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 Recôncavo

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

1. Agilizar o processo de reconhecimento das terras de comunidades
tradicionais.

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 1 - Atender famílias com entrega de
título de propriedade

2. Ampliar projetos de recuperação de nascentes e matas ciliares.

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

3. Ampliar a assistência técnica pública, gratuita, exclusiva e
continuada à agricultura familiar e o quadro técnico dos setaf s.

18 - SDR

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

Justificativa

7300 - Recôncavo

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

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
4. Ampliar as ações nas margens do rio paraguaçu e na barragem
pedra do cavalo, estimulando a geração de emprego e renda na
agricultura irrigada, piscicultura e turismo náutico, transporte entre os
municípios e a construção de ancoradouros na baía de todos os
santos e baía do iguape.

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
Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 14 - Fortalecer as atividades de pesca
e aquicultura no Estado,
Meta: 11 - Implantar unidades de
processamento e beneficiamento da produção
aquícola e pesqueira

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

21 - SETRE

- Das áreas de atuação sinalizadas na escuta, a
construção de ancoradouros não é correlata aos projetos
da SETRE. Quanto à demanda de geração de emprego e
renda na região, essas foram contempladas pelo programa
216, compromisso 1, meta 6, vinculados às escutas 9 e
25, e pelo programa 208, compromisso 7, metas 3, 6 e 7.

24 - SEINFRA

- Está prevista a construção do Atracadouro de Bica de
Monte Cristo, no município de Saubara.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

32 - SETUR

Parcial
Prog: 210 - Turismo,
Comp: 1 - Promover melhorias para o
desenvolvimento da atividade turística de
forma sustentável,
Meta: 15 - Implantar sinalização turística

- A meta contribui com o turismo náutico

5. Ampliar as creches no território do recôncavo

11 - SEC

- A responsabilidade pela educação infantil, creches e pré
escolas é da rede municipal. A Secretaria da Educação dá
apoio e orientação mas não é responsável pela demanda.

6. Ampliar as políticas da economia da cultura para o interior do
estado, fortalecendo as ações do programa bahia criativa no território
do recôncavo

22 - SECULT

- As ações do Bahia Criativa continuam acontecendo em
parceria com o Ministério da Cultura, através de convênio
federal, e contemplarão todo o Estado.

7. Ampliar categorias profissionais na estratégia de saúde da família e
acrescentar as terapias alternativas.

19 - SESAB

- Cabe aos gestores municipais implantarem as práticas
alternativas e complementares.

8. Ampliar e fiscalizar os programas de habitação de interesse
popular: minha casa

26 - SEDUR

9. Ampliar e fortalecer os empreendimentos de economia solidaria do
território do Recôncavo

21 - SETRE

10. Ampliar e fortalecer os organismo: nam, centro de referência,
abrigos e casas de apoio para as mulheres e implantar as deams

20 - SSP

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 1 - Promover o desenvolvimento da
economia popular e solidária, considerando as
diversidades dos territórios, das cadeias
produtivas, as necessidades de gênero,
raça/etnia, das comunidades tradicionais e das
pessoas em situação de vulnerabilidade social,
Meta: 6 - Fortalecer empreendimentos da
economia solidária rural e urbana
- Esta ação não guarda vinculação com as competências
da Secretaria da Segurança Pública. Não há recursos
suficientes no Plano Plurianual para atender implantação
de DEAM no Território.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

