PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta
Opção de Visualização (1-Cadastro / 2-Atendimento da Escuta) igual a Atendimento da Escuta
Ano Início do PPA igual a 2016
Nome da Região igual a bacia do paramirim

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

6400 - Bacia do Paramirim
1. Adquirir automoveis de multipla utilidades para auxiliar nos
trabalhos das EFAs do Territorio

18 - SDR

- Não se aplica à SDR.

2. Ampliar a oferta de água com a construção da barragem do rio da
caixa no município de rio do pires, e boquira na comunidade de
sarafim e construção da barragem do rio santo onofre no município
de macaúbas, com a construção de rampas nas barragens
existentes.

8 - SIHS

- O Governo do Estado elaborou recentemente, um projeto
de segurança hídrica para a Bacia de Paramirim, que
contempla o abastecimento de água e o esgotamento
sanitário das sedes municipais do território, modernização
da irrigação e construção de 2 barragens, além da adutora
de Zabumbão/Boquira

3. Ampliar o valor do incentivo estadual para a Estratégia de Saúde
da Família (ESF).

19 - SESAB

4. Ampliar oferta de serviço de saúde de média e alta complexidade
mediante leitos de UTI.

19 - SESAB

5. Ampliar unidades do Samu para os municípios que não foram
contemplados e regularizar o serviço nos existentes com renovação
de frota.

19 - SESAB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 2 - Consolidar as ações e serviços de
saúde da atenção básica, com resolutividade,
Meta: 1 - Ampliar a cobertura da atenção
básica

- Esta ação será desenvolvida numa parceria Estado e
Município, caberá ao Estado o apoio técnico e financeiro e
ao Município a execução direta da ação.

- O Estado vem fomentando a cultura do consórcio
interfederativo de saúde para serviços e equipamentos de
saúde. Esse Território está sendo contemplado com uma
policlínica regional consorciada, conforme programa 200,
compromisso 3, meta 4: Implantar Policlínica de Forma
Consorciada, ampliando a oferta de serviços de saúde
ambulatoriais de média e, em alguns casos, de alta
complexidade.
Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 4 - Promover a integração das ações e
serviços de saúde por meio das Redes de
Atenção à Saúde,

- Proposta de ampliação do SAMU 192, sem previsão.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

Meta: 2 - Ampliar a cobertura do SAMU 192
6. Ampliar, estruturar e requalificar o número de escolas técnicas
profissionalizantes

11 - SEC

7. Aquirir equipamentos de diagnosticos por imagens para os
hospitais no territorio.

19 - SESAB

8. Capacitar técnicos e produtores e ampliar a oferta de ater.

18 - SDR

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 2 - Executar projetos para expansão da
educação profissional
- O Estado vem fomentando a cultura do consórcio
interfederativo de saúde para serviços e equipamentos de
saúde. Esse Território está sendo contemplado com uma
policlínica regional consorciada, conforme programa 200,
compromisso 3, meta 4: Implantar Policlínica de Forma
Consorciada, ampliando a oferta de serviços de saúde
ambulatoriais de média e, em alguns casos, de alta
complexidade, incluindo serviços de imagem.
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados de
reforma agrária, jovens, negros e mulheres,
Meta: 2 - Contratar entidade para prestar
assistência técnica e extensão rural para
famílias de agricultores
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados de
reforma agrária, jovens, negros e mulheres,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

9. Concluir/ revisar as obras de saneamento basico de Paramirim.
Caturama, Macaubas, Erico Cardoso, Ibipitanga, Boquira, Botupora,
Rio do Pires e Tanque Novo

8 - SIHS

- O governo do Estado elaborou, recentemente, um projeto
de segurança hídrica para a Bacia do Paramirim, que
contempla o abastecimento de água e o esgotamento
sanitário das sedes municipais do território, modernização
da irrigação e construção de 2 barragens, além da adutora
Zabumbão/Baquira.

