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ADMINISTRAÇÃO 

 
1. Projeto Profissionalizando o Futuro – assegurar, em parceria com o Sistema “S” e outras Instituições, o acesso contínuo 
à qualificação profissional, com vistas à formação de mão de obra qualificada na região; promover incentivos fiscais às 
empresas que contratarem mão de obra local qualificada por meio do Sistema “S”; 
2. Concurso Público – realizar processos de seleção e contratação por meio de concurso público, visando a lisura e 
transparência do processo;  
3. Projeto de Estágio Universitário – acolher, nos diversos setores da administração pública municipal, estudantes de nível 
técnico e superior para a realização de estágios remunerados ou não, com vistas a contribuir para a formação e 
qualificação profissional do estudante; 
4. Programa Coleta Seletiva – conscientizar a população acerca da importância da coletiva seletiva; implantar o programa 
na cidade com a instalação de coletores periféricos em pontos estratégicos como praças,avenidas, escolas, dentre outros; 
garantir, em parceria com Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, o tratamento dos resíduos sólidos; 
5. Criação da Secretaria da Mulher e a Secretaria de Meio Ambiente; 
6. Regularizar as categorias dos motaxistas e taxistas dando apoio e estrutura de funcionamento; 
7. Garantir a revisão do Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras do funcionalismo do município de Nova Olinda do 
Maranhão. 
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AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
 

1. Agricultura - realizar um diagnóstico da agricultura familiar em todo o município de Nova Olinda do Maranhão, 
principalmente nas culturas do milho, mandioca, melancia,  feijão e cultivo do Açaí; discutir com os produtores rurais de 
cada povoado/quadra esse diagnóstico e elaborar projetos para minimizar os problemas detectados; fazer parceria com o 
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA E Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar - SAF, para Implantar o Programa Terra Pronta; priorizar a organização dos produtores rurais em 
Associações e/ou Cooperativas; fortalecer a Assistência Técnica e a Capacitação para os produtores rurais; estimular a 
pequena irrigação na área de sequeiro, onde for tecnicamente possível. 
1.1 Programa Terra Pronta - PTP – é uma iniciativa inédita do governo municipal de Nova Olinda do Maranhão, que reúne 

ações de diversos critérios ligados ao setor produtivo. Seu objetivo é promover o adensamento das cadeias e arranjos 
produtivos locais de diversas escalas (pequenas, médios e grandes). Compete ao PTP: 

• Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER 
• Capacidade técnica e de Gestão 
• Aquisição de equipamentos para os Agricultores e pescadores 
• Disponibilizar mecanização Agrícola de forma orientada aos produtores  
• Analise e correção do solo priorização as cadeias produtivas 
• Aquisição e distribuição de insumos e sementes para o Plano Safra local 
• Fortalecimentos do associativismo/cooperativismo 

1.1.1 Criar Cadeias produtivas prioritárias: 
• Mandioca 
• Aquicultura 
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• Hortifruticultura 
• Leite 
• Carne 
• Avicultura – caipira e industrial 
• Mel 
• Extrativismo do açaí 
• Ovinocaprinocultura 

1.2 Comercialização – implantar, planejar e apoiar a estruturação e fortalecimento do sistema municipal de 
comercialização dos produtos oriundos da agricultura Familiar. 

Principais projetos: 
• Programa de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar (PAA) 
• Feira da Agricultura Familiar 
• Casa de apoio ao agricultor 
• Manter e ampliar o caminhão do Povão 
• Melhorar as estradas vicinais com construções de pontes para o escoamento da produção rural 
• Incentivar a participação dos agricultores familiares a participarem da feira de Agricultura Familiar e 

Agrotecnologia do Maranhão (Agritec) 
• fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo 

