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- LIVRAMENTO PODE MAIS - 

 

A história 

Os primeiros focos de povoamento do que hoje é a cidade de 

Livramento de Nossa Senhora se deu ainda no ano de 1715 com a 

chegada de paulistas e jesuítas numa área situada a 12 quilômetros do 

povoado de Creoulas (região do município de Rio de Contas). 

A marca do início do povoamento de nossa cidade é a construção da 

capela em homenagem a Nossa Senhora do Livramento e a expansão 

populacional foi decorrente da descoberta de ouro no leito do Rio 

Brumado, que era forte atrativo aos garimpeiros. 

Denominado de Vila Velha, o povoado só se elevou a condição de 

município no ano de 1921 como desmembramento da Vila de Minas de 

Rio de Contas (atual município de Rio de Contas) e em 1923 passou a 

ser denominado de Livramento.  

Por ser cortado pelo Rio Brumado, em 1931 passou a ser denominada 

de Livramento do Brumado. Parte do município foi desmembrado para 

o surgimento de Dom Basílio no ano de 1962. Em 1966 a cidade passa 



a ser denominada de Livramento de Nossa Senhora, fazendo jus ao 

início de seu povoamento. 

A cidade 

Repleto de belezas naturais, o município de Livramento de Nossa 

Senhora é marcado pela vista da bela cachoeira Véu de Noiva, um 

belíssimo cartão postal da cidade, o que confere a Livramento a sua 

marca registrada.  

Está localizado a cerca de 600 quilômetros da capital do Estado da 

Bahia, Salvador, e ocupa uma extensa área com aproximadamente 2 

mil quilômetros quadrados. 

O nível de renda per capita ainda está bem abaixo da realidade baiana, 

ocupando a 167 posição dos 417 municípios do estado, com um PIB 

Per Capita de aproximadamente 9 mil reais ano. O município também 

está abaixo do índice medido no estado no quesito do desenvolvimento 

humano.  O IDHM é de 0,611 enquanto a medida estadual é de 0,660, 

sendo que ambos são considerados como num patamar médio. 

A economia 

A economia local é impulsionada pela fruticultura irrigada, cujos 

principais produtos são a manga e o maracujá, e tornam à nossa cidade 

conhecida em âmbito e nacional. Contudo, nos últimos anos, por conta 

da longa estiagem que se arrasta na última década, o setor perdeu 

força. No entanto, no ano de 2020, houve um intenso volume de chuva, 

que permitiu a recuperação de boa parte da capacidade de reserva 

hídrica da barragem Luiz Vieira, localizada no município de Rio de 

Contas, que abastece o município, criando boas perspectivas para o 

agronegócio. 

Majoritariamente, a produção de maracujá se dá através da agricultura 

familiar, que em grande medida é irrigada através de poços artesianos, 

sendo esta, portanto, uma importante ferramenta na geração de 

riqueza e distribuição de renda no interior do município. 

Em função da crise hídrica, muito dinheiro deixou de circular no 

município, fato que afetou negativamente o setor de comércio e de 

serviços, aumentando a participação da relevância do setor público 

para dinâmica econômica do município.  



Atualmente, os recursos públicos destinados ao funcionalismo, aos 

aposentados e aos beneficiários do Programa Bolsa Família 

representam a maior fonte de renda do município. O pagamento em 

dia dos servidores e fornecedores e a valorização do calendário festivo 

da cidade são fundamentais na criação de um ambiente favorável para 

o comércio local. 

Podemos destacar que nos últimos anos houve um crescimento 

considerável na oferta de serviços de saúde em função da iniciativa 

privada. Muitas destas iniciativas são resultados do retorno de filhos 

desta terra, após concluírem a sua qualificação profissional.  

Livramento de Nossa Senhora, a exemplo da grande maioria das 

cidades brasileiras, possui uma baixa geração de receita própria, sendo 

dependente dos repasses intergovernamentais. A cidade vem 

perdendo espaço em nível regional e é preciso retomar este 

protagonismo. Passa, portanto, pela força política e por uma gestão 

qualificada. 

E, para isso, o foco deve estar sempre nas pessoas, que é nosso maior 

patrimônio. Todas as ações governamentais devem estar voltadas à 

melhoria da qualidade de vida dos munícipes. São as pessoas que 

movem a nossa cidade. 

O cuidado que Livramento precisa 

Eventos como a recente crise econômica e a pandemia da COVID-19 

reforçam a necessidade de manter sempre o olhar direcionado ao 

cuidado com as pessoas, que deve ser o centro das ações. 