26 - SEDUR

- Com a criação da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e
Saneamento (SIHS) deixou de ser atribuição da SEDUR a
universalização do saneamento básico, restringindo sua
atuação apenas à área de resíduos sólidos.

10. Construção de outros matadouros frigoríficos.

10 - SEAGRI

- O Programa 203, Compromisso 10, possui meta
regionalizada para o Estado, a qual contempla a instalação
desses equipamentos, podendo ser regionalizada para o
referido território a partir da demanda identificada pela
SEAGRI.

11. Construção dos seguintes trechos das rodovias: 1) ba 152 ( rio
do pires/ novo horizonte- via ibiajara. 2 )paramirim/ maniaçu-via inb br
122. 3) paramirim/ tanque novo- via boca do campo. 4) br349entrocamento br242/ ibitiara/ibipitanga- ba 156 (macaubas-bom jesus
da lapa). 5) conservação da br349 trecho ibipitanga/ ba 156. 6)
construção ba 573 trecho macaubas - lagoa clara. 7) rio do pires
/caturama via feira nova.

24 - SEINFRA

- Haverá a Restauração na BA.156, no trecho Caturama Botuporã - Tanque Novo - Entronc. BR.430. E está
prevista a manutenção de diversos trechos da região;

12. Construir e ampliar centro de reabilitação e recuperação de
usuários de drogas. (caps ad) e dota-los de profissionais capacitados.

12 - SJDHDS

- Os Centros de Atenção Psicossocial ( CAPS AI) são
equipamentos da Rede Municipal de Saúde com cofinanciamento do Estado e Governo Federal.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15

Atendimento
Meta: 4 - Promover a formação continuada em
Assistência Técnica e Extensão Rural para
Técnicos, agentes, agricultores familiares,
assentados de reforma agrária, povos e
comunidades tradicionais

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

13. Construir casas de atendimento a mulheres vitimas de violencia
domestica

34 - SPM

14. Construir casas populares na zona rural e urbana para atender as
familias de baixa renda.

26 - SEDUR

Parcial
Prog: 209 - Desenvolvimento Urbano,
Comp: 4 - Promover o acesso à moradia digna
na área urbana e rural, visando a redução do
déficit habitacional, priorizando os segmentos
populacionais de maior vulnerabilidade
considerando especificidade e características
locais,
Meta: 5 - Apoiar a contratação de unidades
habitacionais

- O Território de Identidade foi beneficiado com 714
contratações de Uhs. (BAHIA:SEI).

15. Construir cozinha comunitaria para fortalecimento da agricultura
familiar.

18 - SDR

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura e serviços
rurais para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais e assentados da
reforma agrária,
Meta: 2 - Implantar projetos comunitários para
geração de ocupação e renda

- A meta visa a implantação de projetos para geração de
ocupação e renda

16. Construir de centro de reabilitação em ortopedia

19 - SESAB

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15

Atendimento

Justificativa
- A implantação de Casa Abrigo compete à Secretaria de
Justiça, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e
deverá ser em local sigiloso por abrigar mulheres em risco
de morte; já as Casas de Passagem são atribuição dos
Municípios; bem como os Centros de Referência de
Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Cabem
aos Municípios articularem um Consórcio para a
implantação das políticas públicas voltadas para as
mulheres no Território Bacia do Paramirim. Portanto,
diante disso, a SPM/BA não possui competência direta
sobre a criação, implantação ou construção de casas de
abrigo, casas de passagem ou centros de referência.

