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PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Ofício nO54/20 16 - GAB
São Luís, 29 de março de 2016.

A Sua Excelêncía o Senhor,
Conselheiro JOÃO JORGE JlNKINGS PAVÃO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA
NESTA

Assunto: Exposição de Motivos para o TCE/MA.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo I da lN/TCE-MA nO00912005, apresentamos a
Vossa Excelência esta exposição que retrata as realizações do Município de São Luís no
exercício de 2015, destacando entre outros, os principais aspectos relevantes nas áreas de
educação, saúde, obras, transportes, segurança, cultura, turismo emprego e renda e
assistência social.

É com muita satisfação que inicialmente ressaltamos a importante conquista
lograda em 2015, quando a Controladoria Geral da União (CGU) divulgou o resultado da
segunda edição da Escala Brasil Transparente (EBT), mostrando a posição alcançada pela
Prefeitura de São Luís - melhor nota no Maranhão e segunda pontuação entre as capitais
do país - consolidando um dos pilares da nossa administração: o compromisso com a
transparência, o controle e o acesso à informação.

A Escala Brasil Transparente é um indicador da CGU que tem como
objetivo medir o grau de transparência das administrações públicas estaduais c municipais
quanto ao cumprimento da Lei de Acesso a Informação (LAI), Lei nO12.527/2011.

Dentre os principais aspectos observados pelos técnicos da CGU para
pontuação pelos entes federativos, estão itens como: existência de Portal na Internet para
que o cidadão solicite informações à administração pública; existência de postos físicos
para atendimento presencial ao nsuário; regulamentação pelo ente federativo quanto à Lei
de Acesso a Informação; respostas às solicitações feitas pelo cidadão dentro do prazo legal;
aplicação de penalidades pela inobservância das obrigações impostas pela Lei de Acesso à
Informação.

Em São Luís, diferente do que ocorreu em outras gestões, quando os
administradores públicos eleitos ao adentrar no executivo encontraram, ainda que
minimamente, mecanismos e quantitativo de pessoal (técnicos, analistas, auditores, etc.)
necessários para o andamento da máquina pública, ao contrário, nos deparamos com uma
administração pública dilapidada - com uma dívida herdada de mais de um bilhão de reais
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- além de uma estrutura totalmente arcaica e caótica, sem controle e transparência quanto à
aplicação dos recursos públicos.

A Controladoria Geral do Município (CGM), órgão maXllllO de controle
interno na municipalidade, atuava sem os mecanismos necessários para desenvolver e
implementar as políticas exigidas pela Constituição Federal e extremamente necessárias
para efetivação do controle interno, transparência e combate à corrupção.

No intuito de corrigir todas essas falhas e omissões, reestruturamos a
Controladoria Geral do Município, que cumpriu a missão de criar mecanismos de
transparência e controle para o executivo público municipal. Dessa forma, o cidadão, hoje,
pode acompanhar os gastos do executivo, a aplicação dos recursos públicos, garantindo-se,
portanto, o acesso à informação a todas as pessoas como determina a lei.

Temos certeza de que muito ainda precisa ser feito em prol da nossa cidade,
e para que possamos conhecer de perto a realidade dos bairros que compõem a grande São
Luís temos ouvido a população ao longo destes 3(três) anos de mandato,nossa gestão tem
sido pautada pelo diálogo permanente com as comunidades 10cais.Estamos cumprindo
nosso compromisso de levar melhorias estruturais a todas as comunidades, indistintamente.
São obras que estão mudando a realidade dos moradores e é isso o que queremos:
proporcionar melhoria da qualidade vida da nossa população.

o programa Todos por São Luís, por exemplo, nasceu da aliança entre
diálogo com a população e a prestação de serviços adequada. Nós estamos levando às
comunidades ações apontadas por elas como demandas prioritárias, potencializando os
resultados que a Prefeitura pode proporcionar nos bairros em cada frente temática, como de
capacitação, saúde e infraestrutura.

Moradores de cerca de 120 bairros da capital foram beneficiados com ações
do programa "Todos por São Luís". Em quinze edições, mais de 100 mil pessoas
receberam algum tipo de atendimento durante o programa, que foi criado pela Prefeitura
para ser mais um canal de diálogo com a comunidade e de aproximação dos serviços da
gestão municipal da população. São mais de 16 mil atendimentos somente na área de
saúde.

Com grande aceitação da população o programa superou as metas
estabelecidas. Hoje está consolidado como importante ação de promoção da cidadania.
Nosso governo é construído com diálogo e a participação popular. O envolvimento das
comunidades é fundamental para que entreguemos ações facadas, bem direcionadas e,
assim, mais resolutivas em cada edição do programa. Temos nos empenhado muito para
diversificar os serviços, firmando parcerias e potencializando nossa prestação de serviços
nesse formato mais instantâneo e abrangente do Todos por São Luís.

Durante a ação, moradores dos bairros são beneficiados com mais serviços
nas áreas de saúde, capacitação, esporte e lazer, cultural, entre outras. As atividades nos
bairros contemplados começam logo na segunda-feira, ocasião em equipes da Prefeitura
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entram na região com serviços de recuperação de ruas, manutenção da rede de iluminação
pública, capina, roçagem, remoção de lixões, poda de árvores e oferta de cursos e oficinas.

