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APRESENTAÇÃO 

 

Este Programa de governo foi construído a partir de contribuições dos diversos partidos que 

compõem a coligação “Família forte, Povo feliz!” e que será debatida com a população, de 

forma a incorporar todas as contribuições advindas do seio da participação popular, como 

tem sido a tradição do conjunto de partidos que compõem esta coligação. Este programa, 

portanto, reúne os compromissos da nossa frente partidária para com a cidade e deverão 

compor o conjunto de ações a serem utilizadas na elaboração do Plano Plurianual a ser 

encaminhado à Câmara Municipal em 2013. 

Lauro de Freitas, com seus 163.414 habitantes (Censo IBGE 2010), recebeu, por parte da 

administração municipal que se finda, um tratamento diferenciado do que ocorria arte 2004, 

quando a população era uma mera expectadora do desenrolar das ideias nascidas dos 

gabinetes e escritórios das diversas gestões que se sucediam até então. 

A partir de janeiro de 2005, não apenas a implementação do Orçamento Participativo, mas, 

praticamente em todas as definições de ações a serem implementadas, a população foi 

chamada a participar e deliberar quanto ao melhor caminho a se seguido pela gestão. Foi 

assim com a definição de prioridade da pavimentação das vias de ligação entre Vida Nova, 

Parque São Paulo, Areia Branca, foi assim na implementação das creches municipais, antes 

inexistentes na cidade, da construção do restaurante Popular, da implantação dos serviços 

odontológicos nos PSF e a implementação do CEO – Centro Especializados em 

Odontologia, da busca de recursos e construção das Unidades de Pronto Atendimento – 

UPA’s, da construção de novas escolas e de reformas e ampliações das existentes, entre 

outras tantas ações, que trazem em comum, a participação popular como elemento de 

referendo. 

Apesar de sua condição limítrofe com a Capital e com a principal cidade industrial do 

Estado, Lauro de Freitas não possuía diversos serviços, que só se implantaram em nosso 



 
município a partir da gestão que se encerra em Dezembro de 2012 e que esta coligação tem a 

honra de representar e busca suceder para ampliar ainda mais estas realizações. São 

exemplos importantes destas novas conquistas da cidade o SAMU 192, Os Centros de 

Atendimento Psico Social voltados a pessoas com doenças mentais e dependentes de álcool 

e drogas, a instalação de agência de correios e bancárias no bairro de Itinga, a instalação da 

Previdência Social no município, Restaurante Popular, Concha Acústica, Escola com ensino 

médio na região de Lambeiro/Areia Branca, política habitacional voltada a todos os 

segmentos da sociedade, notadamente à parcela menos favorecida economicamente, entre 

outras ações. 

Sabemos, no entanto, que é inerente ao ser humano a identificação de novas necessidades e 

prioridades, à medida que as anteriormente identificadas são atendidas ou minoradas suas 

consequências negativas. Sendo assim, a Coligação “Família forte, Povo feliz!” apresenta as 

suas propostas de Programa de Governo, que deverá ser debatido amiúde com a população 

nos próximos 3 meses, não apenas para ampliar ainda mais o conhecimento do mesmo, mas, 

buscar as contribuições do povo da nossa cidade, para o seu aprimoramento e finalização. 

Este programa é o compromisso que nós, João Oliveira e Chico Franco, juntamente com os 

partidos componentes de nossa coligação, PT, PC do B, PDT, PSB, PRP, PRTB, PSDB, 

PPS, PSC, PRB, PT do B, PSDC, PTC, PSD, PPL, PCB, assumimos junto à população do 

nosso Município. 

Ele retrata as orientações e diretrizes para a gestão João Oliveira 2013/2016, quando se 

buscará implementar e/ou aperfeiçoar programas que visem dar continuidade ao 

desenvolvimento da cidade, com Qualidade de vida, Inclusão Social, Transparência na 

gestão e Participação popular. 

Vale ressaltar, que apesar deste documento apresentar a síntese da elaboração coletiva, ele 

não pretende encerrar em si, apenas, o conjunto de ações necessárias e, da mesma forma 

realizada anteriormente pelo nosso grupo, a população será chamada a analisa-lo 

detalhadamente e, já conta com o nosso compromisso de incorporar as suas contribuições ao 

nosso Programa de Governo. 

No governo que pretendemos realizar, a partir de Janeiro de 2013, a aliança com a 

população seguirá sendo um elemento fundamental. O povo continuará, nas audiências do 

Orçamento Participativo, em debate constante com os gestores municipais, definindo o norte 

das intervenções prioritárias e os locais onde estas deverão ser realizadas primeiro. 



 
Este programa, balizador de um governo democrático e participativo, se direciona no sentido 

de refletir, o mais amplamente possível, o sentimento do povo de Lauro de Freitas, sobre o 

seu presente e futuro. Representa, por fim, o nosso comprometimento público com a cidade 

e sua perspectiva de desenvolvimento dentro do cenário urbano e humanístico em que está 

inserida.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE 

 

Ao longo dos últimos oito anos, o Município de Lauro de Freitas tem sido reconhecido pelo 

seu dinamismo, tendo sido inclusive premiado por diversas vezes por organismos nacionais 

e passou a ser constantemente convidado a participar de atividades internacionais, como foi 

o caso do Encontro de Cooperação Internacional Brasil/França, ocorrido em Lyon, França, 

no ano de 2009, bem como o Encontro de Gestores locais dos BRICS, ocorrido em Sanya, 

China, no ano de 2011. 

O novo governo, a ser implementado por João Oliveira e equipe, será pautado no 

Desenvolvimento, sem perder de vista, a necessidade, indispensável, de que o mesmo ocorra 

de forma sustentável econômica e socialmente. 

A análise constante dos regramentos contidos no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Municipal e sua coerência com as novas necessidades de uma sociedade cada vez mais 

urbanizada e, naturalmente com problemas cada vez maiores no seguimento de mobilidade 

urbana e serviços públicos essenciais não estarão ausentes na condução do governo. 

A continuidade e conclusão dos serviços de ampliação da rede municipal de esgotamento 

sanitário, em parceria com os governos do Estado e federal é uma das mais importantes 

intervenções a serem realizadas pela nova gestão, tendo em vista a sua interferência em 

aspectos essenciais no cotidiano da nossa população. 

Da mesma forma a continuidade dos programas habitacionais, uma marca importante dos 

últimos oito anos do nosso município será uma ação a ser observada com o maior cuidado e 

atenção por parte do novo governo. 

  

1. Habitação, Saneamento básico, Serviços Públicos e Infraestrutura 

 

1.1.Obras estruturantes 

 

 Ampliação, em parceria com os Governos Federal e Estadual a BA-099; 

 Implantação de viadutos ou passagens subterrâneas, transversais à Estrada do 

Coco permitindo uma maior integração entre o Leste e o Oeste da cidade, 

contribuindo para a criação de um novo eixo de desenvolvimento municipal e 

otimização do sistema de transporte municipal; 



 
 Buscar, junto ao Governo do Estado a viabilização do sistema viário 

alternativo à Estrada do Coco, através da requalificação e complementação da 

Avenida Dr. Gerino de Souza Filho (estrada do Trabalhador); 

 Dar sequência à construção das outras etapas da Via Expressa (Avenida Dois 

de Julho), ligando o centro a Ipitanga; 

 Viabilização do retorno de veículos, em frente ao Condomínio Busca Vida – 

Camaçari, em parceria com a prefeitura de Camaçari e Governo do Estado. 

1.2.Pavimentação 

 

 Continuar a executar o programa de pavimentação e revitalização das ruas do 

município, com a execução do seguintes serviços: 

 Terraplanagem e drenagem pluvial; 

 Pavimentação asfáltica 

 Urbanização – passeio e meio fio; 

 Sinalização horizontal e instalação de redutores de velocidade. 

