
SUGESTÕES CONTEMPLADAS DESTACADAS DE AZUL 
 
LEGISLATIVO 
1 - Ampliação, reforma e aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal, 
proporcionando melhores condições de funcionamento da unidade 
responsávelpela prestação de serviços governamentais; 
2 - Manutenção dos Serviços do Plenário, assegurando a manutenção e o 
pleno funcionamento do Legislativo (gastos com os subsídios dos 
vereadores); 
3 - Manutenção dos Serviços do Poder Legislativo, mantendo os 
compromissos em obediência as legislações específicas, bem como dar 
transparência aos atos e fatos da administração nos meios de 
comunicação existentes (eletrônicos, mídias diversas). 
 
 
 
 
TURISMO 
Garantir a manutenção das ações da secretaria de turismo; 
1 - Adquiri matéria e equipamento para manutenção dos pontos 
turísticos; 
2 - Adequar pontos de informações turísticas na praça D. Valfredo Tepe; 
3 - Garantir a manutenção da casa de Jorge Amado; 
4 - Promover a recuperação do palácio Paranaguá; 
5 - Implantar o museu digital da família, incentivando a doação de fotos e 
histórias das famílias da cidade; 
6 - Promover a desapropriação e recuperação do imóvel da união 
protetora 
7 - Criação do portal da cidade nos principais pontos de entrada e saída da 
cidade; 
8 - Incentiva o grafite em espaços públicos; 
9 - Incluir a feira das flores no calendário de eventos da cidade; 
10 - Realizar primavera de museus; 
11 - Promover a realização do festival de cinema; 
12 - Promover a atualização do calendário de eventos da cidade; 
13 - Incentivar o turismo ecológico, rural religioso e aquaviário; 
14 - Promover anualmente o congresso da juventude; 

MEIO AMBIENTE 

1 - Implantar programa de pagamento por serviços ambientais (PSA); 



2 - Manter a diversidade biológica; 
3 - Garantir proteção as espécies raras; 
4 - Proteger a paisagem natural e beleza cênica do parque municipal; 
5 - Realizar o cercamento do parque da boa esperança; 
6 - Realizar trabalho de educação ambiental; 
7 - Promover a recuperação de áreas degradas com espécies nativas de 
mata atlântica; 
8 - Construção de monumento da Goethea na praça Cairu; 
9 - Garantir a estruturação da unidade de conservação ARIE( área de 
relevante interesse ecológico) 
10 - Garantir capacitação continuada para os guardas do parque boa 
esperança; 
11 - Elaborar plano de atividade ecoturistas; 
12 - Elaborar projeto de recuperação de matas ciliares e nascentes; 
13 - Ampliação e implementação do Parque Marinho da Pedra de Ilhéus, 
preservando área de restinga na Av. Soares Lopes. 
Construir receptivo para visitantes e trilhas para observação de espécies 
da fauna e da flora; 
14 - Construção de escada para que ocorra a piracema dos robalos; 
15 - Promover a revitalização do Parque municipal natural da Boa 
esperança para que ele seja aberto à visitação; 
16 - Implementar as ações do Plano Municipal de Recuperação da Mata 
Atlântica; 
17 - Implementar ações do PRUA de Areias (Lagoa Encantada); 
Regulamentar e implementar ações da Lei Municipal do PSA – Pagamento 
por serviços ambientais para preservação de nascentes no micro bacias do 
município; 
18 - Elaborar e implementar projeto de arborização urbana; 
19 - Implantar rede de esgoto; 
20 - Elaboração do plano de saneamento básico; 
21 - Promover a implantação de usina de reciclagem com aproveitamento 
de energia elétrica; 
22 - Garantir arborização nos bairros; 
23 - Elaborar o manual de fiscalização ambiental; 
24 - Garantir coleta seletiva dos resíduos sólidos recicláveis nos bairros do 
município; 
25 - Garantir elaboração do plano de gestão de resíduos sólidos; 
Contratar uma empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos 
domiciliares no município; 
26 - Criar pontos de recolhimentos de resíduos; 



