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1 – Introdução 
 
Ser candidato a prefeito de Coroatá sempre será um desafio. Este projeto 
não é pautado só por determinação, mas também pelo apoio da classe 
política, pela vontade popular e pela trajetória que herdei do meu pai, de 
ajudar a construir uma cidade mais humana. Quero trabalhar para 
identidade da Coroatá humana, participativa, inovadora. Está na hora de um 
novo ciclo. 
 
As cidades bem sucedidas são aquelas que resolvem seus problemas com 
determinação, conhecem suas potencialidades e enfrentam seus desafios 
com ousadia. Esta é a história de Coroatá no passado e precisa voltar a ser 
a mesma no presente. Apresentam-se neste documento as propostas do 
candidato a Prefeito o Sr. Luís Mendes Ferreira Filho do Município de 
Coroatá – MA, pela Coligação Coroatá quer Mudança. 
  
Sabemos que atualmente nosso planeta está em risco por causa do 
aquecimento global. Sendo assim, os governantes têm um desafio pela 
frente: gerar emprego e renda, porém de forma ambientalmente sustentável. 
A Campanha eleitoral é o melhor momento para discutir o futuro da nossa 
cidade e do nosso povo.  
 
“Cada Município tem sua própria personalidade, fruto da sua história, da 
capacidade de gestão de seus governantes e do caráter dos seus cidadãos, 
contudo, para crescer de forma harmônica e sustentável, temos que ser 
capazes de imaginar, todos juntos, como desejamos que fosse nossa cidade 
do futuro”. 
 
A cidade que queremos é uma cidade que norteia pelos princípios do 
desenvolvimento sustentável, através de planejamento de gestão 
interdisciplinar integrado, onde é promovida uma sociedade 
economicamente, socialmente e ambientalmente sustentável. Nós 
buscamos uma melhoria de qualidade de vida das pessoas de Coroatá 
promovendo as condições para o desenvolvimento justo e ético para esta e 
futuras gerações, buscando oferecer a todos as oportunidades e serviços 
básicos para a vida digna, e preservando o patrimônio natural e cultural da 
nossa cidade. 
 

 
 



 
2 – Diretrizes Gerais de Governo 
 
Redirecionar o sentido da politica em Coroatá, lembrando aos cidadãos 
Coroataenses que os representantes políticos, bem como o próprio nome 
diz, devem representar o interesse da coletividade. Porém, para que isso 
aconteça, cada Coroataense tem o dever de participar efetivamente da vida 
política da cidade de Coroatá, fazendo críticas, mas também dando 
sugestões de novos projetos que visem ao bem da sociedade;  
 
Reforçar os pilares da educação, valorizando os nossos mestres, que são 
nossos professores, e promovendo a integração entre pais e mestres, 
lembrando que a responsabilidade pela educação de nossa geração futura, 
ou seja as nossas crianças, não é tarefa somente dos professores, mas 
também é primordial que os pais façam parte da evolução pedagógica de 
seus filhos;  
Promover a inclusão social, oferecendo alternativas viáveis e estimulantes 
àqueles que estão vivendo à margem da sociedade.  
Valorizar a terceira idade, oferecendo programas de atividades físicas 
assistida por profissionais da saúde que resultem em melhoria na qualidade 
de vida dessa faixa etária;  
Aproveitar o potencial que a cidade oferece, definindo suas vocações, e 
aplicando os recursos em projetos viáveis, que promovam a 
sustentabilidade econômica, social e ambiental. 
 