 

1.3.Critérios de seleção de ruas 

 

 Audiências do Orçamento Participativo; 

 Demandas de associações de moradores e organizações da sociedade civil; 

 Demandas da Câmara Municipal; 

 Audiências públicas do prefeito nas comunidades; 

 Demandas levantadas nas visitas do Departamento de Defesa Civil; 

 Mapeamento de pontos críticos levantadas pelas equipes da Defesa Civil e 

SEINFRA.   

 

1.4.Saneamento básico 

 

 Acompanhar de forma protagonista as obras de implantação do sistema 

municipal de esgotamento sanitário, em parceria com os Governos Federal e 

estadual e, executadas pela Embasa e empresas por ela contratadas; 

 Recuperação das redes de esgotamento já instaladas; 

 Ampliação dos sistemas de macrodrenagem; 

 Ampliação dos sistemas de microdrenagem; 

 Implementação de processo de educação sanitária, junto à população; 



 
 Fiscalização e execução de ações de proibição de construções irregulares em 

todo o município; 

 Análise e rediscussão da relação do município com a Embasa, no que diz 

respeito à gestão do fornecimento água e do serviço de esgotamento sanitário; 

 Implementação do Sistema Municipal de Saneamento Ambiental; 

 Garantir, em parceria com a Embasa o fornecimento de água encanada a 

todos os lugares do município;  

 Reestruturação das antigas estações de tratamento de esgoto (“pinicão”), com 

vistas à entrada em funcionamento do sistema interligado ao emissário 

submarino de Salvador. 

 

1.5.Habitação  

 

 Manter o Programa de Construção de unidades Habitacionais, em parceria 

com os Governos do Estado e Federal; 

 Ampliar o programa de melhorias habitacionais, através do PAC, FNHIS e 

recursos municipais; 

 Implementar programa Municipal de regularização fundiária; 

  Implementar cepeamento em todo o município, bem como rever a 

denominação de ruas e numeração de casas, visando garantir a devida 

prestação dos serviços pelos Correios; 

 

1.6.Urbanização 

 

 Ampliar o processo de construção e recuperação de praças públicas 

municipais, visando a construção de uma praça em cada bairro, no mínimo; 

 Prosseguir o processo de construção e recuperação de quadras esportivas; 

 Construção e recuperação de equipamentos comunitários; 

 Adequar os equipamentos públicos, visando a completa acessibilidade aos 

mesmos. 

 

1.7.Ampliação do Serviço de atendimento ao munícipe 

 

 Ampliar o já existente serviço de comunicação entre os munícipes e a 

Secretaria de Infraestrutura, viabilizando o atendimento de solicitações de 

pequenas intervenções nos bairros e logradouros do município, tais como: 



 
 Desobstrução de redes de drenagem; 

 Limpeza e/ou abertura de caixas (valetas); 

 Instalação e/ou recuperação de tampas de bocas de lobo; 

 Recuperação de passeios e meios fio; 

 Operação tapa buraco; 

 Instalação de redutores de velocidade; 

 Patrolamento de ruas. 

 

1.8.Serviços Públicos 

 

 Manutenção da limpeza urbana (Praias, feiras, córregos, canais, ruas, e 

cemitério); 

 Ampliação das melhorias executadas no sistema de iluminação pública; 

 Urbanizar, mantendo a proteção às áreas verdes; 

 Ampliar a capacidade dos cemitérios municipais (analisar a possibilidade de 

implementar um novo) 

 Melhorar a identificação de ruas e logradouros do município, facilitando a 

localização, não apenas dos nossos munícipes, como de nossos visitantes; 

 Ampliar a política de coleta seletiva, buscando leva-la a todos os locais do 

município, através do incentivo a Cooperativas e empresas que atuem com 

reciclagem. 

 Manter a regularidade do sistema de coleta, buscando melhorar o processo de 

relação com a população quanto ao respeito aos seus horários, devidamente 

revisados e divulgados amplamente. 

 

2. Geração de Trabalho Emprego e Renda e Desenvolvimento Sustentável 

 

2.1.Atração de empresas limpas 

 

 Atrair empresas para o município, notadamente nas áreas de Tecnologia da 

informação, eletroeletrônicos, brinquedos, cosméticos, têxteis, reforçando a 

política de incentivo à contratação de mão de obra local; 

 Garantir a melhoria da rede de energia elétrica voltada para a área comercial e 

industrial, junto à Coelba; 

 Estimular a implantação de empresas nos Polos Tarumã e Henrique Fabian, 

ampliando a geração de empregos locais. 



 
2.2.Capacitação e preparação de trabalhadores 

 

 Transformar a Casa do Trabalhador em Centro de capacitação e treinamento 

permanente de mão de obra local, visando atender ao mercado de trabalho da 

RMS, na Construção Civil, serviços, Turismo, etc. 

 Promover a formação cidadã e transformadora das pessoas envolvidas dando 

prioridade à Juventude e aos maiores de 45 anos; 

 Fortalecer e ampliar as ações do Sistema de Intermediação de Mão de Obra; 

 Aperfeiçoar a política de qualificação técnica e profissional dos (as) 

trabalhadores (as), incluindo as pessoas com deficiência. 

 

2.3.O cuidado com as micro e pequenas empresas 

 

 Implantar, em parceria com o SEBRAE o Balcão do Micro e Pequeno 

Empresário, em todas as unidades do Banco de Serviços do município, 

ampliando ainda mais a política de incentivo a estes empreendedores.  

 Ampliar a promoção da orientação para a implementação, gestão e 

formalização da pequena e microempresa; 

 Manter a busca por qualificação, capacitação dos pequenos e 

microempresários locais, visando incentivá-los, cada vez mais a participar 

das licitações no município; através dos pregões eletrônicos, aumentando a 

oportunidade de negócios; 

 Promover orientação das pequenas e microempresas no sentido do 

conhecimento das linhas de crédito existentes para auxiliar no seu processo 

de informatização e incremento da produção; 

 Capacitar os pequenos empreendedores em gestão de negócios.  

 

2.4.O terceiro setor como nova via na geração de trabalho, emprego e renda 

 

 Ampliar a articulação com entidades do terceiro setor, buscando fomentar a o 

desenvolvimento de projetos autossustentáveis, voltados para o 

desenvolvimento das comunidades carentes; 

 Seguir estimulando as atividades desenvolvidas por associações e 

cooperativas de artesãos, costureiras, catadores e agentes de reciclagem de 

lixo; 



 
 Intermediar a abertura de linhas de crédito e financiamento junto ao 

Desenbahia, Banco do Nordeste e outros; 

 Prosseguir no incentivo à criação de cooperativas no município. 

 

2.5.A atenção à economia informal 

 

 Ampliar as ações do Programa horta Comunitária, estimulando a produtor 

dos trabalhadores rurais; 

 Manter e ampliar o Programa Compra Direta Local; 

 Estimular a implantação de feiras livres no município 

 

2.6.O Turismo como oportunidade de negócios 

 

 Viabilizar a construção do Centro de Convenções de Lauro de Freitas, em 

parceria com o setor privado; 

 Implementação da nova Orla de Lauro de Freitas (Ipitanga), através de 

financiamento; 

 Revitalização das Orlas de Villas e Buraquinho, adequando-as às normas 

federais; 

 Ampliar o Plano de desenvolvimento turístico do Município, buscando atrair 

empreendedores do setor de turismo de negócios, hotelaria, restaurantes, 

bares, esportes náuticos, ecoturismo e de aventura, sempre com o foco no 

desenvolvimento sustentável e na preservação ambiental; 

 Fortalecimento do Polo de Capoeira e a implementação de um calendário 

oficial de batizados, de forma casada com o calendário de manifestações 

culturais do município, potencializando a atração de novos turistas para o 

município, buscar a assinatura de convênios com entidades estrangeiras que 

se relacionem com o tema, como forma de ampliar ainda mais a visibilidade 

do município fora do país; 

  Garantir a qualificação urbanística das áreas de interesse turístico, 

abrangendo o suporte ao recebimento de visitantes, de veículos de passeio e 

de ônibus turísticos. 

