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2 – APRESENTAÇÃO 
 

 

 

FREDERICO LISBOA MOURA – Fred Moura, advogado, casado, natural de Belo Horizonte ,filho de Jésus 

Moura e Maria Aparecida Gomes Lisboa. Formado em direito pela Faculdade Vale do Rio Doce em 1996, 

trabalhou no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
 
 
 

 

 

Antônio Francisco Franco - Antônio Franco, brasileiro, casado, empresário no ramo farmacêutico e 

cantor de música evangélica, nasceu em Guaratinga-BA, em 09 de abril , de 1950. Iniciou seus estudos em 

escolas da zona rural do município. Em 1977 no governo Jésus Mouram foi nomeado Secretário de Obras, 

prestando serviços relevante o que ajudou no pleito político, onde em 1982, foi eleito vereador, sendo 

terceiro mais bem votado. 



 

3. DIRETRIZES 
 

O Plano de Governo “RENOVAÇÃO SEM CORRUPÇÃO” propõe concretizar os trabalhos que estão em 

andamento, ampliar e promover um novo crescimento da cidade, com base nas seguintes diretrizes: 

3.1. Resgatar o orgulho do cidadão guaratinguense; 

3.2. Fortalecimento e desenvolvimento econômico do município; 

3.3. Governo com mais participação popular; 

3.4. Mais autonomia aos administradores dos povoados; 

3.5. 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. As formas permanecerão presentes nas 

propostas gerais, abrangendo um aspectos modificativos da estrutura administrativa atual, com a criação de 

novas Secretarias, com intuito de dinamizar pontualmente as ações, tornando a administração mais 

eficiente e eficaz. 



  

Com as mudanças constantes em nossa sociedade, faz-se necessário a Administração Pública adaptar-se para 

atender aos anseios atuais, modificando sua estrutura administrativa. Para tanto, propõe-se: 

 
➢ Unificação de secretarias gerando mais economia ao município 

➢ Integração entre distritos e sede 

➢ Vice prefeito como secretário (recebendo apenas como vice ) 

➢ Garantir a pontualidade dos pagamentos dos salários aos servidores municipais, bem como dos 

fornecedores 

➢ Preparar cada vez mais os nossos servidores para que os projetos e convênios sejam executados. 

➢ Priorizar o comércio local para compra de produtos e equipamentos, bem como os serviços 

➢ Implantar a regularização fundiária dos bairros que ainda encontrasse irregulares, garantindo a 

documentação da propriedade urbana 

4. PROPOSTAS GERAIS 

4.1. Reorganização Administrativa 



5.1 EDUCAÇÃO 

 

As propostas apresentadas a seguir foram  captadas a partir das visitas e reuniões com a sociedade 

guaratinguense. 
 

➢ Eleições para diretores de escola, com a participação de pais e professores 

➢ Modernizar a estrutura física das Unidades Escolares da Sede e dos Povoados a fim de atender aos 

objetivos da educação e às novas diretrizes educacionais. 

➢ Continuar formando e qualificando os profissionais da Educação. 

➢ Buscar mecanismo para ampliar e valorizar financeiramente todos os profissionais da educação em razão 

de sua formação e qualificação profissional. 

➢ Manter o pagamento do piso nacional à todos os professores da rede municipal de ensino de Guaratinga, 

com reajuste a cada ano, realizado no mês de janeiro. 

➢ Revitalizar as Escolas de Educação Infantil (Creche e Pré-escola) com espaços de lazer (parquinhos, 

campos de futebol e áreas verdes), possibilitando o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças. 

5. PROPOSTAS ESPECÍFICAS 



 

 
 

 

➢ Estruturar e modernizar os postos de saúde dos povoados, para atendimento médico e odontológico 

➢ Atendimento médico três vezes por semana em tempo integral em todos os povoados 

➢ Atendimento odontológico duas vezes por semana em tempo integral em todos os povoados 

➢ Ampliar o atendimento médico para os assentamentos, com a realização de visita médica quinzenal, 

acompanhado de enfermeira com fornecimento de medicamentos necessários. 

