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“Cada cidade tem sua própria personalidade, fruto da sua história, da 

capacidade de gestão dos seus governantes e do caráter dos seus 

cidadãos, contudo, para crescer de forma harmônica e sustentável, 

temos que ser capazes de imaginar, todos juntos, como queremos que 

seja nossa cidade no futuro.” 

Ana Morato 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Ser Prefeita do município de Guaratinga é um sonho que nasceu no coração do meu esposo Néu do Táxi 

(in memorian). Ele que já foi prefeito por dois mandatos, em uma das nossas viagens me indagou 

fortemente se eu desejaria ser prefeita e administrar com o coração, simplicidade e muita sabedoria a 

nossa querida Guaratinga. Após alguns segundos, a resposta afirmativa lhe reacendeu o coração, e o 

possibilitou sonhar novamente. Para tanto, era preciso superar os desafios da Velha Política e oferecer 

ao povo de Guaratinga novas e grandes perspectivas, a fim de trilharmos juntos uma Nova Política 

firmada no diálogo e na democracia.  

Esse sonho vem sendo sonhado pelo povo de Guaratinga. Derrotamos a arrogância e a ditadura, as 

quais causavam ao povo intenso medo e temor, e passamos a construir uma administração pautada em 

diálogo permanente e construtivo respeitando as forças vivas da sociedade, com homens e mulheres, 

jovens, estudantes, trabalhadores, religiosos e sindicalistas que constroem no dia-dia a boa política nos 

seus setores de atuação. Nesse sonho, o cidadão não é um mero eleitor, mas um agente ativo da 

mudança, exercendo um protagonismo cidadão desde a elaboração do Plano de Governo até o exercício 

de governar. 

De forma democrática e bastante participativa, provocamos a sociedade e a estimulamos a expor suas 

sugestões e seus sonhos na construção desse Plano de Governo, o qual norteará a administração nos 

próximos quatro anos (2021-2024). 

Percebemos o quanto o povo guaratinguense é participativo, envolvente e cheio de força para o trabalho, 

pois, este Plano de Governo vem contemplar todos os anseios de um povo humilde e carente, que sonha, 

assim como eu e minha família, a fazer de Guaratinga uma cidade cada vez mais feliz. 

 

Marlene Dantas Martins 
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1. DIRETRIZES 

 

O Plano de Governo propõe ampliar e promover um novo crescimento da cidade, com base nas seguintes 
diretrizes: 
 
 

1. Valorização do cidadão guaratinguense; 

2. Gestão democrática, inclusiva e socializadora; 

3. Administração participativa, criativa, competente e de qualidade; 

4. Ação programática integrada das políticas públicas e dos órgãos municipais; 

5. Planejamento urbano descentralizado e aberto à participação popular; 

6. Articulação com os governos estadual e federal; 

 
Essas diretrizes se farão presentes em todas as linhas de ações propostas pela sociedade, de forma 

participativa e democrática, a serem apresentadas por Secretarias.  

De igual forma, se farão presentes nas propostas gerais, as quais abrangem aspectos modificativos da 

estrutura administrativa atual, com a criação de novas Secretarias, objetivando dinamizar pontualmente 

as ações, tornando a administração mais eficiente e eficaz. 
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2. PROPOSTAS GERAIS 

2.1 Reorganização Administrativa 

Com as mudanças constantes de nossa sociedade, faz-se necessário a Administração 

Pública adaptar-se para atender aos anseios atuais, modificando sua estrutura administrativa, para tanto, 

propõe-se: 

 

• SECRETARIA/DEPARTAMENTO DA “MULHER” 

Criar uma Secretaria ou um departamento dentro da Secretaria de Assistência Social, que venha 

atender as necessidades da “Mulher”, bem como, trazer-lhe proteção, segurança, formação, 

capacitação e inserção ao campo de trabalho. 

