
	
 
 
 

PROPOSTAS SISTEMATIZADAS  
 SEMINÁRIO PREPARATÓRIO 	

	
1	 DESENVOLVIMENTO	ECONÔMICO	E	SOCIAL	1	

1. Implantação de um CREAS Regionalizado  2	

2. Criação de um espaço de capacitação permanente dos 3	

trabalhadores do SUAS; 4	

3. Construir e equipar instituições de acolhimento regionalizadas 5	

para crianças e adolescentes; 6	

4. Construir e equipar instituições de acolhimento regionalizadas 7	

para adolescentes; 8	

5. Construir e equipar instituições de acolhimento regionalizadas 9	

para idosos; 10	

6. A regionalização dos serviços de acolhimento (alta 11	

complexidade) abrigos e família acolhedora; 12	

7. Construir e equipar um espaço de eventos temáticos de 13	

desenvolvimento social; 14	

8. Criar campanhas educativas para conscientização, socialização 15	

e humanização, tendo como base os programas sociais; 16	

9. Implantar programas sociais em todas as cidades que fazem 17	

parte da região metropolitana, para as pessoas com deficiência e 18	

suas famílias.    Ex: construção de casas equipadas 19	

regionalizadas (residência inclusiva); 20	

10. Casa de passagem regionalizada para a pessoa idosa com 21	

atendimento multidisciplinar. 22	

2.	SANEAMENTO	AMBIENTAL	23	

1. Proteção ambiental e ações de reabilitação das bacias hidrográficas 24	

da região, sobretudo daquelas utilizadas como mananciais de água 25	

para o consumo humano. 26	

2. Implantação de ações com vistas à racionalização do uso da água, 27	

redução de desperdícios e mais rigor no controle de qualidade da 28	

água para consumo humano. 29	

3. Ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água das 30	

áreas urbanas e perfuração/instalação de poços tubulares nas 31	
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comunidades rurais para o consumo humano, com vistas à 32	

universalização do atendimento. 33	

4. Implantação de sistemas de esgotamento sanitário na zona urbana 34	

e de fossas sépticas no meio rural. 35	

5. Implantação de aterros sanitários e instalações de triagem e 36	

acondicionamento de materiais recicláveis da coleta seletiva de 37	

forma consorciada entre os municípios, promovendo a educação 38	

ambiental e com a inserção dos segmentos interessados, como 39	

catadores, sucateiros, aparistas e indústrias recicladoras. 40	

6. Dotar a coleta domiciliar de veículos com equipamentos adequados. 41	

7. Organizar a coleta, tratamento e disposição final dos resíduos dos 42	

serviços de saúde e da construção civil. 43	

8. Melhorar a logística para a redução dos custos de transporte dos 44	

resíduos sólidos da ilha de São Luís dispostos no aterro sanitário 45	

Titara, em Rosário. 46	

9. Ampliar a rede coletora do entorno da Cidade Operária e dotar a 47	

região de estações de tratamento dos esgotos sanitários. 48	

10. Capacitação técnica da gestão do saneamento dos municípios. 49	

11. Conclusão das obras do projeto do sistema de abastecimento de 50	

água do Rio Santana, em Icatu. 51	

12. Integração entre CAEMA e BRK na gestão ambiental de Paço do 52	

Lumiar e São José de Ribamar, e transferência da titularidade dos 53	

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 54	

Raposa para a CAEMA. 55	

13. Renegociação das compensações ambientais do aterro Titara para 56	

o município de Rosário. 57	

 58	

3.	MOBILIDADE	URBANA	59	

1. Transporte Coletivo Público Intermunicipal Rodoviário, com 60	

acessibilidade e climatização, com parada de ônibus 61	

intermunicipais, com passagem única e integrado com terminais; 62	

2. Pavimentação e ponte que liga o município de Axixá ao município 63	

de presidente Juscelino; 64	



	
 
 
 

