Carta compromisso com São Luís

Em nossa campanha não fazemos promessas: assumimos
compromissos. São Luís pode mais e é preciso transformarmos
projetos em realidade para a vida de nossa gente.
Sabemos: ninguém governa sozinho e o bom governante é aquele
que sabe ouvir. Por isso, utilizando a experiência de ter sido
Secretário do Orçamento Participativo de São Luís, começamos
nosso trabalho por ouvir as pessoas das mais diversas
representações de nossa sociedade para construirmos um Plano de
Governo dinâmico, em processo permanente de elaboração e
atualização.
Nossa campanha será propositiva, sem ataques aos adversários e
com propostas que você comprovará que serão executadas porque
se baseiam na realidade de nossa gente e em ideias simples, porém,
importantes para melhorar a qualidade de vida de todos.
Governar é saber escolher prioridades. As nossas estão postas:
cuidar das pessoas e da cidade, com foco na saúde, na educação,
na mobilidade urbana/transporte público, em nossa cultura e,
também, na Segurança Pública. Sem esquecer de valorizar os
profissionais de cada área e o servidor público em geral, por meio de
um sistema de meritocracia que cria metas, avaliações e prêmios
àqueles que se destacam na qualidade dos serviços prestados.
O presente Programa de Governo resume algumas das diretrizes de
trabalho que deverão ser debatidas, desdobradas, acrescidas e
adequadas durante toda a campanha e durante o próximo governo,
caso Deus e o povo nos escolham e nos permitam administrar São
Luís, com vontade, determinação e, sobretudo, responsabilidade.
Apresentamos, assim, nossos compromissos para a construção de
uma São Luís que tem Jeito! E pedimos a você, particularmente,
que preste atenção em nossos projetos e nos ajude com suas ideias,
sugestões e críticas, para que este trabalho possa se transformar em
um plano mais amplo e capaz de atender as demandas de nossa
cidade e de nossa gente.
Um grande abraço.
EDUARDO BRAIDE

APRESENTAÇÃO

A partir de agora, você vai verificar que após ouvir a nossa gente e
com muita determinação, responsabilidade, boas ideias e
experiências já testadas em outras cidades, é possível demonstrar
que - com sua participação - SÃO LUÍS TEM JEITO!

SAÚDE
1. INSTITUIR O PROGRAMA PARCEIROS DA SAÚDE – Realizar,
nos primeiros meses de gestão, parceria com o Hospital
Aldenora Bello, APAE, Santa Casa, além de outras entidades que
complementem o atendimento no Sistema Público de Saúde com
qualidade;
2. CRIAR O PROGRAMA ÔNIBUS DA SAÚDE – atendimento
móvel nos bairros de São Luís, levando saúde a quem mais precisa
e desafogando a Central de Marcação de Consultas - CEMARC;
3. AUMENTAR O NÚMERO DE CAPS – Para que possam oferecer
um atendimento de qualidade, o número de CAPS em São Luís
será dobrado, tendo em vista a população da cidade. Tais Centros
serão construídos por meio de parceria junto ao Governo Federal;

EDUCAÇÃO
4. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR –
Promover a recuperação e expansão da Rede Física Escolar,
assegurando condições dignas dos espaços de aprendizagem para
os nossos trabalhadores da educação e nossos alunos, uma vez que
atualmente vários prédios escolares estão sem aulas por falta de
condições, enfrentando problemas como a falta de segurança,
comprometendo o ano letivo de nossas crianças;
Ampliar o número de unidades escolares e creches em parceria
com Governo Federal;

5. FARDAMENTO ESCOLAR GRATUITO – Para que as famílias que
tenham filhos em escola pública possam ter acesso ao
FARDAMENTO ESCOLAR. A aquisição se dará por meio de um
valor creditado em um Cartão Fardamento Escolar, onde os pais
escolherão um comércio, do ramo de malharia e afins, gerando
emprego e renda local propiciados pelas vendas;
6. CRIAR A SECRETARIA ADJUNTA PARA ASSUNTOS
COMUNITÁRIOS – Vinculada à Secretaria Municipal de Educação –
SEMED, a fim de orientar e facilitar a parceria com as escolas
comunitárias;

SEGURANÇA
7. CONSTRUIR POSTOS AVANÇADOS DE SEGURANÇA – PAS –
Unidades físicas construídas em terrenos da Prefeitura e
disponibilizadas ao Governo do Estado, para que a Polícia Militar
possa implantar a polícia comunitária nos bairros de São Luís;
8. IMPLANTAR A GUARDA MUNICIPAL ESCOLAR – Tendo em
vista a insegurança atualmente vivida pelos trabalhadores da
educação, pais e alunos da rede municipal de ensino. Implantar a
vigilância nas escolas por meio da Guarda Municipal, com a
consequente ampliação e estruturação desta Unidade Municipal;