 

• SUB-PREFEITURAS NOS POVOADOS/DISTRITO E VILA 

Criar as sub-prefeituras nos quatro povoados (Cajuita, Barra Nova, São João do Sul, e Monte 

Alegre), no Distrito de Buranhém e na Vila Senhor do Bonfim (Escadinha), servindo estas como 

o local de trabalho do Administrador de Povoados/Distrito e Vila, a fim de que a população possa 

buscar amparo para os seus anseios. 

 

• ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS/ADMINISTRADORES 

Fomentar na Sede do Município a criação das Associações dos Moradores de Bairros, tendo os 

seus presidentes funções de administradores de bairros, em parceria com a Prefeitura Municipal, 

com reuniões periódicas a fim de levantar as necessidades de cada bairro e definir as prioridades 

de sua execução/resolução. 

 

• CENTRO ADMINISTRATIVO DE GUARATINGA 

Centralizar as Secretarias Municipais que não têm prédio próprio na Prefeitura Municipal, com a 

construção e ampliação dos seus espaços, criando um grande Centro Administrativo, 

possibilitando à todos os cidadãos a ter acesso à maioria dos serviços públicos em um único 

local. 
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3. PROPOSTAS ESPECÍFICAS 

As propostas apresentadas a seguir foram colhidas das discussões em reuniões com a sociedade 

guaratinguense, pontuando-as tematicamente: 

 

3.1 EDUCAÇÃO 

 
1. Criar o “Sistema Municipal de Educação”, objetivando maior autonomia da gestão 

educacional dentro do município. 

 

2. Construir escolas de Educação Infantil, ampliando o percentual de vagas em 50% na Sede 

e nos povoados e distrito. 
 

3. Criar equipe multifuncional para implementação de mecanismos com vista ao 

acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do ensino fundamental da rede 

pública municipal de educação, com dificuldades de aprendizagens nas disciplinas críticas. 

 

4. Construir na Sede do município a “Escola Modelo”, sendo esta de referência e com ensino 

de Tempo integral. 

 

5. Adequar a estrutura física das Unidades Escolares da Sede e dos Povoados a fim de atender 

aos objetivos da educação e às novas diretrizes educacionais. 

 

6. Criar o “Selo de Qualidade na Educação Municipal”, premiando as escolas que atendam aos 

requisitos. 

 

7. Criar Cursos de Formação e qualificação aos profissionais da Educação, em especial, aos 

vigilantes, merendeiras, zeladoras e secretários escolares. 

 

8. Melhorar os mecanismos de valorização financeira para todos os profissionais da educação 

em razão de sua formação e qualificação profissional, garantindo as referidas vantagens em 

no Planos de Carreira e Remuneração. 

 

9. Garantir fielmente o pagamento do piso nacional à todos os professores e professoras da 

rede municipal de ensino de Guaratinga, com reajuste sempre no mês de janeiro de cada 

ano. 

 

10. Adaptar as Escolas de Educação Infantil (Creche e Pré-escola) com espaços de lazer 

(parquinhos, campos de futebol, etc) e áreas verdes, possibilitando o desenvolvimento motor 

e cognitivo das crianças. 
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3.2 SAÚDE 

 
1. Construir um Posto de Saúde na Vila Senhor do Bonfim (Escadinha), no Bairro Vianão e no 

Bairro (fundo do Colégio Jésus Moura), com equipamentos modernos e profissionais 

capacitados. 

 

2. Ampliar o atendimento médico para os assentamentos, com visita médica quinzenal, 

acompanhado de enfermeira e todo o medicamento necessário. 

 

3. Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo 

adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de 

atenção básica e da atenção especializada. 

 

4. Implantar o Posto de Saúde da Mulher, com atendimento especializado ao público feminino. 

 

5. Realizar mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas. 

 

6. Melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados, dando maior atenção farmacêutica aos 

munícipes. 

 

7. Criar programa integrado de atendimento às famílias e dos dependentes de álcool e de outras 

drogas, que envolva atenção na área da saúde, educação, formação profissional, assistência 

jurídica. 

 

8. Fomentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 

saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros. 

