
25 METAS PARA SÃO LUÍS



NOVA SÃO LUÍS: uma cidade à altura de sua grandeza!

Acreditamos firmemente que, no contexto de uma cidade desigual e desafiada pelo enfrentamento e superação

de tantos desafios econômicos e sociais, São Luís deve abraçar sua vocação de grandeza.

Para fazer acontecer, eleito prefeito, quero dialogar, liderar e enfrentar os desafios da cidade, atento à agenda

global de desenvolvimento. Nossa missão será transformar São Luís e torná-la motivo de orgulho para cada um de

nós.

Esse é o sonho que quero tornar realidade! Através de nossa identidade cultural, dos talentos de nossa gente e da

valorização de nossas belezas naturais, construiremos juntos uma nova São Luís, que ocupará o lugar que sempre

nos foi reservado, mas que poucas vezes reafirmamos.

As 25 metas e propostas de nosso plano de governo selam um compromisso com a gente de nossa cidade, que

quer ver São Luís transformada na capital do bem-estar, das oportunidades e da diversidade étnico-cultural.

Ressalto, porém, que estamos cientes das adversidades a serem enfrentadas. Faremos um governo conectado

com uma agenda de serviços básicos e estruturantes, com prioridade clara para a educação, saúde, saneamento,

segurança e transporte. E vamos olhar com muita atenção para a nossa cultura e turismo, investindo na

qualificação dessas atividades, com o objetivo de gerar oportunidades de emprego e renda para nossa população.



NOVA SÃO LUÍS: uma cidade à altura de sua grandeza!

Estamos preparados e dispostos, munidos de ideias e ferramentas de gestão para colocar São Luís à altura de todo
seu potencial.

Mais do que trabalhar por resultados, propomos um modelo de gestão baseado em diagnóstico, evidências e
integração de políticas para reduzir desigualdades, algo que demanda planejamento, sustentabilidade – financeira
e ambiental – e respeito ao maior patrimônio da cidade: nossa gente!

São metas que enfrentam o desafio de construir a administração a partir da integração de três eixos estruturantes
da cidade – humano, econômico e urbano –, buscando a execução efetiva de diversas políticas necessárias para a
transformação da vida de nossa população.

Vamos liderar e construir o diálogo permanente com todos os setores da cidade, para fazer acontecer ações
conectadas e com foco na entrega de resultados – metas para uma cidade que se move ao encontro de sua
grandeza.

Com consciência, confiança e esperança,

Neto Evangelista
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NOVA SÃO LUÍS: sustentabilidade para as ações prioritárias 



NOVA SÃO LUÍS: um novo modelo de gestão

Estruturação do poder público 

Gestão com foco em 
resultado

Desenvolvimento econômico

+ segurança pública

Infraestrutura

+ saneamento 

+ transporte

Geração de empregos

+ renda

+ inovação

Turismo e cultura

+ preservação do meio ambiente

Qualidade nos serviços

+ educação

+saúde

+ assistência social

+ direitos humanos

Transparência

Participação



A NOVA SÃO LUÍS: desenvolvimento sustentável como agenda

Construir a nova São Luís é uma tarefa que tem de estar integralmente alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU,

ressaltando que a nossa cidade, como Patrimônio da Humanidade, zelará e cumprirá uma agenda de inclusão e sustentabilidade, reconhecida

internacionalmente. Nossas 25 metas estão alinhadas especificamente com os seguintes ODS da ONU:

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares.

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades.

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas.

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos.

Objetivo 8:  Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.

Objetivo 11:  Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis.

Objetivo 13:  Tomar medidas urgentes para combater a mudança 

climática e seus impactos.

Objetivo 16:  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos 

e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os 

níveis.

Objetivo 10:  Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.



PRINCÍPIOS



PRINCÍPIOS DE GESTÃO

I. Transformar a cidade e garantir direitos;

II. Garantir igualdade de oportunidades para crianças, jovens, negros, mulheres e idosos;

III. Compromisso com o emprego, renda e inovação econômica;

IV. Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo e para o crescimento

econômico sustentável;

V. Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural e

histórico no processo de desenvolvimento da cidade;

VI. Transformar a gestão: transparência, participação e resultados.



DIRETRIZES DA ATUAÇÃO DO FUTURO GOVERNO

I. Tornar as necessidades e bem-estar da população ludovicense tema prioritário de governo, aproximando a Prefeitura dos

cidadãos;

II. Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e acompanhamento de resultados;

III. Assegurar a participação social como diretriz de governo, através da implementação de diversos mecanismos de diálogo com a

população, como o Plano de Metas, o PPA Participativo e a revitalização dos Conselhos Municipais nas diversas áreas;

IV. Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas, especialmente na área social;

V. Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura;

VI. Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padrão de qualidade em todas as regiões da

cidade;

VII. Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com os governos estadual, federal, organismos

internacionais e o setor privado;

VIII. Inovar e colocar o desenvolvimento tecnológico a serviço do cidadão e da eficiência dos processos da administração municipal.



