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Ilhéus é uma cidade cuja parte significativa da sua história e 

desenvolvimento se deu no/por meio do Campo. Embora contemporaneamente 

tenha uma vocação urbana, ela não perdeu sua condição primeira, de cidade 

rural, diante desse paradigma, as ações do governo devem ser pautadas no 

sentido de atender as demandas tanto do campo quanto da cidade.  

Será inevitável travar debates complexos para reconduzir a cidade ao 

caminho do desenvolvimento, de modo que todos tenham que se sacrificar um 

pouco, em especial a gestão e não apenas aos servidores, a população ou o 

setor produtivo como historicamente tem sido feito nas últimas gestões. 

Se nos propomos a “Juntos Reconstruir Ilhéus” precisamos envolver 

todos os atores sociais, para buscarmos coletivamente alternativas viáveis 

economicamente e sustentáveis, para reconduzir a cidade ao caminho do 

desenvolvimento. Servidores públicos e gestores, empresários e trabalhadores, 

produtores rurais e indígenas, a juventude, além de grupos do terceiro setor 

que junto com outras entidades, como clubes de serviço deverão apontar 

soluções para demandas históricas da nossa Ilhéus.     

O prefeito será apenas a liderança que irá conduzir o processo de 

reestruturação da cidade, mas a sociedade civil organizada e o cidadão comum 

terão espaço e voz nas tomadas de decisões dos rumos de nossa cidade. Para 

isso iremos propor a criação do Conselho Popular de Gestão que será um 

órgão colegiado consultivo, cujas finalidades serão ajudar na construção e 

execução do Projeto Plurianual - PPA e no Orçamento que deverá ser 

efetivamente participativo, levando em conta as demandas mais urgentes e 

pensando na criação de uma estrutura que a médio e longo prazo assegure o 

crescimento sustentável da cidade. 

Com essa interação que estamos propondo, vamos encontrar respostas 

para tirar a cidade do estado de estagnação que se encontra, colocando como 

protagonista desse processo os cidadãos ilheenses, tirando o protagonismo da 

transformação social, econômica e ambiental dos gestores que dentro da lógica 

histórica coronelista e provinciana, sempre se apresentaram como redentores 

da cidade e salvadores do povo, sobretudo os mais carentes. O povo que ama 

e depende dessa cidade é que tem que ser o verdadeiro protagonista da 

transformação que Ilhéus precisa.  

Nesse processo de aliança que propomos, do nosso governo com o 

povo, os setores produtivos e sociais precisam junto conosco, pensar, debater 

e efetivar projetos cujos fins sejam: saúde comunitária de qualidade, 

especialmente com foco na prevenção, educação formadora com foco no 

processo ensino aprendizagem, investimentos em infraestrutura, crescimento 

sustentável vinculado à preservação ambiental, desenvolvimento econômico 

focado na geração de emprego e renda, mobilidade urbana, segurança pública 



com reforço ao policiamento ostensivo, uso de tecnologia da informação para 

aperfeiçoar arrecadação e evitar mau uso dos recursos públicos. 

Todas as ações propostas ficarão marcadas como divisor de água e 

determinará novos caminhos para dar uma “Cara Nova” a nossa cidade. Em 

meio ao cenário de crise econômica global buscaremos nos ater a formas 

alternativas e criativas para fazer uma gestão democrática com a efetiva 

participação das comunidades, promovidas por meio de encontros regionais 

que ocorrerão em todas as comunidades do município.  

