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Where we are

"PARA 2020,
SEGUIREMOS NOS
DEDICANDO À
AMPLIAÇÃO DE
DIREITOS E JUSTIÇA
SOCIAL"

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR

têm o Poder Legislativo como importante
parceiro.
....Esta mensagem se presta a que
sublinhemos as múltiplas conquistas do
nosso governo, que são frutos da boa e
séria aplicação do dinheiro público, uma
das principais marcas da nossa gestão.
Queremos uma sociedade de direitos para
todos, e isso só é possível com um
trabalho probo, dedicado e ousado.
....Três legados sociais marcam a nossa
presença no Governo do Maranhão:
....O primeiro deles é que, neste governo,
já alcançamos o maior Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) da nossa história. A nota da rede
pública estadual de Ensino Médio saltou
de 2,8 para 3,4 e o Maranhão passou de
22º para o 13º lugar no ranking nacional.
Uma grande conquista educacional que
gera novas oportunidades para os jovens
maranhenses. Estamos na expectativa  

Senhor Presidente, 
Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados,
 
....Atendendo a mandamento
constitucional, é com grande satisfação
que mais uma vez me dirijo a essa Egrégia
Casa Legislativa para enviar esta
mensagem que marca a abertura dos
trabalhos de 2020. Inicio desejando um
ano de muito trabalho e conquistas na
nobre missão de construirmos um
Maranhão mais justo e próspero para
todos.
....Como é do vosso conhecimento,
assumimos o Governo do Estado em um
contexto de severa recessão econômica
nacional e consequente crise fiscal.
Apesar disso, a partir de um esforço
coletivo, conseguimos alcançar resultados
expressivos e obter reconhecimento
nacional pelas nossas realizações, que 
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Where we are

experiência que estamos implantando:
um centro bilíngue em tempo integral
para o Ensino Fundamental. Ao todo,
são 5 mil novas vagas, ampliando o
acesso à uma educação transformadora,
de qualidade e que abre avenidas de
oportunidades.
....Na saúde, temos a ousada meta de
realizar 200 cirurgias por dia em nossa
rede estadual de saúde. Serão 70 mil
procedimentos eletivos no Programa
Mais Cirurgias, o que representa uma
perspectiva de crescimento de 12% em
relação ao ano passado e 180% em
relação a 2014. No primeiro semestre de
2020, para complementar a
regionalização da rede, vamos inaugurar
três novos hospitais nos municípios de
Lago da Pedra, Santa Luzia do Paruá e
Viana, este último voltado para
Traumatologia e Ortopedia. As
Policlínicas também serão expandidas e
sete novas unidades devem agilizar as
consultas ambulatoriais e realização de
exames diversos. Temos também outras
unidades de saúde que serão abertas no
2º semestre.
....Seguindo a missão de interligar o
estado, vamos inaugurar 10 novas
pontes e rodovias estaduais, a exemplo
das estradas de Altamira – Santa Luzia;
Triângulo – Dezessete (entre Dom
Pedro e Codó); Santo Amaro – Primeira
Cruz; Lagoa Grande do Maranhão –
Lago da Pedra; dentre outros. Serão 287
novos quilômetros, demonstrando o
compromisso que temos com o bem-
estar do nosso povo e com a geração de
renda, uma vez que novas estradas
também facilitam o escoamento da
produção. Vamos começar novas 

de que a divulgação do IDEB neste ano de
2020 vai consolidar essa trajetória de
crescimento.
....Este governo também retirou o
Maranhão da lista dos estados mais
violentos do Brasil e livrou a capital São
Luís de figurar no ranking das 50 cidades
mais violentas do mundo. Com
investimentos em pessoal e
equipamentos, promovemos até aqui a
redução de 72% na taxa de homicídios na
Grande São Luís. Temos hoje o maior
efetivo policial da história do Maranhão e
a maior frota ativa, além de novos prédios,
armamentos e tecnologia, a exemplo do
Laboratório de Genética Forense.   
   O terceiro legado social demarca que
esta é a gestão que conseguiu colocar
para funcionar a maior rede pública de
saúde que esse estado já teve.
Entregamos uma dezena de grandes
hospitais, implantamos serviços
especializados, como a Clínica Sorrir e o
Hospital de Traumatologia e Ortopedia, e
realizamos 840 mil atendimentos, por
meio da Força Estadual de Saúde, em
lugares onde cuidados médicos nunca
haviam chegado. Outra importante
conquista nesta área foi a redução da
mortalidade materna pelo 5º ano
consecutivo, fruto de políticas públicas
voltadas ao cuidar das gestantes
maranhenses.
....Para 2020,  seguiremos nos dedicando 
à ampliação de direitos e justiça social.
Alguns investimentos já se materializam
no pórtico deste novo ano, a exemplo das
25 novas escolas em tempo integral, que
contemplam as nossas redes Educa Mais,
Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA) e a nova
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Where we are

