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Não é exagero dizer que a
administração do Madeira foi um marco na

história de Imperatriz. E isso pode ser provado e
comprovado  com fatos e números à vista,  e à
disposição de todos. Basta dizer que em 2008
Madeira encontrou  um PIB  (Produto Interno

Bruto), que 
significa a soma de todas as riquezas

produzidas   pelo município,   de pouco mais de
doi bilhões de reais,  e   ao final

do segundo seu segundo mandato entregou
uma Imperatriz com quase sete  bilhões

de reais.

Marco histórico 



E o que houve para que
isso

ocorresse? 
Foco e muito trabalho. Ele

havia prometido destravar Imperatriz,  e
assim  o fez ao pôr em prática um

arrojado programa para a atração de
grandes empresas.



Foi atrás 
Mais do que criar uma Lei de

Incentivo econômico,  ele foi atrás.  A começar
pela Suzano,  que já estava pronta  para  se

instalar em outro município.  

Madeira foi a São Paulo conversar com a direção
da empresa e apresentou as  vantagens

dela  se instalar em Imperatriz



Resultado
disso?

A cidade conseguiu enfrentar
a crise.  Na sequência  outros grandes

 grupos econômicos foram se
estabelecendo   consolidando Imperatriz

como grande polo
industrial do Brasil.



É só comparar 

“O Madeira ajudou a
desenvolver Imperatriz” 

Juranei, "irmão da
panelada"  



A cidade ficou  mais pobre!

A economia da cidade encolheu.  Madeira
entregou a cidade com um PIB de quase sete

bilhões e hoje, de acordo com o IBGE, o PIB está 
na casa  dos   cinco bilhões de reais.

E hoje ?



A cidade precisa voltar a
respirar prosperidade, e  isso vai
acontecer de novo com a volta
do Madeira para a Prefeitura.



Quando assumiu a Prefeitura em 2008, o
Madeira não ficou olhando para o retrovisor

para justificar  falta de ação. 

 Partiu pra cima para resolver problemas de
 dez, 20, 30 e até de 50 anos que ninguém tinha

enfrentado até  então.

Os exemplos são muitos

Olhando para frente



Mais do que atacar históricos
problemas de infraestrutura, como a

drenagem da Dorgival Pinheiro, no centro
da cidade, e a emblemática Grota José de
Alencar, na região do grande Santa Rita ,

 o Madeira  enfrentou  o problema da falta
de  moradia popular.

Nove mil moradias 



O Madeira foi diversas vezes
a Brasília e conseguiu nove mil moradias

populares para quem não tinha. Entregou
seis mil, distribuídas nos residenciais Itamar

Guará, Teotônio Vilela,
Sebastião Regis, Dom Gregory, Jurivê Macedo. 

E ainda deixou iniciado o
Canto da Serra, que o atual gestão ainda não

entregou.
Nessa conta nem entra o JK ,

com mais de mil casas,  que ficou já com  a
documentação encaminhada.



Regularização
fundiária 

Um problema existente desde
o início de Imperatriz foi  encarado de

frente,   e resolvido.  

Prometeu e fez! 
 O Madeira comandou  o maior programa

de regularização fundiária
realizado na cidade. Milhares de casas

foram regularizadas. E hoje
verdadeiramente muitas famílias podem
bater a mão do peito e dizer, “ essa casa

é minha”.



O Programa de  regularização fundiária do
município de Imperatriz  fez tanto sucesso,

que serviu de modelo para  São José de
Ribamar, município da região da Ilha de São

Luís,  que também criou uma
Secretaria  para cuidar do  problema.

Programa
Modelo



O prefeito que mais
construiu e reformou
escolas foi o Madeira



O Madeira entrou para a
história como o prefeito que mais construiu e

reformou escolas. 
 Foram 21 novas 

unidades escolares. 
Também fez  mais de 40 reformas de escolas,

quadras e ginásios.  Alguns  levantados do
zero, como os do Conjunto

Vitória e do Ouro Verde.



Madeira cuidou da educação não só com
a construção de escolas.  Numa ação
inédita distribuiu fardamento  escolar

para 45 mil alunos.  

Fardamento escolar
para 45 mil alunos 



 Na gestão dele  pela primeira vez na
história da cidade as  crianças da

pré-escola receberam  livro didático.
 A merenda era de qualidade e

o aluno comia bem e, se quisesse, 
 podia até repetir o prato.

Livro didático para as
crianças



Formação de
Professores 

A formação continuada do
professor era uma preocupação. Grandes
congressos educacionais foram realizados

com a presença de  renomados
especialistas.



Melhoria nos  índices da educação    

Em  2009  48 escolas da rede municipal 
 superaram os índices, e seis se igualaram ao

percentual previsto pelo IDEB



Meninos em situação de
rua sumiram 

 Antes do Madeira a presença de meninos em 
 situação de rua era comum na cidade. Eles

tomavam conta do centro 
onde consumiam  drogas e promoviam pequenos   

delitos.  

Com o funcionamento pleno dos programas
sociais esses

garotos foram retirados das ruas  e
assistidos pela Secretaria do Desenvolvimento

Social.



Gestão Madeira foi
duas vezes Selo 

 Unicef

Todos os  programas
funcionavam a contento,  a ponto da

gestão ter sido contemplada com o SELO
UNICEF  (2013- 2016)  duas vezes. Tal 

 reconhecimento
assinado pelo Fundo da Nacões Unidas para a

Infância, vinculado à ONU-
Organização das Nações Unidasas.