➢ Construção da sala de raio-x no horpital Joana Moura 

➢ Realizar mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas. 

➢ Ampliar a distribuição de medicamentos, dando maior atenção farmacêutica aos munícipes. 

➢ Valorizar e aperfeiçoar os Planos de cargos e salários dos servidores públicos da área da saúde com 

permanente capacitação. 

5.2 SAÚDE 



 

 

➢ Implantar consultório odontológico nas unidades de saúde da sede 

➢ Implantar o programa Ambulância para todos, nos postos de saúde dos distritos. Disponibilizando 

ambulâncias para o transporte de pacientes que não disponham de meios para se deslocar ate o hospital 

municipal 

➢ Implantar farmácia municipal básica para distribuir entre a população carente remédios de forma 

controlada e eficiente 

➢ Implantar programa vacinas para todos, garantindo que toda população tenha acesso as vacinas 

obrigatórias, disponibilizando para crianças e idosos as vacinas recomendadas pela OMS. 

➢ Intensificar as ações da vigilância sanitária e epidemiológica, com o objetivo primordial de prevenir, 

diminuir ou eliminar riscos a saúde pública, com constante controle da dengue, hanseníase, tuberculoso 

esquistossomose, DST/AIDS e COVID19. 

➢ Promover atendimento médico e odontológico a todos os alunos da rede de ensino público do município 

com procedimentos preventivos, educativos e curativos. 



 

➢ Implantar o programa melhor em casa. Um serviço indicado para pessoas que apresentam dificuldades 

temporárias definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde ou ainda para 

pessoas que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para seu tratamento. 

➢ Dar destino final correto ao lixo hospitalar e das unidades de saúde. 

➢ Rodízio de especialidades médicas nos postos de saúde. 



 

 
 

 

➢ Implantação de Posto Policial nos povoados. 

➢ Retomar o funcionamento da delegacia , requisitando junto ao governo do estado delegado titular e 

efetivo da policia civil. 

➢ Aquisição de novas viaturas 

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

5.3 SEGURANÇA PÚBLICA 



 

 
 

➢ Dar continuidade à todos os programas de assistência à população carente do nosso município, ampliando 

o seu atendimento. 

➢ Reestruturar o funcionamento do CRAS - Centro de Referência e Assistência Social. 

➢ Promover, junto com as unidades escolares, com a participação da Polícia Militar campanhas educacionais 

de educação preventiva contra as drogas. 

➢ Implantar programa lazer no domingo, projeto voltado ao lazer social, cultural e esportivo para todas as 

faixas etárias. 

➢ Mais casas populares – implantar o programa de habitação com a construção de novas casa populares, 

reforma de unidades habitacionais e fornecimento de materiais de construção, de modo a eliminar todas 

as casas de taipa do município, substituindo-as por casas de alvenaria 

5.4 ASSISTÊNCIA SOCIAL 



 
 

➢ Construir conjuntos habitacionais para a população de baixa renda em áreas do município dotadas de 

infraestrutura urbana. 

➢ Atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência, desenvolvendo um conjunto de ações de 

assistência social de natureza especializada, para atendimento a crianças e adolescentes vitimados por 

diversos tipos de violência, com ênfase no abuso e exploração sexual. 

➢ Prevenir a violência por meio de campanhas informativas anuais. 

➢ Revitalizar e implantar creches em todos os povoados 



 

 
 

➢ 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. 

➢ 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. 

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

➢ Criar uma equipe específica de jardinagem para conservar e tornar a cidade mais acolhedora. 

➢ Requisitar da EMBASA melhorias na distribuição e qualidade da agua no município assim como no seu 

local de capitação. 

➢ Ampliar o Projeto de Arborização das ruas da cidade, dando uma atenção especial nas áreas mais 

desprovidas. 

➢ Instalar lixeiras em pontos estratégicos da cidade, promovendo assim, a educação ambiental. 

5.5 MEIO AMBIENTE E TURISMO 



 

➢ Desenvolver Campanhas educativas para combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da 

cidade. 

