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MENSAGEM DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA 1º SESSÃO 

LEGISLATIVA – 2021 (15ª LEGISLATURA 2021/2024) DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE LAURO DE FREITAS. 

 

 

SENHORAS VEREADORAS e SENHORES VEREADORES, 

Excelentíssima presidenta da Câmara, vereadora Naide Brito 

Cumprimentar os Vereadores na Mesa e Secretários, ex-vereadores e 

representantes da população no plenário, e a imprensa também presente no plenário. 

Agradeço ao povo pelos mais de 50 mil votos de confiança, 16 mil e quinhentos a mais do 

que o 2º colocado.    

É um grande prazer participar, mais uma vez, da abertura dos trabalhos 

legislativos da Câmara Municipal de Vereadores de Lauro de Freitas. 

A Sessão de hoje traz um aspecto especial, pois demarca o início de uma nova 

Legislatura e um novo ciclo que se abre para o nosso município. Aproveito para agradecer 

aos Presidentes e Vereadores do mandato anterior, Naide Brito e Rosalvo, além dos 

Vereadores que foram reeleitos e aos que não retornaram, pelas indicações, Projetos de Lei 

de suas próprias autorias e do Executivo, pela aprovação de tudo que beneficia ao nosso 

povo. 

No ano de 2020 vivenciamos um dos momentos mais tristes da história do 

nosso pais. A pandemia causada pelo novo coronavírus, trouxe incertezas, medos, recessão 

econômica e o pior de tudo, nos tirou mais de 220 mil vidas.  

Em fevereiro de 2020 tivemos o 1º caso diagnosticado de Covid no Brasil. Em 

13 de março de 2020 realizamos o primeiro ato estabelecendo medidas de prevenção ao 

contágio pelo novo coronavírus orientando a população sobre os protocolos de 

biossegurança e os procedimentos a serem adotados nos casos suspeitos.  

Declaramos Situação de Emergência e em seguida de Calamidade Pública por 

doença infecciosa viral. 

Seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), iniciamos um 

processo de busca ativa dos casos em nosso município. Realizamos mais de 100 mil visitas 
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de agentes da saúde e 120 mil ligações telefônicas para identificação de pessoas com 

sintomas da Covid-19 e orientação para a assistência. Além disso equipamos uma carreta, 

apelidada carinhosamente de Laurona, com cinco consultórios médicos para percorrer todos 

os bairros da cidade, tendo sido realizado mais de cinco mil testes rápidos para Covid-19, 

tanto nesse equipamento, quanto nas barreiras montadas durante o período de restrição de 

circulação. 

Ao passo que a população foi sendo testada e o número de casos aumentado, 

seguimos com medidas mais rígidas a exemplo do fechamento das escolas, parte do 

segmento do comércio e serviços, adotamos também medidas de restrição de circulação de 

pessoas por regiões da cidade. 

Criamos a Coordenação de Combate ao Coronavirus no intuito de centralizar e 

otimizar as medidas necessárias de enfrentamento à crise sanitária e realizamos desinfecção 

de bens públicos. 

Instituímos uma força tarefa composta por seis secretarias municipais, para 

fiscalização do cumprimento das medidas implementadas pela gestão, com objetivo de 

evitar a proliferação do vírus no município.  

Em abril inauguramos o Pronto Atendimento (PA) Santo Amaro de Ipitanga e 

fizemos dele o centro de referência no atendimento a síndromes gripais, respiratórias e 

sintomáticos da Covid-19.  

Além das diversas outras unidades de saúde para atendimento de pacientes 

suspeitos de COVID-19, ou com a contaminação já confirmada, o PA Santo Amaro de 

Ipitanga possui todo o suporte, com teste, análise e diagnóstico da doença. A sala vermelha 

é equipada com três leitos, ventilação mecânica e monitor multimétrico para aferição de 

pressão, batimentos cardíacos e saturação de oxigênio. A unidade conta ainda com sala de 

Raio X, laboratório e eletrocardiograma. 

Tivemos o reconhecimento da Associação Brasileira dos Municípios (ABM) 

às boas práticas para enfrentamento da Covid-19 em Lauro. De acordo com a ABM, as 

ações desenvolvidas pela Prefeitura de Lauro de Freitas são referência no combate à 

pandemia. Lauro de Freitas também é um município próximo de capital com menor número 

de mortes provocadas pela Covid no Brasil. 
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E mesmo adotando todas essas medidas, tivemos, até o presente momento, 

9.867 casos confirmados e infelizmente, 153 óbitos. 