25 METAS 



COMPROMISSOS COM A GESTÃO

1. Administração eficiente: uma Prefeitura presente na vida do ludovicense precisa ser capaz de entregar resultados, e não

há entregas sem recursos públicos disponíveis para melhoria dos serviços e investimentos na cidade. Racionalizar a gestão,

gastar e investir de modo transparente e responsável, cobrar metas de cada gestor, e sistematicamente prestar contas à

comunidade.

2. Inovação a serviço do cidadão: estabelecer modelo de gestão orientado para resultados, com plano de metas

participativo, com equipe comprometida com a população de São Luís e inovador em atitude, processos e tecnologia, para

que a administração esteja próxima do cidadão, sendo parceira em todos os momentos da vida do ludovicense.

3. São Luís perto de você: criar estruturas de atendimento e serviços da Prefeitura nas principais regiões da cidade, através

do programa Prefeitura nos Bairros. Cuidar da cidade significa agir rápido para solucionar problemas e, para que eles sejam

conhecidos rapidamente, a Prefeitura precisa estar perto do cidadão.



EIXO HUMANO: EDUCAÇÃO

4. Educação para um novo mundo: nenhuma área da vida social foi mais impactada pela pandemia que a educação,

especialmente as creches, pré-escolas e o ensino fundamental. Vamos criar o programa Escola do Futuro, para garantir, ao

longo do mandato, internet e equipamentos de informática para alunos, professores e escolas. E vamos trabalhar muito para

retornar às aulas com segurança, através de melhores práticas pedagógicas, apoio aos professores e maior inclusão para nossas

crianças. Não podemos fugir ao desafio: vamos buscar, onde houver, soluções de inovação, tecnologia e medidas de segurança

para proteger nossas crianças, professores e garantir o futuro da nossa cidade.

5. Aprendizado potencializado: o futuro da cidade se constrói com o conhecimento. “Escola que ensina e os alunos

aprendem”, parece simples, mas ainda é um desafio a ser superado. Perseguir as metas da Prova Brasil, promover a formação

continuada e a valorização docente, bem como oferecer oportunidades de melhoria do desempenho dos alunos será o futuro

da política educacional de São Luís.

6. Escola que Acolhe: estudo recente da UNESCO, avaliou a infraestrutura de diversas escolas e comprovou que a

aprendizagem dos estudantes é maior quando as escolas são seguras, confortáveis, limpas, acessíveis, convidativas e

estimulantes. Diante dessa evidência, vamos criar um programa de qualidade da infraestrutura básica e avançada das nossas

escolas, que viabilizará a reformar e adequação da infraestrutura física de todas as escolas da rede municipal, eliminando

anexos e espaços precários.



EIXO HUMANO: SAÚDE

7. Ampliação da Cobertura da Atenção Básica: São Luís tem baixa cobertura de Atenção Básica, apenas cerca de 45% de

sua população. Essa realidade eleva a possibilidade do ludovicense ter seu estado de saúde agravado e precisar de assistência

hospitalar. O compromisso de ampliar a cobertura, ampliar o acesso a consultas e exames e a melhoria da qualidade e

resolutividade dos serviços é fundamental para a qualidade de vida de nossa gente.

8. Qualidade nos Hospitais: reestruturar a assistência dos 4 hospitais do município, com foco na automação e padronização

de processos, gerindo os recursos com maior eficiência, eficácia e efetividade.

9. Viver com qualidade: vamos cuidar do ludovicense de forma integral, com foco na atenção às pessoas com doenças

crônicas (diabetes, hipertensão, HIV, leishmaniose e tuberculose). O atendimento na Atenção Básica e média complexidade,

com garantia de acesso à medicação, a exames, à avaliação médica, psicológica, nutricional e proteção social é necessário para

reduzir o número de internações hospitalares. São Luís precisa cuidar da sua gente!