 

9. Estabelecer um acompanhamento mais próximo aos idosos, na academia de saúde, com os 

professores de Educação Física e Nutricionistas filhos de Guaratinga. 

 

10. Administrar a saúde com resolutividade, mais eficiência e com melhor atendimento no hospital e 

Postos de Saúde, reestruturando o modelo de gestão, recuperando a credibilidade e respeito 

junto aos usuários e servidores. 

 

11. Valorizar e aperfeiçoar os Planos de cargos e salários dos servidores públicos da área da saúde 

com permanente capacitação. 
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3.3 SEGURANÇA PÚBLICA 

 
1. Criar a Guarda Municipal com efetivo de cinquenta homens, dando prioridade na ronda aos 

redores das Escolas Municipais e Estadual, durante o dia e a noite. 

 

2. Requisitar ao Governo do Estado o aumento do efetivo da Polícia Militar, destinando-os para 

os povoados em tempo integral. 

 

3. Trazer a CAEMA, de forma permanente, para o município, dando-lhes total estrutura e 

condições para o seu efetivo trabalho. 

 

4. Elaborar planos locais de segurança pública em todos os bairros e centro da cidade, bem 

como nos povoados e na Vila Senhor do Bonfim, com a participação da sociedade, 

implementando projetos onde um conjunto de ações da Guarda Municipal em parceria com 

a população trabalhará na prevenção da criminalidade. 

 

5. Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e Vila, a fim de inibir a criminalidade. 

 

6. Criar o projeto de proteção ao jovem em situação de vulnerabilidade. 

 

7. Criar o Conselho Municipal de Segurança Pública e os Conselhos comunitários em todos os 

bairros. 

 

8. Envolver os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança quando há 

participação de crianças e adolescentes. 
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3.4 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
1. Dar continuidade à todos os programas de assistência à população carente do nosso 

município, ampliando o seu atendimento. 

 

2. Construir a Sede do CRAS – Centro de Referência e Assistência Social. 

 

3. Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer 

para atendimento especializado aos idosos. 

 

4. Fortalecer e ampliar o combate e erradicação do trabalho infantil; 

 

5. Promover, junto com as unidades escolares, com a participação da Polícia Militar e Guarda 

Municipal, campanhas educacionais de educação preventiva contra as drogas. 

 

6. Implantação de acolhimento à mulher vítima de violência, mulheres com filhos, pessoas 

idosas e com deficiência, conforme legislações específicas, em parceria com o 

Departamento da Mulher e o Posto de Saúde da Mulher.  

 

7. Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços de 

democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada. 

 

8. Prevenir a violência por meio de campanhas informativas anuais. 

 

  



11 

 
3.5 MEIO AMBIENTE E TURISMO 

 
1. Incentivar a preservação das matas ciliares e das nascentes dos rios, com palestras e 

mobilizações periódicas, com a participação da comunidade e das escolas municipais e 

Estadual. 

 

2. Catalogar as reservas naturais existentes em nosso município, a fim de torna-las pontos 

turísticos, tendo nessa ação a participação dos estudantes Universitários na área de 

Turismo, residentes em nosso município, valorizando-os com uma bolsa de estudo. 

 

3. Catalogar e denominar, com leis específicas, os monumentos, pedras, grutas, antigos 

casarões, etc. tornando-os como pontos turísticos da nossa cidade. 

 

4. Divulgar as belezas naturais de Guaratinga e suas riquezas (café, cacau, gado), tornando-

os conhecidos no cenário turístico da Costa do Descobrimento, fomentando o turismo rural, 

gerando emprego e renda. 

 

5. Mudar o destino final do lixo da Sede e dos povoados para um aterro sanitário. 

 

6. Fomentar a prática da reciclagem do lixo orgânico, do papel e de outros resíduos, 

promovendo a renda e criando trabalho para a população de Guaratinga. 

 

7. Requisitar da EMBASA o melhoramento da qualidade e da distribuição de água no 

município, bem como, melhorias em seu local de captação da água. 

 

8. Criar parques infantis, pistas de skate e áreas de lazer nas praças e nos espaços vagos da 

cidade.  