2.  Pecuária - realizar anualmente a Grande Vaquejada e Cavalgada de São Francisco de Assis com a finalidade de 
fortalecer os criadores do município a oportunidade de expor seus animais/produtos; fazer visitas técnicas aos pequenos 
criadores de gado e pequenos animais como ovino e caprinos do município, para cuidar da sanidade dos animais por meio 
de vermifugação, pequenas cirurgias e conscientização sanitária, através de palestras nas localidades Campanha bovinos 
sadio; priorizar o manejo, a produção; fortalecer a parceria com a SAGRIMA/AGED, para aumentar a cobertura vacinal 
contra a febre aftosa, brucelose e tuberculose do rebanho.  
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2.1 Apicultura – criar um programa de apoio ao apicultor no município, para fortalecer a cadeia produtiva do mel tais 
como: logística de apoio colheita, transporte e comercialização do mel; incentivar a apicultura migratório dos apicultores 
locais fortalecendo a organização da produção de forma associativa; promover anualmente a festa do mel. 
3. Recursos Hídricos - fazer um diagnóstico, através de georreferenciamento, para localização de poços artesianos e 
tubulares necessários no município; recuperar todos os poços não funcionais, colocando bombas; perfurar e instalar novos 
poços artesianos e construir poços amazonas, priorizando a necessidade de cada povoado/quadra/bairro, em parceria com 
o Governo do Estado, por meio do SISTEMA ESTADUAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEPAB, INSTITUTO NACIONAL 
DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA ; priorizar as ações de armazenagem de água, através da construção e 
recuperação de açudes de pequeno e médio porte; fortalecer o fornecimento de água para a população difusa da zona 
rural, priorizando o abastecimento de água simplificado;  
5. Sustentabilidade Ambiental - construir um aterro sanitário, em parceria com os governos federal e estadual; estimular a 
reciclagem do lixo, através de Programa de Educação Ambiental, em parceria com os governos federal e estadual; 
recompor a mata ciliar, por meio da distribuição de mudas às comunidades ribeirinhas; construir, em parceria com o 
Governo do Estado, um novo Abatedouro Público fora da área urbana e dentro das normas sanitárias estabelecidas; 
6. Desvincular e criar a Secretaria de Meio Ambiente. 
7. Pesca - fortalecer a Aquicultura/Piscicultura, principalmente com a criação de  peixes em tanques-redes e tanque 
escavado; promover a fiscalização contra pesca predatória principalmente no período do defeso; apoiar as entidades de 
pesca para melhor atender seus associados; incentivar os pescadores a participarem da feira dos Agricultores Familiares 
para vender seus pescados. 
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 CULTURA 
 

1. Biblioteca Cidadã - incentivar o uso do espaço da Biblioteca Municipal, promovendo projetos de leitura, sarau, 
concursos literários, debates temáticos, entre outros, além de pesquisas no acervo bibliográfico e ambiente virtual 
existente, garantindo assim, o direito ao acesso do conhecimento; 
2. Casa de Cultura - criar e manter um local de divulgação da cultura novolindense, expressão das diversas linguagens 
existentes; promover levantamento, registro e difusão do patrimônio cultural novolindense; apoiar e incentivar projetos 
culturais do município; 
3. Programa Populações Tradicionais - implementar política municipal de povos e comunidades tradicionais, ampliando os 
processos de reconhecimento dos indígenas; 
4. Calendário Oficial de Eventos do Município - garantir e dinamizar a realização dos eventos de Nova Olinda do 
Maranhão Carnaval, Emancipação Política da Cidade, resgatar o evento estudantil realizado em 7 DE SETEMBRO, Dia do 
Evangelho, São João com Quadrilhas nos Bairros e Zona Rural, Festejo de São Francisco de Assis, Cruzadas Evangélicas, Dia 
do Evangelho, Trilha do Arrepio, Independência do Brasil, Festejo de Nossa Senhora de Fátima  no Monte Alegre, eventos 
Candomblé e retiros espirituais das instituições religiosas do município de Nova Olinda do Maranhão. 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 
 

1. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - ampliar o CRAS para atender a demanda existente; adquirir um 
veículo para a realização do CRAS volante; favorecer o processo de alfabetização para o público masculino; oferecer cursos 
profissionalizantes para assegurar a geração de renda e a autonomia financeira dos homens; implantar um grupo de 
convivência com pessoas portadoras de necessidades especiais; viabilizar a inclusão de pessoas nos programas e projetos 
assistidos no município; incentivar a profissionalização e a inserção no mercado de trabalho dessas pessoas; oportunizar a 
participação em cursos; firmar parcerias com empresas para receber essa mão de obra; 
2. Projeto Viver Melhor / CCI (Centro de Convivência Idoso) - implantar a Casa de Apoio para os idosos em situação de 
vulnerabilidade; adquirir um veículo para o transporte de idosos e pessoas com deficiência; 
3. Brinquedoteca - dinamizar a brinquedoteca fixa do CRAS; criar uma brinquedoteca móvel para atendimento aos bairros 
mais vulneráveis da cidade; 
4. Projeto Natalidade Digna - ampliar o atendimento com a oferta de cursos e oficinas profissionalizantes para fins de 
geração de renda e autonomia das famílias assistidas; fornecer assistência sistemática a gestantes carentes, minimizando 
as deficiências nutricionais indispensáveis a uma gestação saudável. 
5. Programa Bolsa Família - criar Programa Municipal de transferência e concessão de benefícios financeiros às famílias 
que se encontrem em situação de extrema pobreza; ampliar o universo de cursos profissionalizantes para os assistidos 
pelo Programa Bolsa Família. 
6. Projeto Conviver – Construir a Casa Cidadão do Futuro para criação do projeto conviver para um melhor atendimento às 
crianças inseridas no Projeto; 
7. Projeto Ser Família - promover cursos profissionalizantes. 
firmando parcerias com o "Sistema S". 
8. Projovem Adolescente - ampliar os coletivos, sendo 06 coletivos na zona rural e 04 na zona urbana; 
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9. Programa de Qualificação Profissional e Empregabilidade - promover, gradativamente, a universalização do direito à 
qualificação de profissionais do município, através de cursos e capacitações, em parceira com "Sistema S" e demais 
entidades profissionalizantes;  
10. Projeto de Geração de Renda e Enfrentamento à Pobreza - criar e sistematizar 03 unidades produtivas e geradoras de 
sustentabilidade para jovens, mulheres e idosos; 
11. Programa de Assistência Emergencial às Vítimas de Calamidades - prover concessões de benefícios para famílias 
atingidas por fenômenos naturais com distribuição de mantimentos, abrigamento provisório, entre outros. 
12. Programa Habitação Digna - garantir a operacionalização do Programa construindo 10 casas por mês para famílias sem 
teto;  
13. Centro de Referência Especializada da Assistência Social – CREAS – adquirir um veículo para melhor atender a 
demanda do município; 
14. Programa ATITUDE – ampliar o atendimento humanizado a pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e 
outras drogas com enfoque no Crack; criar e manter um Centro de Tratamento e Recuperação para usuários de 
substâncias psicoativas, complementando os serviços do Programa ATITUDE; 
15. Programa Abrigo Criança Feliz – implantar e manter abrigo de proteção para crianças de 0 a 12 anos, vítimas de 
violência e/ou com vínculos familiares rompidos; 
16. Implantação da Casa de Apoio ao Cidadão Enfermo em São Luís – MA – Implantar e manter a casa de apoio as famílias 
com problemas de saúde na cidade São Luís com transporte disponível para locomoção para os centros de tratamento; 
17. Em parceria com o governo do Estado, buscar a implantação da cozinha comunitária para atender as famílias em 
situação de baixa renda; 
18. Distribuição mensal de cestas básicas as famílias em situação de vulnerabilidade; 
19. Distribuição diária de leite e pão para famílias em situação de vulnerabilidade; 
20. Implantar o sistema de entrega de kit´s as gestantes que se enquadram em baixa renda. 
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  EDUCAÇÃO 
 

1. Programa Nova Olinda do maranhão Educa Todos – ampliar o atendimento às crianças de 0 a 5 anos, bem como 
nos programas Mais Educação e Escola Aberta; 

