RELATÓRIO
DAS
ATIVIDADES
2013



Infraestrutura
o Esgotamento Sanitário (Metros Lineares)


Povoado de Pedra Alta




Povoado de João Vieira




Ruas sem denominação = 172,32 ML

Varias Ruas do Povoado = 720,00 ML

Bairro Centro


Rua Antonio Ferreira Neto - (troca da rede antiga de manilhas danificadas
por tubos de PVC de 150mm) = 85,80 ML



Praça Tanque da Nação – 58,34 ML (troca da rede antiga danificada de
manilha de 20mm por manilha de 30mm).



Bairro do Município




Bairro do Lameirinho




Rua João Bispo de Moura = 135,46 ML

Bairro do Tiracolo




Rua Barão de Geremoabo = 158,36 ML

Travessa Ruy Barbosa = 56,08 ML

Bairro do Coqueiro


Av. ACM



Rua Belo Horizonte



Rua Marcionília da Silva = 96,58 ML



Rua Carlos Mota

= 236,36 ML
= 364,24 ML

= 249,87 ML

o Recuperação e encascalhamento de 1600 km de estradas;
o Iluminação
 Recuperação de todos os postes de iluminação pública na sede do Município e
em vários Povoados.


Implantação de 320 novos braços de luz na sede do Município



Implantação de 11 braços de luz na Comunidade de Vila Madalena



Implantação de 12 braços de luz no Povoado de Pedra Furada



Implantação 23 braços de luz no Povoado de Ribeira



Implantação de 19 braços de luz no Povoado de João Vieira



Melhoramento da iluminação pública com trocas de lâmpadas de Vapor de Sódio
70Wts por lâmpadas metálica de 150wts e 250wts nas Rua Domiciano Oliveira,
Avenida Sete de Setembro, Rua José Pinheiro, Praça da Conceição, Praça da

Rodoviária, Praça do Correio, Rua Barão de Jeremoabo.
o Revitalização da Praça da Conceição;
o Construção passagem molhada no Riacho sangrador do Poço Grande, na estrada que
dar acesso ao Povoado de Duas Estrada;
 Dimensão área construída 6,00 X 12,00 =72,00m2
o Reforma do Mercado de Carne dos Povoados de: Pedra Alta, Tapuio e João Vieira;
o Reforma do Centro de Abastecimento dos Povoados de: Pedra Alta e Tapuio;
o Recuperação da Praça do Povoado de Barreira;
o Reforma geral do Parque infantil do Povoado de Barreira;
o Reforma da Delegacia dos Povoados de: Pedra Alta e Tapuio;
o Reforma das Lixeiras da Avenida Aracajú;
o Instalação de 29 novas lixeiras na Praça da Conceição, Calçadão Nazário Pereira e
Calçadão 21 de Abril;
o Escavação de novas Valas para ampliação do Aterro Sanitário;
o Recuperação da estação de tratamento do Esgotamento sanitário;
o Revitalização da Praça do Parquinho;
o Pintura do Centro Cultural;



Educação

o Reimplantação de serviço de merenda de qualidade e oferecida diariamente, com
complementação de recursos do município;
o Realização de seminário de abertura do ano letivo;
o Construção do muro da escola de Pedra Alta;
o Reforma de todas as escolas do município, de acordo com a necessidade de cada uma
delas;
o Oferta de transporte escolar seguro para crianças e adolescentes da zona rural;
o Oferta de transporte a professores lotados na zona rural;
o Ampliação do serviço de transporte para universitários para Paripiranga, Serrinha e
Feira de Santana, beneficiando mais de 200 alunos, nos 3 turnos;
o Renovação de parceria e pagamento de dívida com a faculdade COC, que estava
impedindo a realização de novos vestibulares;
o Implantação de parceria com a Faculdade Ages para oferta de cursos gratuitos em
licenciatura;
o Adesão ao programa PNAIC e todos os professores de turmas de 1º a 3º receberam,
em 2013, formação continuada e uma bolsa de aperfeiçoamento
o Parceria com o Instituto Fazer Acontecer;
o Ampliação do programa Mais Educação que contemplará 70 escolas em 2014;