Passado todo esse pesadelo, estamos renovando a esperança de que 2021 seja 

o ano do fim dessa pandemia. Em 19 de janeiro de 2021, recebemos 1.640 doses da vacina 

Coronavac e em seguida, em 24 de janeiro, recebemos mais 1.320 doses da vacina 

Oxford/AstraZeneca, mais 750 doses da coronavac, totalizando 3710. Ainda é muito pouco 

em relação ao que a nossa população precisa, mas sem dúvida, aquece os nossos corações 

com novas perspectivas. 

Atendendo ao Plano Nacional de Imunização, vacinamos o grupo formado por 

profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 em unidades de saúde 

públicas e privadas, além da totalidade de idosos com mais de 60 anos que estão em 

Instituições de Longa Permanência (ILPS).  Esta semana iniciamos a imunização dos 

demais idosos, acima de 90 anos. Estar vacinando nossos guerreiros da saúde que expõem 

suas vidas para salvar as nossas e os nossos idosos acima dos 90 anos, não tem preço que 

pague. 

Mesmo com uma atuação controversa do Governo Federal no enfrentamento à 

Pandemia, o nosso município, juntamente com o Governo do Estado da Bahia, atuou e 

continua atuando diariamente para que tenhamos novos tempos e tenho a certeza que os 

nossos vereadores e vereadoras atuarão do nosso lado e principalmente do lado do povo de 

Lauro de Freitas, na busca incessante pela preservação de vidas. 

A crise econômica que vínhamos atravessando desde o ano de 2019 e que 

chegou a extremos em 2020, não nos impediu de realizar algumas ações de grande 

importância para o nosso município, além daqueles referentes ao enfrentamento do 

Coronavirus.   

Senhoras e Senhores, a Macrodrenagem do Rio Ipitanga, sendo executada pelo 

Governo do Estado em parceria com a Prefeitura, é a maior obra de macrodrenagem em 

execução no Nordeste. Três das seis praças, reservatórios de água das chuvas, já estão 

prontas. Outras três estão em execução, além do alargamento do Rio Ipitanga em cinco 

vezes em alguns trechos. Em alguns trechos em períodos de estiagem, as praças são mais 

um equipamento para prática de esportes e lazer. Esse projeto nasceu de um estudo de 

Manejo de Águas Pluviais, contratado pela Prefeitura em 2007. Os canais do Horto e Dos 
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Irmãos foram executados já em 2017. Foram construídas e/ou reformadas 23 praças com a 

implantação de equipamentos de lazer e esportivo. Estamos finalizando a obra do CIE – 

Centro de Iniciação ao Esporte, em Areia Branca. Entregamos a PEC-3000, Praça com 

Teatro, Infocentro, Bibliotecas, Quadra, Pista de Skate, CRAS, dentre outros equipamentos 

de lazer, esporte, educação e social, no Pouso Alegre, na Itinga. 

Com as Praças Poliesportivas da obra de Macrodrenagem, Lauro de Freitas se 

coloca dentre as cidades com o maior número de espaços esportivos da Bahia, se 

acrescentarmos ainda aí as diversas quadras, a academia no Estádio no Centro, além do 

Estádio da Itinga e dos Ginásios de esportes como o do Centro e do Aracuí. Estamos 

também fazendo reformas nos campos de futebol, a exemplo do de Portão, Areia Branca, 

Parque Stª Rita e o já entregue Campo do Capelão, completamente modificado. Além da 

piscina semiolímpica na Itinga, próximo ao IFET, também trazida pela nossa gestão 

anterior. 

A pavimentação de ruas em todos os bairros da cidade também segue em 

ritmo acelerado. Entre ruas já entregues, em execução e em processo de licitação, mais de 

150 estão sendo ou serão pavimentadas em todo o município. 

A obra da Macrodrenagem da Avenida Brigadeiro Mário Epinghaus, em 

execução pela Prefeitura, será concluída em breve e pretendemos com isso acabar com os 

alagamentos no centro da cidade. 

A expansão do reservatório R23B garante o abastecimento de água para toda a 

população de Lauro de Freitas, por 20 anos. Mais uma da parceria da Prefeitura de Lauro de 

Freitas com o Governo do Estado. Também já está em execução a obra que vai garantir a 

implantação do esgotamento sanitário em 80% do município, inicialmente com previsão de 

chegar a 100%, conforme captação de recursos discutida com a Embasa e o governo do 

estado. 