- No Território de Identidade Recôncavo existe Núcleo de
Atendimento à Mulher em Situação de Violência nos
Municípios de Saubara e Santo Amaro e Centro de
Referência nos Municípios de Maragogipe e Cruz das
Almas, sendo que este último, quando da sua criação
deveria ser um Centro Territorial. No entanto, devido à
ausência de Consórcio entre os Municípios para a
manutenção do serviço, este atualmente é gerido apenas
pelo Município de Cruz das Almas. A ampliação do serviço
com a criação/implantação de novos Centros de
Referência ou Núcleos de Atendimento são de
responsabilidade dos Municípios; cabendo à SPM/BA
realizar as reuniões com a Sociedade Civil e o Poder
Público, a visita técnica ao imóvel para verificar se está
adequado à Norma Técnica e a capacitação da equipe.
Quando o serviço estiver em funcionamento caberá à
SPM/BA o monitoramento do serviço para garantia do
estabelecido no Pacto de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres. SPM tem empenhado esforços para
cumprir o Programa Mulher Cidadã, especialmente os
compromissos vinculados ao enfrentamento à violência
contra as mulheres. De modo que a ampliação das
estruturas que compõem a rede de enfretamento à
violência é uma ação relevante no âmbito desses
compromissos. Mas a grave situação econômica do País e
seus reflexos na programação orçamentária e financeira
do Executivo Estadual têm dificultado a execução do
planejamento da Secretaria e de suas parceiras
estratégicas. Ante o exposto, no presente exercício, a
SPM, SSP e SJDHDS não conseguirão ampliar a rede em
face da restrição orçamentária e financeira, conforme
Decreto nº 16.593, de 18 de fevereiro do corrente ano.

34 - SPM

11. Ampliar e interiorizar a educação profissional e realizar concurso
estadual para provimento de professores e servidores nos centros de
educação profissional.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

9 - SAEB

Justificativa

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 21 - Fortalecer a gestão de pessoas
através da modernização de seus processos e
da qualificação do servidor público,
Meta: 1 - Aperfeiçoar a gestão de pessoas do

- Esta demanda é relacionada à SEC através do Programa
Educar para Transformar, Compromisso fortalecer a
educação profissional na rede estadual, Meta ampliar a
oferta de vagas na educação profissional, Iniciativa ofertar
vagas de educação profissional concomitante ao ensino
médio e ao ensino fundamental. Cabe à SAEB as
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
Poder Executivo

11 - SEC

Parcial
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 3 - Fortalecer a educação profissional
na rede estadual,
Meta: 2 - Executar projetos para expansão da
educação profissional

12. Ampliar e manter os programas de inclusão digital no meio urbano
e criar e manter centros na zona rural, a exemplo dos centros digitais
urbanos.

28 - SECTI

Total
Prog: 201 - Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento,
Comp: 8 - Promover a inclusão digital, visando
atender à população de menor renda do
Estado, com a disseminação dos recursos da
informática e do acesso à internet,
Meta: 1 - Ampliar o número de Centros Digitais
de Cidadania no âmbito do Programa de
Inclusão Sociodigital - PISD

13. AMPLIAR o programa "água para todos" (pat) com adequação
dos modelos alternativos.

8 - SIHS

14. Ampliar os campi da universidade estadual para outros municípios
do território, observando o que não tem cobertura federal

11 - SEC

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

Justificativa
atividades de apoio para a realização do concurso público,
através da recepção da demanda da SEC e sua devida
análise, considerando a disponibilidade orçamentária,
impactos na folha de pessoal e questões legais atinentes a
cargos e carreiras, articulando-se com o órgão
demandante no cumprimento dos requisitos necessários
para um parecer favorável à realização do concurso
público, além da elaboração de parecer técnico para
apreciação do Conselho de Política de Recursos Humanos
- Cope.
-.

- Demanda sem objetividade. Adequar que modelos?

Total
Prog: 212 - Educar para Transformar,
Comp: 10 - Promover a modernização e
ampliação da infraestrutura das universidades
estaduais, observando parâmetros técnicos,
Meta: 2 - Ampliar unidades universitárias
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

15. Atenção à saúde para as mulheres vítimas de violência em
comunidades e comunidades específicas, com implantação de
instrumentos e equipamentos integral à saúde e acolhimento
psicossocial.

19 - SESAB

- Cabe ao município efetivar a demanda sugerida, sendo o
estado apoiador técnico.

34 - SPM

- O desenvolvimento e manutenção de projetos com essas
características não são de competência da Secretaria de
Políticas para Mulheres - SPM.

16. Aumentar os efetivos das polícias civil, militar e técnica.

20 - SSP

- A ampliação do efetivo policial depende de aprovação do
Conselho de Políticas de Recursos Humanos, que se
baseia na capacidade financeira do Governo do Estado,
conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Há
a intenção de realização de concursos para contratação de
novos policiais.