INFRAESTRUTURA E URBANISMO
9. MELHORAR A QUALIDADE DO ASFALTO DE RUAS E
AVENIDAS - O valor que se gasta com a recuperação de
pavimentações malfeitas é suficiente para investir em um asfalto de
melhor qualidade e maior durabilidade;
10. FISCALIZAR E EXIGIR A QUALIDADE NO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO NOS BAIRROS – A finalidade é assegurar que o valor
pago pelo contribuinte corresponda ao serviço oferecido;
11. RECUPERAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS – Reformar as
feiras e mercados de São Luís, implantando, onde for possível, áreas
para estacionamento sem prejuízo aos feirantes e trafegabilidade em
ruas e avenidas da cidade;

12. IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
– Aprovar o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Luís,
estabelecendo metas a serem cumpridas pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão – Caema. A aprovação do
Plano Municipal de Saneamento Básico facilitará também a captação
de recursos junto ao Governo Federal e Organismos Multilaterais;
13. INSTITUIR O PROGRAMA PRAIA LIMPA – Criar um
Departamento de Águas Pluviais, com a finalidade de fazer a
manutenção permanente das galerias e identificar ligações
indevidas de rede de esgoto, diminuindo a poluição em nossas
praias. Servirá também para diminuir as enchentes e alagamentos
corriqueiros na cidade;
14. PLANO DIRETOR E LEI DE ZONEAMENTO – Promover a
imediata revisão e aprovação do Plano Diretor de São Luís para
a necessária discussão da lei de uso, ocupação do solo urbano,
priorizando, dentre outras coisas, o crescimento ordenado de nossa
cidade e a preservação de nossas áreas de manguezais;
15. PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – Implantar o
Plano Municipal de Resíduos Sólidos, priorizando o fim dos
lixinhos e lixões, estimulando a utilização do material orgânico e a
coleta seletiva, visando a reciclagem;
16. COLETA E TRATAMENTO DO LIXO – Construção de uma
moderna Central de Tratamento de Lixo em parceria com o Governo
do Estado, que já assegurou os R$ 18,6 milhões necessários à obra,
a ser operada em forma de consórcio, que servirá aos quatro
municípios da Ilha. A nova Central de Tratamento do Lixo, dará mais
qualidade ao serviço, além de diminuir pela metade o custo da coleta
de lixo pago atualmente em São Luís;

CULTURA E TURISMO
17. PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA – A ser executado o
ano inteiro nos bairros e principais pontos turísticos da cidade,
por meio da efetiva participação de artistas locais e grupos culturais,
parceiros na elaboração e execução do referido programa, além de:
a. Apoiar fortemente as festas de Carnaval e São João, inclusive,
por meio de parceria com a iniciativa privada;

b. Ampliar o Programa Pontos de Cultura, do Governo Federal,
para o maior número de bairros em São Luís, em especial, nos
segmentos sociais mais vulneráveis;
18. PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
a. Implantação do projeto de revitalização da Rua Grande;
b. Revitalização das praças João Lisboa, Deodoro, Benedito Leite e
Gonçalves Dias, além das fontes do Ribeirão, do Bispo e das Pedras;
c. Programa Adote um Prédio – estimular a ocupação do centro
histórico pela iniciativa privada, com incentivos e em parceria com o
IPHAN;

FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL
19. INSTITUIR O PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL – Promovendo-se os servidores pela
dedicação, mérito e capacitação profissional, além de compreender:
a. Realização de Capacitação e Aperfeiçoamento do Servidor –
Para aprimorar o desempenho, assegurar o seu crescimento
funcional, assim como garantia de atendimento ao público com
eficiência;
b. Relacionamento Prefeitura e Servidores - Dialogar
permanentemente com as entidades de representação dos
servidores públicos, de maneira objetiva e transparente, visando
encaminhar e construir soluções para o atendimento das
reivindicações dos servidores;

MOBILIDADE URBANA E METROPOLIZAÇÃO
20. TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – Fiscalizar os serviços
e exigir de imediato uma frota de ônibus novos e de qualidade,
além de:
a. Implantar um sistema de transporte de massa que ligue o
Aterro do Bacanga ao Porto do Itaqui, atendendo a grande área
Itaqui-Bacanga;

b. Implantar um sistema de transporte de massa que ligue a
Estiva ao retorno do aeroporto de São Luís, atendendo aos
moradores da Zona Rural de forma eficiente;
c. Construir com a Secretaria Estadual das Cidades uma solução
para o trânsito da região do retorno da Forquilha e da Avenida
Jerônimo de Albuquerque;
d. Implantar sinalizações verticais e horizontais (semáforos,
faixas de pedestres, etc.) nos bairros, visando melhorar o trânsito
e diminuir o número de acidentes.
21. METROPOLIZAÇÃO – Tomar a frente e em parceria com a
Secretaria Estadual das Cidades, implantar a região metropolitana
de São Luís. A metropolização, a exemplo do que já acontece em
outras regiões do país, facilitará a captação de recursos federais,
assim como a obtenção de linhas de créditos específicas do BID e
Banco Mundial para investimentos nas áreas Saneamento Básico,
Construção de Avenidas, Transporte Público, etc.

