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PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO 

ESTADO DO MARANHÃO, DR. FLÁVIO DINO, NA ABERTURA DOS 

TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2017. 

 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Ao cumprimentá-los, cordialmente, em atendimento ao que determina a 

Constituição do Estado do Maranhão, venho à presença dessa Egrégia Casa 

apresentar a Vossas Excelências, e para sociedade maranhense, as realizações 

e resultados alcançados diante dos compromissos assumidos pelo nosso 

Governo.   

Nestes dois anos de Governo, construímos o alicerce de um novo modelo 

de gestão, voltado para o desenvolvimento do Estado do Maranhão, com total 

dedicação em superar entraves históricos que engessavam a economia, 

impossibilitando o crescimento, e consequentemente, o alcance de melhores 

níveis de bem-estar social à população. 

No ano que se encerrou, pudemos observar variadas manifestações 

populares, todas a indicar de forma clara, a aprovação do trabalho até aqui 

realizado e a confiança depositada no caminho de transformação que temos 

trilhado.  

Temos a convicção de que a sociedade maranhense, que não apenas 

apoia nossas realizações, mas que também contribuiu, diretamente, na definição 

das políticas e eleição das prioridades, por meio do Orçamento Participativo, é 

testemunha de todo o nosso esforço e trabalho diários, frente ao Governo do 

Estado. 

O ano de 2016 foi um ano dramático para economia brasileira, em 

decorrência do desarranjo político-institucional e da crise econômica que há 

vários anos assola o País, na esteira da crise internacional iniciada em 2008. 
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Nesse contexto, o Estado do Maranhão, seguindo a tendência nacional, 

sofreu com retração do PIB em função da queda nos Setores Agrícola, 

Construção Civil e Comércio, que causaram desemprego e diminuição da renda 

real dos maranhenses. Para combater esse cenário depressivo, o Governo do 

Maranhão realizou políticas contracíclicas e está implementando o Programa Mais 

Empregos, que visa atenuar aqueles efeitos negativos. 

Enquanto alguns Estados decretaram situação de “calamidade 

financeira”, o Maranhão realizou um esforço hercúleo para não adentrar nessa 

seara, tanto do lado das Receitas quanto do lado das Despesas.   

Para financiar as nossas políticas públicas, contamos com o trabalho 

incansável da SEFAZ que bateu recordes na arrecadação do ICMS. Esse fato, 

associado ao corte de despesas e aos recursos extraordinários obtidos junto ao 

Governo Federal, permitiu que o Estado mantivesse suas obrigações principais 

em dia, e ainda ajudasse os municípios.  

Com uma gestão fiscal eficiente, conseguimos pagar os salários dos 

servidores em dia, realizar concursos públicos, cumprir com as obrigações do 

serviço da dívida (interna e externa), elevar levemente o custeio da máquina 

pública, aumentar consideravelmente o pagamento de precatórios e sentenças 

judiciais e, principalmente, realizar investimentos na ordem de R$ 1 bilhão 

visando ao desenvolvimento do Estado do Maranhão.  

Para o ano de 2017, espera-se uma melhora no ritmo do crescimento 

mundial. Concomitante a isso, no Brasil há expectativa para o crescimento 

moderado da atividade econômica com a taxa de inflação próxima ao centro da 

meta e possível redução da taxa de juros tendendo a um dígito. Temos como 

meta a elevação do PIB do Maranhão em algo próximo a 2% neste exercício de 

2017. 

Dando continuidade a esta caminhada, em que mantivemos nosso 

compromisso irrenunciável com a ampliação das políticas públicas, acesso a 

direitos e melhoria das condições de vida de toda a população, em especial das 
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pessoas mais necessitadas, faço agora um breve relato das conquistas de 2016, 

sempre orientadas pelos eixos: Enfrentar as Injustiças Sociais; Cuidar Bem do 

Dinheiro Público e Modernizar a Administração; Desenvolvimento Para 

Todos e Ampliar a Infraestrutura e Logística. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2016 

 

 

 Educação 

O nosso principal Programa, no setor da Educação, é o Programa 

Escola Digna, que tem entre seus objetivos estratégicos a transformação de 

escolas em espaços dotados das condições necessárias para o processo de 

ensino e aprendizagem, reestruturando a rede física e pedagógica, adequando e 

oferecendo melhorias significativas às práticas educativas, cujo objetivo é 

alcançar, até 2018, todas as escolas da rede pública estadual.  

Em 2016 foram 368 escolas reconstruídas, reformadas, readequadas ou 

ampliadas. Neste ano, vale destacar que foi possibilitada a alfabetização de 

29.725 pessoas entre adultos e idosos por meio do Programa Sim, eu Posso! e 

o Programa Brasil Alfabetizado, beneficiando 79 municípios; a aquisição de 64 

ônibus escolares rurais, para beneficiar 44 municípios; a capacitação de 1.935 

professores para letramento em diversas áreas, por meio do curso de formação 

continuada dos profissionais do ensino médio; o atendimento de 201.237 alunos 

em programas e ações de assistência estudantil, garantindo melhores condições 

de aprendizagem, acesso e permanência na escola; além de premiação das 

escolas com melhores desempenhos segundo o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica/Exame Nacional de Ensino Médio IDEB/ENEM. Essas ações já 

começam a refletir-se no IDEB, principal índice educacional, no qual tivemos um 

crescimento significativo de 10% na última avaliação das escolas da rede 

estadual.  

