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TEIXEIRA
DE FREITAS
CAPITAL DO EXTREMO SUL DA BAHIA

Teixeira de Freitas é hoje a 8ª maior cidade da Bahia e é conhecida 
como a capital do extremo sul baiano. Sua taxa de crescimento 
populacional é de 2,27% ano, quase o triplo da média do Brasil 
(0,79%) e bem superior à média dos municípios de Linhares/ES 
(1,77%), Eunápolis/BA (1,94%) e Itabuna (0,54%). (fonte: IBGE)

Esse fenômeno de crescimento de uma cidade com apenas 35 
anos deve-se, principalmente, às pessoas que acreditaram na 
fertilidade destas terras, que vislumbram a cidade como o melhor 
espaço para realizar seus sonhos e que, democraticamente, gera 
oportunidade de trabalho para todos.

As medidas implementadas pela gestão Temóteo Brito 
conduziram Teixeira de Freitas de volta ao progresso. E os avanços 
podem ser vistos em todas as áreas.

Em menos de quatro anos, Teixeira de Freitas ganhou uma cara 
nova. A gestão de Temóteo Brito encarou os problemas e 
promoveu vários avanços na cidade, que reagiu ao processo de 
degradação, ajustando os serviços públicos.

O prefeito investiu fortemente no estímulo às atividades 
econômicas, na ampliação e requalificação da infraestrutura e 
equipamentos urbanos e resgatou a cultura da gestão 
responsável na Prefeitura.

Em 2017, a capital do extremo sul da Bahia voltou a crescer e sua 
população recuperou a autoestima perdida numa cidade que 
estava abandonada e desacreditada pelos seus moradores.

Mas os desafios continuam. Muita coisa ainda precisa ser feita pela 
cidade para oferecer cada vez mais qualidade de vida e 
oportunidades aos seus cidadãos.

E para dar continuidade a esse crescimento e fortalecer Teixeira 
de Freitas como referência regional em diversos aspectos, é 
preciso um gestor experiente e com visão de futuro.

Por isso, Temóteo Brito se lança à reeleição para assumir seu 
quarto  mandato como prefeito da cidade que ele mesmo ajudou a 
fundar.

Para 2021, novas propostas que ampliem os avanços e criem 
condições para um tempo de desenvolvimento em Teixeira de 
Freitas.
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EDUCAÇÃO 
Para melhorar os índices educacionais do município, o prefeito 
Temóteo Brito reformou 38 escolas, construiu 17 novas salas de 
aula e ampliou para 2 mil a quantidade de vagas nas creches.

Para manter a realização de atividades escolares em tempo de 
pandemia, criou um planejamento pedagógico que mantém o 
aluno fazendo atividades em casa e firmou parceria com o MEC e 
FNE para implantar o sistema EAD na rede municipal de ensino.

A merenda escolar ganhou reforço da agricultura familiar, através 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade chegou a 96,5 % no 
ano de 2019, um número expressivo se comparado a outros 
municípios.

A implantação da Escola Cívico-Militar foi um  dos principais 
avanços conquistados pelo governo, para criar as bases para uma 
educação de qualidade e com maior equidade nas oportunidades 
às suas crianças e jovens. 

Realizações

Novas propostas
Para a próxima gestão, as propostas e expectativas para a 
educação pública são ainda maiores. 

Inclusão das disciplinas optativas de educação financeira e 
empreendedorismo na grade curricular das escolas municipais 
para fomentar a saúde financeira e a capacidade de inovação 
entre os estudantes do ensino fundamental.

Implantação do programa de reforço escolar dentro da rede 
municipal de ensino para promover a aprendizagem de 
educandos em desigualdade de aprendizagem.
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Criação de cursos comunitários preparatórios para 
vestibulares e/ou ENEM através de colaboração da iniciativa 
privada e de voluntários da sociedade civil.

Implantação do sistema EAD para fortalecer o uso de 
tecnologias como ferramenta de aprendizagem dentro das 
escolas municipais.

Criação de um sistema de capacitação continuada de técnicos 
e docentes em metodologias inovadoras de ensino através de 
ferramentas digitais.

Continuação o processo de modernização da rede física escolar 
de Teixeira de Freitas, por meio da implantação de novas 
unidades, das reformas e da reconstrução de todas as escolas 
que necessitarem de maiores intervenções estruturais.