importantes obras em 2020, a exemplo da
ponte de São Félix de Balsas; a estrada
entre Trizidela e São Luís Gonzaga; e a
pavimentação da MA - 006 entre Balsas e
Alto Parnaíba.
....No que tange à Segurança Pública, 100
novas viaturas serão entregues,
aumentando a nossa capacidade de
patrulhamento. Com a polícia nas ruas, é
possível estreitar o relacionamento com a
comunidade e atender de forma mais
direta as demandas nas áreas de
ocorrência, ganhando agilidade nas ações
de prevenção e repressão ao crime.
Teremos também mais avanços no
sistema prisional, uma das áreas mais
críticas do Governo quando assumimos a
gestão.  Para 2020, estão previstas mais
de 1.900 novas vagas, diminuindo o déficit
histórico do estado.
....Atendendo aos anseios da população
indígena do nosso estado, notadamente
no que tange a prover condições melhores
de vida, teremos no âmbito do programa
Maranhão Verde um investimento de R$ 5
milhões voltado para a capacitação de
técnicos indígenas, implantação de
práticas agroecológicas em aldeias, além
da conservação e recuperação das áreas
degradadas de territórios indígenas. Não
obstante, lembramos que, no Brasil, a
responsabilidade precípua com os povos
indígenas compete à esfera federal, em
obediência à Constituição.
....Visando ao desenvolvimento
socioeconômico sustentável do Maranhão,
elaboramos a primeira etapa do
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE),
que se mostra um instrumento de
planejamento estratégico indispensável ao
aperfeiçoamento das políticas públicas do
nosso estado. Na primeira fase, o ZEE
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está focado no Bioma Amazônico, que
abrange 108 municípios. Finda esta fase,
o Governo está iniciando os ZEEs dos
biomas Cerrado e Costeiro, para,
proficuamente, diversificar a matriz
produtiva, promover inclusão
socioeconômica e estimular a
conservação dos territórios.
....Cinco novos parques ambientais,
áreas de conservação importantes para o
nosso estado, serão construídos em
2020: Morros, Anapurus, Carolina, Timon
e Bacanga, em São Luís. São R$ 15
milhões de investimento em espaços que
promovem lazer, esporte e contato com a
natureza para a nossa população. Com
as Praças da Família, que serão
executadas em 40 municípios
maranhenses, vamos ampliar ainda mais
os equipamentos de convivência e
atividades físicas. Destaco, ainda, a
ampliação do Parque do Rangedor, em
São Luís, facilitando o seu uso
sustentável.
  Essas são algumas prioridades que
tenho a destacar para o ano de 2020,
entre centenas de obras e serviços
públicos de alta relevância. Tenho uma
visão profundamente democrática e por
isso sei que temos que abrir os braços
para acolher a todos e governar bem.
Esta Casa Legislativa é parte essencial
nas conquistas desses cinco anos de
governo. Peço o vosso apoio na
continuidade desse processo que tem se
demonstrado tão profícuo na construção
do MARANHÃO DE TODOS NÓS.



EIXO I 
 

ENFRENTAR AS
INJUSTIÇAS SOCIAIS



Garantindo o direito a
estudar

O Maranhão encerra 2019 com 49 escolas
em tempo integral. Até 2014, não havia
nenhuma escola desse tipo. Para 2020,
teremos 25 novas unidades, que
contemplam as nossas redes Educa Mais,
Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA) e a nova
experiência que estamos implantando: um
centro bilíngue em tempo integral para o
Ensino Fundamental.