ENFRENTAR AS INJUSTIÇAS SOCIAIS 
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Ainda nessa área, merecem registro outras iniciativas: 107 alunos foram 

beneficiados através do Programa Cidadão do Mundo, oportunizando o 

aprendizado de língua estrangeira ao estudante da rede pública; a assistência 

prestada a 18.551 alunos, realizada em 60 municípios, com a distribuição de 72 

mil apostilas, através do Programa Pré-Universitário - PREUNI e a implementação 

de 03 unidades escolares de tempo integral do Instituto de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão - IEMA nos Municípios de São Luís, Bacabeira e 

Pindaré, e a reativação de 15 unidades vocacionais com atividades presenciais. 

Quanto à política de incentivo à pesquisa e extensão, foram aplicados 

recursos da ordem de R$ 32,9 milhões, de forma a custear 54 projetos de 

pesquisa aprovados, 527 auxílios à pesquisa concedidos e incentivos a 1.334 

bolsistas, desde a iniciação cientifica até o doutorado. 

No Ensino Superior, o destaque foi à criação da Universidade Estadual da 

Região Tocantina - UEMASUL, primeiro passo para a regionalização do Ensino 

Superior, que beneficiará 22 municípios a partir deste ano. 

 Desenvolvimento Social 

A primeira experiência local na implantação de um programa estadual de 

transferência de renda, específico para material escolar, o Bolsa Escola, tem 

sido extremamente exitosa. O número de estabelecimentos comerciais habilitados 

a comercializar os materiais escolares passou de 834 para 1.413. Igualmente, 

será incrementado o número de estudantes atendidos pelo programa. 

Considerando que 853.538 alunos foram beneficiados em 2016, esse número 

deve chegar a 1 milhão em 2017. 

O fortalecimento da política de Segurança Alimentar e Nutricional 

contribuiu para impactar os níveis de qualidade de alimentação e nutrição da 

população. Nesta esfera, registra-se a expansão dos Restaurantes Populares, de 

06 para 14, em sua maioria localizados no interior do Estado, tendo sido 

fornecidas 2.819.700 refeições. 
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No contexto das ações do Plano Mais IDH, foram 23 municípios 

contemplados com a contratação das obras de construção das Cozinhas 

Comunitárias, cuja execução ocorrerá em 2017. 

Em 2016, a Secretaria de Desenvolvimento Social estruturou-se de forma 

a viabilizar a implementação da Política de Assistência Social, com a inauguração 

de 59 Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, bem como 8 Centros 

de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, com recursos do 

BNDES. 

 Direitos Humanos 

Nesse setor, podemos destacar as realizações e os resultados 

estratégicos alcançados em 2016, com ações fundamentais para a garantia de 

direitos humanos da população maranhense, tais como: a reestruturação do 

Centro de Atendimento a Vítimas de Violência/CEAV, em parceria com o Tribunal 

de Justiça do Maranhão, possibilitando o atendimento a pessoas que sofram 

violência na região metropolitana; a assinatura de Termo de Cooperação com a 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, para realização de diagnóstico do 

trabalho análogo ao escravo, bem como a adesão ao Pacto Federativo de 

Erradicação do Trabalho Escravo. 

Com o Mutirão Mais IDH foram implementadas ações de promoção da 

cidadania, atendimentos básicos de saúde à população e atividades 

socioeducativas, no qual foram realizados 11.822 atendimentos, beneficiando 12 

municípios com menores indicadores sociais. Destaca-se, ainda, o monitoramento 

dos Comitês Mais IDH em 30 municípios; a implantação da plataforma digital de 

monitoramento e a realização de 11.091 atendimentos em parceria com as 

Secretarias que compõem o Comitê, no dia “D” da mobilização. 

Foram inauguradas 14 novas unidades do Viva, possibilitando um melhor 

atendimento à sociedade, onde foram realizados 2,6 milhões de atendimentos. 

No que se refere à garantia dos direitos dos consumidores, vale destacar 

o forte empenho do PROCON como agente fiscalizador e garantidor dos direitos 
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dos cidadãos, através da realização de 2.776 ações de fiscalização em todo o 

Estado. Implementou-se o selo PROCON/MA de Qualidade – Bares e 

Restaurantes em São Luís e em Barreirinhas; implantaram-se, ainda, 07 

Unidades de Atendimento, sendo 03 na região Metropolitana de São Luís e as 

demais nos municípios de Coroatá, Chapadinha, Carolina e Barra do Corda, 

garantindo um total de73.091 atendimentos, realizados através das 29 unidades, 

do site e do aplicativo do PROCON/MA. 

Em relação ao atendimento voltado para as mulheres, foram 

desenvolvidas 73 ações de mobilização e articulação de toda a rede estadual de 

serviços de atendimento à mulher, através da unidade móvel Carreta da Mulher 

Maranhense, que percorreu mais de 67 municípios, atendendo 24.975 mulheres. 

 Saúde 

Com base na diretriz governamental de garantir à população o acesso 

com qualidade aos serviços de atenção básica e especializada em saúde, 

focado na integralidade do atendimento, a Secretaria de Estado da Saúde vem 

desenvolvendo diversas ações de promoção da qualidade da saúde pública, que 

oportunizem um atendimento humanizado ao cidadão. 

Tais ações estão sendo desenvolvidas por meio do Programa Saúde 

para Todos, obtendo, dentre os principais resultados, a conclusão de mais três 

hospitais macrorregionais, nos Municípios de Imperatriz, com 100 leitos e 

atendimento para 767.145 habitantes; Bacabal, com 50 leitos e atendimento a 

260.922 habitantes, e em Santa Inês, com 100 leitos e atendimento a 656.296 

habitantes, contemplando, dessa forma, 53 municípios, bem como, a Reforma do 

Centro de Reabilitação em Barra do Corda. Vale ressaltar que em dois anos de 

Governo, foram inaugurados 05 hospitais macrorregionais: Pinheiro, Caxias, 

Santa Inês, Imperatriz e Bacabal. 