Também agradecer à Câmara pela aprovação de Projetos de Financiamentos, a 

exemplo do FINISA, que oportunizou tantas obras. 

Em 2020, inauguramos o Camelódromo da Itinga, para abrigar os ambulantes 

do entorno do Largo do Caranguejo, liberando as calçadas e dando melhores condições para 

comerciantes e clientes. E também entregamos a reforma do Mercado Municipal do Centro. 
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Nesse ano de grande crise econômica, conseguimos em parceria com 

empreendimentos como o Parque Shopping e a Central de Distribuição do Mercado Livre, 

intermediação de mão de obra com a Casa do Trabalhador itinerante, que gerou mais de 

3.000 empregos, além da reforma do espaço físico da Casa do Trabalhador. Para diminuir 

essa crise estamos implantando um Projeto “De Mãos dadas com Lauro de Freitas”, visando 

ampliar a integração da gestão com a economia local, para sua retomada.   

Iniciamos a execução do Plano de Aplicação dos Recursos oriundos do 

FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério). Os recursos totalizam R$ 118.473.697,93 (cento e dezoito 

milhões quatrocentos setenta três mil seiscentos noventa sete reais noventa três centavos) 

oriundos do precatório judicial, de uma ação que a gestão entrou em 2006. 

Sobre a aplicação desse Plano destaco aqui a conclusão da licitação referente 

aos Tablets com acesso à internet para uso dos professores e alunos na educação remota, 

sistema que está sendo implementado e em breve estará em pleno funcionamento no nosso 

município. Já foi feita a capacitação dos gestores. 

Em 2020 realizamos, reformas de 6 unidades educacionais, nos bairros de 

Vida Nova, no Centro, em Portão e Areia Branca, e além disso estamos preparando outras 

unidades para o retorno às aulas presenciais, quando for possível. 

Conseguimos, também com aprovação da Câmara de Vereadores, realizar, 

desde o início da pandemia até o mês de dezembro de 2020, a distribuição de kits de 

alimentação em substituição à merenda escolar para todos os 28 mil alunos matriculados nas 

escolas municipais.  

Na Cultura, um dos setores mais atingidos pela pandemia, viabilizamos o 

cadastro dos artistas e entidades culturais do nosso município, para receber os benefícios 

advindos da Lei Aldir Blanc e, assim, mitigar essa grande crise vivida pelo seguimento 

cultural.  

No Social, ampliamos para 06 CRAS, CREAS. Entregamos a Cozinha 

Comunitária da Itinga, o Banco de Alimentos do Centro, o Fortalecimento do Restaurante 

Popular, os diversos órgãos nas Aldeias de Segurança e Cidadania com as Casas dos 

Conselhos, Ronda Maria da Penha, CRESAN e tantos outros. O Bolsa Aluguel para mais de 

2000 pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade. 
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  Para o ano de 2021, além de continuar firmemente atuando no combate à 

pandemia, pretendemos ampliar a Educação em Tempo Integral, fazendo uso dos demais 

equipamentos públicos de Cultura, Esporte e Lazer, implementar mais um Centro Estadual 

de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação no Centro e uma nova 

escola de 2º grau, em parceria com o Governo do Estado, em Portão, e outra em Areia 

Branca. Entregamos a Creche na Avenida Fortaleza e vamos implantar Complexos 

Escolares na região de Capelão, Vida Nova, Ipitanga, e Quingoma, com creche, escola, 

lazer, quadra e área para agricultura familiar. Adquirimos a escola Príncipe da Paz e creche 

Porto Feliz, economizando aluguéis, um espaço para uma creche na Lagoa dos Patos e na 

Itinga. 

Ampliação da atenção básica para 100% no município, dos serviços 

odontológicos, do número de cirurgias eletivas no Jorge Novis, criação do Centro de Saúde 

do Trabalhador, e a transformação do Menandro de Faria em maternidade e hospital 

materno infantil em parceria com o Governo do Estado, após a inauguração do Hospital 

Metropolitano, além da criação de novas unidades de Pronto Atendimento (PA) 24 horas em 

mais bairros como Caji, Vida Nova e Portão.  

Vamos realizar a construção de duas novas passarelas na Estrada do Coco. 