Diante do exposto, é com grande expectativa e convicção de que 

teremos dias melhores, falando francamente com o povo, se comprometendo 

apenas com o que é palpável e factível sob o ponto de vista econômico que em 

nome da coligação “Vamos Reconstruir Ilhéus”, formada pelo PPS/PTC 

apresentamos o nosso Plano de Governo para Nossa Ilhéus, que 

viabilizaremos com a força do povo dentre os anos de 2017 a 2020. Por meio 

desse documento que é registrado junto com a nossa candidatura firmamos 

compromisso com os munícipes que estejam no campo ou na cidade, no 

asfalto ou nos morros, estaremos buscando construir ações que viabilizem a 

melhoria a qualidade de vida de todos. De forma responsável assumimos o 

compromisso público de cumprir o que for disposto nesse documento e iniciar 

um processo de preparação da cidade para os seus 500 anos  

 

 

Ilhéus, agosto de 2016 Augusto Júnior e Jorge Farias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conjunto Básico de Propostas 

 

Proposta para democratização da gestão: 

 Fazer uma gestão democrática e participativa por meio da criação do 

conselho popular de gestão; 

 Fortalecimento e/ou criação dos conselhos municipais: Mulher, 

Segurança, Criança e Adolescente, Saúde e Transporte, Juventude; 

 

Propostas para a Educação: 

 Priorizar a educação de modo a garantir que a médio e longo prazo ela 

possa ser apontada como principal vetor de desenvolvimento da cidade;  

 Gestão Plena; 

 Rediscussão sobre a qualidade da educação no campo com as escolas 

nucleadas; 

 Redefinição da matriz curricular; 

 Levar projetos profissionalizantes para as comunidades com pessoas de 

baixa renda com cursos diversos; 

 Ampliar o atendimento as crianças da fase da pré-escola, com a 

construção de creches; 

 Promover junto à instituições parceiras cursos de capacitação para 

empresários que exploram o turismo para que prestem atendimento de 

excelência e eu não apliquem preços abusivos; 

 Criação de uma autoescola municipal ou mesmo oferecer vantagem às 

já existentes de modo a assegurar a população de baixa renda o acesso 

a sua habilitação com vistas a inserção no mercado de trabalho;  

 

Proposta para a Saúde e Meio Ambiente: 

 Prover saúde preventiva; 

 Fazer a atenção básica na cidade voltar a funcionar por meio da 

reabertura e reestruturação dos postos de saúde; 



 Cobrir o principal esgoto a céu aberto da cidade que fica no Bairro do 

Malhado, e tentar viabilizar a execução das mesmas obras de norte a sul 

que convivem com o mesmo problema; 

 Rediscutir e promover o fim do lixão e a criação do aterro sanitário; 

 Promover a coleta seletiva de lixo em parceria com a iniciativa privada 

de modo que essa gere contrapartida para o município; 

 

Propostas para Segurança Pública: 

 Dar a Guarda Civil Municipal um papel de protagonismo na prevenção e 

repressão ao crime na cidade; 

 Usar vídeo monitoramento nas áreas comerciais da cidade e expandir 

para bairros; 

 

Propostas para Servidores Públicos: 

 Dialogar com os servidores sobre planos de carreira e salário, de modo 

a garantir o mínimo exigido por leis vigentes, reposição e pisos salariais. 

Diante dessa realidade econômica é preciso atentar para a não 

imposição de sacrifícios nem para os servidores nem tão pouco para a 

administração publica; 

 

Propostas para Transporte e trânsito 

 Discutir e regulamentar o transporte alternativo, inclusive os moto 

taxistas, mediante diálogo exaustivo com todos os seguimentos 

interessados; 

 Analisar as planilhas de custo de forma aprofundada das empresas de 

transporte coletivo de modo a retomar a discussão de viabilidade da  

construção do terminal de transbordo;  

 Fazer levantamento dos principais corredores de ônibus que não são 

asfaltados e envidar esforços para proceder com o devido asfaltamento 



e da mesma forma proceder com ruas que não tem calçamento, isso se 

levando em conta principalmente a densidade populacional. 

 Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo; 

 Discussão aprofundada do sistema viário da cidade, com vistas a buscar 

alternativas para promover acessibilidade; 

 Fazer uma gestão transparente com acesso às contas públicas por meio 

de portal próprio na rede mundial de computadores; 

 

 

Turismo e cultura 

 Requalificação das Orlas Norte e Sul, bem como Orla Central que 

deverá ser local constante de visitação de entretenimento e prática de 

esportes ao ar livre; 

 Fortalecer as festas tradicionais da cidade, em especial as do verão 

promovendo um calendário que dê opções diversas aos turistas e 

nativos; 

 Criar festivais e/ou gincanas para a juventude; 

 Rediscutir o nosso modelo de carnaval, se antecipado ou cultural 

reformulando os instrumentos de segurança no evento que tem sido um 

dos motivos que afasta o folião das festas populares de Ilhéus. Tudo 

isso mediante consulta a população que dirá se que ou não a realização 

desse evento que embora movimente a economia, tem um custo para os 

cofres públicos; 

 Promover o turismo na baixa estação por meio de grandes eventos e de 

outras formas de turismo como, o religioso, de negócios, ecológico, 

rural, etc; 

 Promover a nossa cidade em outros estados para fomentar o turismo; 

 

Gestão da Máquina Pública 

 Renegociar dívidas do município de forma que seja possível quitá-las 

sem impor sacrifícios à gestão; 



 Redução do quadro de comissionados  

 Fazer controle rigoroso do funcionamento da máquina publica por meio 

de Tecnologia da Informação nos abastecimentos dos veículos oficiais e 

controle de folha de ponto. (CTF, Rastreador e ponto eletrônico); 

 Criar um pontal da transparência na rede mundial de computadores para 

que os munícipes acompanhem a arrecadação e os gastos públicos; 

 

Esporte e Lazer 

 Incentivar a prática esportiva na cidade com inventivo às ligas a e 

criação de jogos escolares e municipais; 

 Apoiar o time do Colo-colo, por meio de incentivos, buscando em meio 

ao empresariado formas para estimular o patrocínio ao time, de modo 

que nenhum incentivo onere o município; 

 Criação de Quadras Poliesportivas nas Comunidades de baixa cujos 

moradores tenham baixo poder aquisitivo; 

 

Infraestrutura e Serviços Urbanos 

 Vistoriar os Altos de Ilhéus, de modo a estabelecer um plano de ação 

objetivando priorizar as áreas de grande risco. Executando obras de 

contenção, fazendo remoção das famílias, mas também melhorando a 

acessibilidade das pessoas a esses locais; 

 Requalificar a Iluminação pública priorizando os lugares com maior 

incidência de violência e criminalidade; 

 Requalificar a Central de Abastecimento humanizando aquele local 

tornando-a um centro de convivência; 

 Viabilizar junto a iniciativa privada a construção de casas populares com 

o plástico que polui o meio ambiente; 

 

Interior 

 Adquirir maquinário para manutenção constante das estradas do campo; 



 Desenvolver programas móveis de acesso à cultura, saúde e saúde 

bucal dentre outros para os distritos e povoados mais distantes 

devolvendo a eles o sentimento de pertença a Ilhéus; 

 Levar internet para o meio rural em parceria com escolas do campo; 

 

Arrecadação 

 Desenvolver projeto que dê contrapartida aos munícipes que consomem 

bens e serviços no comércio local de modo a impulsionar o comércio de 

produtos e serviços e aumentar a arrecadação municipal; 

 Regularizar áreas construídas para aumentar a arrecadação municipal; 

 Retomada do Desenvolvimento Econômico de Ilhéus, fortalecendo o 

turismo, o polo industrial, o comércio, buscando o fortalecimento do 

porto do malhado, etc;  

 Ajuste fiscal sem aumentar mais impostos e taxas, otimizando a 

arrecadação por meio do uso da tecnologia da informação; 

 

Desenvolvimento social  

 

 Desenvolver um programa para retirar os moradores de ruas dando-lhes 

dignidade e propiciando aprender uma profissão para que saiam da 

condição de miserabilidade; 

 Promover a acesso gratuito a internet em pontos estratégicos da cidade. 

 