2. Programa Caminho Certo – ampliar e qualificar a frota do transporte escolar, atendendo a demanda do ensino 
fundamental, educação infantil, médio e universitário, atendendo os alunos da zona rural; 

3. Centro de Práticas Educacionais Inclusivas (CEPEI) – implantar um Centro de Práticas Educacionais Inclusivas para 
atendimento pedagógico voltado aos alunos com deficiência incluídos nas unidades escolares; garantir suporte 
técnico e mobiliário para pessoas portadoras de necessidades especiais; 

4. Programa de Tecnologias Educacionais – expandir o uso das tecnologias educacionais com implantação e ampliação 
em escolas municipais de grande porte do município; 

5. Programa Educar para Superar – desenvolver projetos para reduzir o índice de evasão e repetência na rede 
municipal; 

6. Programa Mais Escolas – construir novas escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil, e creches na sede e 
povoados em parceria com os governos federal e estadual;  

7. Programa Gestão Democrática da Educação – garantir formação continuada nas diversas áreas do conhecimento; 
articular e fortalecer os espaços coletivos dos conselhos e das conferências municipais, entre outros; implantar 
sistema monitoramentos de câmeras nas escolas municipais; 

8. Programa Conhecendo o Conhecido – garantir a execução diária nas escolas municipais dos Hinos Nacionais, do 
Maranhão e de Nova Olinda do Maranhão; 
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9. Garantir aos profissionais da educação acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais para melhorar 
desenvolvimento em suas atividades; 

 

10.  Buscar parceria com o IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, a implantação de 
um anexo para curso Técnico em Agropecuária e demais cursos que tenham demanda; 

11.  Buscar parceria com a UFMA – Universidade Federal do Maranhão, cursos de qualificação de docentes da rede 
municipal de ensino. 

12.  Garantir a distribuição gratuita de uniformes anual para os alunos da rede pública municipal de ensino; 
13.  Garantir aos profissionais a efetivação dos direitos previdenciários e trabalhistas, bem como também  a progressão 

de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais; 
14.  Reajuste salarial compatível ao piso nacional. 
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ESPORTE E JUVENTUDE 
1. Calendário Oficial de Campeonatos do Município - garantir e ampliar a realização dos campeonatos de Nova Olinda do 

Maranhão (campeonato sub-20); realizar anualmente os jogos escolares municipais e participar dos jogos escolares 
regionais; promover campeonatos de futsal e campeonatos de futebol 1ª e 2ª divisão; continuar sediando os Jogos 
Comunitários do Interior do MA                                                             

  2. Centro Poliesportivo – construir ginásio poliesportivo em Monte Alegre para prática de diferentes modalidades 
esportivas; 
    3. Programa Esportes para Todos - construir quadras esportivas no Povoado Pelônea e Quadra B5, construir  e ampliar 
os campos de terra nos bairros e zona rural. 
 
 