2.2 – Administração  
 
Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e 
Salários; 
Garantir ampla participação popular na formulação e acompanhamento das 
políticas públicas; 
 
Praticar a ética e combater a corrupção por meio de auditorias estratégicas 
e controle interno, dentre outras práticas; 
 
Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do 
planejamento estratégico participativo e do conceito de Cidade Inteligente; 
 
Aperfeiçoar a regulação e o monitoramento dos serviços públicos, inclusive 
os terceirizados, de forma transparente e com a participação da cidadania; 
 
 



Publicar e dar transparência aos contratos de serviços terceirizados; 
 
Desenvolver um processo de planejamento urbano sustentável que integre 
efetivamente as ações dos diversos órgãos da prefeitura; 
 
Distribuir de forma mais homogênea em todo o espaço urbano os serviços 
públicos e os privados, os empregos e os espaços para a cultura, o esporte 
e o lazer; 
 
Avaliar as concessões e as permissões estabelecidas pela prefeitura; 
 
Desenvolver ações com o Governo Federal e Estadual para aumentar o 
repasse de recursos voluntários; 
 
Realização de audiências públicas, para discussão das melhorias para os 
bairros e para as comunidades;  
 
Implementar as ações dos instrumentos de gestão municipal: Plano Diretor, 
Planejamento Participativo, Lei Orçamentaria Anual, Lei de Diretrizes 
Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal; 
 
Programa de Estágio no serviço público municipal;  
 
Estabelecer Parcerias com: SENAI, CAIXA, SEBRAE, SENAC, BNDES.  
 
Reestruturar a Administração Municipal, tornando-a moderna, ágil e 
eficiente.  
 
Valorizar o funcionário público Municipal, oferecendo cursos de capacitação 
e atualização profissional; 
 
Realocação de cargos, identificando o potencial de cada servidor; 
 
Melhoria nos salários; 
 
Criar as condições necessárias e buscar investimentos que resultem na 
geração de emprego e renda (indústrias, prestadores de serviços, etc.); 
 
Prestigiar o comércio local, setor importante, tanto nas compras municipais, 
quanto no estímulo ao fortalecimento.  
 
Buscar recursos do programa Minha Casa Minha Vida e garantir casas à 
população carente de Coroatá.  



 
Criar procedimentos na Administração Municipal, eliminando desperdícios 
em todos os setores sendo um exemplo de redução de consumo e 
reaproveitamento de materiais. 
 
Criar o programa regularização fundiária urbana e rural 
 

3.0 – Ação Social  
 

Estruturação da Secretaria Municipal de Assistência Social com 
formalização de áreas essenciais de Proteção Social Básica, Proteção 
Social Especial, com subdivisão de média e alta complexidade e a área de 
Gestão do SUAS com competência de Vigilância Socioassistencial; 
 
Adequar a legislação do município a legislação do SUAS; 
 
Criação de Ouvidoria no Órgão Gestor da Política de Assistência Social no 
sentido de avaliar os padrões de qualidade dos serviços socioassistenciais 
ofertados à população usuária; 
 
Ampliação do número de Centros de Referência de Assistência Social e 
Equipes Volantes para a melhoria do atendimento às famílias de territórios 
de difícil acesso aos serviços socioassistenciais intensificando ações de 
busca ativa respondendo ao compromisso do estado de ir aonde as pessoas 
em situação de extrema pobreza   estão para incluí-las em ações do poder 
publico; 
 
Aquisição de espaços próprios para as unidades de serviços e melhorias 
nas estruturas existentes, promovendo adaptações e dotando-os de 
espaços com condições para o atendimento qualificado e humanizado; 
 
Aquisição de veículos para deslocamento das equipes de trabalho;  
 
Expansão dos serviços socioassistenciais voltados para os adolescentes e 
jovens de maneira a contribuir para o protagonismo juvenil;  
 
Implantação do Centro de Convivência para idosos com a finalidade de 
desenvolver atividades socioeducativas, recreativas, culturais e de lazer que 
possibilitem às pessoas da terceira idade viverem de forma saudável e 
ativamente; 
 



Implantação de uma instituição de longa permanência para o acolhimento 
de idosos (as) que vivem em situação de abandono e/ou maus tratos; 
 
Implantação de Unidade de Acolhimento (Residência Inclusiva) para 
pessoas com deficiência, com rompimento de vínculos familiares; 
 
Ampliação das ações de capacitação e qualificação profissional, 
prioritariamente para as famílias do programa bolsa família e pessoas com 
deficiência, objetivando a inserção no mercado de trabalho e a geração de 
renda para garantir autonomia financeira e a construção da cidadania; 
 