Educação priorizada 

e valorizada 

O governo já entregou quase mil obras
educacionais no Maranhão nos últimos 05
anos. Somente em 2019, foi investido mais
de R$ 326 milhões em obras no ensino
técnico e na implantação e reformas de
escolas dignas.

Escolas de tempo integral
pela primeira vez no
Maranhão

Para facilitar o deslocamento dos nossos
alunos, ao todo já foram entregues 113
ônibus escolares e 2 lanchas. Além
disso, mais de 5 mil alunos foram
beneficiados pelo Cartão Transporte
Universitário, que concede auxílio
financeiro para universitários que
percorrem mais de 100 km por dia para
estudar.
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Crescimento também
no Ensino Superior

O avanço nos índices educacionais do
Maranhão é reflexo dos intensos
investimentos realizados na área. No
Ensino Médio, a nota do IDEB subiu de 2,8,
em 2013, para 3,4, possibilitando que o
estado saltasse de 22º para 13º no ranking
nacional. O governo premiou cerca de 2 mil
estudantes, 300 professores e 450 gestores
das 200 escolas com melhor desempenho.

IEMA consolidado e
ampliado

A expansão das unidades do IEMA segue a
todo vapor. Já são 13 unidades voltadas
para o Ensino Médio e Técnico, e outras 13
unidades vocacionais voltadas para Cursos
Profissionalizantes. Para 2020, serão mais
08 unidades, totalizando 34 em todo o
estado.

Salto educacional do
Maranhão

Desde 2015, a UEMA já ofertou mais de
20 mil vagas. Além disso, a UEMASUL,
inaugurada em 2017, ofertou 1.870
vagas em diferentes cursos. Em breve,
teremos a inauguração dos novos campi
em Imperatriz e Estreito, além de novo
curso de medicina em Imperatriz.
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Especialização das
polícias

Os investimentos realizados permitiram a
expressiva redução no número de
homicídios. Em todo o estado, a redução foi
de 54% na comparação de 2019 com 2014.
Somente na Grande São Luís a queda foi
de 72%, deixando de figurar entre as 50
cidades mais violentas do mundo.

Investimento no
combate ao crime

Alguns números comprovam o fortalecimento
do sistema de segurança pública estadual.
Contamos, atualmente, com mais de 15 mil
policiais, maior contingente da história do
Estado. Além disso, em 2019, foram
entregues 137 veículos, totalizando mais de
1.100 desde 2015.

Maranhão mais
seguro

Investindo em inteligência e especialização,
estamos aperfeiçoando as ações de
prevenção e repressão à criminalidade:
- Duas novas bases do Centro Tático
Aéreo;
- Criação das superintendências de
Homicídios, Narcóticos e Prevenção e
Combate à Corrupção na Polícia Civil, além
da Delegacia Móvel de Homicídios;
- Inauguração do Instituto de Genética
Forense (IGF).

Número de homicídios na Grande São Luís

Fonte: SSP/MA
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Ações para preservação
da vida

Mais qualidade ao
sistema penitenciário

Desde 2015, foram promovidas quase 7 mil
ações educativas pelo DETRAN/MA. Essas
iniciativas, juntamente com as operações da
Lei Seca, permitiram reduzir o índice de
mortalidade no trânsito. Na capital, o número
de vítimas fatais no trânsito caiu 17% de
2016 a 2019.

O governo reestrutura e humaniza o
sistema penitenciário do Maranhão. Desde
2015, além da realização de 36 reformas e
ampliações nas penitenciárias existentes,
que permitiu o aumento de mais de 4 mil
vagas, foram construídas 06 novas
unidades em várias regiões do estado.

