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OP 2020
AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS 2019

ITEM

REGIÃO

1

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
ALPERCATAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
AMAZÔNIA MARANHENSE

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
BAIXADA MARANHENSE

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DA
BAIXADA MARANHENSE

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
BAIXO PARNAÍBA MARANHENSE

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
BAIXO PARNAÍBA MARANHENSE

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS
CAMPOS E LAGOS

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS
CAMPOS E LAGOS

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS
COCAIS

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO
DELTA DAS AMÉRICAS

DO

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DE
GERAIS DE BALSAS

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DE
GERAIS DE BALSAS

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS
GUAJAJARAS

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS
GUAJAJARAS

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
GURUPI MARANHENSE

COLINAS

AÇAILÂNDIA

PINHEIRO

SÃO BENTO

CHAPADINHA

BREJO

VIANA

ARARI

CODÓ

SÃO BERNARDO

BALSAS

RIACHÃO

BARRA DO CORDA

PRESIDENTE DUTRA

CÂNDIDO MENDES

PROPOSTAS

MUNICÍPIOS

a)

Implantar na região uma equipe multidisciplinar de assistência estudantil
contemplando os aspectos físicos, psicológicos e sociais.

b)

Ampliar as ações ao meio ambiente na região das Alpercatas, visando a
manutenção das unidades de conservação ambiental que garantem a
recuperação das matas ciliares, das margens dos rios, das nascentes das
áreas degradadas.

c)

Implantação de aterro sanitário na região das Alpercatas.

a)

Inserir no planejamento governamental a criação do Núcleo de Defensoria
Pública em Itinga do Maranhão, bem como fortalecer os núcleos de
Açailândia e Buriticupu, visando fomentar o desenvolvimento sustentável do
Estado como versa o compromisso Nº 42.

Colinas, Jatobá, Mirador, Sucupira do Norte

Açailândia
Bom Jesus das Selvas
Buriticupu
Itinga do Maranhão
São Francisco do Brejão

Codó, Coroatá, Peritoró, Timbiras

Água Doce do Maranhhão, Araioses, Magalhães de Almeida,
Santana do Maranhão, São Bernardo, Tutóia

Alto Parnaíba, Balsas, Loreto, Sambaíba, São Félix de Balsas,
São Raimundo das Mangabeiras, Tasso Fragoso

Feira Nova do Maranhão, Fortaleza dos Nogueiras, Nova
Colinas, Riachão,

Barra do Corda, Fernando Falcão,
Jenipapo dos Vieiras

Dom Pedro, Fortuna, Gonçalves Dias, Governador Archer,
Governador Eugênio Barros, Governador Luís Rocha, Graça
Aranha, Presidente Dutra, Santa Filomena do Maranhão, São
Domingos do Maranhhão, São José dos Basílios, Senador
Alexandre Costa, Tuntum

Amapá do Maranhão, Boa Vista do Gurupi, Cândido Mendes,
Carutapera, Godofredo Viana, Luís Domingues

19

46,00%

50
38,00%

8

16,00%

10

26,32%
38

Recuperação e manutenção das áreas de interesse ambiental e a criação de
parque ambiental regional

11

28,95%

Ampliar o programa “Minha Casa, Meu Maranhão” para a região Amazônia
Maranhense.

17

44,74%

a)

Ampliar o número de escolas em tempo integral, priorizando a instalação de
escolas quilombolas e do campo, com formação nas áreas de agropecuária,
aquicultura, agroecologia, psicultura, dentre outros interesses vocacional
locais. A meta é chegar a 150 escolas em tempo integral.

188

39,41%

b)

Garantir a continuidade das ações de valorização do servidor a partir da
realização de concursos públicos, promoções, progressões funcionais e
formação continuada, visando à expansão qualificada dos serviços públicos.

199

c)

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e Implantação de Sistema
de Coleta e Tratamento de Esgoto, com instalação de kits sanitários na zona
rural da Baixada Maranhense.

