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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, 
vereador Lukas Paiva, Excelentíssimos Senhores Vereadores Municipais 

 

Com muita honra, com muita alegria e com imenso prazer estamos aqui neste 
momento histórico em cumprimento ao preceito constitucional de apresentar à esta 
Casa Legislativa e ao povo de nossa querida cidade, as intenções de nosso governo 
para o ano de 2017, afirmando desde já nossa confiança e esperança de que 
haveremos de ver dias melhores para que aqui habitam. 

Nossa intenção, durante a gestão, é voltar nosso olhar para frente, para o futuro, 
buscando soluções e elegendo ações que possam ser refletidas nas gerações 
futuras. O município de Ilhéus, que ao longo de sua história secular, sempre esteve 
na vanguarda do nosso Estado como liderança forte no sul da Bahia, na economia, 
cultura, história, turismo e nas suas belezas naturais, tem visto se afastar dessa 
posição ano após ano. Precisamos mudar isso! 

Para mudar esse panorama será necessário muita dedicação, compromisso, 
trabalho diuturno e a dedicação de todos: governantes e sociedade, discutindo no 
dia a dia, trabalhando com afinco e com um só objetivo: melhoria da qualidade de 
vida de todos os cidadãos! Precisamos transformar a realidade atual da nossa cidade 
e do nosso campo, precisamos ser uma cidade inclusiva e termos uma zona rural 
que possa fixar o homem no campo levando melhoria dos serviços essenciais, 
especialmente quanto a mobilidade pessoal e logística para escoamento da 
produção agrícola. 

Como todas as cidades do seu porte, Ilhéus também sofre com o crescimento 
desordenado, com o espraiamento da mancha urbana e uma ocupação forçada pela 
migração daqueles que buscam melhor oportunidade para suas vidas, acreditando 
que nas cidades maiores encontrarão essa chance. Falta-nos a capacidade de 
desenvolver de forma sustentável, com um planejamento onde o poder público 
possa oferecer condições dignas para o povo. 

Não precisamos crescer, ser maiores. Precisamos nos desenvolver, ser grandes! Ser 
grande não é apenas ser o maior, ser grande é viver melhor! Crescer e desenvolver 
são situações distintas. O crescimento com o inchaço da cidade, com ocupações 
subnormais, com agressão aos manguezais que circundam nossa cidade, com 
ocupações nas encostas, não é bom. O desenvolvimento sim, traz conforto, melhor 
ambiência e qualidade de vida para nossa gente. 

No ano que passou, durante o período eleitoral e também na fase pré-eleitoral, 
percorremos todo o município, cidade e campo, quando pudemos constatar a triste 
realidade por que passam pessoas que vivem enfrentando graves dificuldades no 
seu dia a dia. Essa realidade nos chocou, nos emocionou muitas vezes. A força 
dessa gente e a esperança que vimos no olhar de cada um, nos deu força para 
chegar até aqui. Não somos “salvadores da pátria”, temos certeza disso, porém, 
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sabemos do peso que recai sobre nós para devolvermos o melhor que pudermos, 
retribuindo o carinho e a confiança que recebemos. 

Ninguém pode administrar sem conhecer a realidade do território e do seu povo e 
isso só será possível com a prática de um diálogo constante, buscando sempre o 
melhor entendimento e com os olhos voltado para o coletivo, nunca para o 
individual, com ações sempre visando o bem público para que este não seja 
sobreposto pelo privado. 

A Lei Orgânica do Município de Ilhéus nos impõe trabalhar com metas, que deverão 
ser apresentadas nessa Casa até os cem primeiros dias do nosso governo. Sozinhos 
jamais alcançaremos metas. Convocamos aqui toda o povo de Ilhéus para que 
juntos busquemos atingir nossas metas visando sempre o melhor para todos. Temos 
certeza de que será possível, por isso, convém lembrar que meta não é limite e, se 
pensarmos todos no bem comum, não somente atingiremos essas metas mas 
podemos ultrapassá-las! 

Nesses primeiros trinta dias de exercício do mandato, temos reunido com nossa 
equipe, que não tem medido esforços para dar conta das demandas, na busca de 
encontrar soluções para os problemas cotidianos. Desta forma, apresentamos aqui 
as ações planejadas de cada unidade, com o objetivo de sempre buscar economia 
do erário, porém, sem perder a qualidade e eficiência dos serviços e aquisições para 
atendimento das reais necessidades. 

Como todos sabem, os órgãos de assessoramento e secretarias meios, trabalham 
conjuntamente para proporcionar as secretarias finalísticas condições de realizar as 
ações e projetos nas diversas áreas. 

Determinamos o levantamento, desde a instalação da Comissão de Transição, dos 
contratos de prestação de serviço continuado, bem como o relatório das obras em 
andamento, para que não houvesse solução de continuidade, entendendo ser um 
dever do nosso governo, respeitando o erário público. Reafirmo aqui que 
concluiremos todas as obras em andamento e as que estão contratadas e ainda não 
foram iniciadas. 