Fartura no campo

Na gestão Madeira o pequeno agricultor familiar
tinha vez. Recebia semente e toda assistência

técnica para produzir,  e o município ainda
comprava a produção para as escolas e o

Socorrão

.   

Foi um tempo de muita fartura no campo , e
dinheiro no bolso do pequeno produtor.

Um  tempo que vai voltar 



Cultura  presente

As festas populares,
como o Carnaval,  Juninas e o

aniversário da Cidade,  tinham 
o devido incentivo.  A Prefeitura,

por meio da Fundação Cultural, não
deixava nenhuma data, dessas

especiais, passar em branco. Grandes
nomes da música popular brasileira

foram recebidos
pelo Madeira



Arte e cidadania

Tinha ainda o Arte e Cidadania nas Escolas,
programa de

incentivo à leitura e às artes, que contemplou
milhares de alunos, e os

concursos de fotografia e artes plásticas, que
desapareceram depois que o Madeira saiu da

Prefeitura.



Quando assumiu em 2008 a Prefeitura de
Imperatriz  o Madeira já encontrou os 

agentes de trânsito, mas eles  não tinham
carreira regulamentada.  Isso afetava a
qualidade do serviço.  O Madeira criou

oficialmente a carreira de agente de trânsito
com reflexos direto na melhoria salarial e na

melhoria da  prestação do   serviço.

Carreira



A Carreira de
agente de
endemia, também,   
só passou a existir
de direito na
gestão do Madeira 



Mobilidade urbana

A gestão Madeira investiu muito na
sinalização vertical e

horizontal  da cidade.  



 
De pouco mais de dez conjuntos

semafóricos quando chegou à
Prefeitura,

Madeira  ampliou  esse número  para
quase uma centena .  

Medida  que ajudou a melhorar a
segurança no trânsito da

cidade.



Novos corredores de
trânsito criados

Com a melhoria da situação das ruas da
cidade foram criados dezenas de  novos

corredores de
trânsito. A mobilidade urbana da cidade

avançou muito por causa disso.
(Rua da Assembleia , na Vila Lobão,

antes e depois)



O bairro  Maranhão Novo
foi totalmente
transformado 



Avenida Jacob, nova cara 
A  Avenida Jacob,  que interliga a Avenida
Pedro Neiva de Santana com a Br-010, 

 só ganhou importância depois da gestão
Madeira 



O Madeira fez muito
asfalto 



O Madeira fez  250 
quilômetros de asfalto,  e

asfalto de qualidade

A Rua Santa Tereza foi transformada numa  bela
avenida, que começa na XV de Novembro,  passa
pelo Bairro Três Poderes,  e  temina na BR-010



Saúde da população, valorização dos imóveis
e melhoria na autoestima dos moradores do

setor. Um problema histórico foi resolvido
pelo Madeira prefeito: o saneamento  e

pavimentação da Grota José de Alencar,  no
bairro Bonsucesso.

Grota José de Alencar, 
 um marco do saneamento básico



Importante corredor de trânsito, a 
 Rua H foi drenada e asfaltada , 

O cantor Deive Campos,  morador da  rua  H 
 esperou por anos pela chegada do benefício



Foram criados trinta (30)
novos  leitos de UTI, entre eles sete

infantis, que ajudaram  a salvar centenas
de vidas

A saúde melhorou muito na
gestão Madeira 



Unidades dos bairros Bom Jesus e
Camaçari foram totalmente reformadas  e

entregues pelo  Madeira e  a Dra
Conceição

A saúde melhorou muito na
gestão Madeira 

A cidade ganhou novos 
postos de saúde



Foi na gestão do Madeira que em convênio com
o Hospital do Amor,  de Barretos e a   Vale,  que

Imperatriz ganhou um moderno ônibus
equipado para o tratamento do câncer.

A saúde melhorou muito na
gestão Madeira 



Samu 

Destaque também
para o Samu. O órgão   Ganhou novas viaturas.

O Madeira ampliou
e melhorou o serviço 

De acordo equipe do
Ministro da Saúde da época ,  o  SAMU de Imperatriz

foi classificado como um
dos melhores do Brasil.



"Meu compromisso com a
saúde é inalienável "  

Sebastião Madeira 



O que vem por ai   

O Madeira é a representação do político 
 experiente com ideias novas.  Sabe o que
fez para que Imperatriz destravasse  e o

que precisa ser feito para que a cidade volte
a prosperar. Político de metas. Planeja e
faz.  Já provou isso quando governou a

cidade.
Conhece os caminhos de Brasília, fator

importante para quem  administra  uma
cidade da dimensão de Imperatriz.

O que vem por ai é muita dedicação, muito
trabalho e muitas melhorias para a

"princesa  da região tocantina"



O que vem por ai   

O que vem por ai é muita dedicação, muito
trabalho e muitas melhorias para a

"princesa  da região tocantina"

O Madeira é aliado do senador Roberto
Rocha, um dos mais influentes senadores

do Brasil, e principal aliado do Governo
Federal no Maranhão. O parlamentar   já
garantiu que o "Madeira Prefeito"   terá 

 seu total apoio em Brasília para  conseguir
o que precisar e Imperatriz  voltar a crescer

e  a se desenvolver. 



Siga o Madeira pelas
redes sociais

Instagram 
@sebastiaomadeiraitz

Twitter 
@madeiraitz

facebook
sebastiao.madeira.710



Projeto e execução
#teammadeira 