Mais uma passarela já em andamento é fruto das exigências para instalação do Parque 

Shopping. A ampliação da Central Integrada de Mobilidade Urbana (CIMU) para 

desenvolvimento de ações que promovam melhorias do fluxo nos horários de pico e a 

Licitação do Novo Transporte Municipal, em parceria com o Governo do Estado, para 

integração com o Metrô e novos ônibus com ar-condicionado e Wi-fi. 

Vamos instituir o Programa “Lauro é Minha Casa”, versão municipal do 

“Minha Casa, Minha Vida”, para construção de 5 mil novas unidades habitacionais, caso 

este programa seja paralisado pelo governo federal. E daremos continuidade ao Programa 

“De Casa Nova”, que promove reforma e melhorias habitacionais em diversos bairros. 

Continuaremos cobrando do Governo Federal a liberação das 500 unidades habitacionais 

em Capiarara. 

Vamos trabalhar também pela conclusão do Novo Terminal Turístico de 

Portão, pela Nova Orla, com estruturas comerciais, base de orientação a turistas, além do 

Projeto Tamar e da instalação de equipamentos de lazer e esportes, que já está com Projeto 
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executivo pronto, aguardando autorização da Justiça para início das obras. A contenção na 

praia de ipitanga já está em execução. 

Está também no nosso horizonte o incentivo ao empreendedorismo inovador e 

à economia criativa e solidária através da criação do “Espaço Colaborar”, o projeto “CIO da 

Terra”, a implementação do “Conecta Lauro”, uma rede digital com wi-fi livre nas praças, e 

a criação do Centro de Qualificação Profissional. Ampliação das ações do SAC Empresarial 

do Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF) e implantação do SAC Municipal no 

Parque Shopping e a construção de mais camelódromos, a exemplo do de Vida Nova e 

manutenção do cadastramento de ambulantes, buscando abertura de linhas de créditos para 

os mesmos e outros nas mesmas condições de crise econômica intensificada pela pandemia.  

A implantação do CALF (Centro Administrativo de Lauro de Freitas), sem 

nenhum custo para a gestão pública, de contrapartida do Parque Shopping é um marco na 

história da administração pública da nossa cidade, trazendo mais economia e facilidade para 

os cidadãos. O PROCON Municipal também foi implantado para auxiliar na economia 

local. 

Visamos também a ampliação do Programa Ronda Maria da Penha e o 

fortalecimento da rede de proteção à mulher vítima de violência, por meio da 

implementação da Delegacia da Mulher em parceria com o Governo do Estado. 

Vamos ainda trabalhar pela implantação de uma rede de ECOPONTOS, para 

além do que já existe no Miragem, e potencializar a “coleta seletiva”, instituir prêmios para 

os empreendimentos locais que adotarem medidas sustentáveis, e continuar a recuperação 

de rios, lagoas e fontes em nosso município, criando o “Parque das Águas”.  

São muitas as ações e políticas que estão na nossa perspectiva de iniciar ainda 

em 2021, em que pese toda a crise que estamos vivenciando, mas contarão com todo o 

esforço da administração municipal para acontecer, ainda mais por se tratar de projetos 

construídos em conjunto com a população de Lauro de Freitas, por meio do “Programa de 

Governo Participativo”-PGP.  

Por fim, quero agradecer a todos os Vereadores e Vereadoras e Servidores do 

Legislativo, pela atenção dispensada aos Projetos de Lei que foram encaminhados pelo 

Executivo, agradecendo também a todos os servidores do executivo, possibilitando a 

melhoria da prestação do serviço público ao nosso povo. E espero que em 2021 possamos 
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continuar com a parceria republicana, independente autônoma e harmoniosa que 

estabelecemos e que tanto beneficia a população de Lauro de Freitas. 

Obrigada a todas e a todos e um bom ano para a nossa cidade, antes porem 

quero neste momento, apelar para o governo federal viabilizar mais e mais vacinas para que 

possamos vacinar toda população de nosso município e pedir a todos que rendamos uma 

homenagem aos 153 moradores de Lauro de Freitas que tiveram sua vida ceifada 

precocemente por conta da covid e em nome do Coronel Neves – Ivan Pereira das Neves, 

uma das últimas vítimas..... que façamos agora um minuto de silêncio em solidariedade as 

suas famílias e às famílias de todos os baianos, de 226.309 brasileiros e de todo o mundo. 

 

 

 

Moema Isabel Passos Gramacho 

Prefeita Municipal 