27 - Garantir a manutenção do aterro sanitário; 
28 - Promover apoio a associações de catadores de lixo; 
29 - Instalar nas ruas lixeira de coleta seletiva; 
30 - Elaboração do plano de saneamento básico; 
31 - Garantir a gestão ambiental; 
32 - Promover educação ambiental; 
33 - Montar um banco de dados do município de ilhéus mapa hidrológico, 
mapa de cobertura vegetal, mapa de uso e ocupação do solo, mapa de 
solo, mapa de áreas de preservação permanente, dentre outros; 
34 - Elaborar diagnóstico ambiental da Bacia do rio Iguape; 
35 - Elaborar projeto de recuperação ambiental da bacia do rio Iguape; 
36 - Promover inventário arbóreo do município; 
37 - Garantir a Substituição de espécies arbóreas em áreas urbanas; 
38 - Garantir demarcação e remoção das ocupações antrópicas em áreas 
de 
preservação permanente (manguezais); 
39 - Melhorar a paisagem visual do perímetro urbano; 
40 - Implantar fossas sépticas anaeróbias; 
41 - Garantir proteção para áreas de manguezal; 
 
SERVIÇOS URBANOS 
 
1 - Garantir a manutenção das ações da secretaria de serviços urbanos; 
2 - Adquirir nova sede administrativa dotada de área externa adequada 
para acomodação da frota automotiva, salas, recepção, copa, cozinha e 
almoxarifado central da secretaria; 
3 - Aquisição de equipamento de monitoramento com câmeras e alarme 
24h. 
4 - Contratação de empresa especializada em monitoramento; 
5 - Garantir formação e capacitação continuada para os profissionais da 
secretaria de serviços urbanos; 
6 - Aquisição de mesas e cadeiras ergonomicamente correta, armários, 
aparelhos de ar condicionado, bebedouros; 
7 - Atualizar o código de postura e implantar ações que minimizem a 
poluição visual; 
8 - Promover cursos de capacitação profissional para os Coveiros; 
9 - Construção de gavetas, ossuários e capelas; 
10 - Desapropriação de área para construção de novo cemitério; 
11 - Realizar o recadastramento dos lotes para observância da legalização 
quanto ao pagamento da anuidade; 



12 - Contratação de empresa especializada em adequar e modernizar a 
estrutura dos Cemitérios; 
13 - Contratação de empresa especializada em construção do novo 
cemitério; 
14 - Realizar contratação de pessoal para complementação do quadro de 
Coveiros; 
15 - Adquirir veículo, equipamento e material permanente; 
16 - Realizar serviços operacionais no parque luminotécnico do município; 
17 - Promover expansão no parque luminotécnico; 
18 - Elaborar projetos que possam proporcionar ações no sentido de 
aumentar a eficiência no parque luminotécnico para melhor luminosidade 
e redução no consumo de energia; 
19 - Implantar Iluminação Cênica nas principais praças e pontos turísticos; 
20 - Promover a capacitação continuada do corpo técnico de eletricistas 
do município; 
21 - Efetuar manutenção preventiva e corretiva nas dependências das 
secretarias municipais; 
22 - Contratar empresa especializada em expansão do parque 
luminotécnico; 
23 - Realizar manutenção preventiva e corretiva e iluminação cênica; 
24 - Adquirir veiculo, material e equipamento permanente; 
25 - Realizar limpeza de praias; 
26 - Realizar limpeza de logradouros e vias públicas de forma manual e 
mecanizada; 
27 - Realizar coleta dos resíduos sólidos; 
28 - Realizar pintura de guias de meio fios; 
29 - Realizar capinagem e roçagem de forma manual e mecanizada; 
30 - Realizar lavagem e coleta de lixo nas feiras livre; 
31 - Implantar o programa cidade limpa; 
32 - Realizar conscientização da população sobre a coleta diferencia 
(fraçãoseca e úmida); 
33 - Adquirir galpão para implantação da central de triagem da coleta 
seletiva; 
34 - Ampliar coleta conteinerizada, principalmente com caixas 
estacionárias compactadoras; 
35 - Firmar parceria com os responsáveis diretos e indiretos de entulho e 
resíduos especiais (pneus, pilhas e baterias… ) Garantindo a coleta e 
destinação final adequada; 
36 - Eliminar pontos de lixo irregulares; 