Para tanto, mesmo antes de assumirmos o mandato, estivemos em viagem as 
capitais baiana e brasileira, intervindo junto aos gestores, sobretudo na busca de 
prorrogação de prazos de convênios que se encerrariam no último dia do ano que 
passou. Como exemplo, citamos a obra da zona sul da cidade, no trecho que vai da 
cabeceira do aeroporto até o conjunto habitacional do CEPLUS. Outra situação mais 
ainda crítica é a obra do Habitar-Brasil no Teotônio Vilela, que estamos tentando 
solucionar, tentando evitar uma tomada de contas especial do projeto, o que 
obrigaria o município a devolver todo o montante de recursos aplicados, com a 
devida correção. 

Na secretaria de Administração, iniciamos o ano autorizando a realização do 
recadastramento dos servidores, para que possamos ter um levantamento 
atualizado. Essa questão será tratada com o devido respeito ao servidor, um dos 
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grandes patrimônios do município, com a busca de um diálogo permanente com as 
representações sindicais, de forma transparente e visando sempre o bem da 
coletividade. As imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal nos obrigam a estar 
atentos quanto aos índices ali previstos, cujos números serão apresentados nessa 
Casa, no final deste mês, referente ao último quadrimestre do exercício anterior. 

Além da relação com os servidores, a secretaria procede as licitações e contratos 
para aquisição de bens e serviços, cujos titulares tem se empenhado no 
desenvolvimento e melhoria dos serviços. 

Determinamos que seja elaborado um novo projeto para modernização 
administrativa, para que seja encaminhado a Caixa Econômica Federal, através do 
Programa de Modernização Administrativa e Tributária – PMAT, além de estudos 
junto com as demais secretarias, para que possamos diminuir o alto custo com 
aluguéis para funcionamento de diversas unidades municipais, podendo, com essa 
economia, investir em outros serviços que são essenciais para a população. 

A modernização significa eficiência e qualidade na prestação do serviço, satisfação 
para o servidor e para o cidadão, além de grande economia para os cofres públicos. 

Através do governo e ações institucionais manteremos permanente diálogo 
com a população e as instituições, visando sempre melhorar o entendimento entre 
governo e sociedade, na busca de soluções para os graves problemas cotidianos e 
estruturais. Essas ações serão sempre voltadas para que possamos governar com 
transparência e zelo com o interesse público. 

O desenvolvimento dos objetivos estabelecidos sem suporte jurídico seria 
ingênuo e danoso. Por isso, a nossa Procuradoria Geral exerce papel primordial na 
tutela dos princípios da Administração Pública, revestindo as ações governamentais 
de legalidade. A Procuradoria é o coração da prefeitura, porque filtra as pretensões 
do Poder Executivo exercendo controle social em âmbito interno, para garantir 
observância aos interesses verdadeiramente coletivos. Assim, um setor jurídico 
atuante representa o fortalecimento do poder que emana do povo. 

O Município de Ilhéus é o terceiro maior devedor trabalhista do país e o maior 
devedor do Estado. Pretende-se alteração dessa condição, e isso será possível com 
respeito aos direitos do cidadão e dos trabalhadores que servem à municipalidade. 
Evitando denegação do quanto previsto na legislação e adimplindo-se o que é 
realmente devido, o Município deixará esse degradante status de devedor. 

Com esse espírito de dispensar profunda atenção aos administrados e honrar o 
quadro de servidores que garantem funcionamento à máquina pública, a 
Procuradoria Geral tem se empenhado na desburocratização do trâmite de 
processos e demandas. Para isso, quer-se a unificação deste valoroso órgão e a 
modernização dos atendimentos e acompanhamentos processuais. Vamos buscar 
garantir maior eficiência ao fluxo administrativo dos procedimentos. Essas e outras 
metas já foram traçadas para suprir as deficiências e as falhas identificadas. 
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Na área fazendária temos que ter uma atenção especial. Num primeiro momento 
estamos procedendo um levantamento da situação fiscal, para que possamos, a 
partir das informações levantadas, traçar metas para atingirmos a melhor situação 
de ajuste fiscal possível. Não somente cortar despesas, mas, buscar o incremento 
de receitas, sem onerar o contribuinte. Como fazer? Com uma fiscalização eficiente, 
modernização dos nossos sistemas de controle e arrecadação. 

Urge a modernização do aparelho fiscal e arrecadador. Procederemos uma revisão 
do Código Tributário, para que a cobrança dos tributos municipais seja justa, aliada 
a uma campanha para que os contribuintes exerçam sua cidadania com o 
pagamento do devido ao erário. Em contrapartida temos que oferecer uma 
eficiência e excelência na oferta dos serviços prestados. 

É imperativo que se proceda imediatamente um recadastramento imobiliário na 
Secretaria da Fazenda. A cidade cresceu a olhos vistos e o número de imóveis do 
cadastro predial e territorial está defasado há exatos vinte anos, quando foi 
realizada a última atualização. 

