GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

APRESENTAÇÃO

E

ste Relatório Anual de Governo apresenta as principais realizações do Poder Executivo Estadual, em 2010, envolvendo todas as Secretarias Estaduais, incluindo suas autarquias, fundações e empresas vinculadas.

Organizado em volume único, este documento está estruturado a partir das 15 diretrizes socioeconômicas que
nortearam a construção do Plano Plurianual 2008-2011, o que contribui para a sua utilização como instrumento de
análise e avaliação das políticas públicas implementadas pelo Estado.
Em 2010, como demonstram as realizações aqui registradas, continuamos priorizando o atendimento aos que mais
precisam, a exemplo do Programa Todos pela Alfabetização − Topa, que em quatro anos alfabetizou 751 mil pessoas,
das quais 291 mil em 2010. Outro exemplo emblemático é o Programa Água para Todos, que em 2010 beneficiou
700 mil pessoas com abastecimento de água e 220 mil com esgotamento sanitário. Estes exemplos estão contemplados no primeiro grande eixo de trabalho do nosso Governo nos últimos quatro anos: o do Compromisso Social.
O segundo grande eixo, o de Desenvolvimento, mostra como estamos compatibilizando a inclusão social, expressa em
um conjunto articulado de políticas e programas sociais, com um ambicioso programa de fortalecimento e expansão
da infraestrutura, com destaque para o Complexo Intermodal Porto Sul − Ferrovia Oeste-Leste − Novo Aeroporto de
Ilhéus, que contribuirá para a descentralização econômica e interiorização do desenvolvimento em nosso Estado.
Através do terceiro grande eixo, Democracia e Gestão, estamos consolidando um ambiente de convivência democrática,
construindo novas formas de interação entre Estado e Sociedade e promovendo melhorias na qualidade dos gastos
públicos que, em 2010, geraram uma economia da ordem de R$ 100 milhões.
A expectativa é que a leitura deste Relatório permita compreender como estamos articulando estes três grandes eixos
de trabalho na construção da “Terra de Todos Nós”.

Salvador, fevereiro de 2011
Jaques Wagner
Governador da Bahia
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