Toda noção de perspectiva de futuro da sociedade deve 

necessariamente ser construída de maneira coletiva e, por isso, que, 

todo este plano é resultado das diversas consultas populares, o que 

confirma a nossa proposta de uma futura gestão participativa e 

inclusiva. Não se trata de um compromisso apenas dos candidatos, 

mas de todo o povo desta cidade. 
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CARTA AO POVO DE LIVRAMENTO 

Povo de Livramento, 

 

 Há aproximadamente 40 anos cheguei a esta tão acolhedora 

cidade. Livramento é o lugar que escolhi viver e foi aqui que construí 

a minha família. Aliás, sempre vi no povo de nossa cidade como uma 

grande família. Desde que cheguei, busquei retribuir o carinho pelo 

qual fui acolhido, servindo e cuidando das pessoas. 

 Meu projeto de vida sempre foi cuidar das pessoas. Me tornei 

médico e me especializei anestesista visando amenizar a dor e o 

sofrimento das pessoas naquilo que é nosso maior bem, a nossa 

saúde. 

 Foi com a perspectiva de ampliar a minha capacidade de cuidar 

das pessoas que assumi a vida pública e, assim, construí a minha 

trajetória política. Sinto-me honrado de já ter exercido a função de 

vice-prefeito no período de 1989 a 1992, e posteriormente ter dirigido 

os destinos de nosso município por dois mandatos consecutivos entre 

os anos de 2005 e 2012. 

 Momentos de muito aprendizado e entrega, pois reconheço que 

todo homem público tem o dever de servir ao seu povo, que é de 

quem emana o poder que lhe concedido.  

 Agradeço a generosidade de cada um de vocês que depositam 

em minha a esperança de dias melhores para nossa cidade. Em 

especial a minha família que caminha lado a lado comigo nesta 

trajetória. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio de 

grandes nomes da política local, a exemplo de Emerson Leal, Paulo e 

Nete Azevedo e Eduardo. 

 Reitero meu compromisso de servir e cuidar do maior 

patrimônio de nossa cidade que são as pessoas. O desenvolvimento 

de nossa cidade passa necessariamente por uma melhor condição de 

vida de cada um de nós.  

 

Carlos Batista (Carlão) 



Bem-Estar e Saúde 

 Garantir atendimento humanizado e de qualidade no Hospital 

Municipal e em todas as unidades de saúde do município; 

 Aquisição, contratação ou realização de uma Parceria Público 

Privada para ofertar de serviços de diagnóstico por imagem, 

através de tomografia, ressonância magnética e mamografia; 

 Manter sala de estabilização no Hospital, com pelo menos dois 

leitos, para que o paciente em estado grave aguarde a liberação 

de leito no sistema compactuado em melhores condições; 

 Garantir a oferta do serviço de ortopedia e fisioterapia pelo SUS 

no município, inclusive com rotina de procedimentos cirúrgicos; 

 Realizar mapeamento para alocação das novas sedes de 

Unidades de Saúde da Família (USFs) do modo a favorecer o 

fluxo de pessoas, ampliando para 15 o número de equipes de 

saúde da família (tendo como meta os 100% de cobertura);  

 Garantir a oferta dos medicamentos que compõe a lista da 

Farmácia Básica, com destaque para os medicamentos que 

compõem o elenco da Farmácia Popular; 

 Ampliar os serviços ofertados na Policlínica Municipal Dr. Edilson 

Pontes, objetivando oferecer as especialidades de dermatologia, 

cardiologia, nefrologia, coloproctologia, neurologia, 

endocrinologia e pediatria; 

 Reativar o Laboratório Central para realização de exames 

bioquímicos e os exames de investigação epidemiológica a 

exemplo de tuberculose, hanseníase; 

 Apoiar e ampliar o número de Agentes Comunitários de Saúde; 

 Apoiar a capacitação dos agentes comunitários de saúde e 

agentes de endemias; 

 Construir novas Academias de Saúde; 

 Criar o CAPS AD (Álcool e Droga); 

 Implementar as ações desenvolvidas no CAPS buscando 

melhorar a socialização dos usuários; 

 Ampliar o serviço de Assistência domiciliar através do Programa 

Melhor em Casa com as equipes de EMAD composta por Médico, 

Enfermeiro e fisioterapeuta e Técnicos de Enfermagem e as EMAP 

composta por Psicólogo, Fisioterapeuta e Assistente Social, com 

atendimento inclusive nos finais de semana; 