Em 2016, foram capacitados 1.600 profissionais das equipes de saúde e 

promoveram-se mais de 300.000 atendimentos, busca ativa e monitoramento de 
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crianças com microcefalia e monitoramento das triagens neonatais, tudo por 

intermédio da Força Estadual de Saúde.  

 Esporte e Lazer 

No Esporte e Lazer, deu-se continuidade à interiorização das ações e a 

diversidade no atendimento às demandas dos segmentos esportivos e do lazer. 

A realização do 44º Jogos Escolares Maranhenses - JEM’S 2016 superou 

os números das edições anteriores, com 75.000 alunos/atletas, representantes de 

1.600 escolas, localizadas em 84 municípios maranhenses. Nas Paralimpíadas 

Escolares Brasileiras de 2016, obteve-se o melhor desempenho de todas as 

edições, com 29 medalhas, devendo-se tal resultado ao investimento e incentivo 

dado à prática esportiva em nosso Estado. 

Outra ação de destaque foi a reforma e melhoria no Complexo Esportivo 

Canhoteiro, com intervenções nas áreas internas e externas, possibilitando uma 

melhor estruturação de um dos maiores complexos esportivos do País, o que 

favorecerá a democratização das práticas esportivas e de lazer, em área 

geográfica de grande vulnerabilidade social. 

Através da Lei de Incentivo ao Esporte pudemos captar recursos da 

ordem de R$ 12 milhões, o que nos possibilitou custear a realização de 40 

projetos, em iniciativas que beneficiaram cerca de 200 mil maranhenses, dos 

quais destaca-se a Caravana Mais Esporte e Lazer I e II, além da participação 

do nosso basquete feminino na Liga Nacional de Basquetebol. 

O Mais Esporte e Lazer, por sua vez, foi executado em 47 Municípios, 

mobilizando cerca de 70.150 pessoas. 

 Cultura 

Na cultura, continuamos valorizando e fortalecendo a identidade cultural 

maranhense, por meio da preservação e dinamização do patrimônio material e 

imaterial, garantindo a participação e o acesso da população aos bens e serviços 
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culturais, consolidada por uma política de gestão cultural democrática e 

descentralizada. 

O Carnaval de Todos 2016 teve uma programação recheada com toda a 

riqueza e diversidade da cultura maranhense, sendo 133 atrações carnavalescas 

tipicamente maranhenses, que percorreram os quatro circuitos oficiais da folia, 

beneficiando cerca de 800 mil pessoas. 

No São João de Todos, foram instalados arraiais no IPEM (Arraial 

Donato Alves), na Praça Nauro Machado (Arraial Mestre Marcelino) e na Vila 

Palmeira (Arraial Humberto Maracanã). 

Quanto ao Projeto Mais Cultura e Turismo, organizou-se uma 

programação variada, que levou entretenimento para a Praça Nauro Machado, 

Espigão Costeiro e Praça da Lagoa. 

No Projeto Natal de Todos, cerca de 40 mil pessoas prestigiaram a 

programação natalina e, na virada do ano, foi realizado o Réveillon de Todos, 

que contou com três dias de comemorações em São Luís, com os shows 

realizados na Avenida Litorânea, Praça Nauro Machado e em Imperatriz, com 17 

atrações musicais. 

Em todas essas datas festivas, houve forte programa de parcerias com os 

municípios, abrangendo todas as regiões do Estado. 

 Segurança Pública 

Na Segurança Pública, continuou o processo de reestruturação com 

investimentos em infraestrutura, aparelhamento das polícias (viaturas e armas 

modernas), integração das forças policiais, aumento do efetivo das corporações e 

ações de valorização e especialização do trabalho policial. 

Com os investimentos realizados, foram implantadas e modernizadas 60 

unidades físicas, com infraestrutura apropriada para o exercício das funções de 

segurança; instalados batalhões da Polícia Militar em Timon, Balsas e Coroatá, o 

Instituto de Genética Forense IGF, a 5ª Companhia Independente de Polícia 
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Militar de Açailândia, a 9ª Delegacia Regional de Açailândia, Delegacia de Polícia 

Civil de São Mateus, a 3ª CIA do 6º BPM da Cidade Olímpica e renovou-se a frota 

da Policia Militar, com mais 295 caminhonetes e 100 motocicletas. Ainda foi 

incrementada a frota da Policia Civil, com 37 viaturas, 2 caminhões guinchos, 4 

rabecões e 1 mini van. 

Investiu-se na valorização, formação e capacitação dos profissionais da 

Segurança Pública, na reinauguração da ACADEPOL – Academia de Policia Civil, 

onde foram qualificados 883 operadores de segurança pública, 2.380 policiais 

militares e 619 bombeiros militares; promoveu-se, ainda, a requalificação do 

efetivo do CTA – Centro Tático Aéreo e foram promovidos, na carreira, 2.209 

policiais militares e 493 bombeiros militares. 

A segurança pública é um direito social garantido constitucionalmente e 

configura-se como um desafio a ser enfrentado. Contudo, para sua efetivação faz-

se necessária à conjugação de esforços, tanto do Poder Público quanto da 

sociedade civil organizada. Foi nessa vertente que implantamos o Pacto pela 

Paz, que abriu espaço para a participação popular no planejamento das ações de 

combate à criminalidade.  

A reestruturação que vem sendo adotada no sistema de segurança 

pública, possibilita uma boa atuação nas operações policiais. Em 2016, as ações 

planejadas conjuntamente com o Setor de Inteligência da Secretaria de 

Segurança Pública e Polícia Civil, resultaram na apreensão de drogas e armas, o 

que contribuiu para a redução de homicídios em 13,38% na Grande São Luís. 

