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Apresentação 
 

Este documento, denominado de Cruz das Almas Sustentável, apresenta as 

principais propostas da chapa “Ednaldo Ribeiro & André Eloy”, candidatos 

a prefeito e vice prefeito da coligação “UNIÃO DE FORÇAS”, para a 

administração do município de Cruz das Almas no período 2021 - 2024. Seu 

conteúdo foi materializado a partir das contribuições dos cidadãos 

cruzalmenses que registraram seus desejos e sonhos no site “PLANO DE 

GOVERNO CIDADÃO”, cujas propostas foram associadas a indicações de 

organizações sociais, contribuições de especialistas e à experiência e visão 

administrativa dos candidatos, adquiridas ao longo de suas trajetórias de 

vida pública.    

O conjunto de propostas contempla 

todos os setores da vida municipal e 

apresenta ideias inovadoras, cuja 

execução será capaz de aproveitar o 

potencial da cidade de Cruz das Almas 

e suas vantagens comparativas para, 

efetivamente, transformá-la na 

melhor cidade do Recôncavo para 

viver, estudar, trabalhar e investir.  

O eixo central da administração será a aplicação da filosofia da inovação 

como modelo de gestão da administração municipal, propondo-se e 

executando-se projetos estruturantes em todas as áreas administrativas, 

capazes de gerar resultados altamente positivos nas diversas áreas de 

atuação da prefeitura, com foco na articulação interinstitucional,  busca de 

parcerias com instituições públicas e privadas de fomento ao 

desenvolvimento sustentável  e máxima responsabilidade social para 

superação das graves deficiências de atendimento das demandas sociais da 

população cruzalmense.  

  



Nossa Missão 

 

I. Humanizar a cidade, cuidar das pessoas, solucionar os problemas 

estruturais da saúde, trabalhar de forma incessante e diuturna 

para melhorar os serviços de atendimento básico e hospitalar, que 

garantam a todos os cruzalmenses assistência médica digna e 

abrangente. 

 

II. Cuidar da infraestrutura urbana e rural, manter estradas vicinais, 

controlar inundações, cuidar da arborização, requalificar ruas e 

avenidas, organizar   o trânsito e desenvolver ações voltadas à 

fluidez urbana, transporte, mobilidade, saneamento e coleta 

seletiva, criação de um ambiente de estímulo e incentivo ao 

desenvolvimento econômico. 

 

III. Modernizar a educação, implantar estratégias para a viabilização 

do ensino técnico com base em ensino remoto e filosofia de 

capacitação e formação empreendedora, valorizar professores e 

promover a inovação tecnológica para melhoria do ensino 

fundamental e básico. 

 

IV. Fomentar o turismo de eventos, cuidar do patrimônio histórico, 

implantar infraestrutura de apoio e viabilidade para organização 

de congressos, reuniões, simpósios, seminários, feiras, exposições 

e similares. 

 

V. Fortalecer as atividades agrícolas e promover o desenvolvimento 

rural sustentável via programa municipal de desenvolvimento 

agrícola, diversificação e fortalecimento da agricultura familiar 

para geração de renda e ocupação no campo, manutenção 

preventiva das estradas vicinais, fomentar o cooperativismo, 

associações e integração produtiva.  

 

    



I. Situação Atual 
 

O município de Cruz das Almas possui características geográficas e 

socioeconômicas cujo potencial para o desenvolvimento de seu povo tem 

sido sub aproveitado pelos gestores municipais há muitos anos, condição 

que, com um leve intervalo,  entre 2013 – 2016,  acentuou-se  nos últimos 

quatro  anos, a ponto de sermos, atualmente, uma sociedade municipal 

caracterizada pela falta de planejamento, de projetos e ações de curto, 

médio e longo prazo, que sejam capazes de congregar todos os 

seguimentos sociais cruzalmenses para a construção de um novo horizonte 

de desenvolvimento social sustentável  para o município. 

Como consequência dessa realidade, Cruz das Almas, tem muitas carências 

e problemas cujas soluções devem ser urgentes. Alagamentos, ruas sem 

pavimentação, lixo e entulho nas ruas, problemas de arborização, trânsito 

desorganizado, PDDU defasado, escolas em dificuldades, falta de atividades 

culturais, problemas na saúde, problemas na educação, agricultura 

desamparada e juventude sem a devida atenção.   