 Garantir a boa sinalização dos pontos turísticos do município; 

 Fortalecer o artesanato municipal; 

 Promover a revitalização do Terminal turístico, anexo ao Centro de 

Referência à Cultura Afro Brasileira Mãe Mirinha de Portão; 



 
 Manter e ampliar os serviços prestados pelo SAT, em parceria com os 

Governos Estadual e Federal; 

 Fomentar o desenvolvimento de uma rota de turismo ecológico na região de 

Areia Branca/Jambeiro. 

 

2.7.A preservação do meio ambiente como premissa da gestão  

 

 Ampliar a proteção e a preservação das áreas verdes do município, 

incrementando o programa de fiscalização e controle do desmatamento; 

 Viabilizar a implementação de Parques ambientais nos bairros periféricos, 

garantindo a preservação ambiental; 

 Desenvolver programa de arborização no município, relacionando a 

concessão de alvarás ao plantio de árvores frutíferas; 

 Desenvolver política de revitalização dos corpos hídricos, bem como a 

proteção de suas nascentes; 

 Mapear e fiscalizar a manutenção de áreas verdes do município, começando 

pelos loteamentos e condomínios; 

 Viabilizar a implementação de projetos de Biodigestor e Bio-Sistema; 

 Ampliar e profissionalizar a coleta seletiva de lixo; 

 Ampliar o incentivo às iniciativas da Sociedade civil em relação a coleta 

seletiva, apoiando a criação de Cooperativas e dando-lhes suporte técnico 

para viabilização técnica, administrativa e econômica; 

 Ampliar a fiscalização da poluição sonora, animais soltos, produção industrial 

no município e, sua relação com a natureza; 

 Ampliar a fiscalização nas áreas de extração de recursos naturais (areia e 

arenoso); 

 Condicionar a emissão de liberação para produção extrativista a ações 

concretas de revitalização ambiental; 

 Implantar novos programas de educação ambiental, mantendo os já 

existentes, focando a preservação da mata atlântica e da reserva indígena do 

Quingoma; 

 Ampliar a coleta regular de lixo e animais vivos e mortos, em toda a extensão 

do município.  

 

3. Mobilidade Urbana e Transporte Público: Problemática das cidades em 

desenvolvimento 



 
 Desenvolver e Implantar sistema de avaliação e fiscalização da qualidade do 

sistema de transporte municipal, com a participação dos empresários, dos 

usuários e dos trabalhadores do sistema; 

 Ampliar o funcionamento do sistema de engenharia de tráfego do município; 

 Acompanhar, através da participação do Município na comissão mista de 

Mobilidade a implementação da Linha 2 do Metrô, ligando Salvador ao nosso 

município; 

 Adequar as linhas do sistema alternativo complementar de transporte do 

Município, para funcionamento conjugado com o Metrô. 

 Integrar os terminais rodoviários do Município com as estações do Metrô em 

nosso território; 

 Otimizar o funcionamento dos finais de linha existentes no município; 

 Debater com o Governo do estado a viabilização do Terminal Rodoviário na 

região de Areia Branca; 

 Implementar pontos de parada de ônibus, Vans e realizar melhorias nos já 

existentes; 

 Melhorar a sinalização viária, vertical e horizontal; 

 Implementar e exigir a adequação das vias e dos veículos do sistema de 

transporte do município aos critérios universais de acessibilidade; 

 Garantir a implementação das ciclovias no perímetro do município, 

viabilizando a partir da utilização das bicicletas a utilização de um meio de 

transporte barato e baixo impacto ambiental; 

 Reordenar o transporte coletivo no município, viabilizando uma melhor 

integração entre os bairros; 

 Ampliar a oferta de transporte coletivo no horário noturno, principalmente 

nos bairros de Areia Branca, Ipitanga, Quingoma entre outros; 

 Buscar junto ao Governo do estado a instalação célere de novas passarelas na 

Estrada do Coco (Avenida Santos Dumont/BA-099); 

 Implementação de novas linhas pernoite e circular, ampliando a possibilidade 

de deslocamento dos munícipes no município; 

 Ampliar o sistema de fiscalização quanto ao respeito aos direitos dos idosos, 

gestantes, pessoas com deficiência e estudantes, no nosso sistema de 

transporte municipal; 

 Cobrar cada vez mais melhoria no sistema alternativo, tanto na qualidade dos 

veículos, quanto no tratamento dispensado aos usuários. 

 



 
I. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 

Olhar atentamente para a qualidade de vida do cidadão de Lauro de Freitas, buscando contemplar 

aspectos relacionados à mesma. Ser feliz, viver dignamente, numa sociedade pautada na cultura da 

não violência, onde prevaleça uma relação de solidariedade, com justiça social e menos 

desigualdades são algumas características de uma vida com qualidade. Uma cidade saudável é o 

que todo ser humano deseja, bem como a sua família. 

Não se traduz em tarefas das mais fáceis a implementação de políticas que viabilizem esse ideal, 

tendo sido um aspecto perseguido a todo o momento pela gestão da Prefeita Moema Gramacho e 

será uma prioridade do governo a ser conduzido por João Oliveira e sua equipe. 

A manutenção da parceria estabelecida com a população local, juntamente com o Governo Federal 

e do Estado da Bahia será ainda mais fortalecida, visando ampliar, ainda mais, o alcance dos 

programas de segurança, Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer, na busca de garantir a 

melhoria constante da qualidade de vida da nossa população. 

1. Segurança Pública, Cidadania e o papel do município neste contexto. 

 

 Ampliar as gestões junto ao Governo do Estado, visando a ampliação das ações 

de segurança pública no município; 

 Expandir, para os demais bairros, os benefícios trazidos com a implementação da 

base comunitária da PM em Itinga; 

 Buscar a ampliação do efetivo policial a disposição do município, bem como a 

melhoria das condições de trabalho destinadas aos mesmos; 

 Ampliar as ações do PRONASCI no município, bem como atualizar 

constantemente o mapeamento das áreas de risco do município, além de 

desenvolver políticas de segurança, voltadas para estas localidades; 

 Ampliar a capacitação e qualificação da Guarda Municipal, bem como seu 

melhor aparelhamento e modernização, possibilitando a estes profissionais de 

atuar em conjunto com as polícias civil e militar; 

 Ampliar o raio de cobertura do sistema municipal de videomonitoramento; 

 Promover o acompanhamento de famílias vítimas de violência, bem como o 

acompanhamento das famílias carentes dos que a praticaram; 

 Acompanhamento psicoterapêutico dos Jovens em situação de 

vulnerabilidade, com sua atração para a prática de esportes, ações 



 
educacionais e de qualificação profissional, como elemento de manutenção 

deste público fora do alcance do ilícito; 

 Elaboração e implementação do sistema municipal de segurança pública. 