17. Capacitar os membros dos fóruns de controle social (conselhos,
creas, cras e outros) estruturar os conselhos

12 - SJDHDS

- Essa escuta já está contemplada em iniciativa
relacionada a execução da Escola de Conselhos no que
se refere aos Conselhos de Direito e Conselhos Tutelares.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

Atendimento

Justificativa

19 - SESAB

Total
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 9 - Fortalecer a capacidade de gestão
estadual do SUS, qualificando as ações de
sistematização, monitoramento e fiscalização,
ampliando os canais de diálogo com a
sociedade e o exercício do controle social,
Meta: 12 - Qualificar as instancias de controle
social (Conselhos Estaduais e Municipais de
Saúde e Conferencias de Saúde)

- Até o ano de 2015, a SUPERH, através da Diretoria de
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde desenvolveu
ações/atividades com o objetivo de fortalecer o controle
social em saúde, com gestão democrática e participativa e
ampliação dos canais de diálogo com a sociedade, para a
consolidação do SUS-BA. Com isto, atigiu 50% das
regiões de saúde do Estado com ações do MOBILZA SUS
e qualificou 50% dos Conselhos Municipais de Saúde. No
ano de 2016 não há entregas no PPA relativas ao
programa federal do MOBILIZA SUS.

29 - SERIN

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 18 - Aprimorar o intercâmbio e a
articulação com os demais entes federativos, o
dialogo social e a participação popular nas
ações governamentais,
Meta: 2 - Promover encontros de articulação

- A SERIN articula com as Secretarias finalísticas de
acordo com as demandas.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
oferecendo suporte técnico-político nos
diálogos e escutas sociais nos territórios de
identidade, assegurando o caráter democrático
na elaboração e implementação das políticas
públicas

18. Construir um centro de abastecimento territorial em município
melhor centralizado.

10 - SEAGRI

Total
Prog: 203 - Desenvolvimento Produtivo,
Comp: 10 - Promover maior competitividade e
agregação de valor aos produtos das
principais cadeias produtivas do agronegócio
baiano, com vistas a ampliar sua inserção nos
mercados nacional e internacional.,
Meta: 4 - Implantar mercados do produtor

19. Criar a unidade de conservação da serra da jibóia e extender à
outras regiões do recôncavo, atrelada a um pelotão da companhia de
policiamento de proteção ambiental.

15 - SDE

- Esta proposta pode ser atendida através da iniciativa nº 1
- Implantar centros de abastecimento para apoiar as
cadeias produtivas territoriais, da meta 1, do compromisso
13 do programa 204 - Infraestrutura para o
Desenvolvimento

20 - SSP

- O Governo do Estado está envidando esforços para
ampliar as unidades de Polícia.

27 - SEMA

20. Dotar as unidades policiais de bases comunitárias móveis para
atender as demandas das zonas rural e urbana

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

Justificativa

20 - SSP

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: 20 - Promover o fortalecimento do
Sistema Estadual de Unidades de
Conservação

- Existe solicitação em andamento, sendo analisada a
viabilidade de atendimento da demanda.

- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território.

Página: 7 de 14

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

21. Dotar os municípios de rede de internet pública em banda larga,
extensivo à zona rural.

24 - SEINFRA

22. Elaborar e implantar um plano de desenvolvimento do turismo
para o território do recôncavo.

32 - SETUR

Total
Prog: 210 - Turismo,
Comp: 1 - Promover melhorias para o
desenvolvimento da atividade turística de
forma sustentável,
Meta: 5 - Elaborar planos de marketing e de
desenvolvimento integrado de turismo
sustentável

23. Estruturar os conselhos de desenvolvimento territorial, garantindo
condições a exemplo de mobilidade, entre outros.

17 - SEPLAN

Parcial
Prog: 218 - Gestão Participativa,
Comp: 28 - Promover a governança territorial,
com o suporte aos espaços de participação e
concertação e o acompanhamento da Política
de Desenvolvimento Territorial do Estado da
Bahia,
Meta: 2 - Prestar suporte administrativo,
técnico e financeiro aos Colegiados Territoriais
de Desenvolvimento Sustentável - CODETER

24. Fomentar a criação de agroindústrias diversas para a agricultura
familiar

18 - SDR

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

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

- Atendimento parcial através dos Codeters

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 9 - Disponibilizar serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