Por outro lado, Cruz das Almas é um município com amplas vantagens 

comparativas e grande potencial para o desenvolvimento. Maior população 

no seu eixo de polaridade e influência, com 63 mil habitantes e taxa de 

urbanização de 85%,  crescimento populacional positivo, centro de atração 

regional para serviços, comércio e educação,  ótima localização, facilidade 

de acesso por uma rodovia federal, a BR 101, histórica tradição no ensino 

superior, sede da Universidade Federal  do Recôncavo da Bahia,  sede de 

uma  unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,  presença 

de polos educacionais de ensino superior de instituições privadas, polo 

religioso e festa junina de referência nacional. 

A pandemia da Covid-19 revelou uma realidade complexa cujas 

consequências vão demandar mudanças significativas nas nossas formas de 

agir e gerir todos os setores da vida humana. Nesse contexto, um dos 

maiores desafios está vinculado à administração pública. Gestores 

municipais autoritários, superiores, centralizadores e distantes já não 

cabem mais no atual contexto de sociedade.  



Para superar nossas dificuldades vamos precisar de lideranças com 

comportamento mais acolhedor, mas antenado às pessoas, mais aberto e 

mais humano, com capacidade de sentir, da mesma forma que seus 

munícipes, a intensidade das dificuldades e mobilizar as lideranças locais, 

para superá-las, visando  reduzir a pobreza, aumentar a renda per capita, 

diversificar atividades produtivas, fortalecer a agricultura ampliando sua 

participação no PIB municipal, prover atendimento digno as demandas de 

saúde  e modernizar a educação. Enfim, transformar Cruz das Almas na 

melhor cidade do Recôncavo para viver, estudar, trabalhar e investir. 

  

  



II. Princípios da Administração 
 

A atuação dos gestores municipais Ednaldo Ribeiro e André Eloy na 

administração do município de Cruz das Almas e implantação do plano de 

governo cidadão será norteada pelos princípios da inovação, modernização, 

transparência, compromisso e protagonismo com o cidadão.  

A administração será focada na busca incessante por soluções inovadoras 

para os problemas da cidade, com aplicação intensiva de tecnologia de 

informação para melhorar atendimento à população, impor ganhos de 

agilidade e produtividade na ação pública, reduzir custos e otimizar a 

aplicação dos recursos públicos.   

A relação da prefeitura com a sociedade, organizações de representação e 

poder legislativo será conduzida com base em transparência, 

compartilhamento de responsabilidades e diálogo assertivo para encontrar 

a melhores soluções para os problemas do município, valorizando a 

cidadania e o protagonismo do cidadão na condução dos destinos da 

cidade.  

 

 

 

  



III. Agência Municipal de Desenvolvimento  
 

A proposta de implantar um 

PROGRAMA INTEGRADO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 

compatível com as demandas do 

município de Cruz das Almas, cujas 

intervenções envolvem ações para o 

resolver os  problemas estruturais da 

cidade, geração de emprego e renda, 

e políticas de incentivo para atração e viabilização de atividades 

econômicas, demandará volume significativo de recursos financeiros, cuja 

disponibilidade, na atual realidade brasileira, é limitada e exigirá ações 

criativas e inovadoras.   

Nossa proposta será criar  um  escritório de projetos, aqui denominado de  

AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOVLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL, focada 

na missão de elaboração de propostas e projetos para captação dos 

recursos disponíveis e sub aproveitados  nos grandes programas do 

Governo Federal, nos Ministérios, nos Fundos Constitucionais, Agências de 

Desenvolvimento, Editais Temáticos e Emendas Parlamentares, que vão 

transformar o município de Cruz das Almas.   

A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOVLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL será 

uma unidade administrativa formada por um grupo pequeno de pessoas, 

com formação e capacidade técnica reconhecidas, cuja atuação será 

permanente, no sentido de identificar demandas e oportunidades, elaborar 

os projetos e apresentá-los para a captação dos recursos viabilizando a 

concretização das propostas de transformação da cidade. A prefeitura vai 

se antecipar as oportunidades de captação e pela primeira vez na história 

Cruz das Almas terá um estoque de projetos previamente elaborados para 

serem apresentados em qualquer tempo e oportunidade de captação que 

venha a surgir.  

  



IV. Eixos de Ação 

Eixo 01:  Cruz das Almas digital 

 

Desenvolvimento de estudos e 

projetos para implantação de 

tecnologia de informação e 

sistemas integrados de 

administração na gestão pública 

com o objetivo de otimizar 

recursos, melhorar a 

arrecadação, oferecer serviços 

digitais para o cidadão, gerenciar obras públicas e reduzir custos 

operacionais, qualificando os gastos públicos no município.  