PROPOSTAS SISTEMATIZADAS  
 SEMINÁRIO PREPARATÓRIO 	

	
3. Construção de ponte que liga o município de Cachoeira Grande ao 65	

município Presidente Juscelino.  66	

4. Melhoria na sinalização nas vias federais e estaduais, próximo a 67	

escolas e comunidades. 68	

5. Construção e melhoria da pavimentação nas estradas vicinais que 69	

ligam municípios aos seus povoados. 70	

6. Ampliação e melhoria no transporte escolar entre municípios na 71	

RMGSL. 72	

7. Transporte público complementar intermunicipal – Legalização do 73	

trânsito desses veículos e suas rotas. 74	

8. Implantação de ciclovias nas vias que cortam a RGMSL. 75	

9. Construção de abrigos e paradas de transporte coletivo nas 76	

rodovias e vias urbanas. Incluindo acessibilidade para portadores 77	

de deficiência físicas e idosos. 78	

10. Estimular e Efetivar o funcionamento do conselho de trânsito e 79	

transporte municipais. Criação de CIRETRANS na região do 80	

Munim. 81	

11. Transporte Público Fluvial Intermunicipal – Transporte de 82	

pessoas e produtos. 83	

12. Elaboração do plano de mobilidade urbana no PDDI da 84	

RMGSL. 85	

13. Acessibilidade em praças, calçadas e em órgãos de serviço 86	

públicos municipais e estaduais. 87	

14. Construção da ciclovia  que ligue Axixá a  Morros 88	

15. Transporte fluvial de qualidade de São Luís para Alcântara 89	

com acessibilidade 90	

16. Criação estações na linha ferrea Carajás, na região de 91	

Bacabeira 92	

17. Transporte de qualidade aos povoados longiquos (Icatu) 93	

18. Asfalto ligando a cidade de Rosário ao município de Santa 94	

Rita. 95	

19. Criar uma malha rodoviária entre o centro de Santa Rita para 96	

ter  acesso de turismo à ilha dos caranguejos. 97	
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20. Melhorias nas sinalizações e iluminação pública das MA 201, 98	

202, 203 e 204. 99	

21. Implantar um VLT para melhor mobilidade e desafogar BR 100	

135  101	

22. Construção de um terminal de integração para atender os 102	

municípios da região do Munim. 103	

23. Transporte de qualidade e de forma confortável ás pessoas 104	

portadoras de deficiências (especiais). 105	

24. Ferry Boat   -    Transporte  Hidroviário De Qualidade. 106	

25. Acessibilidade e pavimentação do bairro Cumbique e 107	

Pirâmide 108	

26. Implantação de bilhete único no sistema intermunicipal de 109	

transporte (MOB). 110	

27. Melhoria nas estradas de Rosário aos seus povoados para 111	

escoamento da produção agrícola. 112	

28. Transporte público via ferroviário ligando as comunidades 113	

quilombolas do município de Santa Rita aos outros municípios da 114	

região metropolitana. 115	

29. Projeto travessia segura, passarelas cobertas próximos a 116	

hospitais, faculdades, terminais rodoviários e vias de grande 117	

circulação. 118	

30. Uma ciclovia na zona rural do terminal do Cujupe a 119	

Arenhengaua, do Binezinho ao Mangueral; 120	

31. Requalificação da ma 203/ 204, ciclovias (sinalização), 121	

iluminação de ônibus; 122	

32. Construção de uma ciclovia ligando Rosário a Bacabeira; 123	

33. A construção de 1 (uma) ciclovia na avenida Tancredo Neves, 124	

que liga São Luís e São José de Ribamar por via Socorrão II e 125	

Jardim Tropical; 126	

34. Pista de ciclismo ás margens da BR 135, rodovia que 127	

contemple todo o intervalo habitado; 128	

4.	TURISMO	129	
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1. Curso de qualificação (capacitação) para os profissionais da área 130	

de turismo da RGMSL; 131	

2. Divulgação das manifestações  culturais dos municípios da RGMSL; 132	

3. Roterização turística: criação e estruturação de roteiros turísticos na 133	

RGMSL; 134	

4. Calendário culturalintegrado que contemple manisfestações 135	

culturais (festividades) e gastronomia dos municípios da RGMSL; 136	

5. Sinalização turística; 137	

6. Formalizar comércio e similiar que atuam com o segmento turístico 138	

na RGMSL; 139	

7. Criação de centro cultural regional como forma valorizar o artesanto 140	

local (comercialização); 141	

8. Regionalização; 142	

9. Transporte integrado de acesso aos pontos turísticos dos 143	

municípios da RGMSL; 144	

10. Criação de CAT (centro de atendimento ao turista) no 145	

município de Rosário (antiga estação ferroviária), no porto do 146	

Cujupe e na ponta da espera; 147	

11. Melhoria de acesso aos pontos turísticos dos municípios da 148	

RGMSL; 149	

12. Criação de museu que atenda a especificidade de cada 150	

município da RGMSL; 151	

13. Construção de pier para atracar os barcos em São José de 152	

Ribamar e Santa Rita; 153	

14. Criação de batalhão turístico (policiamento específico para 154	

atuar no segmento do turismo); 155	

15. Melhoria dos equipamentos turísticos dos municípios da 156	

RGMSL; 157	

16. Criação de 13 circos da cidade nos municípios da RGMSL 158	

como forma ressocialização dos indivíduos que se encontram em 159	

estado de vulnerabilidade e detentos; 160	

17. Pesquisa de demanda (observatório)para avaliar o perfil 161	

socieconômico da demanda turística dos municípios da RGMSL; 162	

18. Valorização dos pontos turísticos dos municípios da RGMSL; 163	
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19. Revitalização dos boxes da rodoviária de Rosário para 164	