 

2. Educação Pública de qualidade e compromisso com o desenvolvimento 

social da população 

 

 Manter a ampliação da rede de escolas do ensino infantil e fundamental, com 

a garantia de acesso à educação a todos os cidadãos e cidadãs do município; 

 Universalizar gradativamente a educação infantil; 

 Manter a ampliação da oferta de creches públicas no município; 

 Implementar o Plano Municipal de Educação; 

 Desenvolver e implementar programa de avaliação da qualidade das escolas 

municipais, bem como do Sistema Municipal de Educação, com a 

participação das entidades da sociedade civil, servidores (as), alunos (as), 

familiares e professores (as), mantendo um processo constante de debates 

constantes sobre o tema; 

 Ampliar o processo de qualificação dos professores (as) da rede municipal, 

priorizando a educação infantil; 

 Ampliar os serviços de psicopedagogia e Orientação Educacional de forma 

participativa, levando-o a toda a rede municipal; 

 Manter e ampliar o processo de distribuição de fardamento escolar; 

 Garantir a distribuição de material didático inserido nos ditames da Lei 10639 

e suas modificações, bem como a sua utilização no conteúdo pedagógico 

usado em sala de aula; 

 Aumentar a descentralização da merenda escolar, tendo a merenda produzida 

em cada escola, visando uma melhor qualidade nutricional, de forma casada à 

política de segurança alimentar; 

 Ampliar as ações do Programa Escola Aberta; 

 Ampliar a oferta de cursos de Nível Superior, na modalidade presencial, no 

Polo Universitário Santo Amaro de Ipitanga; 

 Transformar o CAIC em Centro de Educação Integral; 

 Implantar ao menos uma escola de educação em tempo integral em cada 

bairro; 

 Aprimorar os currículos escolares nas discussões de etnia e gênero; 



 
 Incentivar e apoiar a produção e divulgação de estudos, pesquisas e 

publicações sobre gênero, etnia, história, geografia e identidade municipal, 

visando a inclusão da qualidade social na educação; 

 Ampliar e incentivar a política de alfabetização de jovens e adultos, 

priorizando os idosos; 

 Aperfeiçoar as ações do Fundo Municipal de Educação, visando a captação 

de recursos definidos constitucionalmente, além de outros disponíveis; 

 Ampliar as ações conjuntas com as secretarias de Cultura e de Trabalho, 

Esporte e Lazer; 

 Implantação de Campus do Instituto Federal da Bahia em nosso Município; 

 Ampliar a oferta de escolas no nosso Município; 

 Manter a política de inclusão no Ensino Superior, iniciada com o PROMUNI; 

 Ampliação, em parceria com o Governo do Estado e Federal, da oferta de 

ensino médio, formal e técnico; 

 Busca da implantação de Universidade Federal no Município 

 Ampliação da instalação de lousas digitais para todas as escolas da rede 

municipal de ensino; 

 

3. O Direito à Saúde como principio fundamental da gestão pública 

 

3.1.Gestão do Sistema Municipal de Saúde 

 

 Manter a aplicação periódica do Programa para a melhoria da qualidade e da 

satisfação dos usuários do Sistema Municipal de Saúde, com a participação 

das famílias, gestores, profissionais e entidades da sociedade civil; 

 Assegurar a qualidade permanente do atendimento humanizado em todas as 

unidades do sistema municipal, através do acolhimento ao cidadão; 

 Ampliar a captação de recursos financeiros visando garantir a melhoria do 

acesso e da qualidade da prestação dos serviços de saúde do município; 

 Garantir a manutenção do desenvolvimento da integralidade e da 

transversalidade das ações de saúde com outras secretarias, além de outros 

órgãos, na esfera municipal, estadual e federal; instituições de ensino, 

entidades da sociedade civil e clubes de serviços; 

 Viabilizar formas de repasse dos Planos de saúde ao município, quando seus 

usuários forem atendidos pelo SUS.  

 



 
3.2.Promoção e atenção à saúde 

 

 Ampliar as ações do Programa Carinhoso para todo o município; 

 Ampliar o sistema descentralizado e informatizado de marcação de consultas, 

visando levar este serviço a todas as unidades do sistema municipal; 

 Implantar o prontuário eletrônico nas unidades do sistema municipal; 

 Ampliar a aquisição de equipamentos de diagnose para unidades 

especializadas de saúde (Mamógrafos, Raio-X, Aparelho de Ultra Som e 

tomógrafo), melhorando o acesso aos exames de alta complexidade 

(ressonância magnética); 

 Ampliar o acesso aos procedimentos de cirurgia eletiva nos hospitais da rede 

municipal de saúde; 

 Ampliar a descentralização do cadastramento referente ao Cartão SUS 

levando-o a todas as unidades do município; 

 Ampliar o número de Farmácias Populares no município; 

 Garantir a manutenção regular do abastecimento de materiais, medicamentos 

e insumos farmacêuticos nas unidades da rede municipal de saúde; 

 Ampliar o número de postos de coleta de exames laboratoriais para todas as 

unidades públicas de saúde; 

 Estruturar, no município, em parceria com o HEMOBA, unidade permanente 

de referência para coleta, triagem e destinação de doação de sangue e 

hemoderivados; 

 Ampliar a triagem neonatal em todas as unidades de saúde; 

 Ampliar as ações do programa de atenção aos portadores de doenças 

falciformes, ampliando a utilização do serviço de referência para atendimento 

especializado no setor; 

 Ampliar o número de equipes e unidades de saúde da família em todos os 

distritos/bairros do município, ampliando as ações do Núcleo de Saúde da 

Família (NASF); 

 Ampliar o acesso ao atendimento de saúde às comunidades de difícil acesso, 

ou desprovidas de unidades do PSF, através das unidades móveis de saúde, 

buscando dotar estas comunidades de unidades permanentes de atendimento; 

 Garantir e ampliar o atendimento e acompanhamento domiciliar de pacientes 

acamados; 

 Ampliar o número de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate 

a Endemias no município; 



 
 Construir maternidade e unidade neonatal, com banco de leite no município; 

 Aperfeiçoamento e ampliação do atendimento do serviço do sistema de 

ambulâncias do município; 

 Ampliar o número de leitos nas unidades de atendimento de saúde do 

município; 

 Ampliar e diversificar ainda mais o número de consultas e exames 

especializados; 

 Garantir e ampliar o serviço de transporte para deslocamento de pacientes 

para tratamento fora do seu domicílio (Hemodiálise, Quimioterapia, 

Oncologia), enquanto não são construídas unidades que atendam estas 

especialidades no município; 

 Viabilizar a construção de Hospital distrital visando atender a demanda por 

atendimento de saúde das comunidades de Areia Branca, Caji, Vida Nova, 

Capelão, Quingoma, Jambeiro, Ciamar, Barro Duro, Capiarara, entre outras; 

 Implantar o Centro de atenção Psicossocial Infantil (CAPS I); 

 Ampliar o numero de academias populares nas praças do município, 

incentivando e dando acompanhamento à população na sua utilização; 

 Garantir a expansão da rede de atenção básica em saúde bucal e atendimento 

em nutrição, fisioterapia e farmácia no município; 

 Implantar novos Centros de Especialidades Odontológicas no município; 

 Ampliar as ações estratégicas de atenção à saúde da população negra, 

mulheres, homens, crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com 

deficiência; 

 Implementar, em parceria com a SEMASCI ações relacionadas à política de 

segurança alimentar e vigilância nutricional; 

 Implementar ações direcionadas à saúde da pessoa idosa, estruturando 

unidade referência de atendimento geriátrico; 

 Ampliar e intensificar as ações de Vigilância à Saúde no município; 

 Implantar as ações do Programa de controle de hepatites e raiva herbívora; 

 Ampliar as ações de combate à dengue e outras endemias; 

 Ampliar e universalizar as ações do programa de atenção aos portadores de 

doenças crônicas e degenerativas ou infectocontagiosas (Hipertensão, 

Diabetes, Tuberculose e Hanseníase); 

 Ampliar e universalizar as ações do Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA) e serviços especializados (SAE) para os portadores de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) e HIV/AIDS; 



 
 Implantar o Programa de saúde do Homem, atuando no sentido de promover 

ações educacionais desmitificando a realização do exame de próstata; 

 Implantar Posto de Saúde 24 horas em Quingoma.  