Cerca de 9 mil pessoas participaram dos mais de 20 cursos e oficinas
realizados em cada edição do programa. Entre eles, Curso de Técnica de Venda e
Atendimento ao Público, Como se Preparar para o Vestibular e oficinas de Informática
Básica, Origami, Panificação, Doces e Salgados, Bombons Regionais, Comidas Típicas
Maranhenses, Confecção de Bonecas e Sacolas para Presentes.

Além da participação de todas as secretarias, o programa conta com
importantes parcerias como a do governo do Estado, Fiema, Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai), Exército Brasileiro, Tribunal de Justiça e Vale, entre
outros.Entre os cursos ofertados estão o de panificação, doces e salgados, hortas caseiras,
fabricação de sorvetes, bolos e de piscicultura. São oferecidos serviços de saúde como
consultas médicas, exames preventivos, saúde bucal, orientação nutricional e psicológica,
aferição de pressão, teste rápido de HIV e aconselhamento, entre outros. Através da
parceria com o governo do Estado, também está sendo possível a emissão de documentos,
com a Unidade Móvel do Viva Cidadão, nos bairros onde estão sendo realizados o Todos
Por São Luís.

É gratificante saber que os esforços da nossa gestão, cuja concepção teve
origem no planejamento e desenvolvimento sustentável esteja buscando soluções que
mitiguem os efeitos da crise econômica tendo como base a criação de políticas públicas
voltadas para a atração de investimentos, criação de postos de trabalho, buscando a
qualidade e o desenvolvimento econômico e social. Neste sentido, enfatizamos o
Programa de Geração de Riqueza e Ambiência de Negócios:Sã(} Luís, capital para ()
mundo concebido pela atual administração, através de um programa de benefícios fiscais
que contempla mais de 400 atividades econômicas, sendo 109 de tecnologia de informação
e comunicação e institutos de pesquisas de qualquer natureza, gerando mais de 4.000
postos de trabalho em 2015, sendo 80% ofertados para jovens com idade entre 18 a 24
anos.

Outras ações que favorecem a ambiência sustentável de negocIOS como a
concessão e permissão para disciplinar a legislação da Parceria Pública e Privada-PPP,a
criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Desenvolvimento Econômico e
Social-COMDES, criado em 18 de setembro de 2013, através da Lei nO 5.799/13 e
implementado no final de 2015. De natureza consultiva, como objetivo discutir
planejamento de longo prazo, propondo metas de desenvolvimento, estabelecendo
diretrizes, identificando problemas e buscando soluções com vistas a geração de emprego,
desenvolvimento econômico e social do município.

O convênio firmado através do Cidades Irmãs- Wuhan China, que prevê a
transferência de tecnologia para área de educação e comércio, a participação no evento
ConectedSmartCities, que envolve empresas, entidades e governos em um evento que tem
por missão encontrar o DNA de inovação e melhorias para cidades mais inteligentes e
conectadas umas com as outras, sejam elas pequenas ou megacidades, cujo objetivo é unir
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empresas de serviços e tecnologia de ponta, especialistas, prefeituras e pessoas engajadas
com a otimização das cidades do Brasil, buscando inspiração em soluções implantadas nas
mais inteligentes cidades do mundo e trazendo novas idéias. Plano de 20 anos - São Luís
2033 , concebido pela empresa Macroplan e conquistas como a participação da etapa final
do prêmio Prefeito Empreendedor, concedido pelo SEBRAE.

Nossa gestão desenvolveu diretrizes que colocam o Centro Histórico de São
Luís como um vetor de geração de emprego e renda para vários segmentos, inclusive da
atividade turística, por isso, criamos a primeira subprefeitura para gerenciaras questões
específicas do Centro Histórico, por meio de ações, valorização e revitalização que
incluem limpeza e lavagem das ruas e escadarias, varrição e coleta de lixos, melhoria da
iluminação pública, poda de árvores, restauração do calçamento, praças e reforço na
segurança e campanhas educativas para sensibilizar os moradores, comerciantes c
população para sintam-se parte e responsáveis ,também,pela valorização e cuidado por esse
patrimõnio .

MELHORIAS NA EDUCAÇÃO

Comemoramos mais um avanço conquistado na área da Educação com a
entrega de 19 novos micro-ônibus para transporte escolar dos estudantes da rede municipal
de ensino. Os novos ônibus reforçaram a frota da rede municipal de ensino e beneficiaram
alunos que necessitam do transporte para ir à escola. No total, 74 veículos passaram a
atender os estudantes da rede, especialmente para as que estão localizadas na zona rural da
cidade.

A entrega desses novos veículos representa o esforço que nós estamos
realizando para garantir que as crianças tenham acesso ao ensino escolar. Os resultados
desses investimentos têm beneficiado não só os estudantes, mas também seus familiares
com a garantia de transporte seguro e de qualidade.

Os novos ônibus escolares possuem entre 11 e 21 assentos, ar condicionado,
plataforma com elevadores, cadeira para acompanhante, entre outros itens. Todos os
ônibus são totalmente adaptados para estudantes com deficiência. Cada veículo já conta
com uma cadeira adaptada, e alguns dos veículos têm espaço para duas, três e até quatro
cadeiras de rodas, permitindo o transporte de até quatro estudantes com deficiência por
unidade escolar.