 

9. Criar pequenas praças e homenageá-las com estátuas de personagens e/ou figuras 

representativas do município (garças, replicas da pedra do oratório, etc) com indicativos e 

sua história, tornando-as pontos turísticos da cidade. 

 

10. Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas mais desprovidas. 

 

11. Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, inclusive por meio de 

campanhas educativas.  

 

12. Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar desperdícios em todos 

os setores e dar exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de materiais. 
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3.6 CULTURA E ESPORTES 

 
1. Criar o CineTeatro no espaço onde atualmente funciona o escritório da Embasa, com 

equipamentos modernos para apresentação de filmes, teatro, palestras e outras ações 

culturais. 

 

2. Cadastrar todos os artistas de Guaratinga e motivá-los a desenvolver seus talentos, 

promovendo a participação desses em eventos oficiais promovidos pela Prefeitura Municipal 

de Guaratinga. 

 

3. Promover Noites Culturais, envolvendo os artistas de Guaratinga em suas comemorações e 

nas apresentações. 

 

4. Estimular as manifestações culturais dos cidadãos guaratinguenses nos espaços públicos, 

em parceria com a sociedade, e trabalhar para que elas se consolidem e sejam incorporadas 

ao patrimônio cultural da cidade. 

 

5. Criar o Cinemóvel (cinema Móvel), levando filmes educativos, semanalmente, aos bairros, 

povoados, assentamentos e Vila Senhor do Bonfim. 

 

6. Fomentar o Esporte com a criação, denominação e registro oficial das equipes de futsal, 

futebol de campo, handebol, basquete e outros esportes praticados em Guaratinga. 

 

7. Criar a liga desportista de Guaratinga, com Conselho Municipal do Esporte com poderes de 

registro das equipes e tramitação de jogadores. 

 

8. Dar total condição para a participação das equipes esportivas em Campeonatos 

Intermunicipal e Interestadual. 

 

9. Criar as escolinhas de futebol dentro de cada unidade escolar, selecionando os alunos e 

criando o time oficial de cada escola, por faixa etária. 

 

10. Destinar a Administração do Estádio Municipal de Guaratinga às Ligas Desportivas com a 

supervisão da Secretaria de Administração ou Secretaria de Educação. 

 

11. Concluir a construção dos Ginásios de Esportes dos povoados de Buranhém e  Barra Nova, 

bem como, cobrir as quadras dos povoados de Monte Alegre e Cajuita. 
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3.7 AGRICULTURA 

 
1. Valorizar o homem do campo, dando-lhes maior dignidade, respeito e valorização à sua 

produção. 

 

2. Promover mecanismos de escoamento dos produtos agrícolas produzidos pelo pequeno 

produtor. 

 

3. Adquirir os produtos do pequeno produtor, destinando os produtos para a elaboração da 

merenda escolar, bem como, para a distribuição às famílias carentes. 

 

4. Manter as estradas principais e as vicinais em perfeito estado para o melhor escoamento 

dos produtos agrícolas. 

 

5. Criar Cooperativa de Produtores Rurais, com o incentivo, a participação e assistência técnica 

da Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

6. Potencializar as parcerias com o Governo do Estado e o Governo Federal nos programas 

de fomento a Agricultura familiar. 

 

7. Criar a Casa do Agricultor, possibilitando-o ter toda a assistência técnica para o crescimento 

de sua produção. 
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3.8 MULHERES 

 
1. Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como condição do 

desenvolvimento do município. 
 

2. Garantir a participação, o atendimento, o respeito e o direito pleno a todas as mulheres de 
Guaratinga, observando as diferenças étnico-raciais, geracional, ou de qualquer outra. 
 

3. Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e contribuir para o 
avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços. 
 

4. Implementar um programa de estímulo ao empreendedorismo feminino, que contempla a 
capacitação gerencial e a orientação financeira, em parceria com entidades afins e com o 
governo federal, com atenção especial nas linhas de crédito produtivo existentes. 
 