- Parcialmente contemplado. Os serviços estão
concentrados nos municípios de referência para os
serviços de alta complexidade.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

17. Construir mercados de abastecimento para apoiar os agricultores
familiares

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 8 - Fomentar a agroindustrialização, a
comercialização, a gestão, a organização, o
empreendedorismo, o cooperativismo da
agricultura familiar e economia solidária, dos
povos e comunidades tradicionais, assentados
de reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Implantar infraestrutura para
comercialização dos produtos da agricultura
familiar

18. Construir quadras poliesportivas nas efas no territorio

21 - SETRE

Total
Prog: 217 - Esporte e Lazer,
Comp: 15 - Promover a melhoria da
infraestrutura esportiva necessária ao
desenvolvimento do desporto, paradesporto e
lazer, dentro dos princípios de acessibilidade,
sustentabilidade e ação social,
Meta: 2 - Apoiar técnico e financeiramente
projetos de infraestrutura física de esporte e
lazer

19. Construir sistemas com tecnologia de convivencia com a seca
para captação da água pluvial para consumo e produção na
agricultura familiar.

18 - SDR

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 17 - Ampliar a infraestrutura hídrica de
uso múltiplo, garantindo a transição
agroecológica para o desenvolvimento rural,
Meta: 2 - Implementar tecnologias sociais para
captar e reservar água de chuva para
consumo, produção de alimentos e
dessedentação animal

20. Construir, ampliar e reformar módulos poliesportivo para
implantação do esporte-atleta (estádio, alojamentos, refeitório,
auditório, academia e piscina de semi-olímpica).

21 - SETRE

Total
Prog: 217 - Esporte e Lazer,
Comp: 15 - Promover a melhoria da

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15

Justificativa
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
infraestrutura esportiva necessária ao
desenvolvimento do desporto, paradesporto e
lazer, dentro dos princípios de acessibilidade,
sustentabilidade e ação social,
Meta: 1 - Realizar projetos de infraestrutura
física de esporte e lazer

Justificativa

Total
Prog: 217 - Esporte e Lazer,
Comp: 15 - Promover a melhoria da
infraestrutura esportiva necessária ao
desenvolvimento do desporto, paradesporto e
lazer, dentro dos princípios de acessibilidade,
sustentabilidade e ação social,
Meta: 2 - Apoiar técnico e financeiramente
projetos de infraestrutura física de esporte e
lazer
21. Contruir e recuperar pequenas e medias barragens, para
produção agricola e pecuaria

8 - SIHS

22. Criação de politicas publicas para recuperação, conservação e
manutenção dos patrimonio materias, historicos e arqueologicos,
assim como incentivo e apoio aos projetos existentes nesta area.

22 - SECULT

- O governo do Estado elaborou, recentemente, um projeto
de segurança hídrica para a Bacia do Paramirim, que
contempla o abastecimento de água e o esgotamento
sanitário das sedes municipais do território, modernização
da irrigação e construção de 2 barragens, além da adutora
Zabumbão/Baquira.
Parcial
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 3 - Preservar o patrimônio cultural
propiciando o acesso ao conhecimento e a
memória com vistas à sua sustentabilidade e o
atendimento à sua função sociocultural,
Meta: 72 - Realizar atividades de educação
patrimonial

- A demanda dos territórios que participaram da escuta foi
atendida parcialmente, visto que a meta proposta
contempla todo o Estado

Total
Prog: 202 - Cultura e Identidades,
Comp: 7 - Promover a participação da
comunidade cultural e da sociedade em geral
nas políticas de cultura, fortalecendo a

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

23. Criar centro de referencia de dst ( hiv).

19 - SESAB

24. Criar curso pré-vestibular para alunos carentes.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 20 - Contribuir para a elevação do
índice de aprovação e redução do índice de
abandono na educação básica na rede
estadual de ensino,
Meta: 3 - Ampliar a oferta de vagas no
Programa Universidade Para Todos - UPT

25. Criar programa de apoio financeiro para as Escolas Família
Agrícola (EFA).

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15

Atendimento
institucionalidade do segmento e as instâncias
de consulta, controle e participação social,
Meta: 14 - Implementar instâncias de consulta
e participação social