 Implantar uma Central de Hemodiálise no Município; 

 Ampliar as instalações de Clínicas da Família em todos os bairros do 

Município; 

 Ampliar para 100% a cobertura do PSF no Município; 

 Colocar em operação, em parceria com o Governo do Estado as UTI’s do 

Menandro de Faria, buscando a instalação de novos leitos, ampliando a 

capacidade de atendimento de emergências de grande porte na área de saúde; 

 Implantar programa que vise alcançar a meta de índice zero de ocorrências de 

Dengue no município. 

 

3.3.Educação e o trabalho em Saúde 

 

 Garantir a manutenção de programa de educação permanente dos 

profissionais de saúde; 

 Ampliar o programa de melhoria das condições de trabalho e saúde dos 

trabalhadores do SUS das unidades de saúde do município; 

 Implantar o Centro Municipal de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CESAT); 

 Manter a política de acesso ao serviço público municipal pela via dos 

concursos, concluindo os que estão em vigor e, realizando novos certames, de 

acordo com a necessidade da administração; 

 

3.4.Controle social e a participação popular na gestão de saúde 

 

 Adotar política de cargos e vencimentos, debatendo os planos de carreira do 

segmento, em conjunto com as demais categorias da administração 

municipal; 

 Garantir a manutenção da discussão permanente do planejamento e das 

decisões coletivas no desenvolvimento das ações e serviços de saúde nas 

diversas comunidades do município; 

 Manter e ampliar a interlocução do Conselho Municipal de Saúde com os 

demais conselhos implantados no município, com outros organismos de 

controle, com os Poderes Legislativo e Judiciário; 



 
 Manter a política de realização das Conferências Municipais de Saúde; 

 Implantar os Conselhos locais de saúde nos diversos bairros/distritos do 

município; 

 Promover a descentralização da Ouvidoria da Saúde para todas as unidades de 

saúde do município; 

 

3.5.Ciência, Tecnologia e Informação 

 

 Implantação do Programa Cidade Digital em todo o Perímetro do Município; 

 Ampliar, em parceria com a Secretaria de Educação, a produção e oferta de 

lousas digitais, como forma de aprimorar o processo de educação e inclusão 

digital; 

 Ampliar a pesquisa em relação ao uso do Software livre na gestão Pública, 

como forma de minimizar os custos públicos com programação e aquisição de 

softwares; 

 Incentivar, junto aos organismos da sociedade civil as iniciativas de inclusão 

digital, com a implantação de infocentros. 

 

4. Cultura e cidadania – a construção de um novo paradigma cultural 

 

 

 Atuar no sentido de municipalizar o Centro de Cultura do Centro (Cine-

teatro), garantir a atração de vasta programação e apresentação de filmes no 

local; 

 Implantar o Plano Municipal de Cultura, formando o Sistema Municipal de 

Cultura, viabilizando a captação de recursos dos Fundos Estadual e federal de 

Cultura; 

 Implantar as Câmaras Setoriais do Conselho Municipal de Cultura; 

 Ampliar e fortalecer a política de valorização dos mestres da cultura popular; 

 Ampliar a política de valorização das tradições culturais do município; 

 Ampliar a política de resgate e valorização da cultura local, ampliando a sua 

difusão, nas comunidades e na rede de ensino municipal; 

 Realizar anualmente o Festival Municipal de Cultura 

 Incentivar a realização de feiras populares e de produção artesanal; 

 Atuar junto à Secretaria de Educação buscando transformar as escolas em 

centros de difusão dos mestres e da cultura municipal; 



 
 Incentivar as manifestações advindas das comunidades tradicionais (índios, 

quilombolas, comunidades de terreiros, pescadores artesanais, etc.); 

 Ampliar a valorização de grupos de dança e de música do município.; 

 Ampliar os pontos de cultura do município; 

 Implantar novos pontos de leitura; 

 Garantir o reconhecimento de manifestações populares através de legislação 

de proteção ao patrimônio material e imaterial do município e do IPHAN; 

 Debater com a cidade a realização do Plebiscito previsto na Lei Orgânica do 

Município. 

 

5. Esporte e Lazer como via de ampliação das ações de Saúde, Educação, 

Cultura e Bem estar social. 

 

 Manter e aprimorar as ações do Programa Segundo Tempo no município; 

 Implantação de complexo esportivo e de lazer em Itinga; 

 Viabilizar a construção de pista de atletismo, com piso emborrachado no 

município; 

 Construção de piscina semiolímpica; 

 Realizar tratamento acústico no ginásio de esportes, visando dotá-lo de 

condições para funcionar também como ponto de atividades culturais; 

 Implementar o Sistema e a Política Municipal de Esporte e Lazer; 

 Criar e operacionalizar o Conselho Municipal de Esporte e Lazer; 

 Criar e Implementar o Fundo Municipal de Esporte e Lazer; 

 Implantar política de incentivo ao esporte amador e profissional no município; 

 Ampliar e universalizar o Programa ruas de lazer; 

 Dotar as praças do município de equipamentos esportivos e de lazer, 

garantindo acompanhamento profissional na sua utilização; 

 Ampliar o apoio à realização de grandes eventos esportivos municipais, além 

de postular o direito de sediar competições oficiais de futebol e outras 

modalidades esportivas no município; 

 Viabilizar a ampliação do Estádio Municipal do Centro; 

 Otimizar as ações da Divisão de Esportes e Atletismo; 

 Promover a realização das Olimpíadas Estudantis do Município; 

 Manter e ampliar o programa de iluminação dos estádios e praças esportivas do 

município; 



 
 Organizar fóruns de discussão sobre Esporte e Lazer no Município, divididos 

por modalidades esportivas; 

 Estimular as práticas das diversas modalidades de esporte recreativo em todo o 

município; 

 Garantir a realização dos campeonatos de futebol, Basquete, Skate, entre 

outros. 

 Implantação do Centro de excelência na Prática do Judô; 

 Instalação do novo Kartódromo; 

 Melhoramentos na praça esportiva do Areal; 

 Inserção de Lauro de Freitas nas ações envolvidas na Copa do Mundo de 2014 

e Olimpíadas de 2016, em parceria com o Governo Do Estado, FIFA e 

COB/COI 

 

II. AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL 

 

A inclusão social, com a garantia de direitos fundamentais do cidadão é um dos pilares 

fundamentais para se alcançar o desenvolvimento e a qualidade de vida.  

O governo a ser implementado por João Oliveira e sua equipe seguirá na busca de avançar cada vez 

mais na inclusão social, bem como na busca da eliminação das desigualdades sociais, manter e 

ampliar as políticas sociais de sucesso, que foram implantadas na gestão da Prefeita Moema 

Gramacho, bem como ampliar cada vez mais as parcerias com a União e o Estado, especialmente o 

programa Bolsa família e seus programas complementares. 

Combater a desigualdade social de forma mais profunda compreende a ampliação das 

oportunidades de trabalho, emprego e renda, potencializando cada vez mais a utilização da mão de 

obra local, adotando medidas, que impulsionem os investimentos públicos e privados, enfatizando 

as micro e pequenas empresas. 

Dar continuidade às medidas, que visem constituir uma economia solidária, estimulando o 

cooperativismo, as iniciativas autônomas de desenvolvimento local, a autogestão, o microcrédito e 

ampliando a participação dos trabalhadores na economia. 

O governo a ser implantado por João Oliveira e sua equipe reconhece os jovens como sujeitos de 

direitos e, sendo assim, irá garantir a continuidade e ampliação de políticas públicas que 

potencializem cada vez mais o seu acesso às diversas nuances da vida em sociedade, desde a 



 
educação, com acesso à educação de qualidade em todos os níveis, à cultura, esporte, lazer e 

inserção no mercado de trabalho, de forma qualificada e competitiva. 

