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E

MENSSAGEM DOS CANDIDATOS

É com grande senso de responsabilidade que apresentamos este
Programa de Governo, um programa que será pautado nas
necessidades de um povo que merece e precisa ser respeitado,
acolhido e amado, e com esses atributos, não tenho dúvida que
nossa caminhada junto com o povo para as eleições, será o único
caminho para se recuperar Porto Seguro.
Nossas propostas visam contemplar o anseio deste nosso povo
portosegurense

que

almeja

por

dias

melhores,

mais

desenvolvimento, mais segurança, mais saúde, mais assistência
social, mais educação, mais turismo e muito mais obras.
A partir de agora o nosso povo viverá uma nova etapa de sua
história, acreditamos que só poderemos mudar nossa história se
você quiser esta mudança e ela se dará com seu voto no dia 15 de
novembro de 2020, tenho a certeza que juntos mudaremos este
destino e construiremos uma cidade prospera e feliz.
A experiência adquirida nestes mais de trinta anos de vida pública
me ajudará nas decisões a serem tomadas, para implementarmos
um modelo de gestão inovadora, construída com o compromisso de
levar qualidade de vida, para toda a nossa gente.
As propostas aqui apresentadas revelam a nossa intimidade com a
história e o conhecimento da atual realidade, que precisa num
pequeno espaço de tempo ser reformulada com o intuito de
beneficiar toda a nossa gente.

Nosso muito obrigado por esta oportunidade.
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Programa de Governo da Chapa ALIANÇA DO BEM de Jânio
Natal e Paulinho.

1.SAÚDE:

Na área da saúde, nossa atenção será especial voltada a oferecer
qualidade nos serviços de toda a rede de saúde municipal, sempre
priorizando sempre o fator humano:
1.1 -Manter médicos e remédios em todos os postos de saúde,
tanto nos distritos, povoados e bairros;
1.2 -Não permitir a falta de remédios e nem qualquer insumo
necessário para o bom funcionamento dar unidades de saúde;
1.3- Construiremos um hospital maternidade no litoral sul e na sede,
afim de oferecer mais conforto a nossa gente;
1.4 - Aquisição de ambulâncias para a sede, distritos e povoados
para agilidade do atendimento;
1.5 - Programa de apoio às pessoas com necessidade de
tratamentos especiais;
1.6- Contratar médicos especialistas de todas as áreas de saúde;
1.7 - Construção de novos postos e unidades de saúde, onde
houver necessidade;
1.8 - Faremos mutirões de castrações de cães e gato de rua;

2. EDUCAÇÃO E CULTURA

A educação e a essência de um povo, Porto Seguro precisa virar
exemplo de educação de qualidade, respeito aos direitos dos
educandos e possuir uma estrutura escolar de qualidade para
nossos alunos.
2.1 - Construiremos novas escolas, algumas em tempo integral,
onde houver necessidade;
2.2 - Reformaremos todas as unidades escolares, que estiverem em
condições precárias;

2.3- Aquisição de materiais e equipamentos necessários para o
bom funcionamento de todas as escolas;
2.4- Distribuiremos Kits escolares para alunos municipais;
2.5 - Contrataremos novos professores e auxiliares de classe para
suprir as necessidades das escolas;
2.6 - Dotaremos as escolas de equipamentos de lazer com a
finalidade de cuidar da saúde física dos alunos;
2.7 - Construiremos o CIEBES (Centro Integrado de educação e
bem-estar social);
2.8 - Ofertaremos condições de qualificação aos profissionais da
educação;
2.9 – Implantação de bibliotecas públicas, voltadas a auxiliar os
alunos de toda a rede nas pesquisas e reforço escolar;
2.10 - Construiremos novas quadras esportivas nas escolas;
2.11- Preservação e respeito aos direitos dos profissionais da
educação;
2.12 – Fornecimento transporte escolar e merenda de qualidade;
2.13 – Programa de triagem ocular e auditiva em todos os alunos,
com fornecimento de aparelhos ou óculos, quando necessário;
2.14 - Total apoio à cultura do município, valorizando nossos
artistas locais: músicos, dançarinos e tantos outros do município;
2.15 – Oferta de curso da música para todos os interessados;
2.16 - Apoio e incentivo à Filarmônica dois de julho e às fanfarras;
2.17 – Valorização de todos os professores da rede municipal;
2.18 - Valorização da juventude com qualidade de ensino.