EIXO HUMANO: SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA

10. Segurança pública - Pacto Pela Vida: o município pode dar uma contribuição efetiva para a segurança do nosso cidadão,

com o fortalecimento da Guarda Municipal, integração de ações com a Polícia Militar e, principalmente, com um Programa de

Prevenção, que articule ações das secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, em benefício de nossas crianças e

jovens.

11. Programa São Luís contra a Pobreza: São Luís é uma cidade marcada por elevados índices de pobreza e de

desigualdade. Nossa riqueza, medida pelo PIB, não é refletida na renda auferida pela população. Tomando como base os

dados de junho de 2020, 75.257 famílias estavam inscritas no Cadastro Único com rendimentos per capita menores que R$

89,00, sendo, portanto, consideradas em situação de extrema pobreza. Ou seja, 218.145 ludovicenses vivem atualmente

nessa condição. Desse modo, garantir a proteção social e políticas de segurança alimentar às famílias e indivíduos em situação

de pobreza e extrema pobreza se faz fundamental. Vale destacar a necessidade de uma ação intersetorial para a redução do

ciclo intergeracional da pobreza, que não deve ser entendida apenas como a ausência de renda.



EIXO HUMANO: CRIANÇAS E MULHERES

12. Pró-Infância (Programa Integrado de Primeira Infância): com cobertura desde a concepção da criança até os seus 6

anos de vida. Seu objetivo é articulado com o programa de redução da mortalidade infantil, Mães de São Luís, e estará

focado na ampliação do número de vagas em creches e pré-escolas municipais e no aprendizado das mães sobre como cuidar

de si, do seu bebê e sobre o desenvolvimento infantil nessa fase decisiva de estímulo ao potencial da criança.

13. São Luís Mulher: reduzir as desigualdades de gênero e estabelecer políticas para a redução da violência doméstica e dos

feminicídios serão objetivos claros de nossa administração. O trabalho da Guarda Municipal, através da Patrulha Maria da

Penha, garantirá uma força institucional de proteção às mulheres e também construiremos políticas integradas de cuidado em

saúde, educação, assistência e capacitação profissional para dar voz e vez às mulheres ludovicenses.



EIXO HUMANO: IDOSOS, JUVENTUDE E DIREITOS 

14. Viver a Vida: a população idosa é certamente a mais afetada e vulnerável em sua condição de vida, neste momento de pandemia.

Redimensionar os serviços da Prefeitura e promover ações seguras para nossos idosos tem de ser um compromisso especial da nossa

gestão. Vamos buscar, principalmente, dar apoio à saúde e articular serviços de convivência que permitam que nossos idosos vivam melhor,

dentro das condições atuais.

15. Juventude COMPAZ: a juventude precisa de atenção e políticas que se articulem para que haja oportunidades de

desenvolvimento pessoal, capacitação profissional e possibilidades de crescimento com base em uma cultura de cooperação,

colaboração e propósito. Esporte, escolar e de rendimento, cultura e lazer irão encontrar lugar nos 5 Centros de Esporte e Paz,

que serão criados pela Prefeitura de São Luís, baseados em experiências bem-sucedidas no Brasil e no exterior. Além disso,

buscaremos garantir formas de financiamento mais amplas para as atividades esportivas.

16. Redução das desigualdades e garantia dos direitos difusos: atuar de forma participativa e consistente pela redução das

desigualdades e pela promoção da identidade plural no município, a partir da criação da Secretaria de Direitos Humanos e

com foco em garantir a transversalidade das pautas relacionadas à comunidade negra, indígena e demais grupos étnicos da cidade,

bem como a representação de questões de gênero, LGBTI+ e acessibilidade nas políticas municipais, promovendo ações

afirmativas e regulamentando instâncias voltadas para garantia dos direitos difusos no município.



EIXO ECONÔMICO: EMPREGO E RENDA

17. Melhoria do Ambiente de negócio, atração de empresas e geração de emprego - Nova São Luís: investir em

ciência, tecnologia e inovação para tornar São Luís a capital mais eficiente e empreendedora do Nordeste, atraindo novas

empresas, gerando empregos, renovando o ambiente de negócios e ampliando a arrecadação. Desburocratização das

atividades produtivas.

18. Inovação econômica: conectividade, energia solar, tecnologia e meio ambiente - São Luís, lugar de

oportunidades: implantar, no centro histórico de São Luís, a “Ilha Criativa”, parque tecnológico e de inovação que agrupará,

em um ambiente atrativo e moderno, startups inovadoras e produtivas, empresas de tecnologia, organizações de fomento,

institutos e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.

