
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tá na hora de mudar! Tá na hora de reconstruir Porto 
Seguro. 
E mudança de verdade se faz com novas ideias, inteligência 
e gestão estratégica. 
Porto Seguro merece muito mais e só precisa de uma 
gestão comprometida com a população. 
Vamos juntos fazer parte desta mudança da cidade que 
tanto amamos e escolhemos para trabalhar e viver com 
nossa família. 
Tenho certeza que com minha experiência como 
administrador e a competência de Inahani, vamos fazer a 
melhor gestão desta cidade e escrever uma nova história 
para Porto Seguro. 
Acredite no novo, acredite na mudança e vamos juntos 
transformar Porto Seguro. 
Luigi. 

 
 



INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Governo Participativo é inovador em Porto Seguro, pois nenhum 

candidato, em toda a história política do município, realizou o seu planejamento de 

gestão de acordo com os anseios reais da população. Nele, constam as principais 

propostas do candidato Luigi Rotunno, da coligação “Porto Seguro Pode Muito Mais” 

composta pelos partidos PSDB e Cidadania, bem como a opinião dos mais de 50.000 

cidadãos que participaram de reuniões presenciais, online e entrevistas voluntárias. 

As propostas aqui apresentadas fazem parte do planejamento da administração 

municipal de Porto Seguro para o período de 2021 a 2024. 

O conteúdo programático deste documento foi desenvolvido a partir da 

experiência de Luigi enquanto cidadão apaixonado por Porto Seguro, pai de família 

e empresário, levando em consideração as contribuições de milhares de moradores  

que opinaram através da pesquisa de rua, das transmissões ao vivo em redes sociais 

(lives no Instagram) e preencheram o formulário da plataforma digital do candidato 

no sítio https://luigirotunno.com.br/plano-de-governo/. 

Objetivando a apresentação de políticas públicas que contemplem o 

desenvolvimento social, considerando a todos os setores, unindo ideias inovadoras 

e mantendo como eixo central a articulação interinstitucional, iremos buscar 

parcerias com instituições públicas e privadas, incentivar o empreendedorismo 

social, desenvolver a economia compartilhada e implementar um novo Modelo de 

Gestão na administração municipal de Porto Seguro, propondo e executando 

projetos que atendam as principais necessidades da população e garanta dignidade 

ao cidadão. 

Através da pesquisa de opinião nos bairros, foi identificado que a maior parte 

dos moradores da cidade apontam a saúde como área mais precária, seguida por 

educação, emprego e renda, o que direciona um número elevado de projetos 

estruturantes em serviços que são essenciais para o cidadão e, hoje, encontram-se 

em situação crítica. As demais áreas, possuem propostas relacionadas às 

peculiaridades do município, tais como infraestrutura que requer condições 

especiais devido as áreas de preservação ambiental, determinações do IPHAN e 

outros órgãos que visam a conservação de nosso patrimônio cultural, artístico, 

https://luigirotunno.com.br/plano-de-governo/


histórico e natural; o turismo que é uma das principais fontes de renda do município 

também recebe destaque, visto a necessidade extrema de organização e 

qualificação do destino turístico; entre outras que se fazem indispensáveis. 

Considerando a importante presença de comunidades indígenas em nosso 

território, algumas propostas específicas foram inseridas no decorrer do documento 

com as devidas particularidades a que são trados os assuntos no âmbito nacional, 

estadual e municipal.  

A consolidação dos direitos de cidadania e dos direitos associados à qualidade 

de vida dos Povos Indígenas pressupõe o reconhecimento de sua autonomia 

organizacional e a valorização de suas especificidades sócio-culturais.  

A proposta de inserir no plano de governo a participação ativa das Aldeias 

Pataxós é a demonstração do respeito às diversas coletividades existentes em nosso 

Município. Essa proposta visa possibilitar a ampliação nas discussões a respeito de 

temas que impactam diretamente na realidade das comunidades indígenas, como a 

implementação de políticas de etnodesenvolvimento, políticas voltadas à educação, 

à saúde, ao trabalho, ao lazer, entre outros. 

Reiterando sempre o compromisso com as ações de sustentabilidade 

comunitária, com o devido respeito ao meio ambiente, à preservação aos valores 

históricos e a identidade cultural do Povo Pataxó. 

 

 

 

PROPOSTAS DE GOVERNO 

 

SAÚDE 

 

Hospital Litoral Sul 

Um hospital com atendimento para urgência e emergência que acolha Arraial d'Ajuda, 

Trancoso, Caraíva, Barra Velha e toda a região sul do município, para garantir rápido 

atendimento e ajude a desafogar o hospital de referência (HLEM).  

 

 



Hospital da Mulher 

Centro de atendimento médico e hospitalar especializado na saúde física e mental da 

mulher. Com maternidade, aparelhagem e profissionais capacitados para garantir 

atendimento humanizado, levando em consideração as peculiaridades no atendimento 

da mulher. 