Justificativa

- Segundo Resolução CIB Nº 085/2014 que aprova a
relação dos municípios prioritários e elegíveis do Estado
da Bahia para receberem o incentivo financeiro de custeio
às ações de vigilância, prevenção e controle das
DST/HIV/Aids e Hepatites Virais, o território de identidade,
Bacia do Paramirim, não dispõe no seu elenco de
municipios contemplados; porém, os serviços de
atendimento para HIV/Aids e Hepatites Virais são
regionalizados e de livre escolha dos usuários. Além disso
é de responsabilidade de todos os municípios,
desenvolverem ações de DST/Aids e HV nas áreas de
prevenção, testagem, acompanhamento das gestantes
HIV+. Os municípios que não dispõem de atendimento de
maior complexidade às pessoas vivendo com HIV/Aids e
HV, devem referenciar o usuário para municípios da região
de saúde com melhor capacidade instalada, observando a
Programação Pactuada e Integrada ¿ PPI. No caso deste
território de identidade é possível referenciar usuários
para: Barreiras ,Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da
Lapa, Ibotirama e Luis Eduardo Magalhães que já dispoem
de serviços SAE.

Página: 7 de 14

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

26. Disponibilizar mais recursos para o calendário turístico do
território (desburocratizando o acesso aos mesmos), criando o
circuito cultural e turistico alem de promover o turismo rural e
urbano, arquelogico, ecologico, religioso dentre outros com enfase a
preservação do meio ambiente.

32 - SETUR

27. Eletrificação trifasica as margens do Rio Paramirim, Santo Onofre
e seus afluentes começando da Barragem do Zabumbão

24 - SEINFRA

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 17 - Promover a universalização do
acesso à energia elétrica em todo o meio rural,
com ênfase no semiárido,
Meta: 1 - Atender unidades consumidoras da
área rural com energia elétrica

28. Executar urgentemente projeto de esgotamento sanitário em Érico
Cardoso

8 - SIHS

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 6 - Ampliar a cobertura de
esgotamento sanitário compreendendo coleta,
tratamento e destinação adequados,
Meta: 2 - Ampliar sistemas de esgotamento
sanitário

29. Expandir a rede banda larga incluindo no territorio o programa
cidade digital.

24 - SEINFRA

28 - SECTI

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15

Atendimento
no campo, educação ambiental e atendimento
à diversidade, nas unidades escolares da
educação básica na rede estadual,
Meta: 7 - Atender às demandas da educação
no campo

Justificativa

- A princípio este território não está selecionado para este
tipo de ação

- Não é da competência da SEINFRA, e sim da SECTI.

Total
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 4 - Ampliar o acesso à banda larga
para o desenvolvimento socioeconômico
sustentável,
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Meta: 1 - Disponibilizar acessos em banda
larga acima de 25Mbps em unidades públicas

Justificativa

30. Facilitar, melhorar, ampliar as politicas publicas de ações
relacionadas as questões da cultura desportiva, assim como encurtar
a distancia institucional entre o territorio e a sudesb, para viabilizar
mais opurtunidades para os municipios da Bacia do Paramirim.
priorizando a capacitação dos profissionais envolvidos, fomentando
uma cultuta desportiva cidada, maximizando o comprometimento do
desenvolvimento social, entre jovens, adolescentes, adultos atraves
do esporte.

21 - SETRE

Parcial
Prog: 217 - Esporte e Lazer,
Comp: 20 - Fortalecer o sistema público de
esporte e lazer,
Meta: 1 - Implantar sistema integrado de
gestão para fortalecimento da política de
esporte e lazer

- Existe a possibilidade de implantar o sistema municipal
de esporte e lazer nesta região para promover o
fortalecimento da política de esporte e lazer.

31. Formentar a aquicultura e pesca, ampliando projeto em psicultura
em tanque rede, e construir unidade de beneficiamento de pescado.