Com esta ação cumprimos a meta estabelecida com a educação inclusiva,
que foi o de ampliar a inclusão na rede municipal de ensino. Resultados como esses são
frutos das parcerias que a Prefeitura tem realizado com o Governo Federal para garantir o
transporte escolar aos alunos.Os recursos para a aquisição dos novos ônibus são
provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, do Ministério da
Educação, por meio do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
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Entre as escolas beneficiadas com os novos veículos estão as Unidades de
Ensino Básico Manuella Varela (Cajueiro), Saraiva Filho (Cajupe), Primavera (Tibiri),
Cleonice Lopes (Tapera Maracanã), João Mohana (São Raimundo), Joaquim Pinto
(Maracujá), Rio Grande (Rio Grande), Evandro Bessa (Santa Bárbara), Sarney Filho
(Andiroba) e Gomes de Sousa (Vila Maranhão).

Um total de 33 unidades escolares que receberam serviços de manutenção e
requalificação estrutural da Prefeitura de São Luís, em 20150s serviço viabilizaram
condições adequadas de trabalho para os professores e de aprendizado para os estudantes,
inserindo-se nas políticas de valorização do servidor e de melhoria dos espaços
educacionais.

As atividades desenvolvidas através do Programa Mais Educação, de
iniciativa do governo federal e executado em parceria com estados e tnunicípios, são
realizadas pela Prefeitura de São Luís, sob a coordenação da Secretaria Municipal de
Educação (Semed). Este programa que fomenta a permanência do estudante na escola são
de extrema importância porque além de ocupar o tempo de nossos adolescentes, oferecem
a eles oportunidade de desenvolver competências e habilidades por meio do esporte, das
artes e da cultura.

A nossa gestão se preocupa com a formação de cidadãos, e o modelo de
escola com educação em tempo integral nos permite isso, a formação completa de jovens e
crianças na medida em que esse espaço escolar amplia as suas atividades didáticas para
incentivar outros saberes e práticas, como a música, o teatro e o esporte, por exemplo.
Quando o horário das disciplinas tradicionais termina, cerca de 25 mil estudantes de 91
escolas da rede municipal de ensino, tem à disposição o contra turno escolar, que é o
horário destinado às atividades lúdicas e de desenvolvimento motor, integração e formação
cidadã.

O Programa Mais Educação oferece hoje cerca de 300 oficinas a estudantes
da rede municipal, que são realizadas nas escolas ou em espaços alternativos da
comunidade, sempre no turno contrário ao das aulas. As oficinas são ministradas por
monitores, que são universitários e receberam formação da Semed, e dos Ministérios de
Esportes e de Cultura para o desenvolvimento correto do Programa.

Nas mais de 90 escolas que desenvolvem o Programa Mais Educação,
gestores e professores relatam aumento significativo na assiduidade, compromisso e
rendimento escolar dos participantes. Os jovens passaram a se integrar mais à escola e
estão muito mais responsáveis. E o rendimento das aulas aumentou em 80%. A escola
virou referência para as famílias do bairro. Os campos de conhecimento oferecidos são os
mais diversos: canto coral, coreografia, teatro, capoeira, banda fanfarra, basquete, vôlei,
futsal e letramento (português e matemática), que são obrigatórias do programa. Teatro,
capoeira e as oficinas esportivas são as mais procuradas pelos estudantes. Em parceria com
os professores, os monitores do Programa Mais Educação desenvolvem também várias

~

iVidades extra-curriculares.

No mês de março de 2015, a Prefeitura de São Luís garantiu aos professores
o percentual de reajuste de 13,01% aos mais de cinco mil profissionais do magistério
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municipal. Com a iniciativa, a Prefeitura repassou integralmente aos educadores o aumento
divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) para a Lei do Piso Nacional dos
Professores da Educação Básica, garantindo que o salário dos docentes se mantivesse
acima do piso nacional.

Ainda como parte das ações de valorização dos profissionais da Educação, o
benefício da aposentadoria foi garantido a 346 professores da rede municipal numa
articulação de diversas pastas da administração municipal - as secretarias municipais de
Educação (Semed), Administração (Semad), Governo (Semgov), Instituto de Previdência e
Assistência do Município (Ipam) e da Procuradoria Geral do Município (PGM) - que
promoveu a revisão e avaliação de todos os processos.

SAÚDE

A Prefeitura de São Luís consolidou o processo de informatização das
unidades de saúde da rede municipal com o objetivo de ampliar a qualidade do
atendimento à população. Para possibilitar a implantação do e-SUS Atenção Básica, a
Secretaria Municipal de Saúde (Semus) incrementou a estrutura física das redes de
computadores nas unidades básicas e centros de saúde da cidade.

No total, foram distribuídos mais de 100 novos computadores em unidades
nos sete distritos sanitários: Bequimão, Centro, Cohab, Coroadinho, Itaqui-Bacanga,
Tirirical e Vila Esperança, melhorando a qualidade do atendimento à população,um
controle maior das ações executadas nos distritos adequando os serviços às reais demandas
da comunidade.

o Ministério da Saúde aponta entre as vantagens do e-SUS Atenção Básica
a verificação do histórico de consultas e procedimentos clínicos dos pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS), além da ampliação do diagnóstico de cobertura dos atendimentos
da rede pública e o conhecimento, com mais eficácia, das reais necessidades de cada
localidade.

Os cem novos computadores das unidades estão interligados, via rede, com
as respectivas superintendências responsáveis por cada área. Com base nesta organização,
os computadores das superintendências são conectados a um servidor central, na própria
sede da Semus, que, com a junção dos dados fornecidos, constituirão o Sistema de
Informação em Saúde da Atenção Básica (Sisab).