Página: 8 de 14

PPA 2016-2019

Plan 08 - Atendimento das Propostas da Escuta

Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
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

25. Fomentar o associativismo e o cooperativismo na agricultura
familiar.

18 - SDR

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

Justificativa

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
21 - SETRE

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

Total
Prog: 216 - Vida Melhor,
Comp: 1 - Promover o desenvolvimento da
economia popular e solidária, considerando as
diversidades dos territórios, das cadeias
produtivas, as necessidades de gênero,
raça/etnia, das comunidades tradicionais e das
pessoas em situação de vulnerabilidade social,
Meta: 6 - Fortalecer empreendimentos da
economia solidária rural e urbana
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

Justificativa

26. Fomentar o desenvolvimento de políticas para mulheres do
campo.

18 - SDR

Parcial
Prog: 211 - Mulher Cidadã,
Comp: 3 - Promover a autonomia social e
econômica da mulher,
Meta: 2 - Prestar Assistência Técnica e
Extensão Rural para mulheres trabalhadoras
rurais

- A meta visa a prestação de serviços de ATER para
mulheres trabalhadoras rurais

34 - SPM

- Esta ação é uma ação de competência da Secretaria de
Desenvolvimento Rural. Esta iniciativa é realizada em
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural
(SDR). Trata-se de compromisso vinculado à promoção da
autonomia econômica das mulheres. Em razão do
contingeciamento orçamentário, a SPM não tem as
condições para a realização plena do objetivo do eixo de
autonomia econômica. A alternativa que está sendo
adotada é a execução dos convênios firmados com a
administração federal tendo em vista o atendimentos das
mulheres rurais via projeto Margarida.

27. Fortalecer a política de educação permanente do campo.

11 - SEC

- A Secretaria da Educação celebra um termo de
cooperação técnico financeira atendido pelo Compromisso
22 Meta 7 Iniciativa 2.

28. Fortalecer e ampliar as políticas voltadas para a educação do e
no campo.

11 - SEC

- A Secretaria da Educação celebra um termo de
cooperação técnico financeira atendido pelo Compromisso
22 Meta 7 Iniciativa 2.

29. Fortalecimento do turismo, considerando as características
culturais de cada região/município e calendário de festividades ao
longo do ano, a exemplo das festas juninas;

32 - SETUR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

Total
Prog: 210 - Turismo,
Comp: 3 - Promover a divulgação intersetorial
do destino Bahia nos mercados emissores
nacional e internacional,
Meta: 3 - Patrocinar eventos de interesse
turístico nacionais e internacionais para a
divulgação do destino Bahia
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

30. Implantar maternidade de referência no território do recôncavo

19 - SESAB

- Atendimento Parcial: Região possui Plano da Rede
Cegonha, aprovado em Resolução CIB 570/2013, sendo
enviado para MS em 10/12/2013.

31. Implantar no território do recôncavo um centro de referência de
atenção à pessoas com doenças falciforme para prestar assistência
integral à população do recôncavo

19 - SESAB

- A Sesab esta apoiando o município de Cachoeira para a
implantação do centro de referencia para anemia
falciforme.

32. Implantar um programa de atenção à saúde do professor e da
professora e demais profissionais de educação, incluindo
atendimento psicológico, de fisioterapia e fonoaudiologia.

11 - SEC

33. Implantar um programa de modernização e valorização da
mandiocultura no território do recôncavo

Justificativa

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: 8 - Realizar a valorização e formação
inicial e continuada para professores e
profissionais da educação

19 - SESAB

- Os serviços citados dependem da iniciativa municipal.

10 - SEAGRI

- Ação afeta às atividades da SDR, por meio do projeto
Reniva e Repalma, com a Codevasf - Rede de
multiplicação e distribuição de manivas- semente de
mandioca com qualidade genética e fitossanitária.