Ampliar a rede de proteção aos direitos das mulheres, na perspectiva de construir uma sociedade 

cada vez mais direcionada à igualdade de gênero, enfrentar firmemente a violência contra a 

mulher, bem como a sua participação cada vez mais ampliada na vida pública, são ações a serem 

mantidas e ampliadas no novo governo. 

O novo governo também dará continuidade às ações que garantam mecanismos de combate ao 

racismo e à homofobia e lesbofobia, buscará ampliar ainda mais a proteção aos idosos e às pessoas 

com deficiência. Dedicará ainda, especial atenção aos direitos das crianças e adolescentes. 

Atuar nesta dimensão da inclusão social é fundamental no sentido de termos uma abrangência 

ainda maior da política de direitos humanos, a ser praticada pelo novo governo, em continuidade à 

já implementada. 

Não se modifica para melhor as condições de vida dos cidadãos e cidadãos sem democratizar o 

acesso às políticas sociais, fortalecendo a cada momento a participação popular e buscando criar 

oportunidades para todos os laurofreitenses. Muito já se diminuiu a ausência deste debate nas 

pautas públicas da cidade, mas, a percepção de que muito ainda há por se fazer é fundamental e 

necessário, para que o novo governo atenda plenamente aos anseios da nossa municipalidade. 

A assistência social e a segurança alimentar, o cuidado com as crianças, os adolescentes, os jovens, 

os idosos e as pessoas com deficiência seguirão sendo o foco direcional do novo governo, não 

perdendo de vista a extrema necessidade de ampliar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

políticas afirmativas de gênero, igualdade racial e de respeito à diversidade de orientação sexual, 

na direção da construção cotidiana de uma sociedade fraterna e sem desigualdades sociais ou 

qualquer tipo de discriminação. 

 

1. Segurança Alimentar, sua importância no contexto da assistência social e do 

aprimoramento radical da cidadania. 

 

 Ampliar as ações complementares do Programa Bolsa Família, primeira frente 

de combate a fome e de enfrentamento da desigualdade social; 

 Expandir a rede de serviços básicos voltados aos beneficiários do Programa 

Bolsa Família, especialmente no campo do trabalho, emprego e renda, atuando 

na direção da busca da emancipação destas famílias; 



 
 Manter o cadastro único com o status de norteador da priorização da oferta das 

ações governamentais nos seus diversos segmentos; 

 Aprimorar compromissos com os demais entes federativos no sentido de 

consolidar o acesso efetivo das famílias a serviços que lhes garantam a 

sustentabilidade básica, no mínimo; 

 Expandir a rede de serviços sócio assistenciais a fim de enfrentar a 

vulnerabilidade e reduzir os riscos inerentes ao ciclo de vida, especialmente em 

relação a crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência; 

 Atuar no sentido de municipalizar o Centro Social Urbano, destinando-o a 

ações de inclusão social do município; 

 Manter e ampliar o atendimento aos moradores em situação de rua, do 

município; 

 Implantação de um Restaurante Popular na Itinga 

 Ampliar programas de orientação, prevenção e aconselhamento em relação ao 

uso de drogas, exploração sexual de crianças e adolescentes e DST’s; 

 Ampliar o processo de acompanhamento sócio familiar, em parceria com os 

Agentes Comunitários de Saúde e escolas municipais; 

 Ampliar o raio de ação do sistema municipal de segurança alimentar e 

nutricional, buscando junto ao governo do estado ações mais efetivas neste 

segmento e captando mais recursos do governo federal para novas ações no 

setor; 

 Ampliar as ações da politica municipal de abastecimento, de forma a ampliar 

ainda mais o acesso da população a alimentos, cada vez mais diversificados e 

baratos. 

 

2. Infância, Adolescência e Juventude: Alicerces da construção da sociedade 

 

 Ampliar as ações no município, ligadas ao Plano Nacional de Garantias e 

Proteção de Direitos para a infância e adolescência, fortalecendo as políticas e 

programas existentes e potencializando o seu caráter transversal; 

 Universalizar os instrumentos de defesa de crianças e adolescentes em todo o 

município, com padrões de ação adequados e qualificados; 

 Manter o foco prioritário no combate ao trabalho infantil, abuso e exploração 

sexual infanto-juvenil, garantindo a atenção integral das políticas setoriais; 



 
 Fortalecer o Departamento de Juventude, buscando a implementação do Plano 

Municipal de Juventude e, garantindo a transversalidade nas ações de governo 

para este segmento; 

 Ampliar os projetos de educação complementar, visando a preparação dos 

nossos jovens para disputar em igualdade de condições, as vagas oferecidas 

pelo IFBA e Universidades Públicas; 

 Viabilizar o aumento da oferta de bolsas universitárias através do PROMUNI, 

com a atração de novas instituições para o programa; 

 Ampliar o programa de estágio para alunos do ensino médio e universitário, 

como logística de incentivo à permanência em sala de aula; 

 Ampliar o enfoque juvenil no atendimento do Sistema Único de Saúde; 

 Ampliar a rede de pontos de cultura e de leitura, em localidades desprovidas de 

equipamentos de cultura e inclusão digital; 

 Ampliar a oferta de pré-vestibulares gratuitos, viabilizando parcerias com 

entidades da sociedade civil e outros entes federativos. 

 

3. A assistência à pessoa idosa como prioridade da gestão 

 

 Garantir programa de inclusão, melhoria da qualidade de vida e prevenção de 

agravos inerentes às pessoas idosas, através de programas que fortaleçam o 

convívio familiar e comunitário, garantindo a essas pessoas o acesso a serviços, 

ao lazer, à cultura e à atividades físicas, de acordo com a sua capacidade 

funcional; 

 Estimular a formação de profissionais especializados na atenção ao idoso; 

 Ampliar e universalizar a politica de humanização no atendimento ao idoso, 

principalmente em instituições de longa permanência; 

 Buscar garantir o atendimento integral do idoso, valendo-se, dentre outros 

serviços, do Programa de Saúde da Família; 

 Inserir o (a) idoso (a) nos projetos sociais e comunitários para troca de 

experiências e redução do estresse. 

 Incentivar as entidades da sociedade civil que atuem no segmento de atenção e 

cuidado com a pessoa idosa, visando dotá-las de condições humanas e 

adequadas a esta missão; 

 Implementar programas de fortalecimento das famílias, visando o seu bom 

relacionamento, nas diversas etapas e faixas etárias de seus membros; 

 Implantação da Universidade da Terceira Idade 



 
 

4. Os direitos das pessoas com deficiência a uma cidade e acessível e a políticas 

públicas em seu favor 

 

 Garantir a adequação do município e de todas as intervenções a serem 

executadas em seu território, à legislação que versa sobre o direito à 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, não 

descartadas as regulamentações complementares necessárias; 

 Dar continuidade ao Programa de Educação inclusiva, garantindo a presença na 

rede municipal de ensino de profissionais de educação capacitados em Libras e 

Braille; 

 Consolidar o Programa de Atenção integral à saúde das pessoas com 

deficiência, prevenindo e executando intervenções de reabilitação; 

 Ampliar o reordenamento dos Serviços previstos no SUAS, garantindo o 

acesso das pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade; 

 Garantir assistência integral das crianças com deficiência ou com necessidades 

especiais de aprendizado; 

 Assegurar a reserva de vagas nas creches públicas para crianças com 

deficiência, garantindo a presença nestas de pessoas especializadas para este 

atendimento; 

 Fomentar junto ao empresariado local ações a fim de garantir o cumprimento 

da Legislação Federal que assegura a contratação mínima de pessoas com 

deficiência, viabilizando a ampliação da geração de trabalho, emprego e renda 

para estas pessoas. 