Outro objetivo do e-SUS é consolidar o Cartão SUS em toda a rede e
possibilitar a execução do Telessaúde Brasil Redes - do Ministério da Saúde, que tem
como objetivo ampliar a resolutividade da Atenção Básica.

Além destas unidades básicas que já foram reformadas, temos ainda obras
executadas nos Socorrões I e 11, no Hospital da Criança, início da construção de uma
maternidade na Cidade Operária com 100 leitos, além dos excelentes serviços oferecidos

Av. Pedro 11,sIno - Centro - Palácio de La Ravardiêre - CEP: 65010-904 _ São Luís/MA
Fones: (98) 3212-8000 /8035



7

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

no Hospital da Mulher, que também passou por obras de reformas e ampliação e aumentou
a oferta no atendimento médico-hospitalar.

As obras de reforma e ampliação do Hospital Odorico Amaral de Matos - o
Hospital da Criança, na Alemanha, está sendo executada em mais uma parceria celebrada
entre a Prefeitura de São Luís e Governo do Estado. O Hospital da Criança, que atualmente
possui uma média de atendimento de aproximadamente 52,4 mil procedimentos e três mil
internações por mês, está recebendo investimentos de cerca de R$ 14 milhões para a
reforma e ampliação da unidade, sendo que deste valor 10 milhões são por meio de
convênio celebrado entre os governos Municipal e Estadual.

As intervenções no Hospital Odorico Amaral de Matos - o Hospital da
Criança, na Alemanha, estão sendo realizadas para dobrar sua capacidade de atendimento,
ampliar a oferta de leitos e oferecer novas especialidades médicas, em um espaço
modernizado e melhor equipado para atender aos pacientes infantis. Com a conclusão
dessa importante obra, daremos um passo gigantesco no atendimento à saúde infantil da
nossa capital. Atender integralmente e com humanização as nossas crianças é uma de
nossas prioridades, um compromisso de gestão assumido com a população e que estamos
conseguindo efetivar.

O investimento vai influenciar diretamente na quantidade e na qualidade do
atendimento prestado à saúde infantil não apenas da capital São Luís, como também do
Maranhão como um todo. O novo Hospital da Criança, fruto dessa junção de esforços está
sendo projetado com perfil de grande unidade regional, para ampliar o atendimento não
apenas às crianças da capital, mas para ter capacidade de resolutividade ao atendimento de
demandas oriundas também do interior do Estado.

De acordo com o projeto, o Hospital da Criança passará a ter quatro andares.
Contará com mais 91 leitos de internação, nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com
11 leitos, incluindo área de isolamento; mais 25 enfermarias, totalizando 178 leitos de
internação somados aos oito existentes. O hospital vai ganhar, ainda, um centro cirúrgico
com quatro salas de grande porte, além de serviços de diagnóstico e imagem, como
tomografia computadorizada e ultrassonografia; e laboratório de análises clínicas.

Mobilidade Urbana

O programa Interbairros consiste em 14 novas conexões de vias no trânsito
da capital. O valor total do investimento é de R$ 32 milhões. A ação tem como objetivo
criar novas possibilidades de tráfego de veículos para melhorar a mobilidade urbana na

r capital maranhense. As obras vão assegurar à capital maranhense maior mobilidade
urbana, acessibilidade e melhor qualidade de vida ao cidadão.

Ressalte-se, que temos desenvolvido frentes amplificadas de trabalho nas
áreas de obras e de trânsito para que tenhamos mobilidade urbana com maior qualidade em
nossa cidade. Executamos serviços de drenagem profunda, que garante o correto
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escoamento da água das chuvas e, com isso, maior durabilidade ao asfalto, o que
consequentemente traz mais facilidade no deslocamento dos veículos. Na Avenida
Professor Márío Meireles, na Lagoa da Jansen, nas proximidades da Rua dos Currupiões,
no Jardim Renascença,por exemplo, foi ímplantada uma rede de drenagem profunda com
bueiro tubular triplo concreto (BTIC) e bueiro simples tubular concreto (BSTC), ambas
com canos de concreto de 600 milímetros.

Para garantir a vazão natural das águas pluviais como a limpeza mecanizada
para desobstrução de canais, galerias e de bocas de lobo, identificamos todos os pontos em
São Luís onde há registros de inundações provocados pelas fortes chuvas. Na Lagoa da
Jansen, região onde também foram realizadas alterações no sentido do tráfego das vias foi
implantada uma rede de drenagem semi profunda no cruzamento da Avenida Professor
Mário Meireles com a Rua Nascimento de Moraes Filho. Custeada com recursos próprios,
a obra permitiu o escoamento mais eficiente e rápido de águas de chuvas nesse trecho da
Lagoa da Jansen, acabando com os transtornos para os moradores e transeuntes.

Dentro do pacote de melhorias na mobilidade urbana a Prefeitura de São
Luís modificou o trânsito na Avenida Colares Moreira, no Renascença lI, removendo o
retorno de canteiro que dá acesso à Lagoa da Jansen e Holandeses. A mudança, coordenada
pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTI), acabou com o
congestionamento no local, diminuiu o número de colisões de automóveis e com a retirada
do conjunto semafórico ganhamos maior fluidez no trânsito.

