
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMA DE GOVERNO DO CANDIDATO A 

PREFEITO DE ILHÉUS PROFESSOR GURITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILHÉUS PARA OS ILHEENSES 

O nosso compromisso é de promover algumas mudanças que 

venha a melhorar a qualidade de vida do cidadão ilheense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMAS, PROJETO E AÇÕES DO GOVERNO 

 

1. Programa para área da Saúde: 

- Implantar um modelo de gestão em hospitais, unidade básica de saúde 

fundada em estabelecimento de metas, controle anual dos resultados de 

gestão, baseado em indicadores identificados com a participação do governo, 

dos trabalhadores em saúde e dos usuários. 

- Implantar o Prontuário Eletrônico nas Unidades de Saúde do município;  

- Implantar o Centro de Atendimento aos dependentes de álcool e drogas para 

apoio á recuperação do dependente, incluindo assistência ao núcleo familiar. 

- Melhorar e ampliar a frota de veículos e ambulâncias; 

- Reforma e ampliação das Unidades Básicas de Saúde do município.  

- Implantar o programa “Saúde Itinerante” percorrendo mensalmente as áreas 

prioritárias, deslocando a estrutura da Secretaria de Saúde e seu corpo 

administrativo e técnico com atendimento voltado diretamente nas 

comunidades. 

- Estabelecer de prioridade para investimentos dirigidos à promoção da saúde 

e à proteção específica da população por local de moradia. 

- Ampliar do Programa Saúde da Família, priorizando os bairros de maior 

vulnerabilidade, de acordo com os resultados do zoneamento; 

- Pagamento do Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 

de Endemias; 

- Implantar, ampliar e fortalecer os programas do Ministério da Saúde. 

 

2. Programa para área da Educação: 

- Aumentar à capacitação e formação inicial e continuidade de Professores, 

Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica; 

- Implantação do Ensino Integral; 

- Melhorar a Implantação e adequação de estruturas esportivas nas Escolares. 

- Fornecer merenda escolar de qualidade e quantidade com supervisão 

nutricional; 

- Estabelecer Políticas de valorização e capacitação dos servidores da área da 

Educação; 

- Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de educação, de 

forma a garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem restrição 



- Reformar/ampliar e equipar a Biblioteca Pública Municipal. 

- Prover políticas de inclusão digital de educandos portadores de necessidades 

especiais; 

- Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas 

de segurança, da cidadania, paz social, do meio ambiente, de saúde, de 

trânsito e outras.  

 

3. Programa para o Transporte Coletivo: 

- Implantar o Passe Livre aos estudantes da cidade de Ilhéus;  

- Fazer cumprir a Legislação e conceder acessibilidade em 100% da frota dos 

ônibus que circulam na cidade de Ilhéus; 

- Regularizar o Sistema de Transporte Alternativo; 

- Aperfeiçoar o serviço de atendimento aos usuários de transporte coletivo; 

- Instalar sistema eletrônico de monitoramento para efetivo controle operacional 

da frota do transporte coletivo; 

- Implantar, de forma gradativa, o uso de combustíveis limpos na frota de 

ônibus do município; 

- Aprimorar os serviços de táxi, de transporte de escolares e de fretamento; 

- Aprimorar programa permanente de educação  para  o  trânsito  voltado  para 

crianças em idade escolar e adultos em geral, ou seja, pedestres, condutores e 

passageiros; 

- Criação do Terminal de transbordo; 

- Fim da “Industria das multas”. 

 

4. Programa para a Segurança Pública: 

- - Atuar com rigor visando o cumprimento do Estatuto da Criança e 

Adolescente na proibição de venda de bebidas alcoólicas, armas e outros 

produtos para menores de 18 anos; 

- Investir no Geomapeamento, com descontos no IPTU para quem colaborar 

com informações que colabore para redução a criminalidade; 

- Em parceria com a Policia Militar, incentivar e ampliar o Programa 

Educacional de Resistência ás Drogas – PROERD; 

- Em parceria com o Governo Federal, implantar o Projeto “Crack é possível 

vencer”;  

- Estruturação da Guarda Civil Municipal com Curso de Armamento e Tiro, 

capacitação e reciclagem e aquisição de novas viaturas; 

- Implantação do Programa Ronda Escolar nas escolas do município;  



- Implantação do Programa Guarda na Praia na alta estação;  

- Implantação do Programa Área Escolar de Segurança;  

- Capacitar e especializar setores da Guarda Municipal para atendimento ao 

Turista e ministrar Palestras nas Escolas. 