 

5. Ações de ampliação da busca da igualdade de gênero 

 

 Ampliar as ações de promoção de inclusão de gênero, que permitam a inclusão 

das mulheres nos processos de desenvolvimento do município, viabilizando, 

cada vez mais a sua autonomia financeira; 

 Ampliar as instalações e serviços ofertados pelo Centro de Referência Lélia 

Gonzales; 

 Garantir a capacitação da mulher para o trabalho nas diferentes esferas 

profissionais; 

 Promover a sustentabilidade administrativa e produtiva nos empreendimentos 

geridos por mulheres; 



 
 Monitorar o recorte de gênero na implementação dos programas sociais; 

 Ampliar o programas de educação de combate ao sexismo, ao racismo, à 

homofobia e à lesbofobia nas ações de combate ao analfabetismo de mulheres; 

 Garantir a ampliação da capacitação em educação sexual para os profissionais 

da educação; 

 Ampliar os horários de atendimento para a educação infantil, incluídas as 

creches; 

 Incentivar as iniciativas culturais e esportivas com perspectiva de gênero, 

ampliando os espaços de lazer, praças e parques; 

 Ampliar, no município, a política nacional de atenção integral à saúde da 

mulher, nos marcos do Plano de Atendimento Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), contemplando as especialidades de etnia, e local de trabalho (Urbana 

e Rural); 

 Incentivar as ações que visem ampliar os comitês de combate à mortalidade 

materna e de promoção do parto humanizado; 

 Incluir as ações de planejamento familiar em todas as unidades de saúde e 

escolas municipais com atividades noturnas; 

 Enfrentar de forma firme todas as formas de violência contra as mulheres: 

psicológica, física e sexual, ampliando as ações do Centro de Referência Lélia 

Gonzáles; 

 Monitorar e garantir o cumprimento da Lei Maria da Penha; 

 Implantar, nos programas de políticas públicas de combate à violência contra a 

mulher, um sistema de garantia de moradia temporária para mulheres com risco 

de morte; 

 Viabilizar cotas para mulheres vítimas de violência doméstica nas empresas 

que prestem serviço para o município e nos programas de geração de renda, 

habitação e capacitação profissional; 

 Implementar serviço de assistência jurídica para atuação em situações de 

violência contra a mulher; 

 Prevenir a violência sexual e doméstica, fortalecendo no município a política 

nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, com ações que 

articulem prevenção e apoio às vítimas, em parceria com o estado e a União, 

além de organismos de proteção; 

 Ampliar as campanhas de prevenção contra o câncer de mama e de colo 

uterino, mantendo e aumentando as campanhas permanentes de amamentação 

materna; 



 
 Acompanhar as mudanças na legislação federal, em favor dos direitos das 

mulheres, fiscalizando a sua aplicação e adequando a legislação municipal às 

mesmas; 

 Incentivar a participação das mulheres nos espaços de poder na sociedade e nas 

decisões das políticas públicas em geral, com ênfase nas que dizem respeito a 

seus direitos. 

 

6. As políticas afirmativas de Igualdade racial 

 

 Articular as diversas políticas setoriais, no sentido de promover ações 

afirmativas, geradoras de igualdade racial, com destaque para a inclusão 

educacional, garantindo o acesso e a permanência da criança negra na escola 

até a universidade; 

 Ampliar as discussões em relação ao Plano Municipal de Igualdade Racial, 

garantindo a execução das suas diretrizes, implementando ações que garantam 

o combate ao racismo e à intolerância; 

 Manter e ampliar a concessão de bolsas via PROMUNI, buscando também 

instituir mecanismo de garantia da permanência dos negros e negras 

beneficiados por este programa, no âmbito da Universidade; 

 Ampliar a capacitação dos profissionais de educação no atendimento ao 

disposto na Lei 10639, visando alcançar 100 % da rede municipal de ensino, 

fiscalizar e garantir a repercussão desta capacitação nos conteúdos pedagógicos 

apresentados aos alunos da rede municipal de ensino; 

 Ampliar as ações combinadas entre as políticas de educação, cultura, esporte e 

lazer geração de emprego e renda, com vistas a incidir mais diretamente na 

qualidade de vida dos negros e negras e no combate à discriminação racial; 

 Acelerar as iniciativas de atendimento às demandas históricas e sociais das 

comunidades quilombolas, em especial as ligadas à regularização fundiária; 

 Promover a implantação de serviços de orientação psicológica nas escolas 

municipais, de forma a propiciar a elevação da auto-estima das crianças negras, 

como forma de combater as possibilidades de práticas de racismo neste 

ambiente; 

 Incentivar a criação de centros de arte com o viés da inclusão da população 

negra e de outros grupos étnico-raciais; 

 Ampliar a capacitação dos profissionais de saúde, dando ênfase nas doenças 

com prevalência na população negra; 



 
 Continuar garantindo a diversidade racial na propagandas institucionais; 

 Atuar firme na elaboração e implantação do estatuto da igualdade racial do 

município; 

 Promover mecanismos de combate ao racismo, atuando no sentido de viabilizar 

o acesso de negros e negras ao mercado de trabalho, na área de serviços e 

comércio; 

 Viabilizar a criação de incentivos fiscais à cultura de produções artísticas dos 

segmentos étnicos-raciais do município; 

 Ampliar as ações desenvolvidas pela Casa da Capoeira e das Baianas de 

Acarajé, no Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão. 

 

7. O respeito à livre orientação sexual como elemento da cidadania 

 

 Desenvolver e aprofundar as ações de combate à discriminação referente à 

orientação sexual, promovendo a ampla cidadania LGBTT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgeneros), nos marcos do Programa 

Brasil sem homofobia. 

 Desenvolver políticas afirmativas e de promoção de uma cultura de respeito à 

diversidade sexual, viabilizando a visibilidade e o reconhecimento social; 

 Ampliar a realização de programas que garantam ações em consonância com o 

Plano Nacional de combate à homofobia 

 

III. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO 

O fortalecimento da Democracia Participativa e da cidadania é, cada vez mais, uma 

exigência do processo de desenvolvimento das sociedades com qualidade de vida e inclusão 

social. Esta prática constrói o ambiente propício à geração de novos direitos e as bases 

sólidas para uma sociedade igualitária. 

O governo a ser implantado por João Oliveira e sua equipe seguirá na busca cada vez mais 

intensa da participação popular e do controle social, por parte dos cidadãos e cidadãs de 

nosso município sobre a administração pública, estimulando a participação da sociedade nas 

audiências do Orçamento Participativo, sendo este um veículo importante e prioritário da 

gestão, extremamente útil para construir e aprimorar as políticas públicas municipais com 

participação social. 



 
A realização das Conferências temáticas, praticadas desde 2005 em nosso município, 

seguirão sendo espaços de debate da administração com a sociedade civil, buscando 

aprimorar cada vez mais as políticas públicas implementadas, além de serem espaços 

privilegiados de debate com a União e o estado, na busca de levar os nossos anseios em cada 

um destes segmentos sociais. 

A melhoria da gestão não pode deixar de ser uma prioridade da gestão, com foco direcional 

principalmente na ampliação da gama de serviços a serem fornecidos à população bem como 

a busca da excelência na sua prestação aos nossos munícipes. 

A Controladoria Geral do Município, órgão de controle interno da gestão e que tem se 

destacado no cenário nacional será fortalecida ainda mais no governo a ser conduzido por 

João Oliveira e sua equipe, demonstrando a preocupação e o zelo do novo governo, a 

semelhança do seu antecessor, com a coisa pública. Modernizar a gestão, compreendendo 

inclusive a valorização e o cuidado com o Servidor Público Municipal, incluindo neste 

interim a análise criteriosa da legislação existente e sua adequação aos novos modelos de 

administração, garantindo inovação, a garantia de direitos e a celeridade da máquina 

administrativa na resolução dos problemas sociais. 