Outra ação que será realizada esse ano é a atualização do cadastro de logradouros 
da SEFAZ, que se encontra completamente diferente dos topônimos dos logradouros 
públicos, trazendo transtornos para a maioria dos contribuintes. Além do uso para 
o próprio município, procederemos ação para que as concessionárias públicas e 
bancos possam atualizar seus cadastros, em consonância com as leis municipais e 
códigos postais dos Correios. 

Para tanto, já autorizamos estudo para elaboração de projeto a ser apresentado 
para captação de recursos que viabilizem ter início ainda esse ano. A proposta é a 
atualização e implantação do Sistema de Informações Geográfica – SIG, facilitando 
o acesso as informações e permitindo atualizações constantes, evitando situação de 
grande defasagem como a que encontramos atualmente. 

No sistema de Controle e Auditagem, vamos elaborar anteprojeto de lei 
propondo a alteração da Lei Municipal 3.221, de 2006, adequando o Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Ilhéus às macrofunções da 
Controladoria, Auditoria, Ouvidoria e Corregedoria, propostas nas Diretrizes para o 
Controle Interno no Setor Público. 

Dentre as principais ações para a gestão está planejado para implantação a partir 
do ano em curso as seguintes ações: Elaborar o Regimento Interno do Sistema de 
Controle Interno Municipal; Regulamentar o Protocolo Único da CGM; Criar a 
Comissão Permanente de Controle Interno; Promover “Capacitação Continuada em 
Controle Interno” em parcerias com os órgãos de controle externo e interno, 
instituições de ensino superior entre outros para garantir a capacitação continuada 
dos servidores; Elaborar o Plano Anual de Auditoria Governamental; Promover o 
“CGM Ilhéus em Campo” com fiscalização in loco para avaliar os controles internos 
administrativos; e, supervisionar os instrumentos que integram o Sistema Municipal 
de Transparência, Participação e Controle Social, sendo: Sítio Oficial do Município; 
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Diário Oficial; Portal da Transparência Municipal; Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC); Ouvidoria Geral do Município (OGM) e as Audiências Públicas da prestação 
de contas e Consultas Públicas para promoção do planejamento orçamentário 
participativo nos seus três ciclos. 

No desenvolvimento planejado e sustentável de nosso município, temos 
muito a fazer. Ilhéus tem o privilégio de possuir quatro Planos Diretores, antes 
mesmo de existir o Estatuto da Cidade. Lamentamos não terem sidos observadas 
suas principais anotações. Muitos dos problemas que hoje nos afligem seriam 
diminutos. Isso não nos amedronta! Ao contrário, nos dará força para enfrentarmos 
os desafios que encontramos a cada dia. 

Não basta apenas crescer. Temos que nos desenvolver! A cidade se espraia dia a 
dia, de forma desordenada e sem qualquer controle do poder público. Como na 
maioria das cidades brasileiras, vemos nosso povo ocupar os espaços, de forma 
forçada, sem que haja sequer um mínimo de planejamento para soluções de 
problemas essenciais após a consolidação da ocupação. 

O município carece de marcos regulatórios importantes e exigidos pela legislação, 
a exemplo do Plano de Saneamento Básico e Plano Municipal de Habitação de 
Interesse Social. Sem esses instrumentos legais estamos impedidos de ter acesso a 
financiamentos de obras de saneamento e habitação. 

Para solução desse grave problema já estamos envidando esforços na busca de 
financiamento para elaboração do Plano de Saneamento e em seguida o Plano de 
Habitação. Além desses, já estamos no prazo de revisar o nosso atual Plano Diretor, 
que completou dez anos em novembro passado. Será feito de forma amplamente 
discutida com todos que desejarem participar. 

Vivemos problemas graves, que muitas vezes são relegados a segundo plano, como 
por exemplo a questão da escassez hídrica. No ano passado tivemos problema com 
a falta de água, na cidade e no campo, fato agravado pelo fenômeno natural da 
falta de chuva, porém, causado também pela falta de cuidado com a preservação 
da bacia dos rios Iguape e São José, principais mantenedores da represa do Iguape. 

Senhores vereadores, comunidade aqui presente, com tristeza e insatisfação 
anuncio a todos que o problema pode se repetir esse ano. Para minimizar esse 
impacto, já estamos em entendimento com a concessionária do serviço, com 
acompanhamento do Ministério Público, para buscar soluções, antes de chegarmos 
ao colapso. Convém salientar que essas ações imediatas não trarão resultados 
definitivos. Para isso, já nos manifestamos junto ao governo do Estado, através da 
Embasa, para que encontremos uma solução definitiva, considerando que, com os 
investimentos que se pretendem com a implantação do novo porto, da ferrovia e 
da requalificação de rodovias, a tendência é termos um crescimento populacional, 
aumentando assim a demanda por esse bem precioso que é a água, elemento vital 
para a vida humana. 
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Além do problema de abastecimento para o consumo humano, dessedentação de 
animais, temos ainda a necessidade de abastecimento das indústrias, que geram 
emprego e renda para a nossa cidade. Buscar esse equilíbrio é um desafio que nos 
anima. 