POLÍTICAS DE JUVENTUDE 
 

1. Criação do Fundo Municipal da Juventude – garantir a otimização das ações coordenadas pelo departamento da 
Juventude; 
2. Programa Incentivo ao Movimento Estudantil – incentivar e organizar a criação de grêmios estudantis nas escolas 
municipais; apoiar a implementação dos grêmios estudantis; 
3. Programa Juventude Saudável – desenvolver metodologias educativas e participativas sobre sexualidade, gênero, 
droga, gravidez na adolescência, diversidade sexual, prevenção das DST/AIDS, entre outras; incentivar a utilização da arte, 
do esporte e do lazer como alternativas para o preenchimento do tempo ocioso da juventude novolindense; 
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4. Apoio ao Projeto Cestão Cultural – apoiar e fortalecer, numa parceria com a Diretoria de Cultura do município, o 
Projeto Cestão Cultural com vistas a possibilitar a descentralização da cultura, garantindo o acesso dos jovens em cursos e 
oficinas;  
5. Projeto Loucos por Música – oferecer ao jovem novolindense a profissionalização através da música; buscar parceria 
junto à Banda Marcial para oportunizar aos jovens o ingresso na referida banda; 
6. Incentivo ao Turismo Ecológico Juvenil – conscientizar os jovens para a questão ambiental;  
7. Plano Municipal de Assistência Estudantil – assegurar ações de apoio aos jovens estudantes como o transporte escolar 
universitário - IFMA (Zé Doca), como tambem implantação da casa do universitário na capital de São Luis; atualização e 
manutenção do acervo bibliográfico da Biblioteca Municipal virtual e garantia do material didático aos estudantes da rede 
municipal; 
8. Criação do Conselho Municipal de Direitos Humanos e LGBT – garantir a diversidade humana e sexual no município; 
9. Implantação da Casa do Estudante universitário em São Luís – Garantir aos jovens e adultos novolindenses acesso ao 
ensino superior. 
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PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
1.  Programa Melhoria da Infraestrutura e Planejamento Municipal - promover a universalização da pavimentação 
granítica nas ruas da sede; realizar a pavimentação asfáltica nos bairros: Trator, Sales, Vila Iracy, Vila Esperança e Bairro 
Novo; construir e reformar as estradas rurais através da colocação de piçarra; construir passagens molhadas, pontes de 
concretos e bueiros nas estradas vicinais; universalizar a iluminação pública na sede e distritos; executar os serviços de 
macrodrenagem para contenção de enchentes e escoamento de águas pluviais,; construir e regular as calçadas das 
residências da sede; universalizar a sinalização urbana. 
2. Programa Incentivo à Educação, ao Esporte e ao Lazer - construir novas escolas, creches e quadras poliesportivas; 
construir as praças com pontos comerciais da Avenida do Comércio, Bairro da Piaba, Vila Iracy, entre outras; 
3. Programa de Habitação - construir 120 unidades habitacionais por ano, com a finalidade de atender ao déficit 
constatado pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. 
4. Programa Abastecimento e Tratamento de Água - universalizar o sistema de abastecimento d´água na sede e zona 
rural; realizar os serviços de esgotamento sanitário necessários; construir estações elevatórias e estações de tratamento 
d'água. 
5. Programa Tratamento de Resíduos Sólidos – Interditar o aterro sanitário na Vila Iracy e construir em outra área a 
estação de tratamento de resíduos sólidos na sede do município, em parceria com os governos federal e estadual; 
6. Construção de academias públicas para exercício físico; 
7. Programa cidade conectada, com pontos de wifi na sede com vídeo – monitoramento em pontos estratégicos, e  
extensão do sinal wifi para zona rural. 
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POLÍTICAS DA MULHER 
 
1. Programa de Combate à violência - receber, apoiar, orientar encaminhar e encorajar as mulheres que sofreram violência familiar e/ou 
doméstica com atendimento psicológico e de assistentes sociais; Criar grupos de convivência para que as mulheres realizem debates e 
trocas de experiência; Realizar seminários sobre a Lei Maria da Penha na zona rural e urbana, conscientizando as mulheres dos seus 
direitos e deveres; 
2. Programa Saúde da Mulher - Promover palestras em escolas e outras instituições públicas e privadas, abordando os mais variados 
temas ligados à saúde da mulher; Buscar parceria para oferecer às mulheres do município o atendimento prioritário e realização de 
exames como: mamografia, colposcopia, Papanicolau e exames para verificação da presença de doenças sexualmente transmissíveis; 
Promover, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, sessões de terapia ocupacional voltada para as idosas do município, visando 
gerar uma qualidade de vida digna para a melhor idade; 
3. Programa Geração de Renda para a Mulher oferecer, em parceria com o Sistema "S" e outras instituições, cursos variados com o 
objetivo de valorizar e estimular a autoestima da mulher novolindense, tornando-a protagonista de sua ação, além de promover uma 
possível melhoria na geração de renda e, consequentemente, na qualidade de vida; 
4. Programa Habitacional para Mulher - realizar diagnóstico para identificar as condições de moradia das mulheres novolindenses; 
garantir, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, um percentual de 25% das casas destinadas ao 
Programa Mais Habitação para mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência familiar e/ou doméstica; 
5. Programa Inovando a Educação - promover, em parceria com a Casa da Juventude, curso de informática objetivando preparar o 
público feminino para o mercado de trabalho e ampliar seu conhecimento tecnológico; 
6. Programa de Acesso à Cultura, ao Desporto e ao Lazer - comemorar festivamente o Dia Internacional da Mulher e o Dia do Combate à 
Violência contra Mulher, entre outros; realizar, em parceria com o departamento da Juventude e a Diretoria de Cultura do Município, 
aulas de dança, curso de grafitagem, a prática de zumba, curso de música, entre outros. 
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SAÚDE 
1. Reforma e readequação do Hospital Hemetério Marcos Weba – Reformar o hospital, dotando-o dos equipamentos 