A Prefeitura de São Luís, também, garantiu a entrega de 124 novos ônibus
novos aos usuários do Sistema Integrado de Transporte da capital. Os novos coletivos
entregues fazem parte do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre
Prefeitura e o Ministério Público, determinando o acréscimo de mais 250 novos veículos à
frota da capital.

Com a entrega dos novos ônibus, mais de 250 mil usuários que utilizam o
sistema de transporte de São Luís foram beneficiados com mais conforto no trajeto que
percorrem diariamente. Cumprimos aqui mais um compromisso importante com a
população, para proporcionar melhoria no transporte público de nossa cidade.

Os novos ônibus vâo atender, diretamente, linhas para os bairros da Santa
Rosa, Circular 1 e 2, Habitacional Turu, Forquilha, Residencial Primavera, Chácara Brasil,
Olho D'Água, Ipem Turu, Santa Clara, Recanto dos Pássaros, Bairro de Fátima, Vila dos
Nobres, Coroadinho, Coheb/Sacavém, Parque Timbira, Jardim Tropical/São Francisco,
Divinéia, Sol e Mar, Popular Ipase, Vila Luizão, Vila Itamar, Socorrão 2, Sâo Raimundo,
Vila José Reinaldo Tavares, Cidade Olímpica, Vila Cascavel, Santa Bárbara, Vila
Embratel, Parque Vitória, Anjo da Guarda, São Bernardo, Quebra Pote, Cidade Operária,
Terminal/BR 135, Arraial e Cidade Operária São Francisco.

OBRAS
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A Prefeitura de São Luís, em parceira com o Governo do Estado, está
avançando os serviços de requalificação asfáltica na Cidade Operária, por meio do
programa "Mais Asfalto". Foram intensificadas a operação na frente de trabalho aberta na
Unidade 201, onde quase a totalidade das ruas foram contempladas com asfalto novo, o
que tem sido exaltado pelos moradores da área como a mais ampla obra de pavimentação e
melhoria do aspecto urbanístico já executado no bairro.

Estamos trabalhando em ritmo acelerado, com frentes de trabalho de
infraestrutura urbana abertas em diversos pontos da capital. A Cidade Operária é um bairro
antigo e muito populoso e há anos vivenciava problemas de mobilidade pela precariedade
de suas vias. As obras realizadas no bairro vão proporcionar aos moradores mais qualidade
de vida

As obras do programa "Mais Asfalto" na Cidade Operária começaram em
junho do ano passado e estão se estendendo para mais de 100 ruas e avenidas do bairro,
contemplando 40,2 quilômetros de malha viária em toda a região. O investimento total do
programa em São Luís é de R$ 20,6 milhôes. As equipes trabalharam nos canais da
Divinéia, Rio Calhau e Santa Rosa, além da desobstrução de galerias na Avenida Nossa
Senhora da Conceição, no Bairro Aurora e Avenida dos Franceses. No Renascença lI, foi
realizado o serviço de limpeza e desobstrução de galerias situadas nas imediaçôes do
Tropical Shopping. Após as constantes operaçôes de limpeza, desobstruçôes de canais e
implantação de redes de drenagem, as históricas inundaçôes que ocorriam no local não
foram mais registradas.

Na Cidade Olímpica, a Prefeitura de São Luís implantou uma rede de
drenagem profunda com cerca de 1.200 metros de extensão, o que vai permitir o
escoamento correto de águas pluviais e solucionar os problemas de alagamentos críticos no
bairro no período de chuvas. A obra consiste na implantação de uma tubulação de
concreto, com diâmetro de 1.500 milímetros. A rede de drenagem tem início na Avenida
25 de Março, margeando a Cidade Olímpica e finaliza na Vila Sapinho, contemplando
outras comunidades do entorno, sendo construídas bocas de lobos no decorrer da extensão,
para captação das águas das chuvas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Programa de Proteção Social Básica destina-se a contribuir para
prevenção de situação de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Suas ações são realizadas em atendimentos individuais e em grupos e
organizam-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolvendo o
sentimento de pertença e de identidade, assim como o fortalecimento dos vínculos

(Jfamiliares e comunitários, tendo como unidade de referencia os Centros de Referência de
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Assistência Social/CRAS, unidade pública e estatal de base territorial, que executa serviços
de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais
da política de assistência social.

Para atender a população de São Luís, nesse nível de proteção social, a
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS) tem instalado e em
funcionamento 20 Centros de Referência de Assistência Social/CRAS que executam o
Serviço de Atendimento Integral a Família/ PAIF, o Serviço de Proteção Social Básica no
Domicílio, possibilitam o acesso aos benefícios socioassistenciais, além de coordenar a
rede socioassistencial instalada no território e, sobretudo, a rede que oferta Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Em 2015 a SEMCAS formalizou convênio com 55 entidades para prestar o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sob a coordenação dos 20 Centros
de Referência de Assistência Social/CRAS dos respectivos territórios de abrangência
dessas entidades ampliando parcerias para qualificação dos usuários da política de
assistência social, num total de 06 instituições: UFMA, SENAC, SENAR, SEST/SENAT,
IFMA, SEBRAE, FUMAC e Casas Bahia.

o Programa de Proteção Social Básica, oferta um conjunto de ações à
população para fortalecer a função protetiva das famílias em situações de vulnerabilidades,
com foco na troca de informações sobre questões relativas à primeira infãncia, a
adolescência, a juventude, o envelhecimento e deficiências e também promover troca de
experiências, expressão de dificuldades e prevenir ruptura dos seus vínculos cerca de
13.970 famílias foram atendidas e destas 3.401 são acompanhadas pelo Serviço de
Atendimento Integral a Família-PAIF, destacando as seguintes ações:352 encontros de
acolhida: reuniões para divulgação e esclarecimentos dos serviços ofertados pelos 20
CRAS;524 estudos sociais realizados; 4.863 visitas domiciliares ;1.129 Acompanhamentos
particularizados; 5.402 famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único.