Precisamos pensar a cidade. Precisamos nos juntar para discutir o futuro, lutar para 
termos uma melhor qualidade de vida, onde todos possam viver em harmonia, 
numa cidade inclusiva, não exclusiva. 

Façamos algumas reflexões: qual entrada da nossa cidade que nos agrada? Qual a 
mais bonita? Como nos sentimos com a poluição visual no centro e nos bairros? 
Como nos sentimos quando estamos presos nos engarrafamentos? Como está nossa 
mobilidade? Nosso sistema de transporte? Os passeios das calçadas e praça onde 
andamos? E o espaço mais usado pela cidade a Avenida Soares Lopes, como está? 

Tudo isso pode mudar! Temos certeza de que não será possível a solução desses 
problemas durante um mandato. Nem dois! Porém, será possível começar e mostrar 
que governar é decidir junto, de forma democrática, transparente e verdadeira. Há 
exemplos que poderemos seguir. 

Na área de comunicação social, nossa proposta é fazer um governo cada vez 
mais transparente e próximo do cidadão, multiplicando as informações sobre as 
realizações da administração e ampliando o raio de alcance junto à população. 

Através da SECOM, vamos ampliar a interatividade com os contribuintes e a 
comunidade, de modo geral, através dos veículos de imprensa já institucionalizados 
e também das mídias digitais, cujo acesso tem se popularizado a cada dia. 

Senhores Vereadores, a informação pública é um dever de todo governante. a nossa 
intenção é redimensionar a percepção da comunicação através de produtos de áudio 
visual, que possibilitem uma apreensão mais eficaz das informações de interesse 
público. 

Pretendemos criar um canal de TV on line, através do qual a notícia sobre serviços 
públicos possa ser melhor distribuída entre todos os segmentos da comunidade. 

Por outro lado, é necessário que tenhamos ações que estimulem a participação de 
todos na preservação e no desenvolvimento da cidade, e na divulgação de nossas 
potencialidades turísticas.  

Através da publicidade institucional, promoveremos campanhas comunitárias que 
impulsionem a arrecadação própria do município e que também incentivem a todos 
a contribuição no sentido de termos uma cidade mais limpa e livre de doenças. 

Dentre as discussões e compromissos firmados durante a campanha 
eleitoral foi a questão referente a saúde pública. Como médico, temos 
obrigação primeira de tratar desse assunto com o maior rigor e preocupação 
possível, sem deixar de merecer e dar também atenção a outros assuntos. 
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Por todos os bairros e comunidades rurais por onde passamos, foram grandes as 
queixas da população. Desta forma, dentre as ações que pretendemos realizar, 
destacamos a reestruturação de toda a rede da Atenção Básica do Município, 
garantindo suprimento de materiais, insumos e equipamentos, além da adequação 
de recursos humanos com redimensionamento de pessoal junto com a estruturação 
da rede assistencial com definição de fluxos e protocolos. 

Manteremos uma permanente supervisão das unidades de saúde com 
coordenadores de áreas, com garantia de mobilidade para a realização das 
atividades. Vamos retomar a reforma e ampliação das unidades básicas de saúde 
que estão abandonadas com reabertura das salas de vacina nas unidades básicas. 

Vamos ofertar assistência à saúde para as comunidades do interior de forma 
continuada, garantindo ações básicas como o acompanhamento pré-natal, 
preventivo, vacinação, teste do pezinho, dentre outras. Outro projeto que 
iniciaremos pelo interior é a implantação da “Farmácia Viva”, utilizando o espaço do 
campo para cultivo de plantas medicinais, implantando a antiga cultura do uso da 
cura com remédios naturais. 

Determinamos estudo para reestruturação do organograma da Secretaria para 
garantir o desempenho da Gestão Plena do Sistema de Saúde Municipal, visando 
sempre promover a valorização dos servidores públicos lotados na unidade. 

Iniciaremos ainda esse ano a informatização de toda a rede de serviços das 
unidades de saúde para implantação do Prontuário Eletrônico, obrigação legal que 
já deveria ter sido implantada. 

Procederemos a realização de um diagnóstico situacional e epidemiológico de todas 
as UBS, estabelecendo o cumprimento de metas além da implantação do Programa 
de Humanização da Assistência em toda a rede de serviços da SESAU. 

Fortaleceremos a parceria e o entendimento com os mecanismos de controle social, 
através do Conselho Municipal de Saúde, incentivando a criação dos Conselhos 
Locais de Saúde. 

É nosso propósito garantir a eficiência e economicidade dos recursos financeiros do 
Fundo Municipal de Saúde, a regularidade no pagamento dos prestadores de 
serviços e servidores públicos. 

Estamos estudando uma completa reestruturação do SAMU local e regional com 
solicitação ao Ministério da Saúde da renovação da frota das ambulâncias. Para 
tanto, inauguramos agora em janeiro, a base do SAMU na zona sul da cidade, 
buscando prestar um atendimento com maior presteza e agilidade, haja visto o 
grave problema de mobilidade urbana que estamos vivendo, sobretudo com os 
grandes engarrafamentos na orla do Pontal e Centro. 