exposição e venda do artesanato local; 165	

20. Estruturar, sinalizar e divulgar os resquícios do engenho e da 166	

imagem de Nossa Senhora da Conceição (com mais de 1,80m) na 167	

comunidade de Periz de Cima (Bacabeira); 168	

21. Construção de santuário das almas claudianas como forma de 169	

incentivar o turismo religioso no município de Icatu. 170	

5.	EDUCAÇÃO	171	

 172	

1. A obrigatoriedade do seletivo para gestores escolares nos 173	

municípios da região metropolitana, com eleição sendo etapa obrigatória 174	

no processo de seleção;  175	

2. Acessibilidade dos prédios públicos e implantação de programas de 176	

atendimento ás pessoas com necessidades especiais; 177	

3. Acessibilidade/ adequação escolas p/ atender alunos com 178	

necessidades especiais; 179	

4. Acesso a eventos culturais e históricos.   "áreas de lazer 180	

principalmente na zona rural"; 181	

5. Aquisição de material mobiliário, pedagógico e tecnológico para as 182	

escolas das redes municipais; 183	

6. Aquisição de transporte para alunos da educação especial. 184	

7. Criação de Biblioteca Pública; 185	

8. Centro educacional de ensino com flexibilidade de horários que 186	

favoreçam aos jovens e adultos que não tiveram acesso na idade certa; 187	

9. Conselho Metropolitano de Educação; 188	

10. Construção de centros educacionais de artes cênicas; 189	

11. Construção de creches com infra estrutura; 190	

12. Construção de duas escolas com 12 salas para educação infantil e 191	

ensino fundamental; 192	

13. Construção de escolas municipais para o nível fundamental, 193	

principalmente da zona rural; 194	

14. Construção de Escolas Polos; 195	

15. Construção de um centro de treinamento para iniciação desportiva; 196	
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16. Construção de um polo de ensino superior; 197	

17. Construção de uma escola com doze salas e quadra coberta com 198	

palco para atividades culturais; 199	

18. Criação de um polo de graduação para atender os alunos e 200	

professores da região metropolitana entre os municípios que compõem a 201	

região; 202	

19. Criação de creches, incentivo as já existentes e força-tarefa para 203	

auxiliar e agilizar a entrega de documentação exigida; 204	

20. Criação de escola de músicas; 205	

21. Criação de escola técnica; 206	

22. Criação de ginásio poliesportivo / criação de polos de pós- 207	

graduação latu-senso; 208	

23. Criação de prédio que atenda as necessidades de crianças normais 209	

e portadoras de necessidades educacionais especiais e que seja inserido 210	

profissionais capacitados; 211	

24. Criação de ronda escolar metropolitana; 212	

25. Criação de uma universidade aberta a todos  centralizada na região 213	

do Munim; 214	

26. Escolas de tempo integral em todas as cidades da RGMSL; 215	

27. Extenção da oferta de carteiras estudantil para os alunos das 216	

demais cidades da região metropolitana; 217	

28. Fomento a prática desportiva e cultural de acordo com a realidade 218	

de cada município; 219	

29. Formação continuada em relação étnicos raciais e quilombolas e 220	

em educação inclusiva; 221	

30. Formação específica para professores se capacitarem para 222	

identificar alunos com dislexia em nossas salas de aula; 223	

31. Fortalecimento da educação especial para o atendimento das 224	

especificidades dos alunos com deficiência das redes municipais; 225	

32. Fortalecimento das políticas públicas no enfrentamento da violência 226	

e drogas; 227	

33. Gratuidade do transporte coletivo para alunos da rede pública com 228	

carteira de identificação; 229	

34. Implantação de laboratórios de ciências nas escolas municipais; 230	
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35. Implantação de um campus da UEMA; 231	

36. Implantação de um centro de qualificação especializada para áreas 232	

afins da educação escolar; 233	

37. Implantação de um sistema de avaliação unificado; 234	

38. Implantação e aquisição de equipamentos de informática para 235	

criação de laboratórios nas escolas da rede municipal; 236	

39. Implantação e criação de polos de educação superior (E A D ou 237	

presencial); 238	

40. Implantar centro de atendimento laboratorial equipado, estruturado 239	

para atender a demanda metropolitana; 240	

41. Implementação de política de formação continuada; 241	

42. Inserção do adolescente jovem em cumprimento de medidas socio-242	

adotivas nas modalidades de ensino (EJA, médio, profissionalizantes); 243	

43. Instituição da escola de música, por meio do projeto musicalidade 244	

na escola, com aquisição de instrumentos musicais variados, visando 245	

aperfeiçoamento e preparo de jovens e adolescentes no desenvolvimento 246	

cultural; 247	

44. Integração das instituições de nível superior privadas e públicas 248	

para qualificar os profissionais e alunos da educação da rede pública; 249	

45. Introdução de um polo da uema, para cursos superiores e técnicos; 250	

46. Introdução do polo da Universidade aberta do Brasil, na região do 251	

Munim; 252	

47. Pólo Universitário; 253	

48. Promover cursos preparatórios para todos os profissionais da 254	

educação; 255	

49. Realizar convênio com IES para oferta de cursos de graduação e 256	

pós graduação nas áreas deficitárias no Município; 257	

50. Segurança, alimentação mais saudável na alimentação escolar; 258	

51. Substituição de todas as escolas de taipa por  escolas de alvenaria; 259	

52. Um polo educacional a nível técnico, na perspectiva de atender a 260	

demanda dos municípios que façam parte da região metropolitana. 261	