10 - SEAGRI

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 9 - Implantar unidades produtivas de
aquicultura

32. Fortalecer as cadeias produtivas da apicultura,
ovinocaprinocultura, psicultura, bovinocultura, avicultura, suinocultura
cana de açúcar, mandioca e frutas( umbu, manga, buriti e outros),
com verticalização atraves de unidades de beneficiamento, incluindo
um entreposto de mel.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 10 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis da agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados da
reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 2 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis para a transição agroecológica

33. Fortalecer as politicas de educação ambiental nos municipios,
sensibilizando as comunidades rurais e urbanas e instensificando
ações desta natureza nos ambientes escolares.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 22 - Implementar políticas de educação
no campo, educação ambiental e atendimento
à diversidade, nas unidades escolares da
educação básica na rede estadual,
Meta: 8 - Realizar ações socioeducacionais

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

especiais - Proease
27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 10 - Fortalecer a governança ambiental
e participativa nas bacias, unidades de
conservação, territórios e colegiados
estaduais,
Meta: 11 - Realizar ações de educação
ambiental nos colegiados territoriais e
colegiados ambientais

34. Implantação de laticinio e unidades de beneficiamento de leite e
derivados com qualificação tecnica para funcionamento das mesmas

10 - SEAGRI

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 11 - Fortalecer as câmaras setoriais,
como instrumento de planejamento,
articulação e implementação das políticas
públicas para o agronegócio baiano,
Meta: 15 - Fomentar projetos de modernização
e implantação de agroindústrias por meio da
disponibilização de máquinas e equipamentos
inovadores

35. Implantar programa urgente de revitalização do Rio Paramirim/
Santo Onofre de sua fonte ate Érico Cardoso incluindo todas fontes e
afluentes desta area

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 2 - Promover a ampliação e
restauração das áreas prioritárias e
estratégicas para conservação e uso da
biodiversidade e dos recursos hidricos,
Meta: 26 - Implementar programa de
restauração florestal em áreas prioritárias e
estratégicas

36. Implantar rede de abastecimento de água da barragem do
Zabumbão, em Paramirim, para as cidades de Rio do Pires,
Macaúbas, Boquira e Ibipitanga.

8 - SIHS

Total
Prog: 213 - Água para Todos,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura hídrica para
a oferta de água de uso múltiplo e sustentável,
com qualidade e em quantidade suficiente,

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

37. Implantar um projeto de irrigação no Vale do Paramirim utilizando as Águas do Zabumbão, garantindo, no minimo, as áreas,
atualmente irrigadas, pelo referido reservatorio, utilizando tecnicas
modernas de baixo consumo e respeitando as leis ambientais.

10 - SEAGRI

38. Implementar programas de assistência técnica para a agricultura
familiar

18 - SDR

Atendimento
visando principalmente a universalização do
abastecimento humano,
Meta: 5 - Implantar sistemas convencionais de
abastecimento de água

Justificativa

- O Programa 203, Compromisso 10, possui meta de
Implementar a politica de irrigação e está regionalizada
para o Estado podendo ser regionalizada para o referido
território devido a demanda.
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados de
reforma agrária, jovens, negros e mulheres,
Meta: 1 - Prestar serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural de qualidade para o
desenvolvimento rural
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados de
reforma agrária, jovens, negros e mulheres,
Meta: 4 - Promover a formação continuada em
Assistência Técnica e Extensão Rural para
Técnicos, agentes, agricultores familiares,
assentados de reforma agrária, povos e
comunidades tradicionais

39. Implementar programas voltados para a saúde preventiva do
homem.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15

19 - SESAB

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 4 - Promover a integração das ações e

- Essa ação será realizada através de parceria entre o
Estado (apoio técnico) e Município ( execução direta da
ação).
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
serviços de saúde por meio das Redes de
Atenção à Saúde,
Meta: 8 - Apoiar municipios para desenvolver
ações de saúde na atenção a mulher, homem,
criança, adolescente, jovem e idoso

40. Incentivar a agricultura orgânica.

18 - SDR

Total
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 9 - Promover a inovação e o acesso a
tecnologia com foco na agricultura familiar,
assentamentos de reforma agrária e povos e
comunidades tradicionais,
Meta: 5 - Fomentar a adoção de tecnologias
apropriadas à agricultura familiar com foco na
convivência com o semiárido