90

18,87%

a)

Priorizar políticas públicas para a juventude que possibilitem a geração de
oportunidades de emprego, trabalho e renda, inclusive as relacionadas ao
empreendedorismo com apoio financeiro para abertura de negócios. O
Programa Cidadão do Mundo será mantido e ampliado. Vamos promover
políticas culturais que compreendam a formação de produtores e a criação
de espaços para a produção cultural de todos os segmentos juvenis,
priorizando as suas manifestações culturais e artísticas.

44

41,51%

b)

Garantir a continuidade das ações de valorização do servidor, a partir da
realização de concursos públicos na área de educação de nível superior,
promoções, progressões funcionais e formação continuada, visando à
expansão qualificada dos serviços públicos.

42

39,62%

c)

Fomentar projetos nas universidades estaduais voltados para superar
desafios tecnológicos nas cadeias produtivas e arranjos produtivos locais
prioritários, com destaque para os de recursos naturais e mudanças
climáticas, novas ciências, biotecnologia, nanotecnologia e geotecnologia,
segurança zoofitossanitária, tecnologia agroindustrial de biomassa,
segurança dos alimentos, nutrição e saúde.

20

18,87%

a)

Criação da Casa Regional da Mulher com todos os serviços da rede de
atendimento.

96

b)

Instituir planejamento estratégico com enfoque territorial, a partir da criação
do programa “Gasto Público Participativo”, podendo o cidadão representar
por meio de telefone ou aplicativo de celular os casos de desvio de recursos.

69

c)

Implantar o Programa “MOB” (transporte coletivo urbano) em Chapadinha –
Região Baixo Parnaíba.

127

43,49%

a)

Ampliação das áreas de atendimento no Hospital Regional, nas
especialidades e ações preventivas.

100

47,62%

b)

Garantir fiscalização no Baixo Parnaíba dos recursos por meio de um órgão
na região para atender as diversas demandas (educação, saúde, cultura,
etc).

79

c)

Trabalhar na ampliação do saneamento básico no Estado, em parceria com
os municípios, através da expansão de sistema de abastecimento de água e
implantação de serviços de esgoto.

31

14,76%

a)

Criar colegiado fiscalizador de transparência e controle das ações
governamentais do Estado, composto por membros da sociedade civil, poder
público e iniciativa privada dos municípios que compõem as regionais, tendo
como ferramenta principal o site (Portal Participa MA) como fonte para
monitoramento da execução das ações escolhidas no OP.

29

18,01%

b)

Garantir o fortalecimento e a universalização da Política Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) com o impulso de
tecnologias sustentáveis que promovam a segurança alimentar, trabalho,
renda e aumento da produtividade, fortalecendo as políticas públicas de
acesso à água, terra e mercado.

56

34,78%

c)

Construção da estrada que liga a MA-014 (Viana) à MA-006 (Pedro do
Rosário).

76

47,20%

a)

Criação de uma policlínica regional.

10

b)

Cumprir com a Lei complementar N° 141, que assegura o repasse de 12%
De contrapartida para a saúde dos municípios.

c)

Construção de um aterro sanitário regional para atender as cidades de Arari,
Vitória do Mearim e Cajari com desenvolvimento de um programa unificado
de coleta seletiva.

41

69,49%

a)

Realização de concurso público para a Universidade Estadual, escolas
estaduais (professores e administrativo) na região dos Cocais.

47

36,15%

b)

Reestruturação da estrutura física e técnica da AGED e AGERP, visando
expandir os serviços de ATER, garantindo as cadeias produtivas, arranjos
produtivos locais e estimulando a criação de serviços de inspeção e
certificação dos produtos da agricultura familiar com aporte de contratos via
governo de cooperativas de trabalho de pequenas empresas e empresas
juniores.

68

c)

Implantação e expansão da rede de esgoto da região dos Cocais com o
devido tratamento.

15

11,54%

a)

Estender as ações da Escola de Governo, criando capacitações dos
servidores e cidadãos da região.

116

26,48%

b)

Universalização da política de ATER no eixo econômico, social e ambiental,
com destinação de um percentual do orçamento do Estado para ações
voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, por meio de educação
formal e informal, produção/ estrutura e contratação de pessoas qualificadas
para prestação de serviço de qualidade ao agricultor da região.