Reinserção social das
pessoas presas

As oficinas de trabalho estão possibilitando
um futuro digno para as pessoas presas e
também promovendo uma grande sinergia
na administração estadual. A Secretaria de
Administração Penitenciária possui parceria
com 20 órgãos para execução de serviços
que envolvem confecção de fardamentos,
fabricação de móveis e blocos de cimento
para pavimentação de ruas. São 2.750
pessoas presas inseridas em 142 oficinas.
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Fortalecendo a saúde
no Maranhão

Mais agilidade e estrutura
para cirurgias 

O Governo do Maranhão entregou 215
novas ambulâncias e 10 grandes novos
hospitais desde 2015. Os avanços
continuam, com destaque para as próximas
entregas: 
- Novo Hospital em Santa Luzia do Paruá;
- Novo Hospital em Viana;
- Novo Hospital em Lago da Pedra.

Entre 2014 a 2019, o número de cirurgias
eletivas subiu 146% nos hospitais da rede
pública estadual, passando de 25 mil para
mais de 60 mil. Com o recém-lançado
Programa Mais Cirurgias, a expectativa
é alcançar 70 mil procedimentos no ano de
2020.

Atendimento para
quem mais precisa

A Força Estadual de Saúde já realizou
cerca de 840 mil atendimentos dentre
consultas e procedimentos. Além do foco
nos 30 municípios que compõem o Plano
Mais IDH, recentemente os atendimentos
foram expandidos para São Luís e
Imperatriz. Em 2020, 15 equipes irão
reforçar o projeto, com foco no combate à
mortalidade infantil e materna, hipertensão,
diabetes e hanseníase.
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Número de cirurgias nos hospitais da rede
pública estadual do Maranhão

Fonte: SES/MA
(previsão)



Avanços em
especialidades médicas

Combate ao câncer e
doenças renais

No tratamento especial a crianças,
destaque para o recém inaugurado Centro
para Crianças com Transtorno do Espectro
do Autismo. Além disso, desde 2017, a
Casa de Apoio Ninar acolhe famílias com
crianças com Microcefalia, Síndrome de
Down e infecções congênitas. Já foram
realizados mais de 282 mil atendimentos
por equipes multidisciplinares.

No combate ao câncer, destaque para o
Hospital de São Luís, a Unidade de
Oncologia Pediátrica de Imperatriz e para a
Unidade de Oncologia no Hospital Regional
de Caxias. A capacidade de atendimento na
hemodiálise é 800% maior do que antes de
2015 - o número de poltronas passou de 25
pra 226. Criou-se o novo Centro de
Hemodiálise de São Luís e novas alas nos
hospitais em Chapadinha e Pinheiro.

Maranhenses com
sorriso no rosto

A Unidade de Especialidades
Odontológicas – SORRIR oferece
assistência de média complexidade na área
odontológica, realizando consultas,
exames, cirurgias, próteses, ações
corretivas e preventivas. Desde 2018, já
foram realizados mais de 337 mil
procedimentos.
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Cuidado com as
futuras mães

Acolhimento às
mulheres 

Iniciado em 2019, o Cheque Cesta Básica -
Gestante tem sido um forte aliado no
combate à mortalidade materno infantil. O
Programa concede R$ 900,00, em parcelas
condicionadas ao comparecimento a
consultas de pré-natal e após o nascimento
da criança. O valor é destinado
exclusivamente à aquisição de alimentos.
Atualmente, 4.072 gestantes possuem o
cartão ativo do Programa.

A Casa da Mulher Brasileira é referência no
atendimento às mulheres em situação de
violência, oferecendo serviços integrados
de acolhimento e apoio psicossocial. Até o
momento, foram mais de 20 mil
atendimentos registrados. Para 2020,
teremos a inauguração da Casa da Mulher
Maranhense em Imperatriz, cuja obra segue
em ritmo acelerado.

Diretos e Cidadania a
todos

Até 2014, eram apenas 05 unidades do
VIVA/PROCON em funcionamento no
Maranhão. Atualmente, já são 50 unidades
e mais 05 postos avançados de
atendimento em todo o estado, com o total
de quase 16 milhões de atendimentos
realizados desde 2015. É o Governo do
Estado assegurando o acesso a direitos e
serviços básicos ao povo maranhense.
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Comunidades 

tradicionais atendidas

Segurança alimentar e
combate à extrema
pobreza

As Caravanas MA Quilombola conduzem
profissionais de diversas áreas para
comunidades rurais quilombolas. Em 2019,
foram realizados cerca de 20 mil
atendimentos a 47 comunidades diferentes
em áreas como: saúde, educação, trabalho
e renda, assistência social, políticas para
mulheres e igualdade racial.