✓ Universalização do acesso a comunicação e inclusão digital via 

implantação de um projeto de Wi-Fi pública, propiciando ao cidadão 

uma rede de internet gratuita, de qualidade e com segurança, para 

navegação web em espaços públicos e facilitar o acesso aos serviços 

e ações da Prefeitura Municipal. 

✓ Implantação de sistemas de informações gerenciais, objetivando 

melhorar o gerenciamento dos processos em todos os órgãos 

públicos municipais, com foco em resultados e redução de gastos. 

✓ Implantação do Programa Municipal de Inovação e Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

 

 

 

  



Eixo 02:   Saúde  
  

Gestão racional e ampliação da 

capacidade de atendimento 

médico ambulatorial e de 

urgência no âmbito do município 

objetivando ampliar e qualificar 

o acesso humanizado e integral 

aos usuários urbanos e rurais em 

situação de urgência nos serviços 

de saúde, de forma ágil e oportuna, trazendo para a sociedade, de forma 

efetiva, o entendimento da importância da vigilância em saúde;  mapear 

de forma inteligente e sistemática a situação do quadro epidemiológico 

no contexto saúde-doença para criação de estratégias eficazes, como 

também executar um programa de educação permanente em saúde e 

alimentação para a sociedade. 

✓ Revitalização e apoio a recuperação da função social da Santa Casa 

de Misericórdia via desenvolvimento de ações de modernização da 

capacidade de atendimento a pacientes de média e alta 

complexidade do Sistema Único de Saúde. 

✓ Transformação do PSF da Pumba em PA com o objetivo de equilibrar 

o fluxo de atendimento na UPA e oferecer opções de atendimento 

mais efetivo para urgências na zona rural.  

✓ Descentralização dos serviços de saúde, levando as principais 

especialidades medicas oferecidas no ambulatório municipal, para a 

zona rural. 

✓ Reabertura do hospital municipal (IPER), com atendimento de média 

e alta complexidade, reabilitando o extinto serviço de UTI. 

✓ Reforma e ampliação da UPA para garantir o bem-estar, conforto e 

segurança dos pacientes, e atendimento às normas orientadas pelo 

Ministério da Saúde. 

✓ Implantação do Programa Municipal de Atenção Básica da Mulher, 

com instalação da Unidade Básica de Saúde da Mulher. 



✓ Mapear o quadro epidemiológico no contexto saúde-doença 

especialmente as doenças crônicas não transmissíveis a fim de criar 

estratégias para diminuição de incidência e controle de prevalência 

no município. 

✓ Requalificar a vigilância sanitária do município com o intuito de 

aproximar a população do entendimento que a vigilância sanitária 

tem o papel preventivo de riscos à saúde da população. 

✓ Promover ações voltadas à população de forma rotineira, com o 

intuito de promover educação em saúde, educação em alimentação 

e nutrição e a assistência básica em saúde em parceria público-

privada (laboratórios, faculdades e cursos técnicos). 

 

  



Eixo 03:   Educação 

 

Diagnóstico, planejamento e 

desenvolvimento de ações para 

recuperar e promover a 

modernização tecnológica e 

pedagógica da educação pré-

escolar e fundamental no 

município, garantindo igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola,  participação de pais,  liberdade de aprendizado e 

ensino, com princípios de inclusão de discentes, gestão democrática  e 

valorização dos profissionais da educação com piso profissional, planos de 

carreira e capacitação.  

✓ Criação do Programa Municipal de Educação Inclusiva. 

✓ Implantação da matrícula digital com universalização da oferta de 

matrícula para a população com idade entre 06 (seis) a 14 (quatorze) 

anos no ensino fundamental. 

✓ Redução do elevado índice de analfabetismo via valorização do EJA 

com propostas pedagógicas inovadoras, redução da evasão e 

aumento das taxas de conclusão. 

✓ Criação do Programa Municipal de Formação Complementar via 

oferta de cursos presenciais e remotos de formação técnica, 

empreendedora e de ofícios.  

✓ Modernização do currículo e implantação da formação 

empreendedora nas escolas rurais e urbanas. 



✓ Implantação de cursos de qualificação, capacitação e reciclagem 

profissional para os docentes. 