18 - SDR

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

Atendimento

Parcial
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

- A meta visa fomentar sistemas produtivos
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

34. Implantar unidade regional de atenção à saúde mental com
ênfase na dependência química.

19 - SESAB

35. Implantar videomonitoramento nos municípios em parceria com a
prefeitura municipal e com a iniciativa privada

20 - SSP

- Há uma iniciativa no PPA 2016-2019 para atendimento a
este pleito (Apoiar tecnicamente os Gabinetes de Gestão
Integrada Municipais - GGIM para orientação sobre o
programa Pacto pela Vida e o modelo de gestão da
segurança pública em áreas críticas)

36. Implantar, estruturar e manter as delegacias especializadas
(deam, idosos).

20 - SSP

- Não há recursos suficientes no Plano Plurianual para
atender ao pleito do Território.

37. Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas como
inhame, araruta, dendê, citros, amendoim e cacau.

10 - SEAGRI

38. Inserir no currículo da educação básica a temática de gênero,
raça, gerações e classe social

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

11 - SEC

Atendimento

Justificativa

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 2 - Promover a sanidade na
agropecuária no estado por meio da ampliação
e intensificação das vigilâncias
epidemiológicas,
Meta: 1 - Realizar barreiras móveis (Blitz) nas
rodovias para fiscalização do trânsito de
animais vivos, de vegetais e seus produtos

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.

Parcial
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 5 - Promover ações de educação
sanitária para defesa agropecuária,
Meta: 1 - Realizar eventos de educação
sanitária para defesa agropecuária

- A competência da Adab como orgão fiscalizador não
determina a realização final da escuta.

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: 2 - Implementar, nas unidades escolares
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento
da rede estadual, a política da educação das
relações étnico-raciais, de gênero e de
sexualidades

Justificativa

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: 4 - Implementar, nas unidades escolares
da rede estadual, a temática afro-brasileira e
indígena
30 - SEPROMI

- função da Secretaria da Educação, a Sepromi vem
articulando com a educação nesse sentido e possui
iniciativa específica para cumprimento da Lei n. 10.639.

34 - SPM

- Esta ação é uma ação de competência da Secretaria de
Educação.

39. Instrumentalizar o hospital regional para atender as demandas de
alta e média complexidade, bem como contratação de profissionais
qualificados

19 - SESAB

40. Promover implantação de indústria de implementos agrícolas
voltados para a agricultura familiar no TI do recôncavo

15 - SDE

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

Parcial
Prog: 200 - Saúde Mais Perto de Você,
Comp: 3 - Ampliar o acesso da população às
ações e serviços de saúde da atenção
especializada ambulatorial e hospitalar, com
resolutividade, fortalecendo a regulação do
Sistema de Saúde, com ganho de eficiência e
garantia da segurança do paciente,
Meta: 7 - Ampliar serviços de atenção
especializada no âmbito da Rede de Atenção à
Saúde

- O atendimento dessa demanda, refere-se a implantação
de serviço de Nefrologia em Cruz das Almas e Santo
Amaro; e Serviço de Queimados em Santo Antônio de
jesus.

- A proposta em questão foi enviada após o início das
mesas temáticas, não havendo a tempestividade
necessária para o debate da proposta durante a
elaboração do projeto de Lei do PPA.
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Região
Proposta da Escuta

Órgão(s)

Atendimento

41. Qualificar os profissionais da educação para trabalharem os
temas de gênero, raça, geração e diversidade.

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: 8 - Realizar a valorização e formação
inicial e continuada para professores e
profissionais da educação
- Temos compromisso específico no programa da
educação com iniciativas para garantir esta demanda.

30 - SEPROMI

42. Reestruturar a cda para agilizar a regularização fundiária.

Usuário: Vanduy Cordeiro Dos Santos
Emitido em: 19/07/2016 10:44

Justificativa

34 - SPM

Total
Prog: 214 - Igualdade Racial, Povos e
Comunidades Tradicionais,
Comp: 7 - Promover o desenvolvimento
socioeconômico sustentável de povos e
comunidades tradicionais, contribuindo assim
para a redução das desigualdades e melhoria
da qualidade de vida dos mesmos,
Meta: 5 - Capacitar mulheres de terreiros e
comunidades tradicionais para exercício da
liderança e ocupação dos espaços

18 - SDR

Total
Prog: 206 - Desenvolvimento Rural
Sustentável,
Comp: 21 - Promover a regularização fundiária
das áreas ocupadas, priorizando agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais,
Meta: 1 - Atender famílias com entrega de
título de propriedade
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