 Implantar o Programa Medicamento em Casa (Medcasa), que 

tem como objetivo garantir a entrega de medicamentos no 

domicílio dos pacientes,  participantes dos programas de 



hipertensão, diabetes e planejamento reprodutivo, atendidos nas 

Unidades Básicas de Saúde dos municípios que fizerem adesão 

ao Programa, contribuindo para o fortalecimento da Rede Básica 

de Saúde com a valorização e expansão do Programa Saúde da 

Família; 

 Implantar políticas especiais de saúde, para crianças, idosos e 

gestantes; 

 Criar campanhas de prevenção e combate proliferação das 

Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

 Criar campanhas permanentes de Educação e Combate à 

Dengue, Zika, chikungunya  e outras causadas por insetos; 

 Criar uma central 24 horas de ambulâncias à disposição das 

equipes das Unidades de Saúde da Família, com destaque para 

o atendimento das sedes de distrito como polos das comunidades 

circunvizinhas. 

 Articular junto a outros órgãos governamentais, buscando a 

destinação correta dos resíduos hospitalares; 

 Garantir e melhorar o atendimento da Central de marcação e 

tratamento fora do domicílio – TFD, atendendo de maneira 

igualitária e humana; 

 Garantir os atendimentos e exames de média e alta 

complexidade; 

 Fortalecer o controle Social através do Conselho Municipal de 

Saúde e criação dos Conselhos Locais, transformando suas 

reuniões em Audiência Pública; 

 Criação de programa que oriente sobre saúde, higiene, controle 

de natalidade e acompanhamento psicológico; 

 Requalificar o serviço odontológico especializado no Centro de 

Especialidades Odontológicas; 

 Garantir o serviço de prótese dentária; 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento Humano 

 Atuar junto ao Governo do Estado para que Livramento seja 

contemplada com curso de Ensino Superior; 

 Retomar as atividades à formação profissional, direcionando os 

cursos de formação para as necessidades do mercado de trabalho 

em nossa cidade e região, através dos Centros de Especializados de 

Educação Profissional (CEEP); 

 Avaliar e executar as reformas necessárias do Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público 

Municipal para que seja cumprido integralmente; 

 Criar o Fundo Municipal da Casa dos Estudantes, com administração 

tripartite entre estudantes, familiares e Poder Público, garantindo a 

preservação e manutenção das residências de Salvador e Vitória da 

Conquista, bem como avaliar a implantação em outros municípios 

polos de educação no estado, a exemplo do Guanambi ou 

destinação de bolsas de estudo; 

 Ampliar o número de vagas ofertadas nas creches municipais; 

 Implantar o regime de ensino em tempo integral, complementando 

o ensino com reforço escolar, cursos de qualificação pessoal e 

prática esportiva; 

 Incentivo à formação continuada para os trabalhadores da 

educação, formação em serviço e assessoramento pedagógico 

especializado para atuar no processo de inclusão; 

 Melhoria da coordenação de educação no campo;  

 Manutenção de cursinhos gratuitos aos alunos da rede municipal e 

estadual de ensino para a participação no ENEM; 

 Atendimento condigno, conforme os mandamentos legais, para 

alunos especiais;  

 Criar o Festival de Música de Livramento; 

 Incentivar a criação de Feiras Culturais nas comunidades e na 

Cidade; 

 Distribuição de Kits Escolares aos alunos da rede municipal de 

ensino contendo material escolar;  

 Implantação e execução de programas de informática básica nas 

escolas;  

 Realização de diagnóstico escolar para saber o número de crianças, 

jovens e adultos que estão fora da escola; 

 Buscar a erradicação do analfabetismo em parceria com o Brasil 

Alfabetizado; 



 Utilização de parte dos recursos destinados à merenda escolar, na 

aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar do município;  

 Regionalização da merenda escolar; 

 Fortalecimento do Conselho Municipal de Educação, com a 

existência de Audiências Públicas para discutir o setor; 

 Melhoria do transporte escolar, com contratação direta dos 

prestadores de serviço através de credenciamento; 

 Criação de uma Ouvidoria na Secretária Municipal de Educação e 

Cultura; 

 Instituição de mecanismo popular de fiscalização do transporte 

escolar;  

 Implantação de um sistema de avaliação do desempenho das 

instituições educacionais do município; 

 Criação do Programa “Agente da Educação” que acompanhará a 

vida estudantil dos alunos, fazendo a ponte família/escola e 

articulando para melhorar o desempenho do estudante; 

 Adequação do currículo nos processos criativos e inovadores, 

observando as disposições contidas na Constituição Federal, na LDB 

e nas Normas Regimentais Básicas; 

 Implantação de atividades extras curriculares como ferramenta de 

fomento da formação dos alunos; 

 Garantia ao respeito das diversidades étnicas, religiosas, 

econômicas e culturais; 

 Implantação e informatização da Biblioteca Municipal; 

 Revitalizar os festejos culturais com Reisados, manifestações 

Quilombolas e Quadrilhas juninas; 

 Apoiar as manifestações culturais da sociedade organizada do 

município. 