3. ESPORTE

Esporte e qualidade de vida para a nossa gente, hoje a saúde física
é de suma importância para toda a sociedade e o poder público
precisa incentivar a pratica de esportes.
3.1 – Reforma de todos equipamentos esportivos que necessitarem
de reparos e manutenção dos mesmos;

3.2 - Construiremos diversos equipamentos esportivos, no
município, quadras, campo de futebol, pista de caminhadas, entre
outros;
3.3 – Manutenção de programa de apoio aos desportistas do
município;
3.4 – Promover o intercâmbio com equipes de futebol da primeira
divisão baiana, trazendo seus jogos para a nossa cidade.
3.5 – Apoiar e incentivar as escolinhas de esportes, bem como
todos os programas de incentivo aos esportes amadores.

4. INFRAESTRUTURA

A implantação de uma infraestrutura de qualidade requer
investimentos altos, mas nossa cidade precisa ser preparada para o
futuro, vamos buscar parcerias públicos privadas e investimentos
para o nosso crescimento sustentável.
4.1 – Estaremos trabalhando junto ao governo estadual, para a
construção do novo aeroporto;
4.2 - Construção do Centro Administrativo Municipal, obra que visa
integrar os serviços municipais;
4.3 - Construção de uma nova Rodoviária para atender o grande
fluxo de turismo rodoviário que chega a nossa cidade;
4.4 - Construção de um teleférico integrado a Cidade Histórica;
4.5 - Construção de praças de lazer;
4.6 -Construção e manutenção de estradas vicinais, para o
atendimento ao cidadão do interior facilitando sua mobilidade;
4.7 - Construções de viadutos e pontes nas estradas vicinais;
4.8 – Implantar um programa de calçamentos de ruas e avenidas
em todo o município;
4.9 - Construções de ciclovias e pistas de cooper com a finalidade
de incentivar a pratica esportiva;
4.10 – Ampliação dos serviços de água e energia, onde necessário;
4.11 – Parceria para implantação de sinal de celular onde couber;

4.12 - Requalificação de toda a passarela do álcool, com a
finalidade de promoção do turismo;
4.13 -Construção de novo píer e tarifa para os pescadores;
4.14 – Implantação de uma de Marina para atendimento ao turismo
náutico;
5.15 – Ampliação Esgotamento Sanitário, onde couber.

5. AÇÃO SOCIAL

A Assistência Social precisa ser voltada para as pessoas de baixa
renda, sendo necessário a participação do município nos programas
locais, não ficar só na dependência de programas federais.
5.1 – Trabalhar em busca de recursos para construção de novas
moradias;
5.2 – Criar programa de acolhimento e apoio às crianças e adultos
de rua;
5.3 – Construção de casa de apoio para os nossos idosos;
5.4 - Construiremos de novas creches e reforma das existentes;
5.5 – Maior atenção e apoio a todos os convênios sociais juntos ao
governo estadual e governo federal;
5.6 - Daremos total assistência às pessoas carentes, de baixa
renda;
5.7 - Apoio às pessoas que necessitarem e passagem e ou
hospedagem, no município e em outras cidades, para tratamento de
saúde;

6. MEIO AMBIENTE

Preservar o meio ambiente e nosso dever, precisamos preparar
nossa cidade para o futuro, com preservação ambiental e
sustentabilidade.
6.1 – Apoio e incentivo às fiscalizações para preservação do nosso
meio ambiente;

6.2 – Realização de mutirões frequentes para plantios de milhares
Árvores em nosso município;
6.3 - Estaremos sempre atentos e focalizando a embasa no sentido
de cumprirem o seu papel, respeitando o meu ambiente;
6.4 - Estaremos atentos e fiscalizando para que todos respeitem as
leis ambientais;
6.5 - Alugaremos ou adquirimos equipamentos para o bom trabalho
dos servidores do meio ambiente;
6.6 - Preservação, através de fiscalização, os corais do nosso
oceano;
6.7 – Revitalização da área do rio da vila, recuperação ambiental e
transformação em parque municipal para visitação;
6.8 - Buscaremos o direito de ter em nosso município, a inclusão do
selo verde.

7. GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES, EMPREGO E RENDA

Emprego e renda dignifica o homem e o poder público não pode ser
omisso a esta situação, e necessário criar meios de geração de
emprego e renda para atender nossos cidadãos.
7.1 – Oferta de cursos técnicos no município;
7.2 – Apoio e incentivo ao crescimento do nosso turismo para que
haja necessidade de construção de novos hotéis;
7.3 – Busca de novos investimentos para implantação de novas
empresas no município;
7.4 – Realização de concurso público para ocupação das vagas
existentes;
7.5 – Programa de fomento junto aos empresários para contratação
do primeiro emprego de jovens entre 17 e 18 anos;

8. AGRICULTURA

Valorizar a agricultura, incentivar a agricultura familiar na produção
de hortifrutigranjeiros para atendimento rede hoteleira, manter o

homem do campo em suas terras, oferecer mais qualidade de vida
e apoio tecnológico.
8.1 – Fortalecimento e valorização da secretaria de agricultura, para
dar maior suporte a todos os agricultores;
8.2 - Manteremos as estradas em perfeitas condições para facilitar
o escoamento da produção de todos;
8.3 - Colocaremos técnicos competentes e compromissados com a
agricultura para orientar os agricultores;
8.4 - Buscaremos adubos e sementes com preços baixos para os
agricultores;

9. EVENTOS E FESTIVIDADES

Promover grandes eventos com a finalidade de atender ao turista e
morador, gerando novas fontes de renda e promovendo a
divulgação da cidade.
9.1 - Total apoio e incentivo a todos os eventos e festividades
tradicionais do município;
9.2 - Apoio especial às festividades de todas as religiões;
9.3 -Realizaremos carnaval e São João bastante animados,
valorizando, inclusive, os artistas locais;

10. APOIO AOS ÍNDIOS PATAXÓ

Cuidar e preservar a cultura indígena, propiciando ao povo indígena
mais qualidade de vida e assistência.
10.1 - Interferência junto aos governos estadual e federal, para que
tenham os seus direitos sejam respeitados e preservados, dentro do
possível, a gestão municipal os dará total apoio;
10.2 - Construiremos e reformaremos pontes, estradas;
10.3 – Implantação de água e energia onde couber;
10.4 - Suporte necessário à saúde e à educação de todos;
10.5 - Construiremos oficinas de artesanatos, para que possam
produzir mais e aumentar os seus ganhos;

10.6 – Apoio a Saúde indígena;
10.7 - Apoio e incentivo para novas moradias.

11. TURISMO:

Promover turismo de qualidade para a manutenção dos empregos e
preservar a história e a alegria da nossa gente.
11.1 - Criação e divulgação antecipada do Calendário de Eventos
de Porto Seguro que contemple não só o CARNAVAL e o
REVEILLON, mas diversas outras festas e eventos que serão
criados e incentivados para a atração dos turistas para Porto
Seguro, Arraial D`Ajuda, Trancoso e Caraíva, principalmente nos
períodos de baixa temporada:
11.2 - Comemoração do Descobrimento do Brasil em 22 de abril,
com um grande evento de aniversário do Brasil.
11.3- Captação de eventos no período da baixa temporada,
garantindo mais emprego e renda o ano todo.
11.4 - Construção do PORTAL DA CIDADE que agregará diversos
serviços ao turista, além de ser ponto de controle para
pesquisas de satisfação dos visitantes, posto de informações,
ponto de apoio para guias, hotéis e serviços.
11.5 -Contratação de assessoria de imprensa especializada, com
abrangência nacional.
11.6 -Participação do Município em Feiras e Congressos de
turismo em parceria com outras entidades e com o trade
turístico local.
11.7 -Participação e colaboração da Prefeitura junto a entidades de
turismo locais para viabilização de ações que visem o
incremento do fluxo turístico.
11.8 -Participação de Porto Seguro em anúncios cooperados com
as agências e operadoras de turismo em todo o Brasil.
11.9- Ações de propaganda indireta por meio de convite a
personalidades, artistas e famosos – que são formadores de
opinião – para que conheçam Porto Seguro e assim,
divulguem suas atrações e propaguem sua impressão positiva
da cidade.

11.10- Ações de incentivo ao turismo familiar, de carro, por meio da
divulgação direta nos principais polos emissores de turistas,
parcerias com associações de classe para atração dos associados
para a cidade.
11.11- Ações de incentivo ao turismo da melhor idade, histórico e
educacional, náutico, religioso, esportivo e de negócios.
11.12-Embelezamento da cidade, bairros e distritos, com projetos
de jardinagem, pintura, programação visual e limpeza pública de
qualidade.
11.13– Criação dos corredores turísticos em todo o município.

12. SEGURANÇA PUBLICA
12.1 – Fortalecimento da Guarda Municipal com construção do
quartel;
12.2 – Valorização dos servidores da guarda municipal;
12.3 – Aumento do número de policiais;
12.4 – Instalação e Ampliação do sistema de monitoramento por
câmeras.
12.5 – Aquisição de novas viaturas.