168

c)

Melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água e saneamento
na região.

154

a)

Realização de concurso público, reduzindo assim o número de servidores
contratado.

131

b)

Criação de um centro administrativo que integre os órgãos do governo,
voltados para a agricultura familiar, turismo e meio ambiente no município de
Balsas, atendendo a toda população do Gerais de Balsas.

67

c)

Estudo logístico e implantação de coleta seletiva, usinagem e destinação
final de resíduos sólidos para a região Gerais de Balsas.

41

a)

Garantir a implantação das redes de atenção à saúde.

22

b)

Realização de concurso público para todas as áreas, garantindo vagas para
a região e garantir o plano de cargos, carreira e salário para os servidores já
efetivados.

14

c)

Implantação do IEMA pleno vocacional na regional Gerais de Balsas,
focando as áre de agricultura familiar e turismo, com sede em Riachão.

63

63,64%

a)

Garantir a continuidade das ações de valorização do serviço, a partir da
realização de concursos públicos e garantir a efetivação dos aprovados,
promoções, progressões funcionais e formação continuada, visando a
expansão qualificada dos serviços públicos.

57

59,38%

b)

Universalização da política de assistência técnica extensão rural - ATER; da
pesquisa e desenvolvimento - P e D e de defesa agropecuária- DA, de forma
gradual e em regime de colaboração com os municípios, a fim de garanti-los
em todas as etapas das cadeias produtivas e dos arranjos produtivos locais.

10

c)

Expandir o programa mais asfalto voltado para a construção e a melhoria
das rodovias e vias urbanas, inclusive nos povoamentos rurais da Região
Guajajaras, tornando obrigatório na implantação, o passeio público
padronizado (calçadas).

a)

Construção do centro de hemodiálise.

120

b)

Construção de matadouros regionais.

21

c)

Captação, tratamento e distribuição de águas da barragem do rio flores, para
atender a população das cidades de Joselândia, São José dos Basílios,
Dom Pedro, Tuntum e Presidente Dutra.

65

a)

Educação continuada para os servidores do Estado, bem como equiparação
salarial do seletivado ao efetivo e, criar mecanismos de acompanhamento e
fiscalização dos serviços prestados pelo servidor.

40

b)

Aprimorar e planejar com enfoque regional políticas estruturantes da
agricultura, pecuária, pesca, extrativismo, aquicultura e da apicultura.

15

c)

Pavimentação da MA 101 com sinalização viária e construção da ponte
sobre o Rio Maracaçumé em Cândido Mendes, além da recuperação da MA
206, interligando as regiões do Gurupi e Baixada Maranhense.

53

Cajapió, Matinha, Olinda Nova do Maranhão, Penalva,
São João Batista, São Vicente Férrer, Viana

Arari, Cajari, Vitória do Mearim

23

%

c)

Bacurituba, Bequimão, Palmeirândia, Peri Mirim, São Bento

Anapurus, Brejo, Buriti, Mata Roma, Milagres do Maranhão,
Santa Quitéria do Maranhão

TOTAL
VOTOS
REGIÃO

b)

Pedro do Rosário, Presidente Sarney, Pinheiro
Santa Helena , Turiaçu, Turilândia

Afonso Cunha, Belágua, Chapadinha,
São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos

VOTOS
2020

477
41,72%

106

32,88%

292

210

23,63%

37,62%

161

8

16,95%
59

130

438

13,56%

52,31%

38,36%

35,16%

54,81%

239

28,03%

17,15%
22,22%

99

96

29

14,14%

10,42%

30,21%

58,25%

206

10,19%

31,55%

37,04%

108

13,89%

49,07%

OP 2020
ITEM

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

REGIÃO

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
GURUPI MARANHENSE

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS
LENÇÓIS MARANHENSES

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
MEARIM

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
MEARIM

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
MÉDIO ITAPECURU

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
MÉDIO MEARIM

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
MÉDIO MEARIM

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
MÉDIO PARNAÍBA MARANHENSE

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
PINDARÉ

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
PINDARÉ

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS
REENTRÂNCIAS MARANHENSE

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS
REENTRÂNCIAS MARANHENSE

AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS 2019

GOVERNADOR NUNES
FREIRE

BARREIRINHAS

BACABAL

LAGO DA PEDRA

ITAPECURU MIRIM

PEDREIRAS

SANTO ANTONIO DOS
LOPES

TIMON

ROSÁRIO

SÃO LUÍS

SANTA LUZIA

SANTA INÊS

CURURUPU

BACURI

PROPOSTAS

MUNICÍPIOS

Centro do Guilherme, Centro Novo do Mararanhão, Governador
Nunes Freire, Junco do Maranhão, Maracaçumé, Maranhãozinho,
Presidente Medici, Santa Luzia do Paruá

Barreirinhas, Humberto de Campos, Paulino Neves, Primeira
Cruz, Santo Amaro do Maranhão

Alto Alegre do Maranhão, Bacabal, Conceição do Lago Açu, Lago
Verde, Olho D’água das Cunhãs, São Luís Gonzaga do
Maranhão, São Mateus do Maranhão, Satubinha

Altamira do Maranhão, Bom Lugar, Brejo de Areia, Lago da
Pedra, Lagoa Grande do Maranhão, Marajá do Sena, Paulo
Ramos, Vitorino Freire

Anajatuba, Cantanhede, Itapecuru Mirim, Miranda do Norte,
Matões do Norte, Nina Rodrigues, Pirapemas, Presidente Vargas,
Vargem Grande

Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Lago do Junco,
Lago dos Rodrigues, Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale,
Poção de Pedras

Capinzal do Norte, Esperantinópolis, Joselândia, Santo Antônio
dos Lopes, São Roberto,
São Raimundo do Doca Bezerra

Alcântara, Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar, São
Luís

Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Tufilândia

Araguanã, Bela Vista do Maranhão, Bom Jardim, Governador
Newton Belo, Igarapé do Meio, Monção,
Nova Olinda do Maranhão, Pindaré Mirim, Pio XII,
Santa Inês, São João do Carú, Zé Doca

Cedral, Central do Maranhão, Cururupu, Guimarães,
Mirinzal, Porto Rico do Maranhão

Apicum -Açu, Bacuri, Serrano do Maranhão

Arame, Formosa da Serra Negra, Grajaú

Página 2

TOTAL
VOTOS
REGIÃO

%

a)

Garantir a formação continuada e tecnológicas, equiparando os salários de
acordo sua categoria profissional;

50

b)

Universalização do serviço de ATER, garantindo as cadeias produtivas e
arranjos produtivos locais, com cooperação técnica do INCRA, aumentando
a produtividade e estimular a criação do serviço de inspeção em parceria
com os municípios e certificação dos produtos da agricultura familiar;

26

c)

Expandir o abastecimento de água e implantar o sistema de esgoto na
região do Gurupi/ Turi.

27

a)

Realizar concurso público para professores estaduais na Região dos
Lençóis.

39

b)

Desenvolvimento do turismo regional sustentável, por meio: educação
ambiental, identificação turística através de placas de sinalização;

19

c)

Implantação, melhoria e modernização do sistema de abastecimento de
água, coleta e tratamento de esgotos.

48

a)

Garantir a realização de concursos públicos para o magistério superior e
servidores técnicos administrativos para a UEMA, campus Bacabal.

40

b)

Criar laboratórios regionais para o desenvolvimento de pesquisa científica,
oportunizando o acesso às instalações e equipamentos a todos os membros
da comunidade da região do Mearim.

22

c)

Ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário da região do Mearim.

67

51,94%

a)

Ampliar a oferta de vagas na Universidade Estadual do Maranhão
aumentando a oferta de cursos de graduação e pós-graduação.

69

50,00%

b)

Criar laboratórios multiusuários regionais para desenvolvimento de pesquisa
científica e tecnológica de forma integrada e interinstitucional, oportunizando
o acesso a instalações e equipamentos especializados a todos os membros
da comunidade.

23

c)

Recuperação e pavimentação imediata das MA’s 008 e 119 e ampliar o
programa Mais Asfalto para contemplar as principais vias dos municípios da
região do Mearim.