19. Capacitação Profissional – Capacita São Luís: um amplo programa de capacitação profissional, em parceria com o

SENAI (Sistema S), voltado à população em situação de vulnerabilidade social – com cursos desenvolvidos sob medida para os

jovens (nível técnico, em áreas que atendam às necessidades das empresas locais), bem como para beneficiários do Bolsa

Família, líderes comunitários, integrantes de empreendimentos de economia solidária e trabalhadores desempregados (para

permitir sua reinserção no mercado de trabalho).



EIXO ECONÔMICO: EMPREGO E RENDA

20. Calendário Turístico e Cultural - São Luís para o Mundo: a maior riqueza de São Luís é a sua gente, com suas

heranças históricas, manifestações de identidade e diversidade cultural. Na era da economia criativa, incentivar, desenvolver,

divulgar e apoiar as manifestações de cultura e arte são instrumentos fundamentais para o reconhecimento das identidades, e

também para gerar emprego e renda de maneira permanente às comunidades ludovicenses. Com a organização deste

calendário, divulgaremos São Luís nacional e internacionalmente, atraindo novos investimentos na rede de hotelaria,

infraestrutura turística para aumentar o fluxo de turistas e torná-lo estável, tornando São Luís um destino brasileiro dos mais

atrativos.

21. Zona Rural Produtiva: criar uma política de incentivo à produção na zona rural de São Luís é um compromisso importante

de nossa futura administração. Trata-se de uma oportunidade de geração de emprego e renda, melhoria de infraestrutura e

qualidade de vida. Inovar nessa produção, incentivando produtos orgânicos, de maior valor agregado, que estão próximos do

mercado consumidor, será o caminho para nosso ambiente rural.



EIXO URBANO: A CIDADE PARA AS PESSOAS

22. Revisão do Plano Diretor e do Zoneamento da cidade: os instrumentos legais de planejamento urbano serão revisados

e atualizados, buscando adequá-los às necessidades de uma cidade inclusiva, sustentável, resiliente e segura. Tendo a

sustentabilidade ambiental e a participação popular como parâmetros, os novos planos deverão estimular novos investimentos

imobiliários, uma visão integrada da cidade e projetar São Luís como um exemplo urbano no país.

23. Melhoria no transporte público e Modernização dos terminais de integração - São Luís para quem mais

precisa: racionalizar a rede de transporte para trazer maior eficiência para todos atores no sistema de transporte coletivo,

retirando o excesso de sobreposição de itinerários, concentrando uma frota maior para linhas mais amplas e importantes.

Desse modo, com um número maior de veículos para um determinado itinerário, teremos uma frequência mais alta,

reduzindo tempo de espera dos passageiros. Além disso, redesenhar a integração, através do sistema de bilhetagem eletrônica

e, quanto aos terminais de integração, como movimentam milhares de pessoas, vamos desenvolver o potencial que têm para

atrair investidores e possibilitar o aquecimento da economia. Desde comércio, serviços, hospedagem, universidades,

estacionamentos e habitação, são diversas possibilidades que, combinadas, podem trazer diferenciais para melhorar a qualidade

de espaço público para a população.



EIXO URBANO: A CIDADE PARA AS PESSOAS

24. Política de regularização fundiária e habitação de interesse social: legalizar conjuntos habitacionais e assentamentos

informais já estabelecidos, registrando e regularizando imóveis, em parceria com entidades e movimentos sociais que atuem

na área de habitação. Priorizar o registro e regularização dos imóveis em nome das mulheres. Promover a regularização

fundiária em áreas devolutas rurais, por meio da legitimação de posse para agricultores familiares, contribuindo para o

fortalecimento da agricultura familiar.

25. Sustentabilidade, Saneamento e Meio Ambiente - São Luís Sustentável: um dos principais desafios de São Luís é se

reconciliar com o seu meio ambiente, traçar políticas voltadas à mitigação do impacto das mudanças climáticas sobre a ilha e,

principalmente, através do investimento em saneamento básico – água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos – melhorar a

qualidade de vida do ludovicense, permitindo a redução da incidência de doenças, devolvendo os corpos d’água à cidade,

criando uma política de reciclagem do lixo e estimulando o turismo através da recuperação da balneabilidade de nossas

praias.