Foram realizadas 62.577 ocorrências atendidas com resolutividade e 27.920 

operações de policiamento ostensivo. Na área da prevenção, 24.951 

adolescentes foram atendidos em Curso oferecido no âmbito do Programa 

Educacional de Resistência às Drogas – PROERD, além de realizadas 4.804 

rondas escolares. 

Na vertente da fiscalização, foram executadas 386 operações conjuntas 

entre o DETRAN e a Polícia Militar, destacando-se a Operação Lei Seca, que, 
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dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos no ano de 2015, realizou durante 

o ano de 2016 um total de 151 operações temáticas da Lei Seca. 

 Administração Penitenciária 

Foram adquiridos novos equipamentos de segurança para uso individual, 

armamentos e munições para as Unidades Prisionais, além de equipamentos de 

monitoramento das Unidades do Complexo Penitenciário e 30 novas viaturas que 

beneficiaram 23 Unidades Prisionais do interior do Estado. Em 2016, a Secretaria 

de Estado da Administração Penitenciária assumiu as Delegacias da Polícia Civil 

e organizou os espaços físicos nos Municípios de Cururupu, Carutapera, Zé Doca 

e Presidente Dutra. 

Nas ações de humanização e ressocialização, a assistência religiosa 

proporcionada pela SEAP, atingiu 9.458 internos. A brinquedoteca da Unidade 

Prisional de Ressocialização Feminina – UPRF foi inaugurada. Destacam-se as 

ações de saúde que envolveram 99.833 atendimentos, sendo 77.470 de 

enfermagem, 3.050 consultas médicas, 180 consultas ginecológicas, 730 

consultas odontológicas, 1.330 testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C e 

RPD, além de 9.073 imunizações contra o vírus Influenza H1N1. 

No âmbito da educação no Sistema Penitenciário, evidenciou-se um 

aumento significativo nas inscrições do ENEM, com 587 detentosinscritos, e, 

atualmente, 906 estão sendo alfabetizados e cursando o ensino fundamental 

regular. 

Visando fortalecer a segurança nos presídios, foram realizados concurso 

público e processo seletivo simplificado, resultando em 100 nomeações e 1.643 

contratos de agentes penitenciários, que receberam treinamento qualificado para 

o exercício das atividades. 

Através da Academia de Gestão Penitenciária foram ministrados cursos 

de Formação de Novos Agentes de Segurança e de Auxiliar de Segurança 

Penitenciária. 
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As ações voltadas para qualificação do trabalho para internos das 

Unidades Prisionais alcançaram um volume de ampliação significativa no ano de 

2016, favorecendo o cumprimento da pena digna e a garantia dos direitos 

fundamentais do interno através da profissionalização. Foram ofertadas 70 

oficinas de caráter permanente beneficiando 2.385 detentos, como forma de 

ocupação e oportunidade de renda no processo de ressocialização através de 

diversos projetos produtivos. 

 

 

 Transparência e Controle 

A Secretaria de Transparência e Controle, buscando promover a 

execução de uma gestão com transparência, política prioritária do nosso Governo, 

permaneceu na primeira posição na Escala Brasil Transparente, continuando com 

a nota máxima de 10 pontos, sendo analisadas todas as metas aplicadas, 

referentes ao acesso às informações.  

A Secretaria de Transparência e Controle, no ano de 2016, obteve um 

expressivo crescimento em acesso ao Portal da Transparência, que totalizou 736 

mil usuários. 

     Desenvolvemos 141 ações de fiscalização por auditorias e inspeções 

nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo. Com o sistema e-Ouv (Sistema 

Eletrônico de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual), realizado em parceria 

com a Controladoria Geral da União – CGU, obteve-se a marca anual de 5.410 

manifestações em 2016.  

 Planejamento e Orçamento 

Para a elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA 2017 foi realizado, 

pela segunda vez, em parceria com a SEDIHPOP, o Orçamento Participativo, 

momento em que a sociedade influencia diretamente as decisões de Governo 

CUIDAR BEM DO DINHEIRO PÚBLICO E MODERNIZAR A 

ADMINISTRAÇÃO 

 



 

 

 

Mensagem do Governador à Assembleia Legislativa 

1
8

 
Governo do Estado  
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 

acerca dos investimentos pretendidos para este exercício. As 15 Escutas 

Territoriais, realizadas utilizando o recorte dos Territórios da Cidadania, 

abrangeram as 32 Regiões de Planejamento do Estado, contemplando os 217 

municípios maranhenses. Tais eventos, que contaram com o apoio de técnicos e 

facilitadores dos órgãos setoriais, registraram a participação efetiva de 

representantes do Poder Público e da sociedade civil, em processos de eleição 

das propostas, que contaram com 14.968 votantes.  

Em outro plano, a documentação referente ao Zoneamento Ecológico-

Econômico, na escala de 1:1.000.000 foi enviada para o Ministério do Meio 

Ambiente, solicitando o redimensionamento da Reserva Legal das áreas de 

floresta da Amazônia Legal do Maranhão, para fins de recomposição de áreas 

consolidadas. 

 Gestão e Previdência 

Em 2016, foram realizados concursos públicos na Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciaria para preenchimento de 100 vagas; na Secretaria 

de Estado da Fazenda, com 50 vagas; e na Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais, com 20 vagas. 

A Escola de Governo do Maranhão (EGMA) realizou cursos para 6.235 

servidores, em 120 eventos de capacitação nas áreas de qualificação e 

aperfeiçoamento, inclusão digital, parcerias e cursos personalizados, eventos 

temáticos e projetos especiais. 