✓ Criação de um comitê preventivo à saúde mental do corpo docente, 

discente e administrativo de toda a secretaria municipal de 

educação. 

✓ Criação de plataforma digital com aulas gravadas e disponíveis para 

os alunos que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM, com plantões de professores para sanar duvidas recorrentes; 

tendo como possibilidade uma parceria com as Instituições de Ensino 

Superior da região com a disponibilização dos alunos para geração de 

conteúdo. 

✓ Fomentar a iniciação científica dos alunos no ensino médio por 

intermédio das Instituições de Ensino Superior. 

✓ Ampliação e aperfeiçoamento do sistema de transporte escolar 

diurno, regular e gratuito para o território do Recôncavo, para 

atendimento a estudantes universitários que estudam fora do 

município. 

✓ Cumprimento e efetivação da Lei 2431/2015 que determina 

implantação do serviço de creche ininterrupta (12 meses) para mães 

que tenham necessidade de trabalhar. 

✓ Fornecimento gratuito do fardamento e acessórios para os alunos 

matriculados nas creches municipais. 

✓ Organização, controle e melhoria do serviço municipal de merenda 

escolar. 

✓ Criação de curso de preparação de estudantes de nível médio para 

participação nos exames seletivos de ingresso no ensino superior 

com maior chance de sucesso.  



Eixo 04:   Agricultura 

 

 Promover o desenvolvimento 

rural sustentável, melhoria do 

padrão, tecnológico, 

diversificação e integração  

produtiva, regularização 

ambiental, capacitação de 

agricultores e assistência 

técnica e extensão rural continuada (PROATER) e parcerias com 

instituições de ensino (UFRB), pesquisa (EMBRAPA), fomento (BNB) e 

desenvolvimento gerencial (SEBRAE), visando aumentar a participação da 

agricultura no PIB municipal e  fomentar a organização dos produtores. 

✓ Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola  

✓ Programa de Assistência Técnica Rural Municipal (PROATER), com 

base no modelo de agente comunitário rural e acompanhamento 

permanente das atividades no campo. 

✓ Criação do Programa Municipal de Residência Agrícola com o 

objetivo de integrar a capacidade técnica da UFRB no processo de 

modernização da agricultura municipal, possibilitando a participação 

de estudantes nas ações de assistência técnica e transferência de 

tecnologia. 

✓ Criação do Programa Municipal de Transferência de Tecnologia e 

diversificação produtiva com o objetivo de apoiar a Embrapa no 

processo de modernização da agricultura municipal. 



✓ Recuperação de 100% das estradas vicinais, para facilitar o 

escoamento das mercadorias produzidas. 

✓  Apoio as organizações de produtores orgânicos para obtenção da 

certificação. 

✓ Fomento a implantação de Agroindústrias, Associações e 

Cooperativas Agrícolas. 

✓ Criação de um Centro de Zoonoses, a fim combater e prevenir o 

descontrole epidemiológico e a disseminação de doenças 

infectocontagiosas transmitidas pelos animais, envolvendo parcerias 

com as associações de proteção da causa animal. 
✓ Fortalecimento e ampliação da ExpoFlores, via implantação de um 

espaço de exposição permanente dos itens comercializados durante 

a feira. 
✓ Criação do Mercado do Produtor Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eixo 05:   Infraestrutura 

 

Cuidar da infraestrutura urbana 

e rural, manter estradas 

vicinais, controlar inundações, 

pavimentar e requalificar ruas e 

avenidas, organizar   o trânsito, 

desenvolver ações voltadas à 

fluidez urbana, transporte, 

mobilidade, saneamento e 

desenvolvimento industrial.  

 

✓ Implantação do Programa Municipal de Mobilidade Urbana via 

reestruturação das vias urbanas do município, redefinição das áreas 

de estacionamento. 

✓ Programa Municipal de Pavimentação Urbana e padronização de 

calçadas com implantação de pista tátil e valorização do pedestre e 

otimização do uso da usina de asfalto.  

✓ Requalificação das avenidas e eixos viários estratégicos, 

especialmente as avenidas Alberto Passos e Getúlio Vargas e Rua 

Chrisógno Fernandes, Prof.  Mata Pereira e Amado Queiroz.  

✓ Controle de alagamentos e implantação de drenagem pluvial nas 

zonas de fragilidade.  

✓ Investimento em projetos de habitação social, em parceria de 

público-privada. 