 

App + Saúde 

Um Aplicativo onde o cidadão poderá buscar informações das unidades de saúde do 

município, marcar consultas e exames, acompanhar resultados, tirar dúvidas, dar 

sugestões, fazer denúncias e reclamações com o objetivo de agilizar e qualificar o 

atendimento. 

 

Disk Saúde e Fila Zero na Saúde 

Reorganização dos horários de atendimento, ampliação das equipes e instalações, 

otimização do tempo com implantação de sistemas tecnológicos e parcerias público-

privadas onde haja convênios com hospitais particulares para atendimento pelo SUS.  

 

Centro Especializado em Deficiência Física 

Clínica com profissionais especializados em diagnosticar e tratar deficiências físicas com 

reabilitação motora, visual, auditiva e mental. O espaço deve contar, também, com 

profissionais e material de orientação às mães, professores e servidores públicos. 

 

Equipe de Saúde Itinerante 

Equipes Itinerantes para o atendimento em domicílio das pessoas com deficiência, 

descentralizando o atendimento da saúde mental, nutrição e fisioterapia, garantindo 

mais conforto para os pacientes e a frequência dos procedimentos e tratamento. 

 

Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos 

Apoiar ONGs e criar ambientes de atendimento com profissionais especializados no 

auxílio ao tratamento de dependentes químicos. O centro de reabilitação objetiva, 

também, encaminhar e recolocar profissionais ao mercado, realizar oficinas de 

artesanato e outras atividades. 



Kits de Higiene Bucal 

Distribuição de kits de higiene bucal nas escolas municipais e fornecer profissionais para 

visitas às escolas levando material de informação, orientações presenciais e dinâmicas 

recreativas para trabalhar a conscientização das crianças sobre a importância do 

assunto. 

 

Atendimento Odontológico Público e Gratuito 

Rever quantidade de profissionais em atuação e ampliar os postos de atendimento de 

maneira a atender a mais regiões do município. 

 

Ampliar Equipes de Especialidades Médicas 

Inúmeros atendimentos deixam de ser realizados no município pela falta de 

profissionais especialistas das áreas e adequação de unidades. Serviços como 

hemodiálise, radioterapia, quimioterapia entre outras complexidades. 

 

Ampliar, Qualificar e Valorizar os Servidores 

Cursos de reciclagem, treinamentos, valorização por capacitações, progressões, 

incentivos a estudos, implementação de tecnologias, revisão de planos de cargos e 

salários fazem parte de um programa que visa motivar os servidores públicos do 

município, qualificar e agilizar o atendimento ao cidadão na saúde e em todos os setores 

do município.  

 

Quantitativo e Estrutura 

Ampliar equipes que estão desfalcadas de servidores e reformar a estrutura física das 

instalações; rever quantidade e estado da frota de ambulâncias do município para 

aquisição ou reforma de veículos. 

 

Ambulâncias nas Aldeias Indígenas e Zona Rural 

Os territórios indígenas mais afastados, bem como áreas rurais mais distantes, precisam 

ter uma ambulância por perto para a locomoção imediata de pacientes às unidades de 

pronto socorro. 

 



SAÚDE INDÍGENA 

Manter e fortalecer parcerias entre SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) e 

Município através da Gerência de Saúde Indígena, com objetivo de articular e promover 

políticas de atenção básica, de média e alta complexidade.  

 

Ampliar os vínculos entre o sistema municipal e estadual de saúde no intuito de 

promover qualidade no serviço de acolhimento e atendimento. 

 

Criação de mecanismos de celeridade nas marcações de consultas com especialistas. 

 

Ampliação de recursos humanos, com base em nucleamento, no atendimento de 

regulação e assistência em condições de alta complexidade.  

 

Promoção de ações de prevenção e orientações de saúde. 

 

Construir, adaptar ou reformar, espaços físicos adaptados para realização de consultas 

médicas em atendimento humanizado. 

 

Possibilitar maior articulação da rede de atenção à saúde, bem como, de ações 

intersetoriais voltadas para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida das 

populações indígena. 

 

Reconhecimento das especificidades étnicas e culturais com base na Lei nº 9.836, a Lei 

Orgânica da Saúde. 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

Mais Creches 

Ampliar as vagas para a educação infantil e melhorar a estrutura das creches existentes. 

É preciso, também, oferecer o devido apoio pedagógico aos professores, para que o 



sistema educacional do município garanta qualidade desde o início da experiência 

escolar da criança. 

 

Cursos Técnicos 

Cursos gratuitos, que irão oferecer aprendizado técnico aos alunos da 2ª fase do ensino 

fundamental (6º ao 9º ano), assim como para alunos que estejam cursando o nível 

médio. Os alunos frequentes na escola poderão se qualificar profissionalmente, desde a 

educação básica.  