Foram realizados 840 atendimentos à comunidade em geral através da Ação
Social do Programa Todos por São Luís com o envolvimento direto de 10 CRAS nos
seguintes bairros: CRAS J anaÍna, CRAS Bacanga, CRAS Vila Palmeira, CRAS Maracanã,
CRAS Anjo da Guarda, CRAS Centro, CRAS Vicente Fialho, CRAS São Francisco,
CRAS Sol e Mar, CRAS Bairro de Fátima.

Para prevenir agravos que possam provocar o rompimento de vínculos
familiares e sociais de pessoas com deficiência e/ou idosas e garantir a participação e o
desenvolvimento da autonomia a partir de suas necessidades e potencialidades individuais
e sociais foram realizadas visitas a 125 famílias de forma a prevenir situações de risco,
exclusão e isolamento.

(y Turismo, Cultura e Esportes

( Para valorizar ainda mais o Centro Histórico, tornando-o mais atrativo e
seguro, investimos na revitalização da iluminação do local. Foram feitas substituições de
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luminárias, lâmpadas e postes danificados em cerca de 650 pontos de iluminação pública
entre o Desterro, Praça Pedro 11 e Deodoro estão sendo recuperados. Além disso, o
estacionamento da Praia Grande ficou mais seguro com a implantação de lâmpadas de
LED, mais eficientes e econômicas.

Promovemos o remanejamento de barracas de lanche que ocupavam o
espaço em frente à igreja de São João, no Centro de São Luís. A ação ocorreu depois de
negociação com os vendedores informais proprietários das barracas disposlas
irregularmente no espaço público. Os pontos fixos que estavam instalados no local serão
substituídos por empreendimentos móveis.

A ação foi mais urna etapa da retornada do espaço público no centro da
cidade, urna operação de requalificação urbanística, tal qual fizemos no Portinho, Desterro
e Praça João Lisboa com o objetivo de manter a ordem pública no Centro.

A iniciativa proporcionou a melhora imediata do aspecto visual e
urbanístico e reordenou o espaço utilizado de forma inadequada. A ação é foi coordenada
pela Subprefeitura do Centro Histórico e pelas secretarias municipais de Governo
(Semgov), Urbanismo e Habitação (Semurh), por meio da B1itz Urbana, e Fundação
Municipal de Patrimônio Histórico (Fumph).

A Organização das Naçôes Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura(Unesco) recomenda expressamente a retirada de pontos que impactem diretamente
o patrimônio. "Havia a perda de investimento em funçâo do desregrado comércio informal,
e vários empreendimentos estavam deixando o Centro.

A Fundação Municipal de Cultura, realizou a 9" Feira do Livro de São Luís _
FeliScom o terna "Cidade livre, cidade do livro" no período de 2 a II de outubro, e
ocupando as ruas, praças e espaços culturais do Centro Histórico, na Praia Grande,
consolidado como o maior evento literário do Maranhão, construído de forma coletiva com
diversas instituiçôes e acessível à toda população.

Nosso interesse é que as ediçôes anuais da Feira contribua para o
desenvolvimento social e humano dos cidadãos pelo acesso ao conhecimento que a
literatura pode oferecer, elevando a capacidade de reflexão das pessoas além de ocupar o
nosso Centro Histórico com uma programação gratuita e acessível a todos.

Foram convidados a participar da 9" Felis escritores como o teólogo
Leonardo Boff e o escritor indígena Daniel Munduruku. A patrona escolhida foi a
historiadora, professora universitária e escritora Lourdinha Lacroix e as homenageadas,
Raimunda Frazão (poeta e cordelista), Mairy Ferreira (professora universitária e
bibliotecária), Alberico Carneiro (jornalista) e Mário Meireles (in memoriam).

U A Feira do Livro de São Luís foi realizada pela Prefeitura, por meio da
Furc;ação Municipal de Cultura (Func) e Secretaria Municipal de Educação (Semed), em
parceria com o Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria Estadual de
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Educação (Seduc), correalizada realizada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e
Associação dos Livreiros do Estado do Maranhão (Alem), e apoio mais de 50 instituições
públicas e privadas.

Na área de Desporto e Lazer, o programa "Movimento e Resgate _
Escolinhas da Semdel" é um projeto sócio-esportivo voltado para crianças e adolescentes
das comunidades de baixa renda, que residem em áreas de elevado risco social.

o projeto desenvolvido pela Prefeitura de São Luís, por meio da Semdel,
tem capacidade para atender mais de cinco mil pessoas. São 68 escolinhas organizadas
para receber jovens entre 10 a 17 anos, tendo como critério para participação ,que as
crianças ou adolescentes estejam devidamente matriculados na rede pública de ensino, com
frequência escolar regular.

Nas comunidades que integram o projeto, três vezes por semana, são
realizadas as oficinas esportivas, que abrangem as modalidades de futsal, futebol, basquete,
vôlei, handebol, karatê, judô, futebol de campo, atletismo e capoeira.