➢ Através de planejamento, reorganizar os procedimentos na administração municipal visando eliminar 

desperdícios em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de 

materiais. 

➢ Buscar parcerias com o setor público e iniciativa privada para desenvolver o ECOTURISMO em nosso 

município. 

➢ Recuperar e instalar canteiros em ruas e praças da cidade 

➢ Divulgar ainda mais o nosso município para atrair investimentos no setor do agronegócio 

➢ Preparar as propriedades rurais modelo e qualificar os moradores para receberem visitas técnicas e trocas 

de experiências no setor de turismo, principalmente o parque do ALTO DO CARIRI, 

➢ Incentivar a criação de cooperativas de produção e apoiar os projetos para o Micro Crédito. 



 

 
 

➢ Através dos eventos oficiais promovidos pela Prefeitura Municipal de Guaratinga, iremos incentivar a 

cultura, valorizando os nossos artistas locais. 

➢ Promover a integração da cultura nos eventos festivos do São João ,São Pedro, Festa da cidade , Festival 

Gospel e outras. 

➢ Legalizar por meio de denominação e registros oficiais todas as equipes de Futsal e Futebol de Campo do 

município. 

➢ Criar as escolinhas Esportivas dentro das unidade escolar, oportunizando os alunos a fazerem parte da 

equipe oficial da escola nas diversas modalidades esportivas, dentro da sua faixa etária. 

➢ Revitalizar as quadras cobertas dos povoados de Buranhem e Barra Nova 

➢ Cobrir as quadras dos povoados de Monte Alegre e Cajuita. 

➢ Criar campeonatos esportivos e diversas modalidades e categorias. 

➢ Criar gincana cultural e esportiva 

5.6 CULTURA E ESPORTES 



 

 

 

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

➢ Promover mecanismos de escoamento dos produtos agrícolas produzidos pelo pequeno produtor. 

➢ Adquirir os produtos do pequeno produtor, destinando os produtos para a elaboração da merenda 

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

➢ Melhorar as condições das estradas principais e vicinais para o melhor escoamento dos produtos 

agrícolas. 

➢ Criar Cooperativa de Produtores Rurais em parceira com a Secretaria Municipal de Agricultura para 

incentivar a participação e oferecer assistência Técnica necessária aos nossos produtores. 

➢ Através das parcerias com o Governo do Estado e o Governo Federal, iremos buscar mecanismo para 

ampliar o Programa de Fomento a Agricultura familiar. 

➢ Criar um selo dos produtos locais, para capacitar uma futura exportação dos produtos 

5.7 AGRICULTURA 



 
 

➢ Criar um departamento de auditoria e combate a corrupção, ligado a procuradoria geral do município para 

analisar e avaliar os contratos celebrados pela gestão, afim de que os recursos públicos sejam bem 

aplicados, dando sempre mais transparência aos atos praticados, 

➢ Implantar o sistema de cruzamento de informações, principalmente no setor de compras para tornar as 

ações no município mais transparentes e obter maior gerenciamento nos gastos públicos. 

➢ Criar a ouvidoria para receber denúncias e sugestões referente aos serviços prestados pela administração 

pública e pelos servidores públicos, buscando sempre a transparência 

➢ Exercer uma gestão pública transparente, democrática e participativa com a valorização e participação de 

todos os servidores públicos. 

➢ Formar o Conselho de Gestores, composto pelos Secretários Municipais e pelos Administradores de 

Povoados e Vila. 

5.8 GESTÃO PÚBLICA 



 
 

➢ Construir o Centro Administrativo de Guaratinga, Ampliar o Prédio da Prefeitura Municipal, construindo 

um Centro Administrativo para centralizar todas as Secretarias Municipais, facilitando o acesso para o 

cidadão obter todos os serviços da administração. 

➢ Criação da Casa do Idoso, com atendimento especializado na área social e de saúde. 

➢ Revitalização dos cemitérios do município 

➢ Construir 5km de pista de caminhada ao longo da BR 283 sentido Guaratinga-Itabela 

➢ Instalação de câmera de monitoramento nos prédios públicos, visando mais segurança aos servidores e 

contribuintes. 