Reestruturação da Casa dos Conselhos Municipais e Conselho Tutelar no 
sentido de contribuir para o fortalecimento dos órgãos de controle social e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente; 
 
Desenvolver ações que contribuam para o fortalecimento dos órgãos de 
controle social, estimulando cada vez mais a participação efetiva de 
representantes da sociedade civil organizada, bem como dos grupos de 
usuários dos serviços, programas e projetos socioassistenciais para 
representação junto ao conselho de assistência social; 
 
Promoção de concurso público para os profissionais e trabalhadores que 
atuam na área da assistência social, com a implantação do Plano de Cargos, 
Carreira e Salários (PCCS); 
 
Implantação do Plano Municipal de Capacitação dos Trabalhadores, 
Gestores e Conselheiros da área da assistência social de forma sistemática 
e continuada; 
 
Adequação dos prédios da administração pública municipal de forma a 
garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência respeitando o direito 
básico de ir e vir; 
 
Promoção de fóruns, seminários, encontros, conferências e reuniões 
ampliadas para discussão dos problemas sociais que afetam o município, 
como exploração do trabalho infanto-juvenil, abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes, diversas formas de violência contra a mulher, a 
pessoa idosa e a pessoa com deficiência, o uso de substâncias psicoativas, 
trabalho escravo, entre outros; 
 
Ampliação da cobertura de atendimento as pessoas idosas e com 
deficiência que atendem aos critérios, para acesso ao BPC; 
 



Articulação com órgãos de intermediação de mão de obra para inclusão no 
mercado de trabalho de usuários que concluíram cursos do PRONATEC. 
 

4.0 – Esporte  
 
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade 
física voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as 
faixas etárias e gêneros; 
 
Aumentar as opções de lazer através do esporte com a disponibilização de 
quadras desportivas, áreas para esportes radicais, campos de futebol, 
ciclovias, dentre outras; 
 
Assegurar ampla participação dos portadores de necessidades especiais e 
garantir equipamentos adequados; 
 
Modernizar o estádio municipal; 
 
Estimular e apoiar a realização e torneios, competições e a prática de 
atividades esportivas, culturais e de lazer; 
 
Valorizar o esporte Comunitário como fenômeno social;  
 
Valorizar o esporte estudantil como formador do individuo-cidadão, apoiar 
as escolas na realização de jogos; 
 
Adquirir material esportivo para distribuição gratuita para incentivar o 
esporte amador;  
 
Reunir os grandes atletas, nas mais variadas modalidades e reestruturar o 
esporte em Coroatá, criando escolinhas de diversas modalidades de 
esporte; 
 
Construir campos com arquibancadas nos bairros;  
 
Fortalecer as práticas esportivas existentes e implantar as ainda não 
existentes;  
 
Revitalizar o campeonato Coroataense; 
 
Construir um Ginásio Poliesportivo no Bairro Tresidela. 
 



Realizar os Jogos Estudantis de Coroatá para as pessoas Portadoras de 
Necessidades Especiais 
 
Criar a Semana Esportiva Cultural 
 

5.0 – Obras e Serviços Públicos  
 
Buscar parceira junto ao Estado para asfaltar toda cidade com o programa 
Mais asfalto; 
 
Calçamento e pavimentação das ruas periféricas;  
 
Construção de um canal de escoamento das águas provenientes das 
chuvas para evitar enchentes e alagamentos;  
 
Revitalização das praças nos bairros;  
 
Melhorar a iluminação pública nos bairros;  
 
Aquisição de maquinas para construção e manutenção das estradas 
vicinais;  
 
Reforma das pontes que ligam a sede aos principais povoados do município;  
 
Melhorar e ampliar os serviços de pavimentação, restauração e sinalização 
facilitando as condições de trafegabilidade;  
 
Dar destinação adequada aos resíduos sólidos (lixo) urbanos e rurais;  
Incentivar a coleta seletiva do lixo, por meios de cooperativas visando à 
geração de renda; 
 