46

33,33%

a)

Reforma e Ampliação do prédio antigo “CEMA” para o funcionamento da
UEMA promovendo novos cursos.

109

60,22%

b)

Apoio a comercialização através do beneficiamento dos produtos da
Agricultura familiar, fomentando a instalação de agroindústria vegetal e
animal.

37

c)

Construção, pavimentação e melhoria das MA’s que ligam os municípios de
Itapecuru Mirim à Cantanhede, Nina Rodrigues à Presidente Vargas, MA-339
de Anajatuba ao povoado Afoga e Vargem Grande.

35

19,34%

a)

Fortalecimento e ampliação das DPE em Igarapé Grande e Poção de Pedras
à partir da instalação de núcleos ecológicos, proporcionando expansão
qualificada dos serviços públicos e o acesso à justiça.

43

20,48%

b)

Ampliação da política voltada à Agricultura familiar relacionada ao ATER.

18

c)

Expandir o Programa Mais Asfalto, voltado para a construção e melhoria de
rodovias e vias urbanas, tendo como base a criação de oportunidades para o
desenvolvimento econômico, tais como: a distribuição e a comercialização
da produção e garantia do acesso à direitos como mobilidade, segurança e
pavimentação asfáltica priorizando a interligação das cidades de Trizidela do
Vale e São Luís Gonzaga e a construção do Anel Viário interligando os
municípios do Médio Mearim.

149

70,95%

a)

Construção de um Centro de Referência Regional da Juventude,
congregando atividades culturais, educacionais e esportivas, além de apoio
psicossocial.

16

23,88%

b)

Realizar através da SETRES e SEMU, cursos profissionalizantes para
mulheres nas zonas urbanas e rurais da região, possibilitando a geração de
renda e autonomia, além do apoio a criação de associações e cooperativas,
incluindo suporte à atividades de extrativismo realizados por quebradeiras de
coco babaçu.

38

c)

Construção de usinas de energia renovável utilizando a energia fotovoltaica
(solar), diminuindo a poluição da região do Médio Mearim e contribuindo
também para a redução da tarifa de energia elétrica,

13

19,40%

a)

Fortalecer a rede de atendimento dos hospitais regionais com serviços de
média e alta complexidade, inclusive com UTIs, garantindo o funcionamento
da UTI do hospital regional Alarico Pacheco e ampliar o cofinanciamento
estadual da atenção básica.

143

78,14%

b)

Disponibilizar um núcleo/centro administrativo próprio de servidores
estaduais na região, inclusive com filiais da Ouvidoria e Tribunal de Contas,
para facilitar o atendimento à população e aos entes municipais.

29

c)

Ampliar o Programa de Reordenamento Agrário para garantir o acesso à
terra na região com fiscalização.

11

6,01%

a)

Construção de polo da UEMA na região metropolitana/ Região do Munin em
município ainda não contemplado.

64

37,87%

b)

Universalizar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural específica
da região Metropolitana (Rosário, Morros, Axixá, Cachoeira Grande, Icatú,
Bacabeira, Santa Rita e Presidente Juscelino) por meio de concurso público
e garantia de condições técnicas e operacionais considerando a
multidisciplinariedade e os princípios agroecológicos e da economia
solidária.

64

c)

Trabalhar na ampliação do saneamento básico no Estado em parceria com
os municípios, através da expansão de sistema de abastecimento d’ água e
implantação de serviços de esgoto nos municípios da região metropolitana.

41

24,26%

a)

Criação da coordenadoria de Políticas Públicas sobre drogas no Estado do
Maranhão com oferta de vagas no tratamento à dependência química,
ampliando investimentos no setor das comunidades terapêuticas.

195

21,10%

b)

Fortalecer as lideranças locais de forma direta com conhecimento de dados
das ações e investimentos governamentais e promover a participação
dessas lideranças no processo de formulação dessas políticas públicas.