Saúde
o Aquisição de um RAIO-X novo (com recursos próprios);
o Início da reforma de 08 unidades básicas de saúde (Ministério da Saúde);
o Início dos serviços de infraestrutura para construção de 12 novas unidades básicas de
saúde (Ministério da Saúde);
o Reforma completa do PSF de Pedra Alta (Ministério da Saúde);
o Reforma do Centro de Saúde (Ministério da Saúde);
o Início da obra da Unidade de Pronto Atendimento (Ministério da Saúde);
o Demos aumento salarial dos agentes comunitários de saúde;
o Alcance da meta de vacinação da 12 Dires;
o Início da construção do PSF do bairro do Coqueiro (SESAB);
o Realização e ampliação do número de atendimentos odontológicos gratuitos;
o Realização e ampliação do número de próteses dentárias oferecidas gratuitamente à
população;
o Ampliação do número de viagens para tratamento fora do domicílio (média e alta
complexidade) – de segunda a sexta, um micro-ônibus, uma sprinter e 2 carros
pequenos tem dado suporte.
o Oferta de ambulância para o Distrito de Pedra Alta;
o Realização e ampliação do número de atendimentos do laboratório com uma média de
50 atendimentos por dia, todos os dias da semana;
o Realização de Campanha contra o Glaucoma;
o Realização de Campanha contra Hanseníase;
o Realização de Campanha contra Dengue;
o Realização de Campanha contra Verminoses;
o Mais de 2000 mil atendimentos no serviço odontológico gratuito através do Odonto
Móvel, e em parceria com a ONG Voluntários do Sertão;
o Implantação o serviço de ortopedia, elevando o número de atendimentos semanais de
50 para 100;
o Ampliação também o número de Ultrassonografias de 50 para 100 por semana,
inclusive com as ultrassonografias de próstata, vias urinárias e abdome total;
o Inclusão de atendimento no Centro de Saúde de psicólogo e fonoaudiólogo;
o Reforma Unidade Básica do Campo Grande;
o Reforma Unidade básica do Rufino;
o Realização de dedetização o Hospital, que se encontrava enfestado de baratas;
o Reimplantação

de

atendimento

de

especialistas

otorrinolaringologista, cardiologia, urologia, entre outros;

como



Desenvolvimento Social

o Realização do Mutirão Comunitário do Riacho, que fez uma limpeza geral no bairro,
além de levar serviços básicos de saúde, educação, esporte e cultura;
o Distribuição de 80 mil litros de leite para a população carente (Programa Leite Fome
Zero);
o Distribuição de milhares de litros de Suco para a população carente;
o Prestação de assistência jurídica ao público através da secretaria de Desenvolvimento
Social;
o Oferta de curso profissionalizante em Pintura de Imóveis para 40 jovens;
o Distribuição de sopa para famílias carentes de comunidades como Pau de rato, Ribeira,
Vila Teodoro, Rede Rasgada, Salgado, entre outras;
o Realização de cadastro para o programa “Minha Casa, Minha Vida”;
o Ampliação do número de cadastros para o Programa Bolsa Família;
o Elaboração e aprovação de projeto para o Programa de Aquisição de Alimentos;
o Aprovação de quase 1200 vagas em cursos profissionalizantes do Pronatec;
o Oferta de estrutura para a realização de cursos profissionalizantes do Pronatec;
o Estruturação e implantação de unidade do SineBahia que tem facilitado o acesso a
serviços de documentação e em breve funcionará como agência de crédito do
CREDIBAHIA e agência de empregos;
o Oferecemos curso de pedreiro e ajudante de pedreiro para 80 jovens através do
Pronatec;
o Início dos cursos de pedreiro de revestimento e de pintor de obras, com 40 alunos cada;
o Resgate de pessoas que estavam trabalhando em condições de escravidão em Minas
Gerais e conquista vagas de emprego digno para essas pessoas;
o Distribuição de cestas básicas a famílias carentes pertencentes ao cadastro único;

 Agricultura
o Programa Terra Pronta


Foram 1500 horas de máquinas fornecidas aos agricultores, distribuídas entre mais
de 90 associações

o Programa garantia safra


Cadastramento, atendimento do programa que que visa ajudar o “homem do
campo” nos períodos de estiagem

o Implantação, em parceria com o governo federal, o primeiro empreendimento Minha Casa
Minha Vida Rural de Araci;
o Lançamento do programa Sisal de base tecnológica;