necessários ao pleno funcionamento; contratar pessoal qualificado para prestar os serviços demandados pela 
população; 

2. Centro de Saúde da Mulher e da Criança – construir um centro visando reduzir a mortalidade materna e infantil, 
garantindo assim, o acesso à assistência especializada e a exames complementares; 

3. Política de Gestão da Informação – implantar um sistema digitalizado de informação, com histórico clínico do 
usuário nas unidades de saúde do município, possibilitando a avaliação do sistema de saúde do município, 
possibilitando a avaliação do sistema de saúde e a formulação de políticas; 

4. Centro de Especialidades Odontológicas – CEO – favorecer a implantação de um CEO visando a otimização do 
atendimento de saúde bucal no município; 

5. Estratégias de saúde da Família – dar continuidade à implantação das Unidades de Saúde da Família, garantindo 
cobertura de 100%, bem como viabilizando o acesso às comunidades e incentivando ações com metas 
estabelecidas; 

6. Atenção Ambulatorial e Hospitalar – implantar sistema de referência e contrarreferência e protocolos de acesso na 
central de regulação, dando atenção á prioridade, à adequação da área física, à garantia do acesso ao cidadão, à 
humanização do atendimento, ao diagnóstico à distância (Telemedicina), à integralidade das ações (exames, 
equipamentos e pessoal treinado) e à equipe de saúde multiprofissional com encaminhamentos de TFD’s 
necessários; 
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7. Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF – favorecer a implantação de um NASF, garantindo a melhoria da 
qualidade do atendimento à saúde da família; 

8. Central de Abastecimento Farmacêutica – CAF – implementar a Central de Abastecimento Farmacêutica do 
município aprimorando a distribuição, em tempo hábil, de medicamentos e insumos para todas as unidades de 
saúde do município; 

9. Centros de Saúde nas comunidades rurais – Concluir a construção dos postos de saúde das comunidades Pelônea e 
Monte Alegre com funcionamento 24 horas e com disponibilidade de ambulância; construção de Centros de saúde 
nas comunidades das Quadras B1, B2, B4, B5, B6 e Povoado Santa Cruz; 

10.   Ampliação no sistema de ambulância. 
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TURISMO 
 

1. Programa Fortalecimento do Turismo em Nova Olinda do Maranhão - desenvolver nas escolas municipais o Projeto 
Guia Turístico Mirim, como forma de disseminar e conscientizar a população e visitantes da riqueza cultural existente nos 
pontos históricos de Nova Olinda do Maranhão; incentivar a conservação do patrimônio histórico municipal a partir do 
trabalho desenvolvido pelos guias-mirins; sinalizar todos os pontos históricos e promover o ecoturismo; 
2. Turismo pedagógico - incentivar o turismo local, integrando-o ao conteúdo curricular da rede municipal de ensino; 

 
 
 
 

                                   Queremos um governo mais enxuto e mais liberdade econômica, o fim dos 

privilégios e da corrupção. Uma cidade mais justa, simples e segura para todos. 

 

 
 
 
 
 
 

 