Firmar parcerias com a CAEMA, para que possa melhorar a distribuição de 
água potável a todos os bairros; 
 
Construir e ampliar unidades sanitárias para atendimento à população de 
baixa renda; 
 
Buscar recursos junto ao Governo Federal para construção de 2 mil casas 
populares pelo programa minha casa minha vida 
 

 
 



6.0 – Agricultura e Meio Ambiente 
 
Fazer com que a Secretaria de Agricultura seja eficiente e funcione a 
contento é necessário que tenhamos uma equipe de profissionais 
competentes e comprometidos com a implantação e execução de políticas 
públicas voltadas para o setor; 
 
Estruturar a secretária com agrônomos, técnicos agrícolas, veterinários, 
zootécnicos, etc.. 
 
Reimplantar os programas de comercialização PAA-CONAB e PAA-Estado 
e buscarmos sua ampliação para que os agricultores garantam sua renda 
mínima familiar. 
 
Garantir que a merenda escolar e a alimentação dos hospitais municipais, 
abrigos, creches, entidades sócio-assistenciais adquiram da produção 
agrícola da agricultura familiar, através dos programas de comercialização 
PAA e PNAE; 
 
Implantação da FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE COROATÀ, uma vez 
por semana, em local fixo pré-estabelecido onde o pequeno agricultor 
poderá comercializar sua produção; 
 
Colocar, tantos quantos sejam necessários, caminhões, para transportar a 
produção. Essa é a forma humana de prezar o cidadão da zona rural como 
cidadão; 
 
Criar o cinturão verde onde todas as famílias serão contempladas com a 
implantação de projetos que motive a produção de verduras, frutas, peixes, 
aves, suínos e caprinos, todos com assistência técnica; 
 
Implantação do PAA Leite, em parceria com o Governo do Estado, e, através 
dele fazermos a distribuição para famílias em condições de insegurança 
alimentar; 
 
Dar condições de funcionamento e desenvolvimento aos mercados públicos 
e ao matadouro público municipal; 
 
Buscar parceria com o governo federal, através da CODEVASF, onde 
implantaremos as ‘Rotas Prioritárias” na avicultura, apicultura, suinocultura, 
caprinocultura, pequenas fábricas agregando valor à produção, gerando 
emprego e aumentando a renda; 
 



Programa mais sementes; 
   
Implementar programas de qualificação da mão-de-obra jovem rural 
adequando às necessidades e potencialidades de cada região do Município;  
 
Incentivar a criação de hortas comunitárias;  
 
Criar parcerias para a melhoria das práticas agrícolas;  
 
Capturar programas para beneficiamento da agricultura familiar;  
 
Incentivar a produção de alimentos orgânicos com a criação do selo verde;  
 
Dinamizar novas oportunidades agroindustriais, principalmente na 
apicultura, cultivo de milho, feijão, arroz, mandioca dentre outros; 
 
Fortalecer a piscicultura em nosso município através da implantação de 
açudes nos principais povoados e assessoria técnica;  
 
Incentivar o beneficiamento do babaçu, buscando parcerias para 
escoamento da produção e qualificando a mão-de-obra; 
 
Centro de Qualificação da mão-de-obra local;  
 
Identificar, restaurar, conservar e incentivar a conservação de áreas de 
nascentes, incluindo essas áreas na regulamentação da Reserva Particular 
de Patrimônio Natural Municipal; 
 
Estabelecer critérios e implantar sistemas de controle da contaminação do 
freático; 
 
Monitorar e tornar público o volume e a qualidade da água profunda retirada 
em Coroatá; 
 
Reestruturar e equipar o Instituto de Meio Ambiente dando-lhe condições de 
trabalho para fiscalizar e orientar;  
 
Reflorestamento das ruas de Coroatá, margens do rio Itapecuru e a 
revitalização e arborização das praças;  
 
Investimento em um viveiro de mudas para suprir as necessidades da 
cidade e região;  
 



Criar um programa de certificação das empresas ecologicamente 
responsável;  
 
Incentivar a produção de alimentos orgânicos; 
 
Aumentar a fiscalização de combate ao desmatamento, à extração de 
madeira ilegal e à exploração indevida do solo.  
 