 Programar calendário anual de eventos e campeonatos que 

contemple as diversas modalidades esportivas; 

 Garantir a realização do Campeonato Rural; 

 Ampliar e reformar o Estádio Municipal Dr. Edilson Pontes; 

 Articular a revitalização do balneário Dr. Edilson Pontes através de 

parceria pública privada; 

 Construir quadras poliesportivas em comunidades rurais; 

 Iluminar os campos nas comunidades dos Patos e da Barrinha; 

 Apoiar os eventos esportivos realizados em nosso município; 

 Reestruturação da Liga Esportiva municipal; 

 Buscar, junto ao governo federal, recursos para a implantação da 

praça da juventude; 



 Estimular a criação e revitalização de praças esportivas no 

município; 

 Incentivar as tradições dos festejos municipais; 

 Construção de minicampos em comunidades rurais; 

 Requalificar o espaço urbano de modo a dar segurança a diversas 

práticas esportivas, como ciclismo e corrida de rua. 

 Criar a Feira da Cidade como marco comemorativo pela passagem 

do aniversário da cidade, que além de apresentações artísticas, 

devem ocorrer exposições de obras de arte e do artesanato local; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento Social 

 Implementar programa para reforma de casas para pessoas em 

situação de vulnerabilidade social na zona urbana e rural do 

município; 

 Reativar o Projeto Sol, com a oferta de cursos profissionalizantes e 

do INFOCENTRO visando à inserção digital; 

 Apoiar a atividade desenvolvida pela CAASE em Barretos e reforçar 

a parceria através de casa de apoio em outros municípios, a 

exemplo de Vitória da Conquista e Salvador; 

 Articular para o efetivo funcionamento de uma APAE no município, 

favorecendo portadores de necessidades especiais, bem como seus 

familiares; 

 Reativar os projetos sociais que objetivam o atendimento aos jovens 

carentes e que estão em risco de vulnerabilidade social, como o caso 

do PROJOVEM; 

 Reativar os Projetos sociais que objetivam a dar assistência a 

idosos, principalmente os de famílias que não tem onde os deixar 

no horário comercial, através de centros de convivência; 

 Priorizar sempre o atendimento aos programas assistências do 

Governo Federal, como o Bolsa Família; 

 Realizar ações no âmbito da criança e adolescente e, 

consequentemente, buscar o seu reconhecimento pela UNICEF, 

órgão da ONU, com a obtenção do SELO UNICEF, MUNICÍPIO 

RECONHECIDO; 

 Implementar os programas do governo federal que visam combater 

a pobreza extrema, erradicar o analfabetismo; 

 Fortalecimento dos CRAS e do CREA; 

 Apoio às comunidades Quilombolas, com atividades para 

recuperação das tradições do seu povo; 

 Articulação com o comércio local e outras instituições no sentido de 

inserir no mercado de trabalho os alunos com necessidades 

educacionais especiais acompanhados nas escolas do município. 

 Procurar estabelecer parcerias com SENAI, SEBRAE, SENAC e 

SENAR para realização de cursos profissionalizante nas diversas 

áreas de suas atuações e necessidades dos munícipes. 

 

 

 



Desenvolvimento Urbano 

 Realizar planejamento de novos vetores de crescimento do espaço 

urbano da cidade; 

 Construir nova Praça João Marques de Oliveira; 

 Implantar rede de internet com acesso livre na zona comercial e 

praças públicas do município; 

 Ampliar a rede de esgotamento sanitário e rever a condição atual 

da estação de tratamento do esgoto; 

 Articular, junto ao Governo Federal, para a criação de aterro para 

resíduos sólidos, em consórcio com cidades vizinhas; 

 Mitigar os sofrimentos causados pela seca através da perfuração de 

poços artesianos, construção e limpezas de aguadas e lagoas e de 

cisternas; 

 Ampliação e melhoria nos sistemas simplificados de abastecimento 

de água existentes na zona rural do município; 

 Monitoramento da qualidade da água distribuída para o consumo 

humano; 

