnologias, investindo em tecnologia da informação e comunicação em 
relação a infraestrutura de rede de acesso à internet. 

Pesquisa/APL 10 – Fomentar pesquisa e extensão com vistas aos arranjos produtivos locais da 
região; 

Escolas/Materi
al Didático 

11- Estruturar as escolas com materiais didáticos valorizando o potencial local e 
equipar com novas tecnologias; 

Cultura 12.Realizar Eventos e ações de incentivo a leitura e aos grupos artísticos culturais 
de forma descentralizada (feira literária,festivais e seminários) 
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ESCUTA SÃO LUÍS  – 22/07/2015 

 
 
GRUPO/EIXO 4 – Direitos Humanos (Assistência Social e Direitos Humanos) 
 

ÁREA TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-Leitura 

em Plenário) 

Direitos 
Humanos 

1.Criação  do Sistema Estadual de Direitos Humanos que contemplem os Direitos 
Humanos dos maranhenses na Região Metropolitana. 

Planejamento 2.Implementação do Plano Estadual de Matriz Africana; 
Direitos 
Humanos 

3.Criação do Centro de Referência em Direitos Humanos para assegurar os 
direitos humanos na região metropolitana; 

Direitos 
Humanos 

4.Implantação de unidades interligadas de registro civil de nascimento em 
estabelecimentos de saúde com mais de 300 partos; 

Controle Social 5.Garantia de recursos orçamentários para o funcionamentos dos conselhos, 
priorizando a capacitação e qualificação de conselheiros para efetivação do 
controle social; 

 Outras propostas não priorizadas 
Assistência 
Social 

6-  Criação de creches para garantir as famílias de baixa renda condições de 
trabalho em especial as empregadas domésticas; 

Igualdade Racial 7-  Implementar uma política de Igualdade Racial no Estado; 
Assistência 
Social/Juventude 

 
8- Criação de um centro de referência da Juventude; 

Direitos 
Humanos 

9-Criação de centro Dia da em princípios étnicos raciais, do gênero, de geração e 
orientação sexual; 

Direitos 
Humanos 

10- Consolidar a política de enfrentamento à violência contra as mulheres e 
implementação da Lei “Maria da Penha” com construção de delegacia em S.J. de 
Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar abertos nos finais de semana e garantir a 
abertura da DEM nos finais de semana; 

 
Assistência 
Social 

11- Garantir cofinanciamento do P.A.S para 1005 dos municípios com ampliação 
dos recursos para 500% do valor atual (MSE, CRAS, CREAS, B.E)compatível com 
a demanda de cada município 

Direitos 
Humanos 

12- Criar casa de apoio para os  Trasn Gay, Lésbicas e  Travesti a fim de garantir-
lhe proteção e segurança e formação profissional; 
 

Assistência 
Social 

13 – Que o estado garanta orçamento público para a implementação da política de 
assistência social nos municípios e garantir efetividade dos marcos legais; 

Planejamento 14- Criar uma política estadual de juventude, garantir orçamento para efetivação 
do plano estadual da juventude; 

Controle Social 15- Construir um programa de formação política com controle social que garanta a 
formação de uma nova cultura fundamentada; 
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ESCUTA SÃO LUÍS  – 22/07/2015 
 

GRUPO/EIXO 5– Defesa Social (Segurança,Trânsito e Sistema 
Penitenciário) 
 

ÁREA TEMÁTICA  
 

DEMANDA PARA PPA (3 a por Temática e priorização de 5 por EIXO-

Leitura em Plenário) 

Sistema Penitenciário 1.Fortalecer ações para melhoria da infraestrutura e gestão do sistema 

penitenciário, ações para garantir a dignidade humana dos presos, 

familiares, e servidores bem como a formação de todo quadro funcional do 

sistema penitenciário; 

Sistema Penitenciário 2.Garantir o cumprimento da LEP, notadamente no avanço da 

regionalização do cumprimento das penas, bem como avançar na 

implementação das APACS e construir um programa estadual para 

reinserção de egressos e trabalhar formas de educação da sociedade para 

a importância da reintegração social dos mesmos. 

Segurança Pública 3. Estabelecer gestão compartilhada com a sociedade civil para avaliação e 
monitoramento das políticas públicas de segurança pública( 
Conselhos,USC, Sistema Monitoramento).  

Segurança 
Pública/Trânsito/ 
Qualificação 

Criar Escola Pública de Trânsito. 

Segurança 
Pública/Autonomia 
Polícia Militar  

5. Fortalecer o sistema de segurança pública através do aumento e 

independência financeira/orçamentária com foco na infraestrutura, aumento 

do efetivo e formação constante dos profissionais do sistema. 

 Outras propostas não priorizadas 
Sistema Penitenciário 6.Criação de um sistema de ocupação de trabalho  e mais rígido para 

presos perigosos e bloqueio de celulares nas prisões e restrição de 
direitos. 

Sistema Penitenciário 7.Fim da revista vexatória com instalação de scanner nos presídios 
Sistema Penitenciário 8.Ressocialização  e capacitação profissional para detentos  
Sistema Penitenciário 9.Retirada de empresas  privadas que prestam serviços  
Sistema Penitenciário 10.Descentralização dos Sistema Penitenciário em parceria público privado 
Segurança/ 
Reaparelhamento 

11.Empoderamento da polícia com melhoria de condições de trabalho para 
enfrentamento da criminalidade (viaturas adequadas,equipamento de 
proteção, armas e munição) 

Segurança/ 
Polícia Militar 

12.Instalação de cabines em pontos estratégicos na cidade, para 
monitoramento em  locais de grandes fluxos de possoas e veículos. 