Até 2014, o estado contava com apenas 06
Restaurantes Populares. Hoje, são 40
Restaurantes e 02 Cozinhas Comunitárias
servindo alimentação balanceada para a
população mais carente. Os restaurantes
estão presentes, inclusive, nos municípios
de menor IDH, onde o custo da refeição é
de apenas R$ 2,00. De 2015 a 2019, foram
servidas cerca de 19 milhões de refeições.

Políticas sociais com
maior abrangência

O governo ampliou em 44% a rede de
Centros de Assistência Social,
responsáveis por atender famílias em
situação de vulnerabilidade social ou de
violação de direitos. Atualmente, 142 CRAS
e 17 CREAS cobrem 60% dos municípios
maranhenses.
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Crescimento do
emprego formal

Ampliando horizontes
aos nossos estudantes

O Maranhão registrou crescimento na
geração de empregos com carteira
assinada em 2019. Foram quase 11 mil
vagas, representando um aumento de 2,3%
em relação a 2018, patamar superior ao do
Brasil (1,7%) e Nordeste (1,2%).

O Programa Cidadão do Mundo visa ao
aprendizado de outro idioma, o
conhecimento de novas culturas e agregar
uma importante experiência curricular. O
programa já beneficiou 395 estudantes. Em
2019, 80 alunos regressaram da França,
Argentina e África do Sul. Para 2020, será a
vez de mais 100 estudantes voarem alto.

Valorização do
esporte e lazer

Temos crescente investimento na
construção, ampliação e modernização de
espaços destinados ao esporte e lazer em
todo o estado. Os Jogos Escolares
Maranhenses simbolizam esse contexto: o
número de atletas cresceu de 70 mil, em
2015, para 92 mil, em 2019. 

Investimentos em infraestrutura de esporte e lazer (R$)

Fonte: SEDEL/MA
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EIXO II
CUIDAR BEM DO
DINHEIRO PÚBLICO E
MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO



De 2015 a 2019, houve um crescimento
acumulado de 582% no volume de acessos
ao Portal da Transparência. Ademais, o
governo tem investido no aprimoramento
das plataformas de Ouvidoria e de
Monitoramento do Sistema de Informação
do Cidadão, importantes ferramentas de
controle social.

Eficiência na gestão
pública

O Maranhão recebe mais uma vez o
reconhecimento nacional do site G1, da
Rede Globo, entre os dois governos mais
eficientes do Brasil. Estão sendo cumpridas
70% das propostas assumidas na campanha
eleitoral de 2018, segundo maior índice do
Brasil.

Mais transparência e
controle social

Selo de bom pagador

O Estado do Maranhão permanece bem
avaliado pelas maiores agências
internacionais de classificação de riscos,
Fitch Rating e Moody’s. Apesar do
contexto nacional de deterioração das
contas públicas, o Estado mantém níveis
positivos de solvência fiscal.
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Manual de Critérios
para a Elaboração das
Políticas Públicas

Aprimoramento no
planejamento público

2019 marcou o ano de elaboração do Plano
Plurianual 2020-2023. O documento traz um
conjunto de novos programas e o
aprimoramento de políticas públicas bem
sucedidas. Este Plano reuniu significativas
inovações, a exemplo da adoção de uma
linguagem mais acessível; consistente base
estratégica; diagnósticos territoriais; além de
premissas como o realismo fiscal e o
equilíbrio entre receitas e despesas.

Criado pela própria equipe de governo, o
Manual é um documento atemporal que
norteia todas as etapas de uma política
pública e representou um importante
insumo para o PPA 2020-2023. Reflete
também uma iniciativa pioneira no Estado,
tendo em vista as poucas experiências
nacionais semelhantes.