 Secretaria de Fazenda 

Concluiu-se o trabalho de reestruturação do sistema de benefícios fiscais, 

de forma a possibilitar um ambiente de negócios inovador, geração de emprego e 

renda, seguindo o modelo de desenvolvimento preconizado pela SEFAZ. 

Também foram criados os programas Mais Emprego, com redução do 

ICMS na contratação de novos trabalhadores, e Cheque Moradia, destinados a 
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famílias de baixa renda para apoiar a reforma, ampliação ou a melhoria de 

habitações já existentes. 

Merecem destaque os investimentos realizados na implantação de 

Sistemas Eletrônicos – Fazenda Eletrônica e no Fortalecimento da Gestão Fiscal, 

que possibilitaram a expansão da infraestrutura tecnológica e o atendimento de 

qualidade a mais de 120 mil empresas cadastradas, como contribuintes de ICMS, 

e a mais de um milhão de proprietários de veículos contribuintes de IPVA. 

 Secretaria de Governo 

Por meio da Lei nº 10.416 de 10 de março de 2016, foi criada a Secretaria 

de Estado de Governo que tem a finalidade de assistir, direta e imediatamente, o 

Governador do Estado no desempenho de suas atribuições, especialmente nos 

atos de gestão dos negócios públicos, no monitoramento e avaliação da ação 

governamental, na coordenação de programas e projetos estratégicos, cerimonial 

público, assessoria militar do governo e outras atribuições que lhe forem 

delegadas, o que possibilitou a realização do acompanhamento e monitoramento 

de todos os programas e ações governamentais, relacionados aos compromissos 

para os quatro anos de Governo, firmados com o povo do Maranhão. De acordo 

com pesquisa anual realizada pelo site G1, foram cumpridas 15 metas e 14 estão 

em andamento, um dos mais altos índices do Brasil. 

 Assuntos Municipais 

Concedeu-se apoio técnico-institucional aos municípios, nas áreas de 

captação, execução e prospecção de recursos para execução de políticas 

públicas priorizadas no Programa de Governo.  

Durante o ano de 2016, prosseguiu a implantação do Programa 

Promunicípio, o que possibilitou a redução dos índices de perda de recursos 

governamentais que prejudicam o desenvolvimento dos municípios. Promoveu-se 

também a implantação de projeto de capacitação, adequado às necessidades da 

gestão municipal, concernente à captação, execução e prestação de contas de 

convênios; ofertou-se assistência técnica aos municípios, a fim de que estes 
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pudessem apresentar projetos adequados às exigências dos órgãos concedentes 

(estaduais e federais). 

Divulgou-se aos municípios as informações relativas à captação de 

recursos governamentais e não governamentais, assim como as instruções sobre 

o cumprimento das exigências legais relativas à celebração de convênios, além 

da ampliação e do fortalecimento dos canais de comunicação do Governo do 

Estado com os municípios. 

 

 Agricultura e Pecuária 

Com o Programa Mais Sementes, foram distribuídas 493 toneladas de 

feijão, 285 de sementes de arroz, 1.006 de sementes de milho e 3 de sementes 

de maracujá e hortaliças, totalizando quase 1,8 mil toneladas, que foram 

plantadas em 78.395 hectares, para a Safra 2016/2017, por 59.660 produtores 

rurais cadastrados. 

Na pecuária, continua-se investindo na prevenção e erradicação da febre 

aftosa. Através da realização de 45 mil fiscalizações, mais de 7 milhões de 

animais foram vacinados, obtendo-se o índice acima de 98% da vacinação contra 

a febre aftosa. Dessa forma, o Maranhão manteve o status de Estado livre da 

doença. 

Outro destaque foi a exportação do couro produzido no Maranhão, que 

aumentou em 74,1%, considerando o período de janeiro a junho de 2016, em 

relação ao mesmo período de 2015, resultado que superou todos os demais 

Estados brasileiros. Também tivemos a exportação via Porto do Itaqui de 11.288 

bovinos, colocando os nossos produtores em um novo segmento do mercado. 

Essas condições proporcionaram a abertura de novos mercados 

nacionais e internacionais, pela proteção à sanidade dos animais, vegetais e da 

qualidade e segurança higiênico-sanitária dos produtos e subprodutos oriundos 

do Maranhão. 

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS 
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 Agricultura Familiar 

Com o Programa Mais Produção foi possível captar cerca de R$ 57 

milhões em recursos adicionais, provenientes de fontes como o Fundo 

Maranhense de Combate à Pobreza - Fumacop, Emendas Parlamentares, 

parcelas de recursos de convênios federais, firmados com Ministérios, que estão 

sendo liberados e aplicados, gradativamente em unidades móveis de 

regularização fundiária, fortalecimentos das feiras (comercialização, logística e 

abastecimento); assistência técnica e fomento para as unidades produtivas 

familiares nos municípios de menor IDH; implantação do Cadastro Ambiental 

Rural - CAR; Projetos de Apoio a Cadeias Produtivas; Implantação e gestão de 

sistemas de dessalinização – Programa Água Doce; Implantação de cisternas – 

Programa Segunda Água; aquisição de kits de irrigação e de equipamentos 

agrícolas; implantação de bibliotecas – Arca das Letras; implantação de quintais 

produtivos; reestruturação da Unidade Técnica Estadual com a revitalização das 

Unidades Produtivas do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF. 

Cabe destacar as feiras agrotecnológicas (AGRITECS) que, em 2016, 

foram realizadas nos Municípios de Codó, Grajaú, Zé Doca, Viana e Chapadinha, 

com aproximadamente 95 mil visitantes, tendo um papel preponderante na 

realização de cerca de R$ 9,9 milhões em negócios, e na capacitação de 7.655 

agricultores. 