Expansão da oferta de vagas para creches e pré-escola, 
destinadas à prestação de serviços educacionais voltados para 
as crianças de 0-5 anos.

Manutenção do adequado balanceamento entre a oferta e 
demanda de vagas por bairro, de modo a assegurar a equidade 
do sistema educacional do Município.

Ampliação dos programas de enfrentamento à evasão escolar, 
de forma a garantir a permanência dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino.

Redução das taxas de distorção idade-ano de escolarização, 
com manutenção do programa de regularização de fluxo e 
acompanhamento individual dos alunos.

Aumento dos níveis de aprendizagem do município, por meio 
da expansão das taxas de alfabetização dos alunos do ensino 
fundamental.

Ampliação do número de escolas cívico-militares,  com 
proposta pedagógica pautada no civismo, na hierarquia, no 
respeito mútuo, sem qualquer tipo de ideologia.

Criação do Centro de Referência de Educação Inclusiva para 
atender às áreas de deficiência intelectual e transtornos globais 
de desenvolvimento.

Ampliação do número de vagas do Programa de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) em todas as escolas Rede Municipal de 
Ensino.
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CULTURA
A gestão Temóteo Brito investiu muito na cultura de Teixeira de 
Freitas. Exemplo disso foi a criação de quatro núcleos da Casa da 
Cultura, que descentralizou e democratizou o acesso a projetos 
de dança, teatro e leitura, que hoje atende a mais de 2 mil alunos.

Realizações

Novas propostas
Investir em cultura é investir em conhecimento e valorização das 
nossas raízes. Por isso, queremos ampliar os investimentos e 
ações relacionadas à cultura, proporcionando amplo acesso às 
atividades artísticas, educacionais e culturais em todo o 
município.

Implementação do projeto Cinema Itinerante para levar cultura 
audiovisual à comunidades com maior vulnerabilidade social .

Descentralização das ações e projetos culturais para os bairros 
e áreas de risco social.

Identificação e cadastramento dos artistas de diferentes meios 
e expressões, como a pintura, a escrita, a música, a dança, a 
fotografia, a escultura entre outros para realizar amostras em 
eventos.

Construção do Teatro Municipal de Teixeira de Freitas para 
acolher artistas e projetos que fortaleçam e valorizem a cultura 
regional

Promoção de ações que fortaleçam a diversidade cultural, 
social e religiosa como indispensável para a convivência 
democrática.
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SAÚDE
Realizações
Teixeira de Freitas conquistou, ao longo dos últimos quatro anos, 
importantes avanços no seu sistema de saúde pública.

Com a reforma e a construção de novas Unidades Básicas de 
Saúde, a  atenção básica chegou a 90% do município.

Depois de 10 anos sem receber investimentos, a gestão de 
Temóteo equipou o Hospital Municipal para oferecer mais 
qualidade de vida para a população. Os 12 leitos de UTI foram 
completamente reformados e passaram a oferecer serviços de 
alta complexidade, com uma estrutura moderna e novos 
equipamentos.

A construção do Centro de Radioterapia e do novo arco cirúrgico 
deixou ainda mais completo o atendimento especializado na rede 
pública, que já conta com tratamentos de hemodinâmica e 
oncologia, que também receberam investimentos.

Em tempos de pandemia do novo coronavirus, Temóteo Brito 
rapidamente articulou o funcionamento do Hospital de 
Campanha e criou um centro especializado de atenção a Covid-19 
onde funcionará, muito em breve, o novo Hospital-Maternidade, 
com Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, estrutura física de 
alta complexidade e equipamentos modernos.

Novas propostas
A saúde é uma das principais dimensões da vida humana e por isso 
é uma preocupação constante.

No novo cenário demográfico que se desenha no município, e com 
a população em crescimento acima da média nacional, será 
preciso fortalecer ainda mais o sistema público de saúde.

A proposta agora é trazer a inteligência das novas tecnologias 
para incluir o sistema de saúde no processo acelerado de 
modernização e digitalização.
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Continuação do fortalecimento e da expansão da oferta de 
serviços básicos de saúde, através da criação de novas Unidades 
de Saúde da Família, incorporando novas equipes, contratação 
de farmacêuticos e unificação do sistema de alimentação para 
acompanhamento nutricional, além da ampliação do horário de 
atendimento das UBS.