Parcerias estratégicas

Em 2019, o Maranhão fortaleceu a sua
participação em relevantes consórcios
interestaduais do país. Já sendo membro
do Consórcio Interestadual do Brasil
Central desde 2017, o Estado tornou-se
integrante do Consórcio da Amazônia Legal
e do Consórcio Nordeste. A atuação
consorciada permitirá a superação de
desafios comuns, compras compartilhadas
e melhoria de indicadores regionais.
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Participação popular
nas decisões públicas

Sistema Integrado de
Planejamento e Gestão
Fiscal (SIGEF/MA)

O planejamento estadual para 2020-2023
reúne 140 propostas formuladas diretamente
pela população maranhense, através de
audiências públicas realizadas em 35
municípios diferentes. Foi a maior
mobilização popular já realizada no estado!
Ao todo, 63,4 mil maranhenses participaram
da votação via correios e através da
Plataforma Participa MA.

Sua implantação promove a integração de
informações e o aperfeiçoamento do
planejamento, monitoramento e avaliação,
traduzido em um acompanhamento mais
eficiente e tempestivo. O SIGEF/MA irá
permitir, por exemplo, realizar o
geoplanejamento; e o acompanhamento da
execução de agendas estratégicas e
transversais.

Planejamento
sustentável

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE-
MA) era um antigo projeto do Governo do
Estado que está se concretizando. Em
2019, foi concluído o levantamento da área
referente ao Bioma Amazônico, que irá
beneficiar o planejamento estadual, a
comunidade científica, acadêmica e a
iniciativa privada, ao disponibilizar
informações atualizadas relativas ao clima,
relevo, vegetação e dados
socioeconômicos.
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Valorização do
servidor público

Descontos exclusivos
para os servidores

Desde 2015, mais de 29 mil agentes
públicos foram capacitados pela Escola de
Governo. Foram registrados em torno de 27
mil atendimentos com ações de valorização
do servidor, tais como palestras, colônias de
férias, olimpíadas do servidor, ações de
saúde e, ainda, premiações a exemplo do
"Você faz a diferença".

O Governo do Estado do Maranhão lançou
o Cartão Clube de Descontos do Servidor,
que viabiliza uma série de benefícios junto
a parceiros credenciados. A iniciativa
permite também o uso do cartão na função
crédito consignado à folha de pagamentos,
portanto isento de taxas e cobrança de
juros.

Pagamento
antecipado de salários

Desde 2015, o governo tem mantido a
sistemática de pagamento antecipado de
salários dos servidores ativos e inativos.
Em 2019, em média, a folha salarial líquida
mensal do Estado girou em torno de R$
520 milhões, montante decisivo para a
movimentação da nossa economia.
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EIXO III
DESENVOLVIMENTO
PARA TODOS



Um brinde com o
melhor da nossa terra

Agricultura familiar com
mais incentivos

A parceria do governo com a empresa
AmBev continua dando muito orgulho ao
povo maranhense. Entre janeiro e outubro de
2019, mais de 7 mil toneladas de mandioca
foram comercializadas para a produção da
cerveja, beneficiando agricultores familiares
de 24 municípios maranhenses.

No período de 2015 a 2019, foram realizadas
19 Feiras da Agricultura Familiar e
Agrotecnologias do Maranhão (Agritecs) que
possibilitaram a capacitação de mais de 33
mil agricultores, além da celebração de
contratos com instituições financeiras da
ordem de R$ 26,4 milhões. Destinou-se mais
de R$ 20,2 milhões em editais para fomento
do Mais IDH e R$ 4,7 milhões para fomento
de cadeias produtivas mediante recursos do
BNDES e FUMACOP.

Apoio aos pequenos
produtores

A assistência técnica rural consiste em uma
das principais iniciativas para o
desenvolvimento das forças produtivas no
campo. O pequeno produtor costuma ser o
agente que mais sofre nesta cadeia. Sendo
assim, desde 2015, o governo já ofertou
esse serviço a mais de 300 mil agricultores
gerando aumento da produção e melhoria da
renda.
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Fomentando a
produtividade rural

Fiscalização garantindo
produtos de qualidade

Desde 2015, o Programa “Mais Produção e
Abastecimento” vem contribuindo para a
estruturação dos pequenos negócios rurais
e para o fortalecimento dos canais de
comercialização, mediante a entrega de
máquinas, kits de irrigação, distribuição de
mais de 6.700 toneladas de sementes,
promoção e participação em feiras e
exposições agropecuárias.