37 - Colocar placas de sinalização proibitivas para inibir o descarte de lixo 
em locais inapropriado. 
38 - Realizar campanha educativa referente a resíduos sólidos; 
39 - Construção de novo aterro sanitário; 
40 - Presta apoio a cooperativas e associações de catadores de lixo; 
41 - Promover capacitação continuada dos servidores da limpeza pública; 
42 - Realizar contratação de empresa especializada em limpeza pública; 
43 - Adquirir terreno para implantação de novo aterro sanitário. 
44 - Aquisição de veículos, material e equipamento permanente; 
45 - Contratação de empresa especializada em Operacionalização de 
aterro Sanitário; 
46 - Contratar empresa especializada em locação de:Caminhão Carroceria, 
Caminhão basculante trucado, Caminhão basculante toco, Pá 
carregadeira,Trator esteira, Retroescavadeira, Bob Cat, Ônibus e Veículo 
utilitário pequeno; 
47 - Implementar o projeto de coleta seletiva elaborado pela parceira 
Micro APP IBAM, CONDER, PMI, com a inclusão produtiva dos catadores 
de matérias recicláveis que viviam no lixão e do lixão, já organizados em 
cooperativa; 
 
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
 
1 - Garantir a manutenção da secretaria de agricultura e pesca; 
2 - Adquirir veículos, material e equipamento agrícolas; 
3 - Promover capacitação continuada para o agricultor; 
4 - Assegura a participação do corpo técnico em palestra, conferencia e 
cursos; 
5 - Realizar contratação de mão de obras; 
6 - Oferecer consultoria técnica para os agricultores; 
7 - Garantir a manutenção da secretaria de agricultura e pesca; 
8 - Adquirir material e equipamento agrícolas; 
9 - Promover capacitação continuada para o agricultor; 
10 - Assegura a participação do corpo técnico em palestra conferencia e 
cursos; 
11 - Presta apoio a entidades agrícolas sem fins lucrativos; 
12 - Captar recursos através de parceria público e privada para investir na 
agricultura familiar; 
13 - Promover eventos públicos voltado para agricultura familiar; 
14 - Criar programa para construção de fossa sépticas biodigestores; 
15 - Garantir tratamento de agua em toda zona rural; 



16 - Elaborar o plano de agricultura e pesca; 
17 - Promover adequação na lei que criou o conselho municipal de 
agricultura e pesca; 
18 - Promover a criação do fundo municipal de agricultura e pesca; 
19 - Criar ao programa agricultura forte, prestando orientação técnica, 
distribuindo semente e oportunidade em produção de frango, peixe, 
porcos... 
20 - Promover melhorias nas moradias dos moradores do campo; 
21 - Captar recursos através de convenio e ou parceria público privada 
para promover melhorias habitacionais; 
22 - Adquirir veículo, material e equipamento permanente; 
 
INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E TRANSITO 
 
1 - Garantir a manutenção da secretaria de infraestrutura, transporte e 
transito; 
2 - Promover reforma, ampliação e conservação dos prédios públicos; 
3 - Construção e reforma de praças em sede, distrito e povoado; 
4 - Manutenção da malha viária; 
5 - Pavimentação de novas ruas e avenidas; 
6 - Promover a reforma e ampliação dos pontos de taxi, moto taxi e 
ônibus; 
7 - Realizar a fiscalização de obras e ocupação do solo; 
8 - Adquirir material e equipamento permanente; 
9 - Manutenção e ampliação da rede de drenagem pluviais; 
10 - Aquisição de veículo de todos os portes para atender demanda da 
secretaria; 
11 - Promover a revisão do plano diretor urbano; 
12 - Implantação de piso tátil em vias públicas; 
13 - Garantir acessibilidade urbana; 
14 - Garantir a mobilidade urbana; 
15 - Revitalização de calçamento de paralelepípedos; 
16 - Garantir a manutenção de pavimentação e drenagem de vias públicas; 
17 - Aumentar a fiscalização para tentar coibir as construções em área de 
risco; 
18 - Promover a implantação de placas de sinalização como nome de 
bairro, ruas e avenida; 
19 - Alargar calçadas na rua Araújo Pinho e Rua Coronel Paiva, como 
objetivo de impedir estacionamento nestas vias. 
20 - Elaboração do plano de mobilidade urbana; 