Na Assistência Técnica e Extensão Rural, o investimento foi de R$ 15,2 

milhões, o que nos possibilitou beneficiar 59.223 agricultores familiares com 

prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, de caráter 

continuado; desenvolver processos de gestão, produção, beneficiamento e 

comercialização das atividades e dos serviços agrícolas e não agrícolas; 

promover a inovação tecnológica; cadastrar agricultores familiares e elaborar a 

Declaração de Aptidão ao PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar. 

Foram diretamente beneficiados 120.743 produtores rurais familiares com 

aquisição e distribuição de kits de irrigação, implantação de quintais produtivos, 
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implantação de cisternas, titulação de terras e dinamização das cadeias 

produtivas mediante aquisição de equipamentos agrícolas. 

 Indústria e Comércio 

Na Indústria e Comércio, fortaleceram-se as ações voltadas para a 

geração de emprego, qualificação da mão de obra e oportunidades de negócios 

locais por meio do programa Mais Empresas, mediante a concessão de 

benefícios para empresas instaladas nos municípios de Imperatriz, São Luís e 

Santo Amaro. Através do programa Mais Avicultura, foram concedidos 

benefícios para empresas instaladas nos Municípios de Porto Franco, Capinzal do 

Norte, Balsas, Paço do Lumiar e Vargem Grande. No programa Mais Logística, 

promoveu-se a concessão de benefício para empresa instalada no Município de 

São Luís. 

Em agosto de 2016, através da Junta Comercial do Maranhão – 

JUCEMA, promoveu-se a implantação da Rede Nacional para a Simplificação do 

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, em 

conformidade com a Lei nº 11.598/2007. Foram inauguradas unidades da 

JUCEMA nos Municípios de Barreirinhas, Coroatá, Estreito, Itapecuru-Mirim, 

Vitória do Mearim, e duas unidades na região metropolitana, sendo uma em São 

José de Ribamar (Pátio Norte Shopping) e outra em São Luís (Shopping da Ilha), 

responsáveis pela abertura de 8.558 empresas. Esse resultado é fruto das ações 

de desburocratização que vem sendo implementadas. 

O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão – 

INMEQ/MA, por meio de suas atividades, garantiu os serviços essenciais na 

proteção ao cidadão em suas relações de consumo, verificando e fiscalizando 

instrumentos de medição, produtos pré–medidos ou pré-embalados e a qualidade 

dos produtos e serviços disponíveis à sociedade. Em 2016, foram verificados 

59.765 instrumentos metrológicos e produtos pré–medidos em todo o Estado, um 

total de 2.844 estabelecimentos visitados. 
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 Minas e Energia 

Na área de energia, realizou-se o Seminário de Energias Renováveis – 

Investindo em um Futuro Sustentável, que reuniu cerca de 250 pessoas entre 

estudantes, professores, pesquisadores, empresários e Poder Público, ocasião 

em que foram abordados temas sobre as potencialidades energéticas do 

Maranhão, eficiência energética, energia solar fotovoltaica e o potencial de 

energia eólica de nosso Estado, energias oceânicas e casos de sucesso sobre o 

uso de energia solar na Ilha dos Lençóis Maranhenses, além do comércio da 

biomassa para geração de energia. Foi implantado o Sistema de Energia Solar, 

destinado ao projeto de irrigação no Agropolo da Ilha, na Unidade de Referência 

de Produção (URP) de São José de Ribamar e Paço do Lumiar. 

Na área de mineração, foi assinado um Termo de Compromisso com a 

empresa Luna Gold, controladora da Mineração Aurizona que atua no Município 

de Godofredo Viana. Essa parceria é destinada ao desenvolvimento de pesquisa 

mineral em diversos municípios da microrregião do Gurupi, com o objetivo de 

identificar novos potenciais de desenvolvimento da mineração no Estado. 

 Meio Ambiente 

O compromisso de fortalecer o Sistema Estadual de Meio Ambiente – 

SISEMA, a fim de atingir o seu principal objetivo, qual seja, realizar a gestão 

territorial e o controle da operação de atividades e empreendimentos que, efetiva 

ou potencialmente, poluam ou causem impactos ambientais, em prol da qualidade 

ambiental tem sido honrado. 

Dentre as metas do Governo para o meio ambiente, destacam-se a 

balneabilidade da água do mar, o controle ambiental e a manutenção das praias 

limpas, por meio de pesquisas e análises realizadas pelo Laboratório de Análises 

Ambientais – LAA, com aproximadamente 1.575 amostras coletadas 

periodicamente, três vezes por semana, em 21 pontos avaliados. 

Entre várias atividades de fiscalização e controle, citamos a emissão de 

1.649 licenças na área de empreendimentos industriais e atividades utilizadoras 
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de recursos ambientais; na área florestal foram emitidas 441 autorizações 

incluindo licenças de empreendimentos agrossilvopastoril; na área de recursos 

hídricos emissão de 531 documentos dentre outorga de água superficial, 

subterrânea e perfuração de poço tubular. 

 Trabalho e Renda 

Na política do Trabalho e Economia Solidária, o Programa Promoção do 

Trabalho Digno, realizou ações de intermediação de mão de obra, assistindo a 

106.354 trabalhadores. Desses, 41.389 foram cadastrados no Sistema Nacional 

do Emprego e 18.107 foram encaminhados às vagas de emprego. 

O Programa Promoção do Trabalho Digno, por meio da ação Seguro 

Desemprego, habilitou e orientou 67.846 trabalhadores para reinserção no 

mercado de trabalho e realizou ainda a emissão de 50.946 Carteiras de Trabalho 

e Previdência Social - CTPS. 