Em 2019, as iniciativas de fiscalização
atingiram as seguintes marcas:
- 24.348 atendimentos em Educação
Sanitária;
- 90.335 veículos inspecionados no trânsito
de animais;
- 32.980 estabelecimentos fiscalizados em
ações de defesa sanitária animal;
- 2.658 estabelecimentos inspecionados em
cobertura vegetal.

Direito à moradia no
campo e na cidade

O Programa de Regularização Fundiária
objetiva melhorar as condições de moradia
e de acesso à terra. Desde 2015, já
beneficiou 20 mil famílias no campo e nas
cidades e, em 2020, teremos a entrega de
mais 6 mil títulos. 
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Trabalho e renda pelas
mãos da comunidade

Proteção ao nossos
recursos naturais

O Mutirão Rua Digna tem cumprido um
importante papel social na geração de
trabalho e renda, e também de melhoria da
infraestrutura urbana. Como forma de
reinserção social, os blocos de cimento são
fabricados pelo sistema prisional do Estado.
Em 2019, foram criados 1.178 postos de
trabalhos voltados para pavimentação de
vias urbanas em diferentes municípios,
especialmente naqueles de menor IDH.

Segundo dados do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, o Maranhão foi um
dos poucos estados da Amazônia Legal
que registrou queda (15%) nas taxas de
desmatamento entre 2018 e 2019. Esta
tendência remonta a anos anteriores,
sobretudo em virtude da fiscalização e da
assistência técnica oferecida aos que
vivem da terra.

Mais parques
ambientais

São Luís conta com uma nova opção de
lazer e bem-estar em um só lugar. Com
cerca de 120 hectares, o Parque do
Rangedor possui 09 praças, 04 quadras
esportivas, pista de caminhada e 3,5 km de
ciclovia. Nos últimos anos foram entregues
também: a Reserva do Itapiracó, em São
Luís; o Parque Centenário de Balsas; e os
Parques Ambientais de Bacabeira e Codó.
Em breve, o município de Timon também
contará com novo Parque Ambiental.

| MENSAGEM À ASSEMBLEIA  2020 PÁGINA |  29



Fomento à inovação,

ciência e tecnologia

Valorização do Centro
Histórico de São Luís

Com foco em inovação e tecnologia, o
governo tem implementado estratégias na
educação básica, nas universidades, na
administração pública e em empresas,
especialmente por meio de mentorias e
aporte financeiro à startups. Em 2019, a
FAPEMA concedeu 3.308 bolsas de estudo,
sendo 283 para mestrado, doutorado e pós-
doutorado.

Através dos recentes Programas “Adote um
Casarão”, “Habitar no Centro” e "Nosso
Centro”, o governo está permitindo a
habitação de prédios históricos atualmente
desocupados. Até o momento, 09 já foram
adotados. Somado a isso, diversas outras
intervenções na região têm colaborado com
o fomento de novos negócios por parte da
iniciativa privada em prol do turismo,
cultura, lazer, comércio e gastronomia.

Facilidade na abertura
de novos negócios

Em virtude da modernização da JUCEMA
e da adesão à Redesim, o tempo médio
para abertura de novas empresas no
estado reduziu de 90 dias para somente
06 horas. Atualmente, 99% dos processos
da JUCEMA se encontram digitalizados.
Esse contexto contribuiu para que, em
2019, ultrapassássemos a marca de 26 mil
negócios formalizados.
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Iniciativas anticrise

Redução de impostos
aos cidadãos

Foram instituídas medidas anticíclicas nos
últimos anos, a exemplo do fim do IPVA
para motos de até 110 cilindradas; isenção
de ICMS para micro e pequenas empresas
que faturam até R$ 120 mil; redução de
ICMS para 2% na produção de milho,
milheto e sorgo; prorrogação por mais dez
anos do Crédito Presumido para a indústria
de grãos; e 90% de redução dos tributos na
cadeia avícola.

Mais recentemente, mediante lei de
iniciativa do Poder Executivo, foi deliberada:
- Redução de 22% na alíquota de ICMS do
gás de cozinha;
- Isenção de IPVA e licenciamento para
motoristas de táxi e mototáxi;
- Redução de débitos de IPVA e da taxa de
licenciamento referentes ao projeto Moto
Legal.