155

c)

Executar Planos Estaduais e Municipais de Resíduos Sólidos, em regime de
parceria com os municípios, estimulando a criação de consórcios
intermunicipais para a seleção, coleta, reciclagem, redução de resíduos
sólidos, reutilização e destinação ambiental adequada dos rejeitos, com
associativismo e o cooperativismo para estimular as cadeias produtivas entre
o eixo metropolitano, incluindo a Rota da Juçara e a Usina de Reciclagem.

574

a)

Implantar um campus da UEMA com ofertas de curso de graduação
presencial, semipresencial e à distância, considerando as necessidades
locais e regionais (Santa Luzia, Tufilândia e Alto Alegre do Pindaré).

b)

Apoio à agricultura familiar local, por meio de financiamento, regularização
fundiária, assistência técnica e implantação da educação do campo da zona
rural em parceria com estado e município.

4

c)

Universalização do saneamento básico na região do Pindaré em parceria
com municípios através da expansão de sistemas de abastecimento de água
e implantação de serviço de esgoto nas zonas urbanas e rurais.

3

7,14%

a)

Garantia de realização de concurso público para professores e servidores
para a UEMA - Campus Santa Inês com o propósito de implantação dos
cursos de Direito, Ciências Contábeis, Administração Pública e cursos
tecnológicos das engenharias.

112

45,90%

b)

Aprimorar a intersetorialidade e transversalidade do SEPAB com políticas
estruturantes de agricultura, pecuária, pesca, extrativismo, com ênfase nos
povos e comunidades tradicionais e assistência técnica e extensão rural,
reordenamento agrário para garantir acesso à terra; tecnologia e acesso ao
crédito.

31

c)

Ampliar o sistema de abastecimento d'água de forma que atenda toda a
população da região e implantar os serviços de coleta, tratamento e destino
final do esgoto.

101

41,39%

a)

Combate às desigualdades sociais e a promoção dos direitos humanos com
a instalação de núcleos da Defensoria Pública nas comarcas de Cururupu,
Mirinzal e Guimarães, visando a proteção das populações de alta
vulnerabilidade.

75

38,27%

b)

Priorizar o Compromisso 43, para a região das Reentrâncias Maranhenses,
especificamente para o litoral norte, por meio da realização de concursos
para Professores e Defensores Públicos, visando a melhoria do atendimento
à população e economia de recurso público.

91

c)

Fortalecimento da cadeia produtiva do pescado com construção de estrutura
portuária (Porto de Pindobal) e unidade de processamento do pescado.

30

15,31%

a)

Implantação de um IEMA em Bacuri para atender os 03 municípios, dentro
da proposta (compromisso) número 08, onde o Estado garante a construção
de 100 IEMA’s.

108

82,44%

b)

Priorizar o compromisso 43, que abrange a realização de concursos
públicos, inclusive ampliando o percentual de vagas para deficientes.

c)

Construção do dique de produção no campo de Madragoa (Bacuri) e Flechal
dos Campos (Serrano) para qualificar a produção de pescado para consumo
e comercialização.

a)

Implantar UTI com disponibilização de médico anestesista e Centro de
Hemodiálise que atenderá a região.

48,54%

103

25,24%

26,21%

36,79%

106

17,92%

45,28%
31,01%

129

138

181

17,05%

16,67%

20,44%

8,57%
210

Buriti Bravo, Matões, Parnarama, Timon

Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu,
Morros, Presidente Juscelino, Rosário, Santa Rita

VOTOS
2020

67

56,72%

183
15,85%

169

37,87%

16,77%
924

62,12%

35

14

83,33%

42

244

196

131

9,52%

12,70%

46,43%

10,69%

9

6,87%

100

75,76%

OP 2020
ITEM

30

31

32

33

34

35

AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS 2019

REGIÃO
REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS
SERRAS

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO
SERTÃO MARANHENSE

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO
SERTÃO MARANHENSE

GRAJAÚ

DO
SÃO JOÃO DOS PATOS

DO

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS
TIMBIRAS

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
TOCANTINS MARANHENSE

REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO
TOCANTINS MARANHENSE

PARAIBANO

CAXIAS

CAROLINA

IMPERATRIZ

PROPOSTAS

MUNICÍPIOS
Arame, Formosa da Serra Negra, Grajaú
Itaipava do Grajaú, São Pedro dos Crentes
Sítio Novo

Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto, Duque Bacelar,
São João do Sóter

Campestre do Maranhão, Carolina, Estreito,
Porto Franco, São João do Paraíso,

Amarante do Maranhão, Buritirana, Cidelândia,
Davinópolis, Governador Edison Lobão, Imperatriz,
João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Ribamar Fiquene, São
Pedro da Água Branca, Senador La Rocque, Vila Nova dos
Martírios

TOTAL
VOTOS
REGIÃO

8

132

Implantar o programa Mutirão Rua Digna na região das Serras, com
extensão à povoados e aldeias indígenas.

c)

Ampliação do sistema de saneamento e esgotamento sanitário, inclusive
com a implantação de fossas sépticas nas comunidades rurais da região
das Serras.

24

18,18%

a)

Hospital regional com centro de hemodiálise na região.

97

70,29%

b)

Universalização da política de assistência técnica e extensão rural – ATER;
pesquisa e desenvolvimento – P&D e de defesa em inspeção agropecuária,
de forma gradual em regime de colaboração com os municípios, a fim de
garanti-las em todas as etapas das cadeias produtivas e dos arranjos
produtivos locais; reestruturação da AGED e AGERP com recursos
humanos, financeiros e equipamentos.

16

c)

Expandir o Programa Mais Asfalto, voltado para a construção e a melhoria
das rodovias e vias urbanas maranhenses, como também, nas vias internas
municipais para translado da zona urbana para rural, tendo como base a
criação de oportunidades para o desenvolvimento econômico, tais como: a
distribuição e a comercialização da produção e a garantia de acesso a
direitos como mobilidade, segurança e interligação das cidades.

25

a)

Agilizar a execução da valorização dos servidores, realizando concursos
públicos, promoções e progressões funcionais visando a aposentadoria de
servidores com o intuito de assegurar a reposição e a garantia do serviço
público de boa qualidade.

51

b)

Cofinanciamento de estruturação de locais para tratamento de resíduos
sólidos.

c)

Trabalhar na ampliação do saneamento no Estado, em parceria com os
municípios, através da expansão de sistema de abastecimentos d’água e
implantação de serviços de esgoto e perfuração de poços artesianos nas
comunidades rurais.

a)

Implantar a Casa da Mulher Maranhense nas regiões com maior índice de
violência contra a mulher, assegurando os serviços de promoção, proteção e
defesa dos direitos, dentre os quais a Patrulha Maria da Penha.

b)

Construção de um matadouro público regional com serviço de inspeção
estadual que atenda aos municípios da região Timbiras, com polos
municipais estruturados.

c)

Ampliação do sistema de abastecimento de água, aproveitando os recursos
hídricos na região Timbiras, em parceria com os municípios e a criação de
estações de tratamento de esgoto.

157

a)

Garantir nutricionistas e psicólogos nas escolas.

197

b)

Reforma e adequação do prédio Wilson Maranhão Azevedo para criação do
centro de cultura indígena e sertaneja do Sul Maranhense.

18

c)

Construção de casas populares em Carolina e comunidades indígenas da
Região.

35

a)

Implantação e Implementação da Delegacia e Vara especializada na
proteção ao Idoso.

b)

Previsão do orçamento para regularização fundiária de áreas de conflitos.

c)

Modernização e ampliação nos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário da Região Tocantins Maranhense.

6,06%

11,59%
138

0

18,12%

66,23%

77

26

16

52,34%

363

4,41%

43,25%

78,80%
250

7,20%
14,00%

192
78

0,00%

33,77%

190

18,39%
1044

774

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS

Página 3

%

b)

Barão de Grajaú, Lagoa do Mato, Passagem Franca,
São Francisco do Maranhão, São João dos Patos,
Sucupira do Riachão

Benedito Leite, Nova Iorque, Paraibano, Pastos Bons
São Domingos do Azeitão

VOTOS
2020

7,47%
74,14%

7536

Votos nulos/em branco (cadastros inconclusivos)

3031

TOTAL DE PARTICIPANTES OP 2020

10567