Promoveremos a Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Criança, Do Idoso, 
Deficientes, do Homem e dos Portadores de Doenças Crônicas e Doença Mental. 
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Nossa meta também é a redução da Morbi-mortalidade por doenças Endócrino 
Metabólicas e doenças do Aparelho Circulatório no Município. 

Determinamos estudos para implantação do Programa Academia da Saúde e o 
fortalecimento das ações da Vigilância á Saúde, Vigilância Sanitária, Epidemiológica, 
Saúde Ambiental e do Trabalhador. 

Objetivando maior racionalidade, eficiência e qualidade vamos aprimorar a 
Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, reorganizando o Atendimento de 
Urgências e Emergências, estabelecendo fluxos, garantindo ainda o acesso dos 
usuários do SUS a Atenção em Saúde Bucal. 

Finalmente, teremos a alegria de ver ser inaugurado pelo governador Rui Costa, o 
Hospital Costa do Cacau, equipamento moderno e dimensionado para atender nossa 
população. Após a entrega no novo hospital, estamos em tratativas com a Secretaria 
Estadual de Saúde, através do secretário Fábio Vilas-Boas, para municipalizar o 
Hospital Geral Luís Viana Filho, transformando o equipamento num hospital 
materno-infantil, suprindo uma grande demanda existente, pois hoje contamos 
apenas com uma maternidade e nenhum equipamento de alta complexidade para 
atendimento pediátrico. 

Outro grande desafio que enfrentaremos é com a educação. É inconcebível 
os números que encontramos no Censo Escolar. Os dados demográficos 
disponibilizados pelo Censo 2010, quando cruzados com os números da Secretaria 
de Educação, nos mostram que ainda há um grande número de alunos sem 
atendimento ou acesso ao sistema educacional. Esse número aumenta se 
considerarmos que ainda há ingerência de outros municípios no território ilheense, 
caracterizando evasão de alunos matriculados na rede. Esse fato é grave e não 
vamos aceitar. Já determinamos estudos e planejamento para dar conta de atender 
essa demanda. 

Iniciamos o ano discutindo valores dos contratos de locação de imóveis que 
atendem a rede municipal de educação, tanto na cidade como no interior. Em média 
conseguimos uma redução próxima dos trinta por cento. 

Determinamos a complementação do levantamento da situação das unidades 
escolares, iniciada durante o período de transição do governo, com vistas aos 
procedimentos para o início do ano letivo, ocorrido ontem, que foi precedido da 
realização da Jornada Pedagógica, realizada do dia 1º a 3 do mês em curso, com a 
participação de aproximadamente 1.800 servidores da rede de educação. 

Procederemos, com início ainda esse ano, um completo estudo da rede municipal, 
de modo especial a nucleação das escolas do campo, atualmente com treze escolas 
polos e suas salas isoladas, de forma que atenda com melhor eficiência a população 
campesina, como a questão do transporte e em especial do principal fim que é o 
resultado pedagógico do aprendizado. 
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Trataremos com rigor a aplicação dos recursos da educação, de modo especial na 
questão da mobilidade, merenda escolar, condição de trabalho para o corpo docente 
e de apoio, bem como o espaço físico das unidades. Algumas dessas unidades nos 
deixaram perplexos quando as visitamos no período eleitoral. 

Além das questões materiais, é imperativo buscar um planejamento para melhorar 
a cada dia a capacitação dos servidores da rede de educação, promovendo a 
formação continuada dos professores e servidores. Temos que trabalhar para 
alcançar as metas previstas para o IDEB, visando um crescimento que possa colocar 
Ilhéus cada dia numa posição do ranking estadual e nacional. Será um grande 
desafio, que, ao invés de nos assustar, nos incentivará para seguir em frente. 

No Desenvolvimento Social iniciamos um mutirão para recadastramento dos 
usuários de benefícios de prestação continuada juntamente com Bolsa Família e 
análise dos termos de referência para o projeto social do Minha Casa Minha Vida, 
Sol e Mar I e II Teotônio Vilela e Rio Cachoeira; 

Procedemos trabalho de capacitação da equipe de gestão junto a Secretaria de 
Justiça Social do Estado da Bahia e estamos promovendo o retorno do programa de 
distribuição do leite para escolas e famílias beneficiárias do bolsa família. 

Para atender e cumprir a legislação, procedemos melhorias na acessibilidade dos 
prédios onde funcionam os programas da SDS e vamos retornar a fornecer os 
benefícios eventuais: urna, translado, liberação da taxa de sepultamento. 

Com vistas a estruturação do Desenvolvimento Social do Município, procederemos 
estudo para atender de forma lógica e planejada, todos os bairros da cidade e 
distritos na zona rural. Como podemos aceitar que o CRAS da Barra atenda toda a 
zona norte da cidade e também as comunidades dos distritos de Aritaguá, Castelo 
Novo, Rio do Braço, Pimenteira, Inema e Banco Central? É essa realidade 
precisamos mudar! 