 Asfaltamento de ruas com drenagem pluvial e meio-fio; 

 Buscar a ampliação da rede de eletrificação rural das áreas que não 

foram contemplados com o “Programa Luz para todos”; 

 Manutenção adequada de estradas vicinais; 

 Buscar a implantação de telefonia móvel na zona rural pelas 

empresas do setor; 

 Melhoria e ampliação da iluminação pública municipal; 

 Articular a construção de casas populares para famílias de baixa 

renda através do financiamento do Governo Federal e Estadual; 

 Elaboração do código de obra municipal; 

 Realizar manutenção de praças nas vilas e praças de nosso 

município, privilegiando sempre a criação de espaço verde; 

 Atuar na regularização fundiária no município; 

 Implantação da Guarda Municipal; 

 Implantação do Núcleo de Controle de Trânsito; 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento Econômico 

 Atuar junto aos Governos Estadual e Federal para garantia de 

recursos hídricos para o Perímetro Irrigado do Brumado visando o 

seu pleno funcionamento, primando pelo aproveitamento eficiente 

da água; 

 Criar o Núcleo de Apoio à Agricultura Familiar, com apoio técnico de 

auxílio ao lavrador na produção e na busca dos microcréditos; 

 Promoção de estratégias para conhecer as potencialidades 

agropecuárias do município; 

 Articular com entidades estatais e/ou classistas para a realização de 

análise de solo, para fazer a correção na perspectiva de melhorar a 

produtividade e diversificar a produção; 

 Elaboração de projetos para garantir o financiamento das atividades 

de irrigação e drenagem para o cultivo da terra; 

 Incentivo à agricultura familiar; 

 Incentivo e apoio à criação de pequenos animais: apicultura (criação 

de abelhas), avicultura básica da galinha caipira poedeira e de corte, 

com capacitação e técnicos à disposição do produtor; 

 Incentivo e apoio à criação de médios animais: caprinocultura 

(bodes e cabras), suinocultura (porcos), com capacitação e técnicos 

à disposição do produtor; 

 Apoio às associações e cooperativas de agricultores; 

 Incentivo à criação de hortas escolares e comunitárias; 

 Programar ações para que o Mercado Municipal funcione, na sua 

plenitude, nos objetivos em que foi criado, colocando todos os boxes 

à serviço do público; 

 Apoio a micros e pequenas empresas; 

 Criar cursos de capacitação e campanhas voltadas para a utilização 

das normas de higiene e segurança alimentar, nas atividades de 

beneficiamento e produção; 

 Implantação de uma central de compostagem, no lote municipal, 

utilizando principalmente o material orgânico gerado pela poda das 

árvores. 

 Incentivar a criação de cooperativa de coleta seletiva (secos, 

molhados e orgânicos) para ampliação da geração de trabalho e 

renda; 

 Criação de uma política de educação ambiental nas escolas; 

 Buscar projetos de recuperação da mata ciliar nas margens do rio 

Brumado; 



 Manter articulação constante com órgãos das esferas superiores da 

administração pública para a possível atração de indústria para o 

município; 

 Manter articulação constante com órgãos das esferas superiores da 

administração pública e com entidades do setor (SENAI, SEBRAE) 

para a formação e capacitação da mão de obra para o setor 

agropecuário; 

 Apoiar as indústrias já estabelecidas no município e proporcionar 

interlocução com entidades de créditos e de apoio à produção; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planejamento e Gestão Transparente 

 Reduzir números de cargos comissionados no município; 

 Gerir com base em metas e resultados; 

 Apresentar relatórios da execução orçamentária bimestralmente em 

audiências públicas; 

 Criar projeto de lei para que as licitações de serviços ou aquisições 

de materiais com valor até R$ 50 mil reais sejam realizados somente 

por micro e pequenas empresas como fomento ao segmento que é 

responsável pela geração da grande maioria dos empregos em todo 

o país; 

 Criar meios para comunicação direta da população com a 

administração, com uma Ouvidoria atuante, entendendo a nova 

realidade proporcionada pelo avanço da tecnologia da informação; 

 Manter site institucional para divulgar as ações e serviços do 

governo; 

 Presença constante nas redes sociais, estreitando o relacionamento 

da administração com a população; 

 Realizar audiências públicas para discutir com a sociedade, 

principalmente para a construção das Leis de planejamento da 

administração, incluindo o PPA, LDO’s e LOA’s; 

 Fortalecer a Controladoria Geral do Município, para que possa 

fiscalizar e adotar procedimentos de correção nas obras municipais; 

 