Ampliação do acesso da população aos procedimentos 
cirúrgicos eletivos de média complexidade, reduzindo a 
demanda reprimida e as morbidades cirúrgicas.

Expansão do acesso a exames e procedimentos especializados 
por intermédio de equipe interdisciplinar e multifuncional.

Ampliação e melhoria contínua da qualidade do atendimento de 
urgência e emergência na rede municipal.

Implantação do sistema de transporte para parturientes após a 
alta médica.

Formação continuada dos profissionais de saúde para alcançar 
excelência no atendimento em todas as unidades de saúde

Ampliação do Programa Melhor em Casa, através da 
contratação de novas equipes, com investimentos em estrutura 
e pessoal qualificado, para continuar o atendimento domiciliar a 
pacientes com doenças crônicas.

Fortalecimento dos programas de atenção à saúde da mulher 
através da Criação de um Centro Municipal Especializado de 
Atenção à Mulher, além da implantação de programas de 
atendimento a mulher em todas as Unidades Básicas de Saúde e 
reestruturação do Centro de Referência de Atenção à Mulher, já 
em funcionamento.

Fortalecimento dos programas de humanização pré-natal, da 
assistência ao parto, puerpério e neonatal nas Unidades Básicas 
de Saúde e no Hospital Municipal Materno-infantil, para atender 
as necessidades de atenção específica à gestante, ao recém-
nascido e à mulher no período pós-parto.

Promoção periódica de mutirões de saúde para realização de 
exames médicos, cirurgias de baixa e média complexidade e 
pequenos procedimentos. 

Criação da Caravana da Saúde para atender aos colaboradores 
de empresas privadas com orientações em saúde, em especial 
aquelas voltadas para prevenção de acidentes de trabalho.
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Ampliação e melhoria do atendimento em pequenos 
procedimentos nos distritos e na zona rural.

Ampliação e fortalecimento do uso de tecnologias da 
informação para modernizar os serviços de regulação da 
saúde, através da criação de aplicativo para agendamento de 
consultas,  marcação de exames e sol ic itação de 
medicamentos; ampliação dos programas de telemedicina e 
consultas online; e digitalização de exames e prontuários 
médicos para armazenamento eletrônico de informações 
para manuseio por médicos e pacientes.

Aprimoramento do sistema de imunização, de vigilância 
epidemiológica e de vigilância sanitária através da 
construção de um Centro Municipal de Controle de Zoonoses 
para prevenir e controlar as doenças transmitidas pelos 
animais aos seres humanos.

Implantação de um Centro Municipal de Prevenção e 
Tratamento da Obesidade, cuja equipe multidisciplinar vai 
tratar doenças relacionadas à obesidade.

Construção de programas de atenção à saúde do idoso, aos 
estudantes e profissionais da educação, com atendimento 
psicossocial e oferta de tratamentos médicos adequados ao 
bem estar social, capacitação de jovens e ampliação das 
zonas de estágio profissionalizante nas unidades municipais 
de saúde através da parceria com instituições de ensino.

INFRAESTRUTURA
Realizações
Em menos de quatro anos, Teixeira de Freitas ganhou uma nova 
cara. A gestão do Prefeito Temóteo Brito promoveu a retomada do 
desenvolvimento urbano e rural de Teixeira de Freitas. Houve 
investimentos em urbanização e mobilidade para recuperar 
décadas de atraso.

Foram investidos mais de R$ 22 milhões em pavimentação 
asfáltica e o resultado é surpreendente: um crescimento de mais 
de 55% da área asfaltada em Teixeira de Freitas.

Até dezembro de 2016, havia cerca de 1.122.41m2 de ruas 
pavimentadas no município. Entre 2017 e 2020, foram 
pavimentados mais 621.491m2 – mais da metade do asfaltamento 
de toda a história de Teixeira de Freitas. 8



Ou seja, mais da metade da pavimentação de toda a história do 
município foi executada nos últimos quatro anos de governo – a 
área total asfaltada saltou de 19% para 40%.