A gestão de Lauro de Freitas tem se destacado nos últimos anos pela sua excelente relação 

com o Governo Federal e Estadual e, esta será uma marca a ser mantida pelo novo governo, 

tendo em vista terem sido estas parcerias com o Ex-Presidente Lula, a Presidenta Dilma e o 

Governador Jaques Wagner e seus governos, responsáveis por parcela significativa dos 

avanços conquistados pela gestão da Prefeita Moema Gramacho e cuja ampliação é objetivo 

do governo a ser implementado por João Oliveira e sua equipe. 

 

1. A relação com o servidor como base da transparência da gestão 

 

 Manter a atuação protagonista do município no fortalecimento do pacto 

federativo, dando continuidade a ações em conjunto com o Estado e com a 

União, para enfrentar os principais temas da agenda nacional e estadual; 

 Garantir a continuidade do processo de modernização e desburocratização dos 

serviços administrativos e da transparência da gestão; 

 Viabilizar a construção do Centro Administrativo de Lauro de Freitas - CALF; 



 
 Ampliar a política de descentralização administrativa, implantando as 

Administrações Regionais de Portão e de Caji/Vida Nova; 

 Ampliar as ações da Controladoria Geral do Município, ampliando a sua 

capacidade de fiscalização dos procedimentos administrativos e de garantir 

uma transparência da gestão cada vez maior; 

 Ampliar e popularizar o usso do Portal da Transparência, dotando o mesmo de 

uma linguagem acessível e facilitando o acesso aos seus links; 

 Ampliar, modernizar e descentralizar a atuação do Banco de serviços, 

possibilitando à população acessar os seus serviços cada vez mais facilmente; 

 Instituir e modernizar um centro municipal de compras, ampliando e 

modernizando a atuação das comissões de licitação, ampliando a possiblidade 

de participação do empresariado local na venda de produtos e serviços à 

administração municipal; 

 Atuar no sentido de melhorar ainda mais a prestação direta e indireta dos 

serviços públicos à população e cidadãs, aumentando a normatização de 

procedimentos, instituindo Regimentos Internos de todos os órgãos da 

Administração Municipal, simplificando procedimentos, capacitando 

servidores (as) e ampliando a base tecnológica de atuação, inclusive buscando 

a ampliação de softwares livres nos sistemas informatizados da gestão; 

 Regulamentar e reorganizar o Arquivo Público Municipal; 

 Atuar no sentido de que os Correios efetivamente atuem na plenitude de seus 

serviços em todos os bairros e localidades do município; 

 Atuar na direção de um modelo de negociação coletiva que permita englobar 

todos os servidores públicos numa mesma mesa negocial, instalação de Mesa 

Permanente de relação com o Serviodor Publico Municipal; 

 Prosseguir na reformulação do Plano de cargos, vencimentos e carreira dos 

Servidores, ampliando a política de valorização e ascenção profissional 

disponível aos mesmos; 

 Ampliar o programa de capacitação para os servidores municipais, ampliando a 

oferta de cursos, treinamentos e programas de integração; 

 Manter a política de acesso ao serviço público pela via dos concursos, com a 

conclusão do que está em andamento e realizando outros, na medida da 

necessidade da administração pública; 

 Implantar o Programa anual de saúde médica e odontológica dos servidores, 

com visitas de profissionais específicos de cada área em cada secretaria; 



 
 Assegurar a realização de palestras e seminários sobre temas de interesse dos 

servidores e seus familiares, tais como: alcoolismo, tabagismo, prevenção às 

drogas, DST, Planejamento familiar, etc.; 

 Implantar programa de alfabetização e formação dos servidores, estabelecendo 

como meta o alcance, no mínimo do nível médio para todos os servidores de 

atividades básicas. 

 

2. A ampliação dos mecanismos de participação popular, como mecanismo de 

ampliação da confiança na gestão 

 

 Fortalecer os mecanismos de participação popular no governo, especialmente o 

PPA Participativo e o Orçamento Participativo, garantindo efetividade na 

execução das prioridades escolhidas pelas comunidades em suas audiências; 

 Estabelecer novos mecanismos de controle social, visando a modernização 

cada vez maior da gestão democrática; 

 Ampliar a participação da população no PPA e no Orçamento participativos, 

viabilizando a apresentação de sugestões aos mesmos também via internet; 

 Manter um diálogo responsável e qualificado com todos os setores da 

sociedade, buscando a construção de consensos e, atuando de forma 

democrática no equacionamento de possíveis conflitos; 

 Dar continuidade à realização sistemática de conferências municipais setoriais, 

como forma de contribuir, de modo decisivo, para o estabelecimento da agenda 

de prioridades das políticas públicas a serem implementadas pela Gestão 

Municipal; 

 Fortalecer ainda mais a atuação dos Conselhos Municipais de políticas 

Públicas, enxergando-os como espaço privilegiado de elaboração, avaliação e 

controle social da gestão democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Por que João Oliveira? 

João Oliveira é homem do povo, é a demonstração concreta de que é possível a nós, homens 

do povo galgar espaços de condução dos destinos da nossa cidade. Sim, nós podemos! 

João Oliveira é aquele que caminha por Itinga, Portão, Areia Branca, Jambeiro, Capelão e 

Quingoma, pela Vila Praiana, Vila Mar e Lagoa dos Patos, por Pitangueiras, Caji, Vida 

Nova e Jardim Ipitanga e o faz de forma natural, por que João carrega em si o jeito de ser do 

povo simples destas localidades. O ex-operário da Construção Civil, hoje comerciante bem 

estabelecido na nossa Itinga, alcançou o espaço de representação política, sendo por quatro 

vezes seguidas eleito Vereador e por duas vezes Vice-Prefeito da nossa cidade. 

Mas, como bom filho da classe mais humilde desta nossa terra, João Oliveira manteve não 

apenas em seu semblante, mas, principalmente em seu comportamento e na sua relação com 

a comunidade que o abraçou ao longo destes 40 anos de vivência em Lauro de Freitas, o 

mesmo jeito alegre, companheiro e fraterno de se relacionar. 

Um dos alicerces, juntamente com a Prefeita Moema Gramacho, da construção do projeto 

que começou a modificar a realidade do povo de Lauro de Freitas para melhor, a partir de 

2005, João Oliveira é a garantia de manutenção das políticas públicas implantadas ao longo 

destes oito anos de governo democrático e popular em nosso município. 

Lauro de Freitas povoada por Josés, Joaquins e Marias, Por Joanas, Josefas e Pedros 

certamente será muito melhor representada, por esse companheiro que responde pelo nome 

de João Oliveira. 

Este companheiro concentrado e que sabe dosar razão e emoção, detém a experiência e a 

seriedade necessárias para conduzir os destinos da nossa cidade, Se é verdade que todo 

mundo, todo lugar e toda família tem um João, não resta dúvidas de que o nosso João está 

pronto e apresenta as melhores e mais qualificadas credenciais para dar sequencia a este 

projeto de melhorar os destinos da nossa cidade, em favor de todos (as), prioritariamente em 

favor dos mais necessitados.  



 
João Oliveira é PT, João Oliveira é 13 e, ao lado do seu companheiro de chapa, Chico 

Franco, certamente não deixa dúvidas quanto a qual é a melhor e mais qualificada opção 

para a nossa população no dia 07 de Outubro de 2012: É João Oliveira e Chico Franco. É 13, 

pois Lauro de Freitas merece o melhor candidato!  