Para ampliar a oferta de trabalho e renda, o Mutirão Rua Digna foi 

inserido nos municípios da Região Metropolitana de São Luís e nos 30 municípios 

contemplados no Plano Mais IDH.  Esse projeto visa à melhoria na infraestrutura 

e mobilidade, além de oportunizar trabalho e renda, sobretudo aos trabalhadores 

e trabalhadoras desempregados da construção civil, através de pavimentação de 

blocos intertravados (bloquetes), sendo estes confeccionados pelos detentos do 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas.  

 Turismo 

As ações de turismo foram desenvolvidas para a promoção e o 

desenvolvimento dos 3 (três) polos turísticos prioritários: São Luís, Lençóis 

Maranhenses e Chapada das Mesas, estabelecendo parcerias, visando o 

envolvimento e a integração com órgãos do setor público, iniciativa privada e 

terceiro setor.  
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Deve-se, ainda, considerar a importância do Programa Mais Cultura e 

Turismo, incentivando maranhenses e turistas a conhecerem um pouco mais 

sobre nossa cultura, e reocupar espaços públicos, aquecendo a economia local.  

Ações de qualificação da mão de obra do turismo também merecem 

destaque: 180 profissionais de meios de hospedagem, restaurantes e guias de 

turismo de Barreirinhas e Santo Amaro do Maranhão participaram da nova fase 

de treinamento oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego - PRONATEC. 

Foram realizados 25 eventos e 04 feiras nacionais e internacionais de 

Turismo, eventos esses que promoveram principalmente os 03 polos turísticos do 

Maranhão, Lençóis Maranhenses, Chapadas das Mesas e São Luís. Dentre os 

eventos internacionais destacam-se o ITB Berlim, expondo o produto “Rota das 

Emoções” e o WTMLondres promovendo os 03 polos turísticos do Maranhão. 

Dentre os eventos nacionais, destaca-se o 28º Festival de Gramado, AVIRP, 

encontro de Agentes de Viagens realizado em Ribeirão Preto-SP e o World 

Travel Latin America, em São Paulo e, ainda, a Feira Brasil Original que 

possibilitou a promoção do artesanato maranhense. 

 

 

 Infraestrutura 

O ano de 2016 foi importante, também, para a implantação e o 

melhoramento de 583 km de rodovias, com 4novas rodovias entregues: 

Imperatriz/Cidelândia; Altamira do Maranhão/Brejo de Areia; São Pedro dos 

Crentes/Fortaleza dos Nogueiras e Riachão/Feira Nova. Por meio do programa 

Mais Asfalto foi executada a pavimentação de 347 km e a conservação de 224 

km de rodovias, além de 774 km de melhorias de vias urbanas. 

No âmbito das obras civis, um total de 193 obras foram executadas dentre 

construções, reformas, adequações, manutenções, recuperações e urbanizações 

AMPLIAR A INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 
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em 49 municípios maranhenses, como a construção e melhoramento de 59.849 

m² de Prédios Públicos e a entrega de 08 praças públicas nos Municípios de São 

Luís, Timon, Matões, Paranarama, Raposa e em Imperatriz. 

 Mobilidade Urbana 

Em 2016, obtiveram-se excelentes resultados de aceitação popular no 

transporte e na mobilidade urbana, com a ampliação das novas linhas do 

Expresso Metropolitano, resultando em uma movimentação de mais de 1,5 milhão 

de passageiros numa frota de 46 ônibus climatizados, com rotas expressas e 

tarifas diferenciadas, linhas controladas por GPS através do aplicativo Meu 

Ônibus MOB, com aprovação de 90% dos usuários. 

Destaca-se a implantação do Projeto Travessia, atendendo às Cidades de 

São Luís, São Jose de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar, com 4 vans e um 

veículo pequeno para atender os casos de microcefalia. Nas cidades de 

Imperatriz, João Lisboa, Senador La Roche e Davinópolis, também foram 

disponibilizadas 4 vans. 

 Saneamento 

O ano de 2016 foi marcado por esforços da CAEMA, dos colaboradores e 

do Governo do Estado, voltados para a solução de problemas graves e históricos 

relativos ao abastecimento de água, bem como coleta e tratamento de esgotos, 

que, há décadas, estavam carentes de investimentos significativos em 

implantação, ampliação e melhorias. 

Foram estabelecidas prioridades e, no contexto de dificuldades, algumas 

obras foram executadas e entregues e outras estão em fase de execução, via 

Programa Água para Todos. Já houve a entrega de 28 poços, beneficiando 

62.280 habitantes, nos Municípios de Água Doce do MA, Alcântara, Amapá do 

MA, Afonso Cunha, Aldeias Altas, Belágua, Brejo de Areia, Barreirinhas, 

Conceição do Lago Açu, Chapadinha, Icatu, Lagoa Grande, São Mateus, São 

Luís, Satubinha, Tuntum, Santa Inês e Tutoia. No Programa Mais Saneamento, 

vale destacar a entrega da Estação de Tratamento de Esgoto do Vinhais, que 
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beneficiou 350 mil moradores de 48 bairros da Capital e a substituição de antigas 

redes de cimento amianto, tubulação já proibida e que ainda existia na Capital. 

 Administração Portuária 

Em 2016, o Porto do Itaqui movimentou 16,9 milhões de toneladas. Houve 

uma queda motivada pela quebra da safra da soja e milho, redução do preço das 

commodities e mudança na estratégia da Petrobrás, impactando na redução da 

entre postagem no Porto do Itaqui. Além, é claro, da brutal recessão econômica 

que paralisou a economia do Brasil. Contudo, apesar do cenário econômico 

desafiador a empresa conseguiu atingir um lucro líquido da ordem de R$ 43 

milhões, resultado de uma gestão financeira eficiente, responsável e 

comprometida. 