A ampliação e a requalificação do Mercado Municipal e do 
Mercado Caravelas, a modernização da iluminação pública, 
construção de chafarizes, praças, além de obras de drenagem e 
esgotamento, que hoje contemplam cerca de 65% da área do 
município.

O trânsito foi modernizado com nova sinalização, construção de 
canteiros, novos semáforos e mudanças no tráfego de carros.

Mas a mudança mais significativa foi a construção do cruzamento 
da Rotarória da Pão Gostoso – um trecho muito criticado pelos 
moradores por conta do caos que gerava no trânsito.

A construção de duas rotatórias na avenida Getúlio Vargas trouxe 
grande mudança nas vias que dão acesso ao Hospital Municipal e 
a um número expressivo de bairros, que agora também estão 
embelezados com o trabalho de paisagismo nos canteiros.

A ampliação do número de voos da Azul Linhas Aéreas e a chegada 
da Passaredo Linhas Aéreas ligaram Teixeira de Freitas a Belo 
Horizonte, Salvador e São Paulo, o que incrementou ainda mais o 
turismo de negócios e ampliou o fluxo de turistas vindos de todo o 
Brasil para a Costa do Descobrimento.

Além da reforma e climatização da sala de embarque, foi instalado 
no aeroporto 9 de maio uma estação meteorológica de superfície, 
sistema automatizado de observação meteorológica que envia 
informações sobre o tempo na região para os pilotos durante os 
voos.

A renovação do contrato com a Embasa vai gerar um investimento 
de R$ 93 milhões sem saneamento básico na sede e no interior do 
município.

Novas propostas
Para a cidade crescer e se desenvolver, é preciso priorizar os 
investimentos em infraestrutura, que geram empregos e 
dinamizam a economia.

As novas propostas envolvem projetos e obras para promover 
melhorias na cidade, que precisa se reinventar e gerar espaços 
públicos adequados acessíveis a todos.
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Ampliação do programa Teixeira Asfaltada para que cerca 70% 
da cidade tenha cobertura asfáltica até o final de 2025.

Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU),  
com base na Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo – 
LOUOS para que o município execute a longo prazo propostas 
de mobilidade, acessibilidade e segurança. 

Implantação do projeto Praça Digital, que disponibilizará 
internet sem fio gratuitamente nas principais praças públicas 
de Teixeira de Freitas.

Modernização do sistema de solicitação e emissão de Habite-se 
e dos Alvarás de Construção, Reforma e Ampliação, que passará 
a ser online.

Continuação do Programa de Eficiência Energética através da 
modernização do sistema público de iluminação na sede, 
povoado e distritos, que prevê a substituição de lâmpadas 
convencionais por lâmpadas de Led.

Construção do anel viário para solucionar o problema do 
transporte de pessoas e cargas em algumas microrregiões do 
município.

Construção de um novo cemitério público no bairro Tancredo 
Neves para atender à demanda de sepultamentos na região 
Oeste da cidade.

Construção de um novo aterro sanitário e modernização da 
gestão do aterro sanitário atual.

Solução para coleta de lixo e resíduos sólidos, implantação de 
plano de coleta seletiva de lixo e combate aos pontos de lixões 
clandestinos.

Viabilização, junto ao Governo Federal, da liberação dos 
recursos do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento 
Fase III, que permitirá a pavimentação, drenagem e 
urbanização de praças e parques –  já destinados para 
investimento em infraestrutura.
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HABITAÇÃO
Realizações
A falta de regularização fundiária e a ocupação precária de grande 
parte do território da cidade também foram problemas 
identificados e sanados pelo prefeito. A entrega de mais de 2 mil 
títulos de propriedade trouxe alento para quem possuía 
ocupação irregular.

A preocupação com o planejamento habitacional também se 
refletiu na entrega de mais de 3 mil Boletins de Cadastro 
Imobiliário entre os moradores dos bairros Rosa Luxemburgo, 
Cidade de Deus e Califórnia que estavam em situação irregular 
junto ao município.

Novas propostas
Os desafios continuam e o trabalho na próxima gestão será 
pautado na busca de recursos para construção de novas moradias 
e melhoria das condições de habitação e de vida em áreas de 
maior precariedade de ocupação.

Política de construção de ciclovias e ciclofaixas em toda a  
cidade. 