5. Programa para o Esporte: 

- Criação da Secretaria de Esportes; 

- Incentivar a criação e manutenção de Escolinhas de Futebol nos bairros; 

- Resgatar os jogos do Cacau. 

- Resgatar a canoagem livre do mar e da mata. 

- Resgatar o Campeonato Interbairro. 

- Construção e manutenção de quadras desportivas nos bairros. 

- Criar uma agenda esportiva. 

- Criar o museu do esporte.  

- Construção de uma Pista de Skate em locais escolhidos pela comunidade.  

- Formalizar Centros de Excelências Municipais nas diversas modalidades 

desportivas, como destaque para Xadrez, Judô, Natação, Ginástica artística e 

atletismo. 

 

6. Programa para o Turismo: 

- Consolidação do Pólo Chocolateiro;  

- Incentivo a microeemprendedores na área do turismo;  

- Desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos, 

fomentando a inserção competitiva, a prospecção e a boa imagem do produto 

turístico ilheense no mercado nacional e internacional; 

- Estimular o Turismo responsável, praticado em áreas naturais protegidas ou 

não e incentivar a proteção do meio ambiente, da biodiversidade e do 

patrimônio cultural de interesse turístico. 

- Melhorar os eventos culturais do nosso município. 

- Explorar o turismo rural em alguns distritos. 

 

7. Programa para a Terceira Idade: 

- Reativação do Conselho Municipal do Idoso; 

- Ampliar as condições de utilização, pelos idosos, dos espaços existentes, 

com ofertas de serviços e atividades de convivência, incluindo o atendimento 

específico aos que estão em situação de vulnerabilidade; 



 - Incentivar agências e operadores de turismo da cidade a promover atividades 

de lazer e turismo para a população idosa, em consonância com as iniciativas 

do governo federal; 

- Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto 

às suas necessidades e direitos; 

- Criar, por meio de parcerias, o Programa de Cuidadores de Pessoas Idosas. 

8. Programa para Pessoas com Deficiência 

- Criação do Conselho Municipal das Pessoas com deficiência;  

- Implantar políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal de forma 

integrada às políticas e programas locais para pessoas com deficiência, 

descentralizando a oferta dos serviços. 

- Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas com 

deficiência, pelo próprio poder público e pela iniciativa privada. 

- Adaptar as Escolas para pessoa com deficiência. 

- - Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência promovendo a 

adaptação de calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte especial, o 

acesso a órteses e próteses e a capacitação de familiares para a reabilitação 

baseada na comunidade, de acordo com o Decreto Federal 5296/04. 

- Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham trabalho com 

este segmento. 

- Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência. 

9. Gestão Administrativa: 

- Constituição da Mesa Permanente de Negociação com os servidores e ou 

seus representante; 

- Criação de Programa de Capacitação e reciclagem aos Servidores Públicos; 

- Conceder os reajustes salariais dos servidores, de forma programada, dos 

anos de 2013, 2014, 2015 e 2016; 

- Informatização dos órgãos da Prefeitura Municipal de Ilhéus; 

- Criação de um Programa de Relações Humanas, Esporte e Lazer para 

servidores e seus familiares; 

- Estudo para rever o Código Tributário, combatendo o aumento abusivo do 

IPTU, e os Alvarás de funcionamento das médias e pequenas empresas; 

- Política de Incentivo Fiscal às Empresas que se instalem na cidade de Ilhéus, 

gerando emprego e renda; 

- Modernização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Ilhéus. 

 



 

10. Mobilidade Urbana: 

- Criação de Ciclovias e ciclo faixas; 

- Criação de Padrão de Qualidade para o Transporte Coletivo; 

- Construção de novos elementos de Infra-Estrutura; 

 

 

 

 

 

 