Em 2017, a movimentação deverá aumentarem relação ao ano anterior, 

com o retorno da movimentação de granéis agrícolas (soja, milho e farelo de soja) 

e aumento da importação de derivados de petróleo. 

Foram realizadas ainda, obras que tiveram grande impacto para a 

população, como a execução da Passarela e Abrigo no Terminal de Ferry Boat de 

Cujupe, em Alcântara, requalificação do Cais de São José de Ribamar, além de 

serviços de benfeitorias e ampliação, para garantir acessibilidade aos passageiros 

no Terminal de Ferry Boat da Ponta da Espera.  

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 

Esses resultados positivos tornam-se ainda mais significativos, 

considerando que foram conquistados em mares agitados por muitas 

tempestades. Com efeito, o País vive uma das mais profundas crises de sua 

história. Crise econômica que vítima 12 milhões de desempregados em todo o 

Brasil, e um cataclismo político que aniquilou o diálogo institucional, gerando essa 

confusão generalizada que trava a retomada do crescimento de nossa economia. 

Diante desse cenário caótico, lembro do ensinamento de Gramsci: “devemos ter 

espírito crítico na análise da situação que nos cerca, mas não perder a vontade e 

o otimismo de transformar essa realidade”. 
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Sublinho que, apesar das dificuldades econômicas, vamos continuar a 

avançar com os programas acima abordados e, considerando as necessidades da 

população, apresento-lhes as prioridades para 2017. 

1) Infraestrutura:  

 Construção (em diferentes estágios) e/ou recuperação de 25 

rodovias estaduais; 

 250km de recuperação e melhorias da malha viária das cidades 

maranhenses pelo Programa Mais Asfalto 

2) Educação (construção e reformas): 

 Serão entregues 200 escolas novas; 

 211 escolas serão reformadas ou reconstruídas; 

 Serão construídos 06 Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão–IEMAS; 

  E estão em andamento as obras de reforma e ampliação da 

UEMASUL. 

3) Saúde:  

 Hospital Regional de Balsas: unidade de alta complexidade, com 

capacidade para 50 leitos e mais 12 de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), para atender à população do Sul do Maranhão. 

 Hospital do Servidor: contará com 120 leitos, mais 20 leitos de UTI e 

terá capacidade para atender 110 mil servidores estaduais. A 

previsão de entrega do novo hospital é março de 2018. 

 Hospital da Criança: a obra, feita em parceria com a Prefeitura de 

São Luís, garantirá mais 91 leitos de internação, nova Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) com 11 leitos e 25 enfermarias, que 

totalizarão 178 leitos e internação.  

 Hospital Regional de Chapadinha: disponibilizará 50 leitos de 

enfermaria, 10 leitos de UTI, 4 salas de cirurgia, Tomografia e Raio-

X. 
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 Hospital de Ortopedia: A unidade terá 29 leitos de enfermarias 

adulto, 4 pediátricos, 10 leitos de UTI, além de 3 salas de cirurgia e 

exames de Tomografia e Raio-X.  

 Ninar: Após criação do Centro de Referência em 

Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças, o 

Ninar, o Governo do Estado do Maranhão transformará a antiga 

Casa de Veraneio em uma Casa de Apoio para Crianças com 

Microcefalia.  

Além destes, há diversas outras obras de reforma e construção em 

cidades como Pedreiras, São Mateus, Lago da Pedra, São Luís, Coroatá, 

Presidente Dutra, Santa Luzia do Paruá e Carutapera. 

4) Segurança Pública: 

 Novas Viaturas: 130 unidades 

 Novos Policiais: 1.100 novos policiais. 

5) Investimentos EMAP: R$ 730 milhões (entre recursos públicos e 

privados) 

6) Programa “Sim, Eu posso”: Mais 24 mil pessoas serão alfabetizadas 

em 2017. 

7) Água para Todos: Investimentos em 113 cidades. 

8) Agricultura Familiar: 

Em parceria com o Governo Federal, entregaremos 2.634 cisternas, 

sendo 2.034 do Programa Segunda Água (com capacidade de 25 mil litros, cada 

uma, com unidade produtiva), e 600 cisternas por meio do Programa Primeira 

Água (que terão capacidade de 52 mil litros, cada uma, para escolas da zona rural 

dos municípios). Por meio do Programa “Diques da Produção”, serão realizadas 

cerca de 30 intervenções que beneficiarão mais de 3 mil famílias em 30 

municípios. 
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Este será outro ano de grandes desafios sim! Mas continuaremos 

trabalhando com dedicação, responsabilidade e transparência, na busca do 

melhor para a população e reafirmo perante esta Casa: os meus compromissos 

continuarão sendo cumpridos! Tenho a certeza de que, com a ajuda do povo 

maranhense e apoio desta Casa, iremos continuar construindo o “MARANHÃO 

DE TODOS NÓS”. 

Nesta oportunidade, agradeço os parlamentares da base governista pelo 

apoio e lealdade nesses dois anos de Governo. Agradeço também aos colegas 

oposicionistas, que por meio de suas críticas e propostas nos auxiliaram a avaliar 

nossas iniciativas de forma mais pluralista e equilibrada. 

Desejo a todos os Parlamentares desta Casa Legislativa um ano repleto 

de trabalho em favor do povo do Maranhão. 

Que Deus abençoe a todos. 

 

Flávio Dino 
Governador do Maranhão. 
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