Recuperação e padronização dos pontos de ônibus

Otimização de políticas públicas de tratamento e distribuição 
de água e coleta e tratamento de esgoto, suprimindo o déficit 
municipal por manejo adequado de resíduos sólidos, de 
limpeza urbana, de abastecimento de água, de esgotamento 
sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais.

Elaboração de políticas públicas e executar projetos que 
assegurem o acesso universal à cidade e contribua para o 
desenvolvimento urbano sustentável

11



Ampliação da Política Municipal de Habitação para assegurar o 
direito a moradia de grupos populacionais mais vulneráveis e 
carentes

Prevenção contra novas ocupações em áreas públicas e 
particulares, por assentamentos habitacionais nas áreas 
inadequadas, em especial áreas de preservação ambiental e de 
proteção aos mananciais, áreas de risco, áreas contaminadas. 

Manutenção de informações atualizadas sobre a situação 
habitacional do Município, especialmente em relação ao déficit 
e às necessidades habitacionais, através da criação de um 
Observatório Habitacional e Urbano

Organização e manutenção de programas de aquisição de 
imóveis e terras para Habitação de Interesse Social.

Garantia do atendimento habitacional das famílias a serem 
removidas de áreas de risco ou por necessidade de obra de 
urbanização.

Incentivo a construção de moradias para a população com 
renda familiar de até três salários mínimos, com todas as 
infraestruturas necessárias para uma moradia digna, em 
comum acordo com outras esferas de governo.

ESPORTE E LAZER
Realizações
A atual gestão se preocupa com o bem-estar da população e 
reconhece o quanto praticar atividades de esporte e lazer é 
importante para a manutenção da saúde e desenvolvimento da 
cidadania.

As atividades já desenvolvidas comprovaram que o esporte, 
praticado individualmente ou em grupo, contribui para o 
desenvolv imento  de  competências  pessoais  e  para 
fortalecimento de comportamentos compatíveis com os valores 
das sociedades democráticas contemporâneas.
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Estruturas esportivas foram construídas e outras completamente 
reformadas. Ginásio de esportes, quadras poliesportivas e 
equipamentos de ginástica instalados em praça pública, além da 
realização de competições esportivas de diversas modalidades 
foram apenas alguns dos legados deixados por Temóteo Brito em 
sua gestão atual.

O projeto Domingo é Lazer conquistou a população teixeirense, 
que passou a contar uma vasta área para prática de esportes ao ar 
livre, além de se tornar um ponto de encontro de famílias e 
amigos.

Novas propostas
Por entender que o esporte é uma poderosa ferramenta de 
fortalecimento da cidadania e inclusão social, a gestão Temóteo 
Brito desenvolveu novos projetos para dar continuidade ao 
trabalho realizado nos últimos quatro anos de sua gestão.

A redesignação da secretaria para Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer, de modo a abranger pautas voltadas para a 
juventude amplia ainda mais as ações da gestão Temóteo Brito 
para públicos prioritários do município.

Continuação dos projetos de construção e revitalização de 
quadras poliesportivas nos bairros da cidade.

Construção de academia de ginástica adaptada para 
portadores de necessidades especiais.

Fortalecimento do projeto Domingo é Lazer, através da 
ampliação da divulgação das parcerias público-privadas que 
enriqueçam a realização de novas atividades poliesportivas na 
Avenida Getúlio Vargas.

Ampliação das opções de lazer através da construção de praças 
e implantação de academias ao ar livre, bem como a promoção 
de eventos culturais e esportivos para todas as idades.

Apoio à participação de atletas regionais em competições 
profissionais.

Integração de atividades físicas às ações de saúde da família, 
com estimulo ao empreendedorismo nas áreas de atividade 
física, saúde e esporte.
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Criação de Escolas de Iniciação Desportiva em bairros 
periféricos com o objeto de fomentar a prática de esportes

Fomento ao esporte através da realização de competições 
desportivas, de diversas modalidades, entre públicos diversos, 
em todas as regiões o município, como a Olimpíada Estudantil 
da Rede Municipal de Ensino, a Copa Interbairros e os Jogos 
Evangélicos.

Aumento das opções de lazer através do esporte com a 
disponibilização de quadras desportivas, áreas para esportes 
radicais, campos de futebol, ciclovias, dentre outras.