Segurança 
Pública/Comunidade 

13.Investimento em modelo de Policiamento Comunitário( polícia mais 
perto da comunidade) 

Segurança/Integração 
do Sistema 

14.Criação de um Sistema Único Estadual, como conexão com todos os 
Sistemas dos Órgãos de Segurança. 

Conselho Segurança 
Cidadã 

15Criar o Conselho de Segurança Cidadã ou Social( poder público e 
sociedade civil) 

Segurança 16.Promover Conferência de Segurança e Justiça 
Segurança/Concurso 
Público 

17.Dobrar o efetivo de policiais por meio de concurso público e melhoria 
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salarial para as Polícias Civil, Militar e Bombeiros 
Segurança/Polícia Militar 18.Presença de Policiais nos espaços públicos de maneira estratégica e 

com estrutura suficiente(viaturas e armamento) 
Segurança/Tecnologia 19.Monitoramento da Cidade em todas as rotatórias 
Segurança 20.Criação da Patrulha do Bairro 
Segurança/Tecnologia 21.Criação de aplicativo para comunicação entre Polícia e a Comunidade 
Segurança 22.Aumento de Investimentos público em Infraestrutura e Qualificação 
Segurança Independência  administrativa e financeira das Polícias Civil e Militar 
Segurança/Polícia/ 
Comunidade 

23.Criação de Unidades Territoriais Integradas  de Polícia Comunitária 24 
horas 

Segurança 24.Assistência aos familiares das vítimas de violência 
Segurança 25.Mudança do Modelo de Gestão do Sistema de Segurança 
Segurança/PROVITA/ 
PPCAAM 

26.Fortalecimento dos programas de proteção, com ampliação e 
fortalecimento do PROVITA-MA e ampliação dos programas PPCAAM e 
Defensores de Direitos Humanos. 

Segurança/ 27.Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento  na Região 
Metropolitana que atenda a complexidade do fenômeno. 

Segurança/ 28.Implantação de  novo modelo de Segurança Pública, com ampla 
participação da sociedade civil, nos moldes do ‘’Pacto pela Vida’’ 
viabilizado em Pernambuco. 

Segurança/ 29.Criação de um núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
Segurança/ 30.Criação do programa de proteção da criança e adolescente em ameaça 

de morte (PPCAAM) 
Assistência Social 31.Regionalização do Complexo de proteção da Criança e Adolescente 

(CPCA) 
Segurança/ 32.Criação de protocolo de atendimento e acompanhamento de crianças e 

adolescentes vitimas de violência sexual. 
Segurança/Direitos 
Humanos 

33.Criação de um protocolo de abordagem policial a adolescentes que 
cometeram ato infracional, e crianças e adolescentes em situação de rua. 

Segurança/Qualificação 34.Qualificação permanente do efetivo  Policial em Direitos Humanos 
Segurança/Planejamento 35.Plano Estadual de Emprego das Forças de Segurança Pública ( a partir 

do CIOSP) 
Segurança/Defesa Civil 36.Ampliação do programa de Defesa Civil 
Segurança/Defesa Civil 37.Repostas às vítimas e Assistência Humanitária e Proteção da Defesa 

Civil 
Segurança/Polícia Militar 38.Criação de programa de ocupação de espaços públicos, com 

equipamentos de Segurança Pública (policiamento estruturado) 
Segurança/Redes 39.Criação de Redes Comunitárias de Integração Social 
Segurança/Polícia Civil 40.Efetivação da Lei Maria da Penha 
Segurança/Polícia Civil 41.Ampliação do efetivo da Delegacia da Mulher 
Segurança/Tecnologia 42.Instalação de Sinalização Sonoro vertical e horizontal 
Segurança/ 43.Criação do Batalhão  Rodoviários Estadual 
Segurança/Trânsito 44.Atividade permanente de Educação para o Trânsito  
Segurança/Trânsito 45.Disciplina de Educação para o Trânsito nas Escolas 
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ESCUTA SÃO LUÍS  – 22/07/2015 

 
PROPOSTAS PRIORIZADAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  

 

 

EIXO PROPOSTAS 

1 

Implantar Centro de Referência Especializados de Atenção Integral a Saúde 

da Pessoa Idosa. 

Construção de Centro de Multiuso na Região Metropolitana que desenvolva 

capacitações,oficinas,atividades culturais e de esportes e lazer 

Implantação de VLT ou Metrô de superfície interligando os 4(quatro) 

municípios da grande ilha integrando aos terminais de integração, rodoviária 

e aeroporto bem como com acesso à uma rede de ciclovias com bicicletários 

nos terminais e passarelas para pedestres. 

2 
Construir o Centro de Referência Metropolitano da Economia Solidária que 
atendam as  necessidades das cadeias produtivas com gestão compartilhada 
entre instâncias representativa da economia solidária 

3 
Construção, adequação, melhoria e ampliação das Escolas no Campo, para 

garantir o atendimento da demanda por ensino médio integrado à Educação 

Técnica Profissional com base na pedagogia da alternância. 

4 Criar Centro de Referência da Juventude 

5 

Construção e estruturação de Delegacias da Mulher na Região Metropolitana 

de São Luis com garantia de atendimento 24hs nos finais de semana e 

feriados, bem como a criação de outras Delegacias Especializadas(racial, 

intolerância religiosa, LGTB e pessoa com deficiência) 