Destacamos, também as ações do programa São Luís Saudável que
promove assistência recreativa a população idosa, incentivando a prática de esporte e o
convívio social a pessoas com mais 60 anos. Cerca de 1.500 pessoas participaram das
atividades desenvolvidas por profissionais que formam uma equipe multidisciplinar
especializas em atividades físicas, esportivas e de lazer para idosos. O projeto contribui
para tirar o idoso da ociosidade e da solidão.

No programa São Luís Saudável, os idosos têm acesso a uma sene de
atividades em segmentos como exercícios físicos, jogos esportivos e ações pedagógicas.
Estão incluídas atividades motoras, aeróbicas, danças e vôlei. A programação é
desenvolvida considerando a faixa etária dos participantes e suas potencialidades, sendo
específicas entre cada grupo e seus professores. Os idosos ainda assistem a palestras sobre
temas da terceira idade que são proferidas por profissionais parceiros da área de saúde,
como geriatras, psicólogos e psiquiatras.

Os núcleos do projeto estão situados nos bairros de Fátima, l3equimão,
Centro, Parque dos Sabiás, Cohab Olho d' Água/Turu,Liberdade , Tibiri, Vila Janaína e
Vila Nova.

[bbit.", r
A Prefeitura de São Luís avança a passos largos e ininterruptos na condução

de sua política habitacional e comprova o êxito do programa Minha Casa, Minha Vida na
capital maranhense, com a implementação das políticas públicas voltadas ao setor, visando
à melhoria da qualidade de vida das famílias ludovicenses e à redução do déficit
habitacional na capital.
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Nesses três anos da nossa gestão, entregamos aproximadamente 8.200
habitações, deste número, 6 mil foram entregues em 2015.Foi uma grande satisfação vcr a
fclicidade dessas famílias realizando o sonho da casa própria. Todo este importante
trabalho, que tem impactado significativamente na redução do déficit habitacional da nossa
cidade, também é fruto da contribuição de nossos parceiros: o Governo Federal, por mcio
do Ministério das Cidades e a Caixa; e o Governo do Estado.

Além da moradia, que renova a dignidade dessas famílias, nós buscamos
assegurar estrutura e condições dc serviços públicos e infraestrutura para que a população
que viverá nos rcsidcnciais tenha comodidade, desfrute de qualidade de vida, e receba o
aparato da escola, do transporte público e dos espaços de vivência e lazer, tudo próximo de
casa.

Atcndendo às exigências de qualidade do Programa "Minha Casa, Minha
Vida", os emprcendimentos são equipados com infraestrutura completa, pavimentação,
redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e disponibilidade de
acesso ao transporte público. As rcsidências também são dotadas de sistema de
aquecimento de água por energia solar, o que é ambientalmente adequado e reduz o
consumo de energia das famílias.

Segurança

Sabemos que o avanço do uso de crack já se configura quase como uma
epidemia no país, tornando-se um dos mais sérios problemas de saúde pública, por isso,
fomos bastante incisivos no sentido de darmos máxima atenção e total empenho no
combate a esse problema, lançando o programa "Crack, é Possível Vencer!" que tem como
objetivo ampliar a oferta dos serviços de saúde e assistência social aos usuários e
dependentes da droga, em São Luís, desenvolvido em duas áreas críticas de consumo do
crack, o bairro João Paulo e o Centro Histórico.

o crack já não é mais um problema apenas de segurança pública, ele é
considerado uma questão social. Os dados apontam que a ação integrada para combater
esta epidemia nacional é fundamental para termos sucesso no programa. Por meio das
secretarias municipais da Criança e Assistência Social (Semcas), Segurança com Cidadania
(Semusc) e Saúde (Semus), atuando de forma integrada, a Prefeitura também em parceria
como o Governo do Estado, executa ações com o intuito de aumentar a oferta de serviços
de tratamento e atenção aos usuários e seus familiares, reduzir a oferta de drogas ilícitas
por meio do enfrentamento ao tráfico e ilS organizações criminosas e promover ações de
educação, informação e capacitação.

Foram disponibilizadas duas viaturas, uma ambulãncia, duas motos, um
microônibus de monitoramento das cãmeras instaladas em todo o Centro Histórico, além
de armas não-letais que serão utilizadas por 76 guardas municipais destacados para

",",em "))/"'"'0"'0 """ oç'o.
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Outros serviços, que merecem destaque da nossa Secretaria Municipal de
Segurança Cidadã é a ronda escolar realizada pelo Grupo de Segurança Escolar (GSE) em
54 (cinquenta e quatro) escolas da rede pública municipal de ensino, atendendo
aproximadamente a 29.000 (vinte e nove mil) estudantes, visando à prevenção, o controle e
a repressão da violência e criminalidade no ambiente escolar.

O Grupo de Proteção Ambiental (GPA) , que registrou 1.930 (um mil
novecentos e trinta) ações de patrulhamento ambiental, assistindo cerca de 30.000 (cento e
trinta mil) visitantes das áreas de proteção ambiental.

A Guarda Municipal recebeu a cessão de uma sala para execução dos
trabalhos dos operadores de Segurança da Guarda Municipal na Casa do Bairro do Centro
Histórico, onde, diariamente estão sendo monitoradas 60 visadas (ruas/locais) do Centro
Histórico, através do vídeo monitoramento e desta forma, pactuado baixar os índices de
roubo no Centro Histórico de 7,43 para 6,43, bem como diminuir as taxas de crimes contra
o patrimônio de 2,72 para 2,44, além da meta física de 13.293 pessoas assistidas como
produto das ações de segurança urbana.