✓ Instalação da engenharia pública em articulação com o CREA – BA 

para melhoria da qualidade das moradias populares. 

✓ Organização do transporte alternativo e construção do terminal de 

transbordo e apoio ao passageiro, aos taxistas, mototaxistas, 

motoristas de vans e assemelhados.  

  



Eixo 06:   Geração de emprego e renda 
 

Fomentar atividades 

econômicas, instituir marcos 

legais de incentivo e atração de 

empresas industriais, 

agroindustriais e do setor de 

serviços, apoio aos micro 

empreendedores individuais 

artesanais locais,  formação e 

qualificação de mão obra técnica e fomento ao empreendedorismo local 

e economia solidária, ações para o estímulo a diversificação e 

fortalecimento do setor comercial do município, articulação com a 

Câmara de Diretores Lojistas para modernização e desenvolvimento do 

comércio. 

✓ Criação do Plano Municipal de Estímulo a Geração de Emprego e 

Renda. 

✓ Desenvolvimento de ações de formação complementar para 

empregadores e empregados nas atividades econômicas do 

município.  

✓ Apoio as ações de mobilização e incentivo ao aquecimento das 

vendas no comercio. 

✓ Reorganização e qualificação do distrito industrial municipal. 

✓ Incentivo ao empreendedorismo e agregação de valor aos produtos 

na agricultura familiar. 

✓ Apoio e facilitação para ações empreendedoras de micro 

empreendedores individuais e ambulantes. 

✓ Captação e apoio a eventos e atividades vinculadas ao turismo de 

negócios, eventos científicos, esportivos e culturais e artísticos. 

✓ Fomentar o vínculo e possibilidades de incentivos de qualquer 

gênero (divulgação, publicidade, feiras...) com os 

microempreendedores individuais de produção artesanal (cervejas, 

doces, comidas...) por terem se tornado uma parcela notável e em 

crescimento no município.   



Eixo 07:   Assistência social e cidadania 
 

Desenvolver ações de proteção 

social, promoção da cidadania, 

combate à pobreza e todas as 

formas de discriminação para 

eliminação e/ou minimização de 

riscos e vulnerabilidades sociais, 

visando reduzir as desigualdades 

sociais no âmbito do município 

através da aplicação dos 

princípios da Lei  Orgânica de Assistência Social, do Sistema Único da 

Assistência Social e seus marcos normativos, através da oferta de serviços, 

programas e benefícios. Garantir a proteção social aos cidadãos, as 

famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio 

de serviços, benefícios, programas e projetos. 

 

✓ Planejar a execução da política pública municipal de assistência 

social, desenvolvendo ações que visem a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência, à mulher e à velhice e a 

promoção da integração ao mercado de trabalho. 

✓ Fortalecer os programas, serviços e benefícios sociais existentes no 

município que promovam a diminuição das vulnerabilidades e riscos 

sociais e elevação da qualidade de vida dos indivíduos e suas famílias, 

bem como o fortalecimento de vínculos familiares e sociais e gozo de 

sua cidadania. 

✓ Propor aos Governos, Federal e Estadual, convênios e/ou projetos 

para o desenvolvimento de programas sociais consubstanciados no 

Plano Municipal de Assistência Social e na Lei Orgânica da Assistência 

Social.  

✓ Firmar parcerias com instituições do Sistema “S” para 

desenvolvimento, capacitação e qualificação de mão de obra 

especializada para o mercado de trabalho que objetive o aumento de 

renda, bem como inserção no mercado de trabalho, atendendo as 

demandas e lacunas existentes. 



✓ Promover capacitação continuada para servidores do SUAS e 

conselheiros municipais voltados para esta política pública. 

✓ Criar a Casa de Acolhimento para pessoas em situação de risco e 

vulnerabilidades sociais. 

✓ Implantar o Programa Municipal de Combate à Pobreza e a Fome. 

✓ Reativação do programa Bolsa Família Municipal para as famílias e ou 

indivíduos não contemplados com o programa federal. 

  

  



Eixo 08:   Cultura e arte 

 

Recuperação e reestruturação  

da Secretaria de Cultura e criação 

do sistema de formação, 

articulação, informação e gestão 

de políticas de artes e cultura no 

município. 

 

 

✓ Valorização e inclusão dos artistas locais em atividades e eventos 

financiados com recurso públicos do município.  