São diversos os projetos que realizaremos ao longo desse ano, tais como Primavera 
Social das Casas de Abrigamento, Cantata de Primavera, Mutirão de Conciliação de 
Casais com apoio das instituições religiosas, Mutirão para atendimento jurídico, 
benefícios e bolsa família, levar a SDS aos bairros apresentando os resultados sociais 
do trabalho da secretaria, promoção do Natal solidário, dentre outros. 

No setor industrial e comercial torna-se fundamental a participação dos atores 
locais para comprometimento das ações. Entre as ações a serem promovidas para 
2017, destacam-se: a elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico 
Municipal com a participação popular realização do Fórum de Desenvolvimento 
Econômico e a implantação do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
instrumento permanente de diálogo entre o poder público e os setores produtivos. 

Lutaremos para obter sucesso na busca de financiamento para uma completa 
reforma da Central de Abastecimento, cujo projeto contempla inclusive a cobertura 
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do canal da Avenida Lindolfo Collor, no Malhado, demanda reprimida que se faz 
necessária o quanto mais breve possível. 

Fortaleceremos os comércios dos bairros, participando com a melhoria dos 
logradouros, da oferta com mais qualidade dos serviços públicos e, com o apoio da 
Secretaria de Segurança do Estado, fortalecer a segurança, levando conforto aos 
empresários e consumidores. 

Já iniciamos as primeiras tratativas com o governo quanto a manutenção e melhoria 
do Distrito Industrial de Ilhéus, após participarmos de reunião com setores da 
indústria de eletro-eletrônicos e de derivados de cacau. Urge um programa de 
revitalização do distrito, bem como um plano de trabalho de manutenção constante. 

Para atrair investimentos que nos permitam o incremento da geração de emprego 
e renda o município tem que oferecer segurança jurídica, logística para o 
escoamento da produção, condições de fornecimento de energia elétrica e água, 
comunicação e eficiência nos serviços públicos. Essas são condições mínimas, para 
atrairmos novos investimentos. 

Vamos lutar para a implantação do novo aeroporto, trazendo de volta a discussão 
das alternativas locacionais, e, enquanto não houver essa decisão, envidaremos 
todos os esforços necessários para que possamos tornar o Aeroporto Jorge Amado 
com todas as condições de utilização da sua pista, atendendo inclusive a aeronaves 
do porte A-320, que sempre operou sem que nunca ter sido registrado acidente ao 
longo dos anos de uso. 

Buscaremos fortalecer o associativismo e o cooperativismo, de modo especial 
incentivar a formalização e criação de micro empresas. Nossa meta é atingir o 
número de seis mil registros das MEI até o final do ano. 

Na área de infraestrutura e trânsito, daremos continuidade aos contratos já 
firmados, fruto de convênios com entes governamentais, cujas cronogramas estão 
sendo redefinidos, com especial atenção a solução das demandas que são anotadas 
pelo principal agente financiador e repassador dos recursos, a Caixa Econômica 
Federal, com que temos mantido permanente entendimento para que possamos dar 
conta dos prazos. 

Manteremos permanentemente os serviços de recuperação da pavimentação de vias 
e logradouros, com paralelepípedos e asfalto e já determinamos que seja procedido 
levantamento da situação das escadarias e vias de acesso aos altos e morros da 
cidade. 

Outro serviço que já autorizamos foi a requalificação das unidades básicas de saúde, 
iniciada com o Posto Sarah Kubitschek e a retomada das obras de recuperação de 
escolas, creches e quadras poliesportivas em convênio com o FNDE. 

Procedemos logo no início do ano a desobstrução de canais e recuperação de redes 
de drenagem pluvial, no Malhado, Nossa Senhora da Vitória e Hernani Sá, onde 
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destacamos a parceria com diversas empresas que colaboram com a ação, a quem 
agradecemos e manifestamos nosso propósito de cobrar sempre essa ação de 
compromisso social. 

Construção e reforma de Praças Públicas será uma das metas para o ano que se 
inicia, de modo especial com a praça que está sendo construída no Nossa Senhora 
da Vitória, com financiamento do governo federal através do projeto conhecido 
como CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado. 

Determinamos que a secretarias de Infraestrutura e Planejamento procedam 
estudos preliminares para que seja repensada a questão da mobilidade urbana, 
inclusive com vistas a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que não 
temos, com vistas a construção da nova ponte Centro-Pontal, além da implantação 
da nova sinalização vertical que será renovada pelo governo estadual, através do 
DETRAN. 

Em entendimento com a Caixa Econômica Federal, já solucionamos as pendências 
que existiam para início da construção do Centro de Iniciação ao Esporte no Centro 
Social Urbano, legado da Olímpiada de 2016 que foi destinado para Ilhéus. 