SEGURANÇA
Realizações
A articulação efetiva com as demais áreas de gestão do município 
trouxe resultados positivos na gestão Temóteo Brito, que 
pretende dar continuidade aos projetos de prevenção à violência, 
proteção do cidadão e do patrimônio público.

Isso se traduz com a redução drástica, por exemplo, do número de 
homicídios – houve queda de 45% no ano de 2019 em relação ao 
ano de 2016. 

A melhoria nos serviços urbanos reduziu o espaço para atuação da 
criminalidade.

Nos últimos quatro anos, a Defesa Civil reconstruiu áreas 
atingidas pelas chuvas, sinalizou vias urbanas e áreas de risco. Já o 
Departamento de Trânsito realizou programas de prevenção a 
acidentes no trânsito.

A sensação de segurança da população foi ampliada com a 
presença rotineira da Guarda Municipal pelas ruas da cidade, 
sempre protegendo bens, serviços e instalações de uso coletivo.

Substituímos a ‘’indústria da multa’’ em Teixeira de Freitas por 
programas de conscientização e modernização do trânsito.

Novas propostas
Ainda há índices de violência e criminalidade que precisam ser 
revisto em Teixeira de Freitas. E por isso o prefeito Temóteo Brito 
ampliará os projetos de segurança e promoção da cidadania. 14



Ampliação do contingente e qualificação do efetivo da Guarda 
Municipal para proteger efetivamente o patrimônio público e os 
moradores do município, auxiliando outros órgãos de 
segurança pública na prevenção e combate a criminalidade de 
forma integrada.

Fortalecimento do Centro Integrado de Operação e 
Videomonitoramento Municipal através da integração direta 
com outros órgãos de segurança pública, de modo a diminuir o 
índice de crimes contra o patrimônio público e aumentar a 
resolutividade de crimes diversos no município.

Ampliação de um plano dinâmico de gestão de riscos, que 
incluem ações educativas e participação comunitária, 
qualificação e ampliação da equipe multidisciplinar que 
compõe a Defesa Civil.

Ampliação dos serviços prestados pelo Centro Judiciário de 
Resolução de Conflitos Consensuais (Balcão de Justiça) para 
atender a uma parcela maior da população menos favorecida 
com serviços gratuitos de mediação e orientação jurídica.

Ampliação da parceria com a Universidade Federal do Sul da 
Bahia para realização de Estudo Diagnóstico através da 
Pesquisa de Vitimização. 

Reformulação dos Conselhos Comunitários de Segurança para 
discutir, planejar, analisar, e acompanhar as soluções para 
problemas de segurança de forma regionalizada e integrada 
com outros órgãos de segurança pública.

Fortalecimento e ampliação dos canais de comunicação com a 
sociedade, via telefones de contato emergenciais (156 Trânsito, 
153 Guarda Municipal e 199 Defesa Civil).

Integração entre órgãos de segurança pública e Poder 
Judiciário para ampliar a troca de informações e realizar ações 
articuladas, de modo a promover o desmonte de organizações 
criminosas, combate à corrupção e aos crimes violentos.

Desenvolvimento de novas políticas públicas de combate à 
violência sexual e contra a mulher, através do fortalecimento do 
programa Ronda Maria da Penha.

Criação e execução de novas políticas de prevenção e redução 
de violências e criminalidades, através do trabalho continuado 
do Departamento de Prevenção Criminal.

Intensificação da fiscalização no trânsito através da 
estruturação de novas equipes que desenvolvam ações 
educativas e mantenham a ordem entre motoristas e pedestres.

Intensificação da implantação de semáforos inteligentes para 
assegurar a fluidez do trânsito na cidade. 15



MEIO AMBIENTE,
SUSTENTABILIDADE
E AGRICULTURA
Realizações
As ações desenvolvidas pelo prefeito Temóteo Brito buscaram, de 
todas as formas, sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de 
preservação ambiental. Tudo isso visando a melhoria da condição 
de vida dos munícipes.

Uma das suas grandes conquistas foi a transformação do lixão de 
Teixeira de Freitas em Aterro Sanitário, que passou por uma 
reestruturação para destinar de forma ambientalmente segura os 
resíduos produzidos no município.