✓ Implantação do Plano Municipal de Cultura e Arte e estabelecimento 

do Calendário Municipal de Atividades Culturais, Artísticas e 

Gastronômicas;. 

✓ Valorização e aproveitamento do patrimônio histórico e cultural do 

município. 

✓ Recuperação e requalificação da antiga estação ferroviária na 

avenida Getúlio Vargas, transformando-a numa galeria de exposição 

do artesanato, arquivo público, ações culturais e divulgação de êxito 

esportivo, cultural e artístico do município.  

✓ Apoio e revitalização da casa da cultura Galeno D’Avelírio visando 

ampliar e diversificar sua ação cultural. 

✓ Fomento ao desenvolvimento de talentos e formação em técnicas 

artísticas e culturais. 

  



Eixo 09:   Mobilidade urbana 

 

Organizar, ordenar e racionalizar 

o trânsito para fluxo e 

estacionamento, horários e locais 

de carga e descargas, sinalização 

horizontal e vertical de vias 

urbanas e rurais, mobilidade e 

acessibilidade.  

 

 

✓ Construção da estação de transbordo, organização e disciplinamento 

do serviço de transporte alternativo de passageiros. 

✓ Facilitação para uso da bicicleta como meio de deslocamento urbano, 

com bicicletário e pontos de apoio. 

✓ Organização do transporte interbairros e entre localidades da zona 

rural. 

✓ Ordenamento do estacionamento de veículos no centro urbano da 

cidade. 

✓ Construção de abrigos e qualificação dos pontos para mototáxis, 

ônibus de passageiros e escolares, com o objetivo de oferecer 

conforto aos prestadores de serviço, passageiros e estudantes. 

 

  



Eixo 10:   Esporte e lazer 

 

Organizar as atividades 

esportivas e valorizar as 

dimensões do esporte na 

promoção da integração social e 

da cidadania, do rendimento 

atlético e  melhoria da qualidade 

de vida dos munícipes, resgate  e 

valorização de ex-atletas e 

oferta de  condições para compartilhamento de suas experiências em 

atividades esportiva na zona urbana e rural. Incentivo a organização de 

atividades multiesportivas e recreativas  de integração comunitária  e 

diversificação de atividades de físicas e de lazer.   

 

 

✓ Inclusão de “pessoas com deficiência” – PcD, em práticas esportivas 

e atividades físicas. 

✓ Implantação do Plano Municipal de Esporte e Lazer. 

✓ Organização e criação do Calendário Municipal de Atividades 

Esportivas no meio urbano e rural. 

✓ Inclusão do município nos calendários esportivos estadual das 

diversas modalidades. 

✓ Recuperação e transformação do estádio municipal Carmelito 

Barbosa Alves em arena multiuso, com infraestrutura de 

acessibilidade, iluminação, estacionamento, segurança, para 

atendimento das demandas por atividades esportivas, culturais e 

artísticas, públicas e privadas. 

✓ Valorização e revitalização das praças esportivas para o 

desenvolvimento de atividades esportivas, culturais e artísticas. 

✓ Apoio e incentivo a prática esportiva de rendimento, 

reconhecimento e valorização dos atletas de alto rendimento do 

município em todos os tipos de esporte. 



✓ Desenvolvimento de ações e projetos para inclusão esportiva de 

pessoas na terceira idade. 

✓ Apoio, valorização e incentivo a prática do ciclismo. 

  



Eixo 11:   Urbanismo e meio ambiente  

 

Requalificar, atualizar e 

modernizar o desenho urbano da 

cidade, resgatando as funções 

ambientais, urbanísticas e de 

convívio social de áreas 

atualmente abandonadas e 

desprovidas da atenção do poder 

público quanto ao seu potencial 

de melhoria da qualidade vida do cidadão cruzalmense.  Educação 

ambiental de massa, arborização urbana e parques verdes, criação de 

locais próprios para a realização de eventos artísticos e culturais, feiras, 

convenções, reuniões, recreação, atividades culturais, artísticas e 

sensoriais. Ações ambientais para recuperação de nascentes e proteção 

ambiental.   

✓ Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU de 

Cruz das Almas. 

✓ Recuperação e requalificação da arborização urbana da cidade, com 

utilização de conceitos atualizados de arborização e paisagismo, com 

plantas adequadas e próprias para o ambiente urbano. 