Investimentos para o
setor de comércio

Foi promovida reforma completa do
Calçadão de Imperatriz, um dos maiores e
mais tradicionais centros de comércio
popular da Região Tocantina. Este
importante local, que não passava por
reforma desse porte há 40 anos, agora
abriga com dignidade lojistas e consumidores
de Imperatriz e cidades do entorno. Esta
iniciativa do governo possibilitará o aumento
das vendas na região, estimulando a
economia local e a geração de empregos.
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Maranhão no ritmo
dos foliões

Maranhão no encanto
do bumba meu boi

Em 2019, o Carnaval de Todos foi mais uma
vez um sucesso de público. Mais de 500 mil
pessoas passaram pela Avenida Beira Mar,
em São Luís. O Ceprama e a Madre Deus
também contaram com programação
cultural. Ao todo, foram 300 grupos
artísticos locais e de outros estados.

O São João de Todos 2019 atraiu a
população local e visitantes de outros
estados. Contou com mais de 1.300
apresentações de grupos artísticos locais,
além de apresentações de artistas
nacionais. Foram 29 dias de apresentações
com 98% de aprovação do público, além de
recorde na ocupação hoteleira de 89% em
São Luís.

Maranhão na magia
do Natal

O Natal de Todos veio iluminar o centro
histórico de São Luís. A atração chamou a
atenção pela beleza e pela reprodução de
videomapping projetado na fachada do
Palácio dos Leões. Foram 194
apresentações durante 37 dias para um
público de 248 mil pessoas, que contribuiu
para o aquecimento dos negócios situados
na Praça Dom Pedro II e entorno.
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EIXO IV
AMPLIAR A INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA



Porto de Itaqui bate
novo recorde

Melhoria da mobilidade
no estado

Em 2019, o Porto apresentou a maior
movimentação de cargas da sua história,
ultrapassando 25 milhões de toneladas.
Destaque para o Terminal de Grãos, que
superou 7 milhões de toneladas de soja e
milho. Além disso, o ano foi marcado pela
ampliação de destinos no mercado externo e
pelo fortalecimento da importância do porto
como exportador do Arco Norte do Brasil.

Desde 2015, o Programa Mais Asfalto tem
contribuído para o desenvolvimento,
mobilidade e qualidade de vida dos
maranhenses. Já foram pavimentados 3,5
mil km. Em 2019, foram mais de R$ 500
milhões investidos na construção de
rodovias e na manutenção de vias urbanas.
O Programa é ininterrupto e, para 2020,
serão promovidas dezenas de intervenções
e inaugurações.
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Água para mais
maranhenses

Foram atendidos 57 municípios com a
melhoria do sistema de abastecimento de
água, envolvendo perfuração de poços,
ampliação de estações de tratamento,
construção de reservatórios, ampliação de
rede distribuidora e ligações domiciliares,
beneficiando aproximadamente 530 mil
pessoas.



Acessibilidade
ampliada no Maranhão

Lançado em 2016, o projeto Travessia
atende idosos, pessoas com deficiência e
crianças com microcefalia, viabilizando o
deslocamento destes usuários. Já foram
realizados 28.940 atendimentos, em 29
cidades. Recentemente, houve a
implantação do Travessia Saúde, para
facilitar o acesso à Policlínica de Matões do
Norte.
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Intensificação da
exploração de gás
natural

O governo tem apoiado a expansão da
exploração de gás natural. Atualmente, o
Maranhão é o 2º maior produtor do país em
reservas on shore (em terra) e deverá crescer
ainda mais, tendo em vista a recente
descoberta de um poço com capacidade de
2,24 bilhões de m³ situado na Bacia do
Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes, que
abriga a maior reserva de gás do estado.

Desde 2017, o governo já disponibilizou
aproximadamente R$ 50 milhões através
do Programa “Cheque Minha Casa”, para
que 9.381 famílias carentes pudessem
reformar seus lares. Os recursos são
importantes para a geração de empregos
no comércio e na construção civil.

Lares maranhenses
mais dignos e seguros
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