Como já dissemos, antes de assumirmos o mandato estivemos em Brasília em visita 
ao ministro do Turismo para conseguirmos aditamento do prazo do convênio para 
a retomada das obras de urbanização da Orla Sul. Já estamos procedendo 
atualização do cronograma e metas para procedimento de contratação com vistas 
a conclusão dessa obra tão necessária e desejada. 

Temos a intenção de iniciar estudos para criação de uma Autarquia que trate 
exclusivamente das questões do trânsito. Essa autarquia passará a gerir todas as 
ações de fomento à educação para o trânsito, modernização e manutenção da rede 
semafórica e a plena gestão, fiscalização e monitoramento do Trânsito, além do 
sistema municipal de transporte público. 

No campo iremos promover o fortalecimento da agricultura, da pesca e da 
agroindústria municipal que envolve ações em diversas frentes, para a obtenção de 
produtos de qualidade envolve a adoção de práticas modernas de produção, de 
armazenagem e de logística de comercialização e distribuição, tanto pelos grandes 
produtores como pelos agricultores familiares, sempre considerando a 
sustentabilidade ambiental. 

Os programas e ações governamentais, articulados com o município, contemplam 
a ampla diversidade dos produtores rurais por meio da aplicação de políticas que 
promovam tanto a integração vertical como a horizontal da produção, aproximando 
os elos das cadeias produtivas. 

Para alcançar nossos objetivos, precisamos estruturar a SEAP, melhorando sua 
estrutura física, de pessoal e de equipamentos. Nossa meta expandir as políticas 
públicas, principalmente o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e o Programa 
nacional de Habitação Rural – PNHR. Estaremos atentos também na prospecção de 
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Projetos que venham a beneficiar nosso Município no que tange a proporcionar 
investimentos para nosso Município. 

Nossa estratégia está pautada em três eixos: o agrícola, apoiando a agricultura 
familiar, fixação do homem no campo, agronegócio, atração de investimentos com 
promoção de eventos nacionais e internacionais, objetivando divulgar as 
potencialidades do setor agroflorestal no município de Ilhéus; o Pesqueiro e 
Aquícola, com a consolidação da cadeia produtiva do pescado, estruturação do 
beneficiamento do pescado, com oferta de capacitação e aperfeiçoamento; e, o da 
cultura e entretenimento, com o fortalecimento do turismo rural e pesqueiro, 
Estrada do Chocolate, eventos de gastronomia e Feira da Agricultura Familiar, 
Festival do Pescado e torneios de pesca, continental e oceânica. 

Já está elaborado e em cumprimento um calendário com reuniões e eventos com 
as associações e comunidades do segmento, visando promover o entendimento e 
apoio do poder público a cadeia produtiva do campo. 

A implantação do Sistema Municipal de Cultura e a reformulação e efetivação 
do Fundo Municipal de Cultura serão ações que permitirão alinhar o município ao 
sistema estadual e federal, de modo especial a permitir o acesso ao financiamento 
público, visando o fomento desse segmento tão importante e do qual temos uma 
riqueza material e imaterial de grande relevância. 

Essas ações permitirão acesso democrático aos editais de apoio a arte, em todas as 
suas expressões. Promoveremos a discussão para elaboração dos planos setoriais, 
credenciamento artístico e efetivação do Sistema Municipal de Informações e 
Indicadores Culturais. 

Realizaremos da IV Conferência Municipal de Cultura, momento especial onde o 
segmento poderá discutir os rumos necessários para o fortalecimento cultural, tais 
como a revisão do Plano Municipal de Cultura, criação do Núcleo de Apoio a 
Pequenos Projetos, valorização do artista local, apoio institucional a projetos 
estruturantes, produções locais, formação de plateia e resgate das festas populares 
e comemorativas de Ilhéus. 

Teremos especial atenção com a educação patrimonial visando a proteção do nosso 
rico acervo, já tão combalido. Faremos uma levantamento dos imóveis inventariados 
no Centro Histórico e, a partir do resultado do levantamento será possível revisar e 
atualizar a Lei 2312/89, que protege esses importantes marcos de nossa história. 

Temos especial atenção com o turismo, importante segmento que tem sido um 
dos principais esteios econômicos de Ilhéus, numa cadeia produtiva que gera 
emprego e renda, direta e indiretamente, merecendo um olhar especial com vista 
ao fortalecimento do segmento. 

Dentre as ações planejadas, destacamos a melhoria do desenvolvimento do turismo 
na cidade e no campo, tornando o destino "Ilhéus" referência no turismo da Bahia. 
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Para tanto, já estamos promovendo estudos com vistas a elaboração de projetos 
para captação de recursos, através do Ministério do Turismo, através de emendas 
parlamentares, BID, BNDES, PRODETUR, dentre outros, para que possamos 
impulsionar o segmento. 

Doravante o município terá participação em feiras nacionais e internacionais, 
através de espaços em eventos, inclusive através de parceria com a iniciativa 
privada e apoio do governo estadual. 

Promoveremos também exposição de serviços e produtos, com campanhas 
publicitárias, priorizando sobretudo as mídias on line. 

