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Ilhéus, 01 de julho de 2021  

OF-INI-005/2021   

 

 

 
Ao 
Exmo. Sr. 
Mário Alexandre Sousa 
Prefeito do Município de Ilhéus 
 
Prezado Prefeito, 
 
Por meio deste vimos cordialmente cumprimentar V. Ex.ª e apresentar sugestões 
de ações a serem incluídas no Plano PluriAnual, atendendo ao chamamento público, 
visando a melhoria da qualidade de vida da população do nosso município: 
 
0 – Gestão do Poder Executivo 
 
0.1 Construção no Centro Administrativo de salas para Secretarias que 
estão no Anexo 
0.2 Transformar o Anexo das Secretarias em Casa dos Conselhos com 
auditório para realização de reuniões e assembleias, dotando de móveis 
e equipamentos necessários para o pleno funcionamento dos mesmos 
e servidores que poderão atuar atendendo centralizadamente a todos 
em algumas funções 
0.3 manter as atividades dos Conselhos, garantindo o desempenho de suas funções 
legais, através de adequações às suas instalações, aquisição de equipamentos e 
dotando de servidores efetivos para a função de Secretário(a), assim como, gestore(a)s 
de fundo, em cada um deles. 
. 
1 – Gestão do Poder Legislativo: 
 
1.1 Ceder imóvel hoje ocupado pelo poder executivo para arquivo morto e 
adequar para vir a ser o plenário da Câmara de Vereadores, tornando 
melhor a acessibilidade e reduzindo custos do legislativo com o uso 
elevador. 
 
1.2 Tratamento com recuperação e organização do arquivo da Câmara de 
Vereadores, com documentos históricos do nosso município, hoje em 
situação de risco 
 
2 – Políticas Públicas 
 
2.1 Revisão do Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano 
2.2 Elaboração Plano de Mobilidade Urbana  
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2.3 Elaboração do Plano de Saneamento 
2.4 Elaboração do Plano de Agricultura e Pesca  
2.5 Elaboração do Plano de Turismo 
2.6 Elaboração do Plano de Habitação  
 
3 – Meio Ambiente 
 
3.1 Ampliação e implementação do Parque Marinho da Pedra de Ilhéus, preservando 
área de restinga na Av. Soares Lopes, a partir do Centro de Convenções até a Concha 
Acústica, com construção de receptivo para visitantes e trilhas para observação de 
espécies da fauna e da flora 
3.2 Implantar rede de esgoto na Vila de São José e no Bairro de Olivença 
3.3 Construção de escada para que ocorra a piracema dos robalos (espécie ameaçada 
de extinção), no Rio do Engenho 
3.4 Adequação com trilhas e equipamentos necessários para que o Parque Municipal 
Natural da Boa Esperança seja aberto para visitação. 
3.5 Implementar as ações do Plano Municipal de Recuperação da Mata Atlântica 
3.6 Implementar ações do PRUA de Areias (Lagoa Encantada) 
3.7 Regulamentar e implementar ações da Lei Municipal do PSA – Pagamento por 
Serviços Ambientais para preservação de nascentes nas micro bacias do município 
3.8 Disponibilizar base dados para acesso público do resultado de trabalho cooperação 
técnica com a UFSB, referente ao levantamento florístico da área urbana do município 
e concluir o trabalho; 
 
4 – Infraestrutura Transporte de Trânsito 
 
4.1 Realizar o projeto ATIVA ILHÉUS com criação de ciclo faixas, interligando a zona 
sul à zona norte 
4.2 Implementar a Lei de Regulamentação do Mototáxi 
4.3 Regulamentar o transporte alternativo 
4.4 Realizar manutenção de estradas vicinais com planejamento e execução séria 
 
5 – Desenvolvimento Urbano 
 
5.1 Implementar o projeto de coleta seletiva elaborado pela parceria Micro APP IBAM, 
CONDER, PMI, com a inclusão sócio produtiva dos 
catadores de materiais recicláveis contratando a COOLIMPA 
5.2 Atualizar o Código de Postura e implantar ações que minimizem a poluição visual 
5.3 Alargar calçadas na Rua Araújo Pinho, Rua Coronel Paiva, com o objetivo de 
impedir estacionamento nessas vias 
5.4 Implantar programa de incentivo a adequação das calçadas com projeto que 
padronize as mesmas com acessibilidade e piso tátil para deficientes visuais em toda a 
zona urbana 
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6 – Agricultura e Pesca Sustentável 
 