 

Biblioteca Digital 

Ambiente tecnológico, com dispositivos eletrônicos para acesso a livros, filmes e demais 

materiais didáticos e paradidáticos que possam apoiar no processo de ensino-

aprendizagem e em momentos de lazer cultural. É a inovação fazendo parte da educação 

em Porto Seguro. 

 

Educação Inclusiva 

A inclusão deve acontecer beneficiando a todos os envolvidos no processo. Os 

profissionais precisam de apoio pedagógico e capacitação para trabalhar com alunos 

com deficiência física, as escolas devem ter acessibilidade, os alunos e familiares 

orientação com especialistas. 

 

Educação Ambiental 

Programas de inserção de novos hábitos nas escolas e nos prédios públicos de maneira 

geral, sobre a separação e reutilização do lixo, cooperando com a limpeza pública e 

levando os resíduos para os locais de reaproveitamento. 

 

Informática Básica e Avançada 

Com aulas de informática no contraturno, garantindo a democratização de tecnologias 

e iniciando a construção curricular profissional, os alunos de ensino fundamental já 

teriam cursos de informática básica e avançada antes de irem para o nível médio. 

 

 



Cursos de Idiomas 

Uma cidade com o potencial turístico como Porto Seguro e tão grande quantidade de 

leitos, aulas de Inglês e Espanhol devem fazer parte do currículo escolar desde as séries 

iniciais do ensino fundamental. A implantação de cursos de idiomas públicos e gratuitos 

oferecidos pelo município em regiões distintas da cidade deve atender jovens que 

buscam o primeiro emprego e profissionais que buscam recolocação no mercado de 

trabalho. 

 

Inclusão Digital nas Escolas 

Wi-Fi Gratuita nas escolas do município, material digital e ambiente virtual para aulas à 

distância, realização de atividades orientadas e vídeo aulas. 

 

Implantação de Cursos Vocacionais 

Curso público e gratuito para jovens de todo o município que precisam de orientação e 

direcionamento consciente para escolha profissional e acadêmica.  

 

Implantação de Cursos Técnicos 

Cursos direcionados aos perfis profissionais que as empresas têm maior necessidade, 

onde colaboradores das próprias empresas poderiam gerir algumas disciplinas, 

utilizando suas experiências em formação de novos profissionais. 

 

Cursos, Orientação e Apoio a Professores que têm Alunos com Deficiência 

Os profissionais da educação devem receber o devido preparo para ofertarem um 

atendimento verdadeiramente inclusivo. Isso requer capacitações específicas, 

adaptação de estrutura física, materiais pedagógicos, tecnologia e acessibilidade em 

todos os meios. 

 

Psicólogo nas Escolas 

Garantia de cumprimento da Lei Federal 13.935/19 para a presença de psicólogos nas 

escolhas do município, para acompanhamento de alunos com dificuldades de 

aprendizado, dificuldade de convívio social, problemas familiares, entre outros assuntos 



que podem acarretar evasão escolar e déficit de aprendizado pertinentes a atuação do 

profissional. 

 

Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 

Fortalecer a presença de atividades esportivas nas escolas e praças públicas, 

construindo, reformando e adequando quadras poliesportivas em todo o município. 

 

Garantia de Transporte Escolar 

Rever a situação dos ônibus escolares que transportam as crianças, reformar e/ou 

adquirir frota garantindo conforto e segurança aos estudantes. 

 

Inclusão de Pescados na Merenda Escolar 

São inúmeros os benefícios nutricionais e muitos municípios ainda sentem dificuldade 

de trabalhar alimentos compostos de pescados. 

 

Cumprimento do Piso Salarial 

Garantir o cumprimento do piso salarial nacional para os professores, revisando o plano 

de cargos e salários dos servidores da educação do município. 

 

Educação Indígena 

Valorizar os aspectos interculturais, específicos, comunitários e diferenciados de cada 

escola/comunidade, dando ênfase ao bilinguismo quanto no uso próprio da língua 

materna, em conformidade as diretrizes nacionais da educação, Lei nº 9394, de 20 de 

Dezembro de 1996. 

 

Construção, ampliação e reformas de escolas indígenas. 

 

Instalação de espaços esportivos vinculados às escolas. 

 

Inserção de salas de apoio em atenção à educação especial e educação inclusiva, 

obedecendo às respectivas demandas. 

 



Incentivar e impulsionar as ações em eventos escolares voltados para estudantes, como 

jogos esportivos e intercâmbios demandados em razão aos aspectos pluriculturais, 

predominante entre os povos. 