Vamos buscar, através de convênios com entes do Sistema "S", cursos de 
capacitação de mão de obra para que possamos ter melhoria na qualidade do 
atendimento e recepção aos turistas, capacitando guias, tradutores, garçons, 
taxistas, serviços de governança e todo o trade de mão de obra turística. 

Cobraremos do governo estadual a implantação do Pavilhão de Feiras e a completa 
reforma e manutenção do nosso centro de convenções, de modo especial a 
incrementar o turismo de eventos, para que possamos sair da situação de 
sazonalidade de termos grande número de visitantes apenas nas férias do meado e 
final de ano. 

Daremos total apoio a realização das festas tradicionais, inclusive resgatando 
tradições que ao longo dos anos estamos perdendo, como os blocos de sujos, 
cordões carnavalescos, afoxés, reisado e bumba-meu-boi. 

Na área de esporte e lazer, desejamos apoiar e incentivar a prática esportiva em 
todas as modalidades praticadas na cidade. Urge um trabalho sério para que 
possamos resgatar a tradição ilheense de sermos um celeiro de esportistas. Não é 
saudosismo, é a oportunidade de vermos nossa juventude buscar opções de vida 
saudável, evitando desvios que tem levado tristeza a muitas famílias. Esporte é vida! 

É nosso compromisso apoiar as iniciativas das associações e ligas que existem em 
nossa cidade, além da busca incessante para que possamos trazer eventos 
esportivos de caráter estadual e nacional para aqui serem realizados. 

Na área de serviços públicos, que atende as demandas essenciais e contínuas 
da cidade e do campo, como o serviço de iluminação pública, varrição, limpeza, 
coleta e destinação de resíduos sólidos diariamente e o serviço intermitente, de 
coleta de resíduos sólidos, nos distritos, estão sendo desenvolvidos conforme 
mapeamento existente, porém, estão sendo realizados estudos para melhoria e 
eficiência nos diversos serviços prestados. 

Procederemos rotineiramente a remoção nas vias públicas de restos de poda, lixo e 
entulho, expurgo de serviços executados por servidores municipais, além do 
melhoramento e manutenção de vias não pavimentadas, com utilização 
de equipamento apropriado. É nosso propósito a instalação de mais caixas 
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estacionárias compactadoras em todos os distritos, inicialmente nas maiores vilas e 
povoados. 

Faremos continuamente coleta de lixo e entulho em pontos considerados como 
“lixeiras viciadas”, provenientes de locais sem acesso ao caminhão de coleta e 
implantaremos os programas “Praia Limpa”, “Cidade Limpa” e continuidade do 
programa “Adote uma Praça” para o embelezamento do município e redução dos 
custos de manutenção destes logradouros. 

Um grave problema da cidade é a situação dos cemitérios públicos. Faremos estudo 
de viabilidade para construção de ossuários e gavetas nos mesmos, além 
de procedimentos para busca de nova área para implantação de um novo cemitério 
público. 

Visando a melhor prestação dos serviços autorizamos a locação de máquina de 
varrição, capina, e caminhão sugador, com o objetivo principal de atuar em bairros 
que não estão sendo contemplados. 

Outra ação que já começamos é o aumento efetivo da limpeza, lavagem e 
desinfecção das feiras Guanabara, Central de abastecimento do Malhado e Zona 
Sul, além da lavagem e desinfecção do Terminal Urbano com a Praça de 
Alimentação, assim como, locais que se fizerem necessário tais ações, com carro 
apropriado aliado ao serviço de manutenção e expansão da rede baixa de 
iluminação pública municipal, em especial nos Altos e nos condomínios Minha Casa 
Minha Vida, através de empresa terceirizada. 

Finalizando, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade e imprensa aqui 
presentes, queremos dizer da nossa honra e alegria de aqui estarmos, para 
reafirmarmos que temos consciência da imensa responsabilidade que recai sobre 
nós, nessa tarefa de cuidar dos destinos de nossa amada terra, da forma mais 
respeitosa e com todo nosso amor, devolvendo ao povo desta cidade, não somente 
aqueles que votaram em nós, o carinho e a confiança que recebemos. 

Confiamos em primeiro lugar, da força que vem do Senhor, princípio de toda 
autoridade, a quem rogamos para que nos abençoe e nos dê saúde e coragem para 
dar conta desse imenso desafio. Confiamos também, na colaboração de todos os 
munícipes, pois temos a certeza de que, sozinho ninguém é capaz de alcançar 
vitória. 

Contamos finalmente, com os nobres edis que integram essa Casa Legislativa, para 
que possam nos ajudar nesse novo tempo, cumprindo o múnus legislativo de 
fiscalizar, propor, aprovar ou desaprovar, de forma altiva e consciente, sempre 
buscando o bem comum e a melhoria da qualidade de vida do povo ilheense, que 
vossas excelências muito bem representam. 

A todos o nosso carinho, o nosso muito obrigado! 

Mário Alexandre Corrêa de Sousa 
PREFEITO 