6.1 Criar programa para construção de fossas sépticas biodigestoras e tratamento de 
água em toda zona rural (ação transversal com a secretaria de saúde) 
 
7 – Turismo 
 
7.1 Criação do Portais da cidade nos seguintes pontos: 

7.1.1 Na BR 415 (Divisa de Ilhéus-Itabuna) 
7.1.2 Na BA 262 (Divisa de Ilhéus-Uruçuca) 
7.1.3 Na BA 001 (Divisa de Ilhéus-Uruçuca) 
7.1.4 Na BA 001 (Divisa de Ilhéus-Uma) 
7.1.5 No aeroporto 
7.1.6 No Porto 

7.2 Adequação do Ponto de Informações Turísticas na Praça D.Valfredo Tepe 
7.3 Realização do Festival de Cinema e inclusão no calendário 
7.4 Cobertura e adequação da Concha Acústica para ser a Casa dos Artistas com 
recepção de navios de turismo, centro de economia criativa 
7.5 Incentivo ao grafite em espaços públicos como atrativo turístico 
7.6 Inclusão da Feira de Flores no calendário 
7.7 Realização de Feira literária e inclusão no calendário 
 
8 – Plano de Metas 
 
8.1 Propor metas e pensar programas para redução de indicadores de qualidade de 
vida (saúde, educação, segurança, alimentação, assistência social, proteção à mulher, 
criança e idoso, meio ambiente, cultura e turismo) 
 
9 – Fazenda e Orçamento 
 
9.1 Dotar a Secretaria da Fazenda de equipamentos e materiais necessários ao bom 
andamento dos serviços, além de segurança para os auditores fiscais, visando 
aumento da receita direta do município 
9.2 Regulamentar a Lei 3760/21.12.2015 no seu Artigos 79 e 80 que trata do GP e 
GIAF no que se refere à função de auditore(a)s fiscais 
9.3 Recadastramento imobiliário com geoprocessamento 
9.4 Regularização fundiária 
 
10 – Cultura 
 
10.1 Implementar ações prioritárias do Plano Municipal de Cultura 
10.2 Criação na Secretaria de Cultura, das coordenadorias: 
 

mailto:contato@nossailheus.org.br


 
 

Instituto Nossa Ilhéus | CNPJ: 15.503.904/0001-07| Rua Eustáquio Bastos, 126, Sala 803|Edf. Kaufmann | Centro, Ilhéus – 
BA   | CEP: 45653-020 | (73) 30865018 | contato@nossailheus.org.br | www.nossailheus.org.br 

 
 Teatro; Dança; Artes Visuais; Cultura Popular; Artesanato; Audiovisual; Música;  
 Patrimônio; Cultura Afro; Cultura Indígena; Literatura. 
10.3 Restauração de imóveis públicos tombados 
10.4 Desapropriar o prédio da União Protetora dos Operários Artífices 
10.5 Realização da Primavera de Museus e inclusão no calendário turístico 
10.6 Manutenção da Casa Jorge Amado 
 
11 – Gestão e Tecnologia 
 
11.1 estimular e capacitar os agentes públicos e políticos, através de técnica, métodos 
e instrumentos de gestão, visando a inovação tecnológica para o atendimento eficaz ao 
cidadão e com maior produtividade nos serviços públicos 
11.2 Criar no portal da prefeitura, blogs de todas as áreas temáticas e para os 
respectivos Conselhos daquela política pública 
 

O Instituto Nossa Ilhéus, qualificado como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público pelo Ministério da Justiça, inscrito sob o CNPJ 15.503.904/0001-07, 
sediado na Rua Eustáquio Bastos, 126, Sala 803, Ilhéus, é uma iniciativa da sociedade 
civil organizada, fundada em 09 de março de 2012, que tem por objetivo fortalecer a 
cidadania e a democracia participativa, tendo por base o desenvolvimento sustentável 
e o controle social e age sob os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e da eficiência, e não faz qualquer discriminação de raça, 
cor, gênero ou religião. 

 
Certos de que nossas sugestões serão contempladas nas peças orçamentárias para o 
período de 2022 – 2025, agradecemos antecipadamente, ao tempo em que nos 
colocamos à disposição para contribuir com o poder público constituído, com o que 
estiver ao nosso alcance, tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida do povo 
do nosso município, com a implantação de políticas públicas que objetivem a redução 
da desigualdade e promovam o desenvolvimento sustentável. 

 
 

Ilhéus 28 de julho de 2021 
 
 

Respeitosamente, 

 

Maria do Socorro Ferreira de Mendonça 
Diretora Presidente - Instituto Nossa Ilhéus 
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