HABITAÇÃO
22. CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA – Envolvendo secretarias e órgãos afins, por
meio de servidores que conheçam as regras do programa e que
trabalhem em parceria com a CAIXA e outras instituições financeiras
e:
a. Cumprir a Matriz de Responsabilidade pactuada nos
empreendimentos do programa “Minha Casa Minha Vida”, tais
como: pavimentação e equipamentos sociais (postos de saúde,
creches, praças, etc.). Não basta garantir habitação, mas qualidade
de vida aos seus moradores.
b. Fazer a doação de terrenos para estimular a construção de
novas moradias para famílias com renda de até 3 salários mínimos,
por meio do programa “Minha Casa Minha Vida”;

CUIDAR DA NOSSA GENTE
23. PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS MORADORES DE RUA –
Incluir como um dos três requisitos municipais do programa “Minha
Casa Minha Vida”, os moradores de rua;
24. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – Implantar ações do Programa
“Viver sem Limites” do Governo Federal, para pessoas com
deficiência e:
a. Implantar uma Comissão Permanente de Acessibilidade –
CPA, ligada diretamente ao Gabinete do Prefeito que dialogará e
coordenará as ações para a área junto às Secretarias Municipais;
25. MULHERES – Implantar Centros de Cidadania da Mulher Espaços de qualificação e formação em cidadania, nos quais
mulheres de diferentes idades, raças e crenças podem se organizar
e defender seus direitos sociais, econômicos e culturais e:
a. Intensificar ações preventivas à violência doméstica;
b. Garantir um percentual de vagas no mercado de trabalho às
mulheres que, comprovadamente, forem vítimas de violência
doméstica;
26. CRIANÇA E ADOLESCENTE – Estruturar e apoiar
permanentemente as atividades dos Conselhos Tutelares.
Manter diálogos periódicos com os Conselheiros, visando buscar, na
prática, os meios necessários ao cumprimento do Estatuto da
Criança e Adolescente – ECA, com base na experiência diária
desses.
27. JUVENTUDE E INOVAÇÃO – Garantir que o maior número de
bairros tenha estrutura adequada para a prática de esportes e
atividades culturais e:
a. IMPLANTAR O PROGRAMA “SÃO LUÍS DIGITAL” – Promover
todas as ações necessárias para disponibilizar banda larga de
acesso à internet em nossa cidade, em parceria com o Governo
Federal e as empresas que prestam o serviço na cidade;
28. IDOSOS – Implantar uma política municipal do Idoso com o
objetivo de gerar condições para a proteção e a promoção da
autonomia, da integração e da participação efetiva do idoso na
sociedade.

29. IMPLANTAR A “REDE PELA VIDA” - em parceria com as
Igrejas e entidades sociais, a fim de que elas contribuam na
execução de políticas sociais em nossa cidade;

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
30. PROGRAMA OFICINA DE NEGÓCIOS – Fomentar o crédito e
apoio técnico para pequenos empreendimentos por meio de
parceria com a iniciativa privada;
a. Estimular por meio de programa específico, a realização de
oficinas de artesanato nos bairros de São Luís, com o objetivo de
assegurar fonte de renda aos artesãos que terão exposições para
seus trabalhos.
31. CRIAR A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
SÃO LUÍS – Com a finalidade de realizar a promoção, estímulo e
apoio ao processo de desenvolvimento municipal por meio de
parceria com a iniciativa privada e:
a. Fomentar a realização de obras e serviços públicos por meio de
parcerias público-privadas. As PPP’S contam, inclusive, com
investimentos por meio de linhas de crédito específicas do BNDES.
b. Atrair novos empreendimentos para a cidade, gerando emprego e
renda para nossa gente;

MEIO AMBIENTE
32. CRIAR A REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL – Com a finalidade de
buscar parceiros para ações protetivas, assim como apoiar entidades
locais que recolham, castrem e cuidem de cães, gatos e outros
animais de grande porte. Ex: Amavida;
33. PROGRAMA ADOTE UM ESPAÇO – Parceria com a iniciativa
privada, em que as empresas plantarão árvores e cuidarão de
espaços públicos (praças, parques, avenidas, etc.) e em
contrapartida farão sua publicidade nos mesmos, de modo que a
Prefeitura economizará recursos e promoverá a arborização de
nossa cidade, além de:

a. Apoiar a iniciativas e entidades que visem desenvolver a nossa
cidade de forma sustentável.

Elaboramos e defendemos propostas que dialoguem com a nossa
cidade, permitindo que cada área, cada setor cresça em quantidade
e qualidade. Para isso, além de todos os compromissos acima,
assumimos o compromisso de ampliar, melhorar ou retomar
qualquer projeto de outra administração que seja viável e que
tenha sido benéfico a nossa gente. Se o projeto for bom, ele fica.
O povo de São Luís não merece ter obras e serviços públicos
abandonados por questões políticas.
Enfim, trabalharemos por uma cidade viva e dinâmica para todos.
Queremos que cada pessoa possa sentir felicidade e orgulho de
morar em São Luís.