A cidade ficou visivelmente mais bonita, com o trabalho de 
paisagismo realizado em canteiros e praças, além da criação de 
um viveiro municipal de espécies nativas da Mata Atlântica a 
serem plantadas por todo o município visando a recuperação da 
sua flora originária.

A prefeitura também criou a Feria da Agricultura Familiar, após 
cadastramento de feirantes locais.

Novas propostas
O Governo Municipal vai dar continuidade aos projetos 
realizados nos últimos quatro anos, definindo novas metas para 
trabalhar as pautas que envolvem resíduos sólidos, 
preservação de áreas verdes urbanas, criação de unidades de 
conservação e saneamento ambiental.

Ampliação do suporte aos pequenos produtores rurais, a 
partir da assistência de profissionais especializados, como 
Médicos Veterinários, Agrônomos e Técnicos Agrícolas, de 
modo que tragam maior produtividade e renda para suas 
famílias.
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Fortalecimento e ampliação do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), criado para promover o acesso à alimentação e 
incentivar a agricultura familiar.

Ampliação de programas municipais de educação ambiental 
que promovam a conscientização de crianças, jovens e adultos 
acerca da importância de preservar o meio ambiente e 
promover o desenvolvimento sustentável da cidade.

Detalhamento e execução do programa de recuperação de 
Áreas de Preservação Permanente através do plantio de mudas 
para revegetação e uso de sistemas agroflorestais para 
recuperação de áreas degradadas. 

Criação de um parque municipal aberto à população próximo ao 
CETEPS

Realização anual da Feira Regional de Agricultura com o 
objetivo de resgatar e prestigiar a história e os valores da 
agricultura praticada no extremo sul da Bahia, fomentando 
ainda mais a participação desse segmento da economia do 
município.

Realização de cursos de capacitação técnica voltados para os 
produtores agrícolas e jovens do campo, para o gerenciamento 
dos empreendimentos agropecuários e para o aprimoramento 
tecnológico dos processos produtivos.

Ampliação do programa de Patrulha Agrícola Mecanizada para 
desenvolver a produção dos pequenos produtores e dos 
agricultores familiares e gerar renda para essas famílias.

Fomento a criação de associações como estratégia de 
fortalecimento do setor agrícola, de modo a conquistar 
benefícios e desenvolvimento mútuo para o segmento.

Continuação do programa de recuperação das estradas vicinais, 
entrega de adubo orgânico às comunidades rurais e apoio ao 
preparo do solo com maquinário, vislumbrando novos caminhos 
para o fortalecimento do pequeno agricultor e aposta no apoio à 
agricultura familiar como forma de desenvolvimento.
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CIDADANIA, EMPREGO
E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Realizações
Em meio à crise sanitária e econômica que assola o mundo por 
conta da pandemia da Covid-19, é preciso investir na geração de 
emprego e renda. Para isso, iniciativas e projetos de fomento ao 
comércio e economia local foram implantadas na cidade.

Teixeira de Freias segue na contramão da crise, atraindo novas 
empresas e investimentos, com abertura de novas linhas de 
crédito para o pequeno empreendedor, o que  possibilitou a saída 
de muitos trabalhadores da informalidade.

Somos a cidade que mais investe e ajuda os pequenos 
empresários, consequentemente, nosso polo industrial cresce a 
cada dia, ampliando a oferta de oportunidades de emprego para 
quem precisa.

Em parceria com o Sebrae,  projetos voltados para a 
desburocratização dos processos de formalização de empresas, 
apoiam a implantação de arranjos produtivos inovadores nos 
bairros.

A  q u a l i fi c a ç ã o ,  r e q u a l i fi c a ç ã o  e  c a p a c i t a ç ã o  d e 
Microempreendedores Individuais (MEI) em E-commerce e 
redes sociais trouxe grandes benefícios para empreendedores 
dos mais diversos segmentos.

Novas propostas
O grande desafio de Teixeira de Freitas é fortalecer sua economia 
e conquistar um desenvolvimento equilibrado e inclusivo. 

Apesar das limitações financeiras e fiscais, e sem negligenciar seu 
papel fundamental de investir nas pessoas e cuidar da 
manutenção e operação da cidade, a gestão do Temóteo Brito 
propõe que a Prefeitura assuma um papel ativo na atração de 
investimentos.
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Construção de parcerias que visem atrair para a cidade os 
investimentos produtivos.