7.0 – Segurança Pública 
 
Adotar um modelo de gestão integrada de segurança pública municipal com 
representantes da sociedade; 
 
Fortalecer a Guarda Municipal de Coroatá visando uma atuação mais efetiva 
e racional, com ênfase na preservação da vida e do patrimônio; 
 
Reestruturar o Departamento Municipal de Trânsito visando a uma atuação 
mais efetiva e racional, com ênfase na preservação da vida; 
 
Engajar os Conselhos Comunitários de Segurança e Tutelares nas ações 
preventivas de segurança; 
 
Promover a pesquisa e a inclusão das ciências aplicadas à redução da 
criminalidade, bem como interagir com a comunidade acadêmica para 
realizar estudos visando ao entendimento mais apurado do fenômeno da 
violência/criminalidade; 
 
Realizar pesquisa de vitimização objetivando estabelecer o diagnóstico do 
quadro da violência/criminalidade, bem como do nível de serviço prestado 
pela segurança pública; 
 
Adquirir motos e bicicletas para a guarda municipal para efetivar a ronda 
comunitária;  
 
Ampliar o sistema câmeras de segurança para o monitoramento 24 horas 
do centro comercial e áreas escolares de Coroatá;  
 
Aquisição de rádios de comunicação para guarda municipal;  
 
Construir as guaritas da guarda municipal em todas as saídas da cidade;  
 

 



8.0 – Cultura e Turismo  
 
Melhorias no morro do machado, barragem e ambientes de passeio;  
 
Construção do parque da cidade; 
 
Promover o conceito de “Bem Viver” no espaço urbano como perspectiva 
enriquecedora da sustentabilidade, dando ênfase para ações conjuntas 
entre o esporte, educação e a cultura; 
 
Promover políticas públicas articuladas e transversais para a proteção do 
patrimônio cultural e natural, reconhecendo-os como elo indispensável entre 
o passado, o futuro e o presente; 
 
Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural como 
indispensável para a convivência democrática, o respeito entre os cidadãos 
e a paz social; 
 
Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio 
material e imaterial das culturas que contribuíram para a formação da 
identidade cultural da cidade; 
 
Construir um centro cultural com dois espaços: Espaço para apresentações 
culturais e para o acervo histórico de Coroatá;  
 
Incentivo das festas populares locais (Carnaval, São João e outras);  
 
Centro de Apoio às manifestações culturais;  
 
Promoção de feiras de artesanato. 
 

9.0 – Educação  
 
Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão do Plano de 
Cargos e Salários; 
 
Fornecimento de fardamento escolar padronizado gratuito;  
 
Criação de um dia pedagógico para o professor de 1ª a 5ª séries e inserção 
de um professor para trabalhar o letramento no dia pedagógico; 
 



Discutir com a classe a jornada de trabalho objetivando dar mais qualidade 
no ensino;  
 
Rediscutir o modelo das oficinas pedagógicas;  
 
Desenvolver seminários pedagógicos para o corpo docente municipal;  
 
Criar o Programa de Formação Continuada para os funcionários de apoio 
administrativo;  
 
Implantar a formação permanente dos educadores, com troca de 
experiências entre eles;  
 
Reimplantar o programa de capacitação de informática dos educadores do 
ensino fundamental menor e maior; 
 
Atingir o IDEB propugnado pelo MEC, com ações e metas e objetivos;  
 
Desenvolver um currículo escolar para o futuro promovendo a inclusão 
digital, o ensino de idiomas e a informática; 
 
Dá continuidade à construção das creches; 
 
Promover a integração e a participação dos pais nas atividades escolares, 
de acordo com os temas transversais e leis vigentes da educação; 
 
Oferecer diversas modalidades esportivas na rede municipal de ensino, para 
que possamos identificar o potencial de cada aluno;  
 