21 - Criação do terminal de transbordo; 
22 - Incentivar a criação da uma usina de reciclagem de resto de material; 
23 - Garantir investimento em mobilidade urbana; 
24 - Realizar padronização das calçadas; 
25 - Realizar projeto e pesquisa de viabilidade técnica, econômica e 
ambientalde adequação e melhorias do sistema viário; 
26 - Implantar soluções para tratamento de segmentos críticos visando à 
minimização de acidentes de trânsito; 
27 - Realizar projetos e estudos necessários a adequações e melhorias no 
sistema viário; 
28 - Elaborar projeto e execução de pavimentação, recapeamento, tapa-
buracos e recomposição da pista e acostamentos; 
29 - Executar projeto de faixas e ou pistas exclusivas ou preferenciais para 
transporte coletivo; 
30 - Implantar adequação de calçadas, passarelas para pedestres, ciclovias 
e ciclo faixas; 
31 - Elaborar estudos, projetos e implantar faixas, pistas exclusivas ou 
preferenciais, corredores e terminais de ônibus 
32 - Adquirir materiais permanente e de consumo relacionados a projetos 
de intervenções na estrutura viária, quando voltados a melhoria da fluidez 
e segurança no trânsito; 
33 - Realizar intervenções na infraestrutura viária que visem melhorias na 
segurança no trânsito; 
34 - Garantir Capacitação continuada através de um plano de instrução de 
agentes de trânsito e agente de autoridade de trânsito e cursos de 
qualificação para profissionais dos órgãos de trânsito 
35 - Garantir aquisição e ou locação de veículos e viaturas - motos, 
caminhão e carro de passeio com instalações e ou equipamentos de 
policiamento e fiscalização; 
36 - Garantir aquisição, locação, manutenção e configuração de talão 
eletrônico; 
37 - Realizar controle e gerenciamento de tráfego; 
38 - Realizar implementação, informatização e manutenção de sistemas 
informatizados para processamento de multas de trânsito e demais 
procedimentos relativos; 
39 - Garantir a realização e participação em palestras, cursos, seminários e 
eventos relacionados ao trânsito; 
40 - Adquirir aplicativos e equipamentos de informática destinados à 
educação de trânsito; 



41 - Adquirir equipamento de áudio e vídeo destinados à educação de 
trânsito; 
42 - Adquirir mini-veículos e veículos equipados destinados à educação de 
trânsito; 
43 - Garantir a mobilidade e acessibilidade no espaço Urbano; 
44 - Implantar ciclovias no perímetro Urbano; 
45 - Implantar estacionamento Rotativo (zona azul); 
46 - Implantar e manter sinalização vertical e horizontal no Município; 
47 - Implantar lombadas elevadas; 
48 - Realizar estudo, planejamento e implantação de sistemas e conjuntos 
semafóricos em cruzamento e avenidas de maior fluxo no município; 
49 - Promover melhorias no sistema de Transporte Coletivo Urbano e 
Rural 
50 - Monitorar as principais vias do Município; 
51 - Adquirir material e equipamento para os Agentes de Trânsito, 
fardamento e Epi’s; 
52 - Estruturar e implantar autarquia municipal de trânsito; 
53 - Realizar o projeto ATIVA ILHÉUS com criação de ciclo faixas, 
interligando a zona sul à zona norte; 
54 - Implantação com concessão para exploração, do transporte 
hidroviário para Rio do Engenho, Teotônio Vilela, Banco da Vitória, Av, 
Esperança, Vila Lídia; 