Requalificação de espaços urbanos para fomentar o comércio e 
a prestação de serviços como principais setores da economia 
teixeirense

Criação de uma política pública de incentivos fiscais que 
fomentem o desenvolvimento econômico de diversas 
atividades em áreas específicas, em especial para geração do 
primeiro emprego para jovens.

Ampla inclusão de jovens aprendizes no mercado de trabalho 
através de parcerias entre Estado, setor privado e terceiro setor.

Convênio com o sistema S, para facilitar o acesso gratuito do 
jovem a capacitações profissionais;

Contribuição para a criação e formalização de micro e pequenas 
empresas.

Estímulo a inclusão de pessoas portadoras de necessidades 
especiais nos mercados de trabalho.

GESTÃO E
GOVERNANÇA
Realizações
Gestões anteriores tiveram suas prestações de contas reprovadas 
pelo Tribunal de Contas em função de irregularidades no 
cumprimento das diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 
situação totalmente oposta, a gestão Temóteo Brito teve todas as 
suas contas aprovadas, de 2017 a 2019.

Isso representa um novo paradigma de gestão pública, focada na 
responsabilidade fiscal e na gestão eficiente de recursos.

Ao assumir a Prefeitura de Teixeira de Freitas, a gestão de Temóteo 
Brito renegociou dívidas que afetavam as contas públicas e a 
credibilidade juntos aos prestadores de serviços.

O pagamento de salário de todos os servidores públicos também 
foi feito em dia, seguindo nosso compromisso com as famílias de 
quase 5 mil servidores, efetivos e contratados, que trabalham na 
Prefeitura de Teixeira de Freitas.

Isso permitiu realizar alguns investimentos com recursos 
próprios, como asfaltamento, reforma das escolas, revitalização 
de praças e reforma do Hospital Municipal. 19



Novas propostas
Para os próximos anos, a gestão Temóteo Brito planeja atualizar os 
planos de cargos e salários de servidores públicos municipais.

A expectativa também é de ampliar a eficiência fiscal e a 
consequente capacidade de investimento em obras com 
recursos próprios, conferindo mais autonomia e desenvolvimento 
ao poder público local.

A transparência na prestação de contas continua sendo 
prioridade, reafirmando o compromisso com a governança 
democrática e participativa.

ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Realizações
A gestão Temóteo Brito capacitou agentes sociais e realizou 
reformas estruturais nos principais núcleos de atendimento ao 
cidadão.

A sede do CREAS - Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social, do CRAS - Centro de Referência de Assistência 
Social e do Conselho Tutelar foi totalmente reformada e adequada 
para uma melhor prestação de serviço às comunidades 
atendidas.Cerca de 300 famílias teixeirenses usufruem do 
benef íc io  do a luguel  socia l ,  um pagamento mensal 
disponibilizado para famílias que se encontram sem moradia por 
consequência de calamidade pública.

Novas propostas
Os novos desafios sociais exigem que a gestão pública amplie o 
número de famílias beneficiadas pelos diversos projetos 
coordenados pelo município.

A estrutura física dos CRAS - Centro de Referência de Assistência 
Social - será melhorada e contará com novas unidades de 
atendimento.

O Centro de Referência e Atenção a Mulher também será 
ampliado. 20



O ano está sendo desafiador. O cenário que se projeta para os 
próximos anos, exige de todo gestor público experiência para 
criar estratégias que mantenham o ritmo de desenvolvimento e 
crescimento vivido por Teixeira de Freitas.

Este plano de governo apresenta as principais realizações da 
gestão Temóteo Brito entre os anos de 2017-2020 e traça novas 
propostas para a continuidade do trabalho após sua reeleição. 
Trata-se do compromisso assumido entre o gestor público e a 
população, cujas ideias serão aprimoradas por meio do debate 
com a sociedade civil, tanto no período de campanha, quanto ao 
longo do detalhamento das propostas para sua efetiva execução. 
Com planejamento, dedicação e muito trabalho, Teixeira de 
Freitas continuará a ser um lugar acolhedor, de ordem e paz, cada 
dia mais moderna e com seu povo feliz.

Considerações finais
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Vice: Tatiane Ruas
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