RELATÓRIO ANUAL DE GOVERNO 2008

APRESENTAÇÃO

Este Relatório Anual de Governo reúne as principais realizações do Poder Executivo Estadual durante o segundo ano da Administração “Bahia, Terra de Todos Nós”.
Da elaboração deste documento participaram todas as secretarias da administração pública estadual, inclusive suas autarquias, fundações e empresas vinculadas. Ele está estruturado em dois
volumes que se desdobram em 15 seções, correspondendo às diretrizes socioeconômicas que
orientam o Plano Plurianual 2008-2011. O texto, que reafirma a importância do planejamento
estratégico como ferramenta de governo, é também instrumento de aperfeiçoamento da gestão,
sobretudo na medida em que permite a avaliação efetiva do gasto público.
No segundo ano de nossa Administração, foram confirmados seus dois compromissos fundamentais: implantar um novo estilo de governar, ético
e transparente, democrático e republicano, e assegurar que o crescimento econômico do Estado se traduza em desenvolvimento social e territorial equilibrado e eqüitativo. Exemplos concretos da construção dessa nova Bahia podem ser encontrados em todas as ações e programas descritos neste Relatório.
Como fica claro no texto que se segue, o ano de 2008 foi marcado ainda pelo estreitamento da cooperação com o Governo Federal, em grau
inédito na história recente do Estado. Esta parceria é fundamental para a Bahia, porque a torna alvo particular da política federal de investimentos, hoje centrada no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
Além disso, o documento mostra como se estabeleceu na Bahia, “Terra de Todos Nós”, um novo modelo de relacionamento entre o Governo
estadual e o poder público municipal, baseado no respeito mútuo e na colaboração republicana.
É essa solidariedade entre governos, nos três níveis da Federação, que garantirá, também na Bahia, a superação das dificuldades colocadas ao
final de 2008 pela crise internacional.
A leitura deste Relatório deixará evidente o sucesso obtido pela atual Administração em programas de grande significado social, como o “Todos
pela Alfabetização” e o “Água para Todos”, e ainda em obras que se multiplicam por todo o Estado, a exemplo do “Complexo Viário Dois de
Julho”, em Salvador, e do Hospital da Criança, em Feira de Santana.
Estamos certos de que este sucesso se repetirá nos próximos anos do nosso governo, garantindo uma melhor qualidade de vida para
todos os baianos.

Salvador, fevereiro de 2009

Jaques Wagner
Governador da Bahia
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