Programa do governo do estado, onde Araci foi escolhido para desenvolver e
aplicar as novas tecnologias em relação ao sisal, desenvolvendo a economia do
município

o Lançamento do projeto da Biofábrica de Cogumelos;


A fábrica funcionará a partir do programa Sisal de Base Tecnológica informado e
produzirá cogumelos nutritivos, gerando emprego e renda à população

o Distribuição de mais de 16 mil quilos de sementes de milho e feijão para agricultores
familiares em parceria com a ADAB;
o Oferta de mais de 20 milhões de litros de água em 1 ano, através do programa Água é
vida, que visou a contratação de carros-pipa para abastecimento de localidades
desprovidas de sistemas de abastecimento;
o Implantação de projeto mais de 1700 novas cisternas residenciais, sendo, em 2013, mais
de 300 já construídas em parceria com o Consisal;
o Início da construção da barragem do Distrito de Tapuio
o Realização de parceria com a Coordenação de Desenvolvimento Agrário para entrega de
título da terra a produtores rurais;
o Conclusão da contrapartida da Prefeitura (terraplanagem) em relação ao Abatedouro
Municipal (agora em fase de estruturação pelo Governo do Estado);
o Conclusão da manutenção em quase todos os poços artesianos que estavam sem
funcionamento;
o Realização do primeiro Seminário para Desenvolvimento das Cadeias Produtivas, que
discutiu os melhores caminhos que o setor público municipal deve seguir nessa área;
o Limpeza de Aguadas;



Esporte
o Realização do primeiro evento de Triátlon, em parceria com Teofilândia, ampliando as
possibilidades de utilização do Poço Grande, também para a prática esportiva;
o Criação do campeonato Consisal, em parceria com municípios vizinhos;


Nossa equipe sub 17 foi VICE-CAMPEÃ da copa Consisal



Nossa equipe principal chegou às semifinais da Copa Consisal

o Apoiamos o encontro de trilheiros de Araci, que movimentou a economia local;
o Recuperação da infraestrutura básica do estádio municipal;
o Reforma da Vila Olímpica;
o Correções na reforma da Praça de Esportes Maria Pinho;
o Distribuição de materiais esportivos da praça de esportes, no Ginásio Rei Pelé e
povoados do município;
o Realização do Campeonato Rural;
o Realização de campeonatos de divisões de base;



Cultura

o Apoio às

fanfarras

do

município, gerando

inclusão

social

e

desenvolvimento para nossos jovens;
o Apoio aos grupos de reisado do município, com a valorização de figuras históricas
dessa cultura;
o Realização das festas tradicionais dos povoados;
o Realização de um grande São João (com recursos próprios);
o Apresentação de teatro nas comunidades rurais, com a peça “Ovo e vice-versa”;
o Criação da escola de música;
o Apoio aos músicos locais nos eventos tradicionais da cidade;
o Implantação de 6 Centros Digitais de Cidadania (infocentros) em parceria com o
Governo Estadual;
o Implantação do programa de estágio remunerado para jovens estudantes de nível
médio, técnico e superior. São quase 30 estagiários que estão se desenvolvendo como
estudantes e profissionais;
o Apoio à criação da cooperativa de artesãs de Araci;
o Apoio às quadrilhas juninas para as apresentações do São João;
o Celebração de datas importantes à cultura local, como dia da consciência negra, dia
dos negros (13 de maio), dia da independência, entre outros;
o Realização do Réveillon;
o Ornamentação da praça da conceição e ruas específicas nos períodos de São João;



Segurança e Trânsito
o Novos equipamentos e fardamentos para a Guarda Municipal;
o Reforma da guarita da Guarda Municipal;
o Início da construção da sede para a Guarda Municipal;
o Novas viaturas para a Polícia Militar em parceria com o Governo do Estado;
o Ampliação da sinalização vertical e horizontal para organizar o trânsito na cidade;
o Criação da Ronda Rural, que facilitou a atuação da polícia nas comunidades rurais do
município;
o Realização do encontro regional de guardas municipais;
o Realização de obras de acessibilidade em toda a região central da cidade, facilitando a
vida de cadeirantes e pedestres;
o Realização de operações para o resgate de animais soltos nas estradas vicinais do
município;
o Sinalização de estradas vicinais que ligam aos povoados do município;
o Realização de operações para aplicação do código de postura do município;
o Manutenção dos equipamentos de monitoramento por câmeras do município;