Continuar a melhoria da rede física das escolas da zona rural e urbana, 
construir, reformar e ampliar;  
 
Propiciar aos nossos alunos uma merenda de qualidade;  
 
Capturar todos os programas e projetos do governo federal e estadual, para 
aplica-los na rede municipal de ensino; 
 
Ampliar os programas e projetos educacionais desenvolvidos na rede 
municipal de ensino; 
 
Reimplantar e ampliar o acesso à informática aos alunos da zona urbana e 
rural;  
 



Trocar a frota de ônibus velhos, por ônibus novos, para melhor atender os 
alunos da rede municipal de ensino; 
 
Firmar convênios e parcerias com instituições que possam oferecer cursos 
profissionalizantes para juventude; 
 
Apoiar e buscar a ampliação da oferta de cursos superiores por faculdades 
particulares e públicas; 
 
Promover a iniciação à ciência nas séries do fundamental para proporcionar 
um conhecimento prévio sobre disciplinas mais exigentes do ensino médio, 
como a física e a química; 
 
Atualização do PME – Plano Municipal de Ensino, participativo;  
 
Ampliar a oferta de cursos de Educação de Jovens e Adultos com 
Orientação Profissional (EJA), e o (PBA) Programa Brasil Alfabetizado, para 
reduzir o índice de analfabetismo e evasão escolar;  
 
Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com 
a sociedade civil e fortalecendo o conselho municipal de educação e dos 
conselhos escolares; 
 
Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos que gere 
uma taxa de alfabetização próxima a 100%; 
 
Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas 
pautadas no contínuo crescimento da qualidade, com garantia da oferta a 
todas as crianças de quatro a cinco anos; 
 
Implantar a educação integral através de escolas em tempo integral, contra 
turno ou via expansão da carga horária dos alunos, com uma forte 
articulação com as áreas do esporte, ciência e cultura; 
 
Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de 
Ensino, independente das suas condições sociais, econômicas, étnico-
raciais e culturais da população; 
 
Promover, no ambiente escolar, cursos que possam ensinar aos alunos e 
aos professores como salvar vidas, por exemplo: parada cardíaca, entre 
outros riscos de morte. 
 



Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas, com completo 
acervo de livros e acesso a internet; 
 
Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com 
necessidades educacionais especiais. 
 
Reabertura da biblioteca do CEEF; 
 
Reabertura da Escola do povoado Centro Novo; 
 
Reabertura da Escola do povoado km 09; 
 
Reabertura da Escola da Mariol; 
 
Recriar o calendário das festas e premiações da educação; 
 
Criação de um grupo de teatro dinâmico para fazermos apresentações nos 
bairros e interiores de nosso município;  
 

 
10 – Saúde 
 
Reabrir o HGM, Hospital Geral Municipal; 
 
Garantir e melhorar o acesso da população aos serviços de qualidade, com 
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de 
saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 
especializada; 
 
Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança 
com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade; 
 
Criar o Comitê Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas, Reinserção 
Social e Atenção ao Usuário; 
 
Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 
promoção e vigilância em saúde; 
 
Buscar recursos junto ao Governo Federal para construção de um hospital 
municipal que seja referência em nossa região; 
 



Melhorar o atendimento de assistência curativa e ampliar a promoção de 
saúde, através dos programas preventivos; 
 
Capacitar os servidores para o atendimento na rede de saúde, assegurando 
uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa 
da população;  
 
Valorizar o profissional da saúde;  
 
Capturar novos programas e ampliar os já existentes para melhorar o 
atendimento à população coroataense; 
 
Criar o Samu rural nos postos de saúde, Macaúba, Pau de Estopa e 
Bacabalzinho dos Vianas e Vila 7 de Setembro com uma viatura permanente 
nos Posto de Saúde; 
 
Melhorar a atenção básica a todos os postos de saúde, tendo em vista que 
o investimento nas coisas básicas é essencial para o paciente; 
 
Criação da Farmácia satélite em todos os postos de saúde, garantindo a 
assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 
  
Implantar um Centro de Especialidades médicas para realização de 
consultas e exames especializados para reduzir filas e o tempo de espera 
para os usuários;  

Elaborar o Projeto de expansão da Atenção Básica que tem por objetivo 
ampliar o número de unidades de saúde e equipes de Saúde da Família 
em áreas sem cobertura da Estratégia Saúde da Família no Município de 
Coroatá-MA;  

Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento 
domiciliar e dos agentes comunitários. 