Agricultura, Pesea e Abasteeimento

Recuperação das estruturas físicas e ambientais das 36 feiras e 28 mercados
públicos, tais como os mercados do Anil, Coroadinho, Central e Anjo da Guarda
Conclusão de 74% (setenla e quatro por cento) da reforma e ampliação do Mercado do
Anil objetivando a melhoria das condições de conservação, exposição e comercialização
dos produtos, bem como a acessibilidade dos feirantes e usuários e instalação de Sistema
de Monitoramento para segurança.

Com o apoio do Centro de Controle de Zoonoses, foi feita retirada de cães e
gatos, dedetizações, descupinização de todos os mercados e capacitação de feirantes com
cursos abordando cuidados com higiene, limpeza, mediante Oficina de Boas Práticas de
Manipulação de Alimentos.

Para reestruturar as cadeias produtivas de agricultura, e foram distribuídas
12 (doze) Kits Irrigação para as comunidades: Cinturão Verde; Laranjeiras; Terra do
Rumo, \tapera 11; Cabral Miranda; Calembe; São Joaquim; Igaraçu; Malinha; São
Cristovão 11,Nossa Senhora de Loreto e Anajatuda, beneficiando cerca de 360 (trezentos e
sessenta) agricultores e produtores rurais do Município de São Luís, com assistência
técnica e extensão rural aos Agricultores (as) Familiares, e Pescadores (as) Artesanais,
beneficiando cerca de 600 famílias; Assistência para a produção agropecuária em cerca de
56 comunidades, beneficiando 447 produtores.

Scgurança Alimcntar
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Foram realizadas atividades em parceria com inslituições estratégicas como
o Serviço Social da Indústria-SESI e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-
SENAC, como cursos para manipulação e fabricação de alimcntos, tais como tortas, sucos,
salgados, culinária regional e bombons recheados, garantindo a qualificação dc 572
pessoas em situação de pobreza, exclusão social e insegurança , contemplando as
comunidades de Vila Cascavcl, Área do ltaqui Bacanga, ltapera, Matinha do Maracanã,
Quebra Pote, Assentamento do Cinturão Vcrde, Tajipuru, Vila Maranhão.

A Secretaria Municipal dc Segurança Alimentar distribuiu em 2015, mais de
1 milhão de toneladas de alimentos para a população em situação de inscgurança alimentar
e vulnerabilidade social. O Banco de Alimentos é um importante equipamcnto de scgurança
alimentar responsável pelo combate ao desperdício de alimentos por meio de colctas de
sobras de feiras c de arrecadação de alimentos provenientes de doações, fornecidas pela
articulação do maior número possível de unidades de comercialização, armazenagem e
processamento de alimentos, que é distribuído a população carente. A prefeitura realizou
uma parceria com o Grupo Mateus Supcrmercado em novembro do ano passado.

Implantamos o Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, que alavancou a
agricultura familiar da Zona Rural.Tendo iniciado a sua operacionalização no mês de
maio,e até o final do mês de dezembro já havia sido pago mais dc 80% do valor global dc
R$ 1.406.418,40(Hum milhão, quatrocentos e seis mil, quatrocentos c dezoito reais c
quarenta centavos) favorecendo 300 agricultores familiares cadastrados no programa e
beneficiando cerca de 12 mil pessoas por mês cadastradas no CADÚNICO, com a doação
de alimcntos, com alcance mensal dc aproximadamente 1.440.000 rcfeições.

o Programa propicia a aquisição de alimentos de agricultorcs familiares,
com isenção de licitação, a preços compatíveis aos praticados nos mercados regionais.Os
produtos são destinados a ações de alimenlação empreendidas por entidades da rede sócio
assistencial, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, hospitais e entidades sem fins
lucrativos, inscritas do Conselho Municipal de Assistência Social.

o Programa Peixe Solidário distribuiu semanalmente de 3 a 5 toneladas de
peixe nas comunidadcs carcntes, onde os indicadores de inscgurança alimentar são mais
críticos.

Registramos, também, que a Cozinha Escola Comunilária Vila Cascavel
garantiu acesso à milhares de pessoas de comunidades carentes beneficiados pcla
alimcntação que recebem, a exemplo, das crianças, idosos, população em situação de rua,
gestantes, nutrizes que não possucm acesso ao benefício do Bolsa Família.Diversos cursos
de capacitação para a geração de trabalho e renda na área de alimentação, com vistas ao
empreendedorismo e inclusão no mercado de trabalho aos bencficiários e pessoas da
COE'dade em seu entorno.

Em 2016 vamos ampliar o ritmo intenso dc trabalho, para arcarmos com os
COI promissos assumidos com os cidadãos de São Luís, quc nos confiaram a administração
muntcipal e, cujos anseios nortearam toda a concepção das políticas públicas, que formam
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o Plano Plurianual 2014-2017 As ações acima mencionadas representam uma mostra do
empenho da administração municipal, em sua totalidade, em busca de alcançar o objetivo
de transformar São Luís em uma cidade mais desenvolvida, com a melhoria da qualidade
de vida da população.

Respeitosamente,

EDIVALDO DE H ANDA BRAGA JÚNIOR
refeito
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