✓ Criação dos parques urbanos nas áreas da Mata da Cazuzinha e do 

Clube Laranjeiras, para qualificação da vida urbana.  MATA DA 

CAZUZINHA: transformar no Jardim Botânico de Cruz das Almas, com 

atividades socioambientais, educativas e de visitação. CLUBE 

LARANJEIRAS: parque urbano integrado com o Centro Cultural e de 

Eventos da cidade de Cruz das Almas para o desenvolvimento de 

atividades culturais, artísticas, exposições, congressos e similares.  

✓ Criação do Programa Municipal de Coleta Seletiva, reciclagem e 

reutilização de resíduos sólidos,  

✓ Elaboração do Projeto Rio Capivari, visando a recuperação e 

conservação da mata ciliar, drenagem da calha e implantação de 

processos de despoluição do rio, que se encontra em avançado 

estado de degradação.  



Eixo 12:   Serviços públicos 

 

Recuperação, reorganização e 

racionalização dos serviços de 

limpeza urbana, 

disponibilização de resíduos 

sólidos (entulhos), coleta 

seletiva, iluminação pública, 

manutenção de estradas, 

parques, praças e demais 

serviços de manutenção da 

cidade.  

✓ Fomentar e desenvolver políticas de defesa e controle animal. 

Castração (castra móvel), adoção responsável e guarda temporária 

de animais soltos em vias públicas aplicando a legislação nacional 

vigente (lei 9605/98). 

✓ Estabelecer parceria com a unidade do CETAS (Centro de Triagem de 

Animais Silvestres do IBAMA em Cruz das Almas.   

✓ Reativação e modernização tecnológica do Programa Limpa Tudo. 

✓ Instituição do Programa Municipal de Coleta Seletiva.   

✓ Modernização da iluminação pública, com a substituição de 

lâmpadas metálicas e vapor de sódio por iluminação de led. 

✓ Aperfeiçoamento da aplicação da Lei do Silêncio. 

✓  Reorganização e padronização das barracas da feira livre e 

implantação de ações de higienização e sanitização completa dos 

mercados municipais. 

✓ Modernização do sistema de sepultamento e tratamento 

paisagístico, sinalização e organização dos cemitérios municipais. 

✓ Recuperação da garagem municipal e construção da central de apoio 

ao gari. 

 

  



Eixo 13:   Segurança pública 

 

 Proteger o cidadão e o 

patrimônio público, manter a 

ordem social, disponibilizar 

apoio para situações de 

emergência e organização do 

trânsito. 

                                                             

 

✓ Reestruturação da Guarda Municipal, instituindo a Guarda Civil 

Municipal e oferta de capacitação, qualificação e equipamentos 

necessários ao desempenho de suas funções institucionais.  

✓ Implantação de um sistema de videomonitoramento de imagens 

como ação de prevenção e segurança em espaços e prédios públicos. 

✓ Criar e Fortalecer e apoiar o Conselho Municipal de Segurança 

Pública. 

✓ Buscar a junto ao governo do estado a criação da polícia montada do 

recôncavo na 27ª CIPM, atendendo ao nosso município e a todo o 

recôncavo, fortalecendo o papel de liderança e protagonismo do 

nosso município.  

✓ Instalação de câmeras de segurança nos principais pontos de entrada 

e saída da cidade. 

✓ Elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública. 

✓ Criação de grupos virtuais de segurança nos bairros com 

disponibilização de imagens de segurança de casas e empresas e 

participação da Polícia Militar para um pronto atendimento de 

ocorrências. 

  



14. Políticas especiais 

 

Promover e fortalecer as políticas públicas 

de valorização de gênero, combate a 

preconceitos, as discriminações, as 

desigualdades e a violência contra as 

mulheres, jovens e crianças, garantir 

diretos e valorizar as identidades.   

 

 

 

✓ Implantar o Programa Municipal de Valorização da Identidade Racial, 

Cultural e Religiosa.  

✓ Acolhimento e apoio a fixação dos alunos das Instituições de Ensino 

Superior que são participantes de comunidades tradicionais.  

✓ Implantação do Programa Municipal de Atenção Básica da Mulher. 

✓ Criação da Escola de Arte e Cultura Social com fins de desenvolver 

potencialidades de crianças, adolescentes e adultos  através da 

oferta de cursos nos diversos segmentos artísticos (música, canto, 

coral, dança, instrumentos musicais, teatro, desenho) que elevem a 

estima do indivíduo, afaste-os da ociosidade e do risco de 

envolvimento com drogas e toda sua complexidade. 

 