Justificativa

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 7 - Ampliar a infraestrutura e serviços
rurais para a agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais e assentados da
reforma agrária,
Meta: 2 - Implantar projetos comunitários para
geração de ocupação e renda
Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 10 - Fomentar os sistemas produtivos
sustentáveis da agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais, assentados da
reforma agrária, jovens e mulheres,
considerando as particularidades e
potencialidades territoriais,
Meta: 1 - Fomentar unidades de produção
familiar

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

41. Incentivar a criação da universidade federal do sudoeste com polo
no territorio.

11 - SEC

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 12 - Consolidar e ampliar as ações de
ensino, pesquisa e extensão nas
universidades estaduais,
Meta: 32 - Implantar o programa de
fortalecimento da educação superior

42. Incentivar as parcerias com o sistema "s" para qualificar as
empresas publicas, privadas e entidades civis

15 - SDE

- A proposta pode ser atendida através da meta 2 Realizar eventos entre empresas e ofertantes de educação
profissional, do compromisso 22 do programa 203 Desenvolvimento produtivo

43. Iniciar urgentemente o projeto de transposição do Rio São
Francisco para o Zabumbao

8 - SIHS

- Canal do Sertão ¿ projetos de irrigação e construção de
adutoras. Em andamento pela União (CODEVASF) o
anteprojeto do Canal do Sertão que possibilita as adutoras
ao longo do Canal, de competência do estado. A sua
execução está vinculada à evolução do projeto CSB.

44. Instituir programa de revitalização das bacias hidrograficas do
territorios

27 - SEMA

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15

Justificativa

Parcial
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 2 - Promover a ampliação e
restauração das áreas prioritárias e
estratégicas para conservação e uso da
biodiversidade e dos recursos hidricos,
Meta: 26 - Implementar programa de
restauração florestal em áreas prioritárias e
estratégicas

- O atendimento é parcial visto que o compromisso 2 do
programa 207 não atende todos os municípios da região
da Bacia do Paramirim, com o Plano da Bacia Hidrográfica
e com a implementação do programa de restauração
florestal em áreas prioritárias e estratégicas do Estado.
OBS: A SIHS possui ação de revitalização em outros
municípios da região da Bacia do Jacuípe

Parcial
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 3 - Fortalecer os sistemas estaduais de
meio ambiente e recursos hídricos,
Meta: 17 - Implementar instrumentos para a
gestão dos recursos hídricos

- O atendimento é parcial visto que o compromisso 3 do
programa 207 não atende todos o municípios da região da
Bacia do Paramirim, com o Plano da Bacia Hidrográfica e
com a implementação do programa de restauração
florestal em áreas prioritárias e estratégicas do Estado.
OBS: A SIHS possui ação de revitalização em outros
municípios da região da Bacia do Jacuípe
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

45. Recuperação e conservação da pavimentação asfaltica caturama/ Botuporã, Tanque Novo/Igapora, Ibipitanga, Rio do Pires e
a BA156. Paramirim/Erico Cardoso.

24 - SEINFRA

Parcial
Prog: 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento,
Comp: 5 - Diversificar a matriz de transportes
do estado aumentando a integração entre os
modais,
Meta: 2 - Restaurar rodovias

- Está previsto a restauração de trechos nos municípios da
região.

46. Recuperar nascentes e matas ciliares dos afluentes dos rios
paramirim e santo onofre

27 - SEMA

Total
Prog: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Comp: 2 - Promover a ampliação e
restauração das áreas prioritárias e
estratégicas para conservação e uso da
biodiversidade e dos recursos hidricos,
Meta: 26 - Implementar programa de
restauração florestal em áreas prioritárias e
estratégicas

47. Revitalizar o açude de Macaubas com transposição de aguas de
uma barragem no Rio Santo Onofre e Rio Paramirim.

8 - SIHS

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:15

- O açude de Macaúbas é de responsabilidade do Governo
Federal (Codevasf)
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