5. Criar a Secretaria/Departamento Especial de Políticas para Mulheres, como instrumento de 
fortalecimento da institucionalidade das políticas públicas, alinhada aos avanços empreendidos 
pelo governo federal nesta área. 
 

6. Criar o Conselho Municipal da Mulher tendo poderes de fórum representativo, fiscalizador, 
propositivo de programas e políticas para mulheres. 
 

7. Garantir a realização das conferências municipais de políticas para mulheres com a elaboração 
do Plano Municipal de Políticas para Mulheres, em consonância com o Plano Nacional de 
Políticas para Mulheres.  
 

8. Ampliar a representação e participação das mulheres nos espaços de decisão tais como cargos 
de gestão e liderança do poder executivo, órgãos colegiados, comitês e conselhos. 
 

9. Garantir o enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da criação e ampliação de 
Centros de Referência e Atendimento, com assistência jurídica, psicológica e de saúde, bem 
como de delegacias da mulher e casas abrigo. 
 

10. Implantar o Posto de Saúde da Mulher e ampliar os programas de atendimento a saúde da 
mulher em todas as fases da sua vida: jovem, trabalhadora, mãe e idosa. 
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3.9 GESTÃO PÚBLICA 

 
1. Exercer uma gestão pública democrática, participativa e transparente, com a participação e 

valorização de todos os servidores públicos. 

 

2. Criar sub-prefeituras nos povoados e na Vila Senhor do Bonfim, descentralizando e dinamizando 

o processo administrativo. 

 

3. Criar parceria administrativa e fiscalizadora com as Associações de Bairros na Sede do 

município. 

 

4. Formar o Conselho de Gestores, composto pelos Administradores de Povoados, Distrito/Vila e 

Bairros, tendo a participação de todos os Secretários Municipais. 

 

5. Reunir trimestralmente o Conselho de Gestores para discutir, avaliar e replanejar as ações do 

governo. 

 

6. Construir o Centro Administrativo de Guaratinga, ampliando o Prédio da Prefeitura Municipal e 

unificando todas as Secretarias Municipais em um só lugar, facilitando para o cidadão obter todos 

os serviços da administração. 

 

7. Implantar o sistema de Ouvidoria, a fim de ouvir as reclamações, denúncias e sugestões 

referente aos serviços prestados pela administração pública e pelos servidores públicos. 

 

8. Criar agenda de atendimento ao público e de visitas periódica aos povoados, bairros, 

assentamentos e Vila Senhor do Bonfim. 

 

9. Promover a divulgação das ações do governo de forma mais eficiente, possibilitando a cidadão 

pontuar suas críticas e melhorar suas sugestões. 

 

10. Reconstruir o Terminal Rodoviário de Guaratinga (Rodoviária Manoel Porto Martins), com novas 

estruturas, paisagismo, conforto e comodidade para os passageiros viajantes e visitantes. 

 

11. Buscar, junto ao  Governo do Estado da Bahia, o asfaltamento da BA-283 ligando Guaratinga-

BA à Santo Antonio do Jacinto – MG.  

 

 

  



16 

 
 

4. Agradecimentos 

 

 
 
 
“Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um 
sonho sonhado juntos é realidade.” 

Raul Seixas 

 

 

 

Estamos escrevendo uma nova história no município de Guaratinga. Essa história tem agora a 

participação de todos aqueles que sonharam juntos, possibilitando que esse sonho se tornasse realidade. 

Quero agradecer à Deus pela força e pelo dom da vida, o qual nos proporciona força para trabalhar 

com maior intensidade a cada dia. 

Agradeço à todos que direta e indiretamente contribuíram para a construção desse Plano de 

Governo, expondo suas ideias, suas sugestões, suas críticas, seus desejos e seus sonhos. 

 

Vamos construir juntos tudo aquilo que nos foi possível sonhar. 

 

Sucesso à todos e muito obrigado! 

 

 

Marlene Dantas Martins 

Elmo Batista da Rocha 

 

  

http://pensador.uol.com.br/autor/raul_seixas/
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