Prioridade para atenção básica e preventiva.  

Valorização de todas as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo 
compromisso com os direitos do cidadão e a valorização dos diferentes 
sujeitos implicados no processo de produção de saúde (usuários, 
trabalhadores e gestores), com o estabelecimento de vínculos solidários e 
participação coletiva no processo de gestão e da atenção;  
 



Planejamento do método de trabalho por meio do Portal de Gestão e dos 
seus programas intersetoriais com maior destaque na Secretaria Municipal 
de Saúde- SEMUS de Coroatá, a partir de 2017;  
 
Transparência para a sociedade e para o controle social no SUS, onde os 
meios de divulgações podem auxiliar na compreensão da sociedade sobre 
o planejamento integrado de ações e financiamento;  

Instituir câmara técnica entre a secretaria municipal de saúde (SMS) e os 
hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos que atendem o Sistema Único 
de Saúde (SUS) no município; rever as contratualizações; com o intuito de 
fortalecer a parceria e ampliação dos números de leitos hospitalares na 
cidade;  

Atenção farmacêutica – melhorar a interface da assistência farmacêutica no 
município de Coroatá;  

Participação do Controle Social na agenda de planejamento da SMS, 
considerando ser atividade recente a ser priorizada na agenda dos 
conselheiros;  
 
Promover campanha permanente de valorização do SUS em Coroatá;  
 
Estruturação de áreas ainda não constituídas, como a Atenção às Pessoas 
com Deficiências, a Promoção da Saúde e as Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis (DANTs);  
 
Fortalecer a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 
visando à qualificação, atenção à saúde da população masculina com base 
nas linhas de cuidado específicas que resguardem a integralidade da 
atenção aos homens Coroataenses;  
 
Qualificar a Rede de Urgência e Emergência (Pronto Socorro e SAMU 192) 
no município de Coroatá;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melhorar o sistema de referência e contra referência e regulação de leitos 
do município de Coroatá;  
 
Fortalecer a Política de assistência a Materno infantil no Município de 
Coroatá;  
 
Fortalecer a Política de assistência a Criança e Adolescentes no Município 
de Coroatá; Elaborar o Plano Municipal de Enfrentamento às Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis do município de Coroatá;  
 
Fortalecer as ações de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes, 
dando-se ênfase a implantação do Projeto Vida em Duas Rodas, no 
município de Coroatá;  
 
Melhorar a vigilância a dengue e endemias emergentes (ZIika vírus e 
Chikungunya), bem como das doenças imunopreviníveis;  
 
Reduzir a incidência e prevalência de Hanseníase no município de Coroatá;  
 
Instituir o comitê intersetorial antidrogas relacionado à saúde;  

Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família de 
álcool e de outras drogas, que envolva atenção na área da saúde, educação, 
formação profissional, assistência jurídica e parceria com o terceiro setor 
como as comunidades terapêuticas.  

Desenvolver campanha educativa na rede educacional pública e privada, 
destinada a prevenção ao uso de álcool e drogas.  

Fortalecer a Política da Pessoa Idosa na área da educação, saúde, 
assistência social cultura e lazer para atendimento especializado, 
garantindo a atenção integral à saúde da pessoa idosa e ao envelhecimento 
ativo;  

 
 
 
 
 
 
 



11. Mulheres 
 
Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como 
condição do desenvolvimento do município; 
 
Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas 
as mulheres de Coroatá, observando as diferenças étnico-raciais, 
geracional, ou de qualquer outra; 
 
Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e 
contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços. 
 
Criar o Centro de Referência da Mulher 
 
Construir a Casa de Abrigo para as mulheres em situação de violação de 
direitos. 