 

Ofertar formação e qualificação pessoal e profissional aos estudantes a partir do 8º 

(oitavo ano) ano, como também à aqueles condicionados a defasagem idade/série. Com 

implantação e oferta de Cursos Técnicos, Informática básica e avançada, Cursos de 

Idiomas e Cursos Vocacionais. 

 

Garantia da permanência da municipalização e assistência à modalidade de ensino 

médio já existente e em funcionamento. Partindo da premissa de distanciamento entre 

a comunidade e escola regular ofertante do segmento. 

   

Garantia de Transporte Escolar 

Rever a situação dos ônibus escolares que transportam as crianças reformar e/ou 

adquirir frota garantindo conforto e segurança aos estudantes. 

 

Capacitar profissionais da educação escolar indígena por meio de eventos pedagógicos 

bem como jornadas pedagógicas, seminário, conferências, oficinas e outros. 

 

Efetivar cursos de formação continuada para os diversos segmentos da educação escolar 

indígena.  

 Apoiar as ações advindas Instituições de Ensino Superior dentre outros órgãos das 

esferas nacionais e estaduais de educação, diretamente relacionadas à formação de 

educadores. 

 

Valorização do servidor com implantação de serviço de atendimento e acolhimento aos 

profissionais da educação.  

 

 

 

 



EMPREGO E RENDA 

 

1º Emprego 

Um programa de incentivo às empresas para oportunizarem o primeiro emprego ou 

estágio a profissionais que estão iniciando sua carreira. O programa inclui treinamentos, 

cursos técnicos para o trabalhador e incentivos fiscais para as empresas que participam 

do projeto. 

 

Empreendedorismo Jovem 

Oferecer consultoria e assessoria aos jovens que desejam empreender, de forma a 

orientar e apoiar a implantação de novos empreendimentos no município contribuindo 

com os trabalhos de Sebrae e Senac na importante tarefa de ampliar as oportunidades 

de trabalho e qualificar o jovem empreendedor. 

 

Programa Renda+ 

Cursos rápidos para mulheres que precisam ficar parte do tempo em casa.  A capacitação 

em artesanato, biojoias, ecogastronomia, customização de objetos e outros cursos 

práticos serão fundamentais para conciliar atividades e desenvolver uma renda extra. 

  

Cooperativas de Recicláveis 

Criação de Cooperativas de separação e comercialização dos resíduos. 

Hoje, tudo o que sobra é resíduo e pode ser aproveitado de alguma forma. Seja por meio 

da compostagem e da reciclagem físico-químico, ou biológica. Reaproveitamento de 

resíduo é lucrativo, gera empregos, atrai indústrias e dá um destino para o que 

chamamos de “lixo”.  

 

Incentivos a Implantação de Indústrias Sustentáveis 

Incentivos fiscais e criação de Polo Industrial Sustentável para a implantação de 

empresas que utilizam de material reciclável para a fabricação de produtos. 

 

 

 



Divulgação e Valorização do Pescado 

O Pescado de Porto Seguro precisa ir para a vitrine! Temos que expor melhor os 

produtos, qualificar os pontos de vendas, incentivar empresas locais a criar novos pratos 

com os peixes e mariscos da região, levando mais produtos frescos e com qualidade à 

mesa de todos. 

 

Incentivar Microempreendedores 

Desburocratização para a criação de novas empresas; revisão do ISS no município; criar 

iniciativas de apoio à regularização de empresas informais. 

 

Regulamentar Ambulantes 

Orientar e auxiliar os ambulantes a se regulamentarem, esclarecendo os benefícios 

previdenciários, a possibilidade de credito e financiamento bancários para a ampliação 

e investimento no negócio. 

 

Capacitar Empresas Locais a Participar de Licitações 

Por meio do “Balcão do Micro e Pequeno Empreendedor”, pode-se capacitar as 

empresas sobre determinações, regras e documentos necessários para participar de 

pregões e licitações no município. 

 

Shopping Ambulante Virtual 

Um aplicativo onde os vendedores ambulantes cadastrados no município possam expor 

suas mercadorias e fazer contato com os clientes, através de um portal digital, dando 

visibilidade aos produtos e encurtando as distâncias entre os clientes. 

 

Coworking de Tecnologias 

Espaços conectados à internet, com toda a estrutura necessária para a criação de 

startups, realização de projetos e negócios voltados ao desenvolvimento de aplicativos 

e demais tecnologias para as diversas áreas que demandam o município. 

 

 

 



Clube do Empreendedor 

Um ambiente para orientar e fomentar o empreendedorismo e a economia 

compartilhada, oferecendo consultoria e assessoria desde a abertura até o plano de 

marketing, gratuitamente. 

 

Economia Indígena 

Incentivar o impulsionamento da economia sustentável por meio de produção agrícola 

cultivo e manejo da agricultura familiar, hortas comunitárias, produção de outras 

plantações, através de feiras, assim como valorização da produção e venda do 

artesanato indígena e principalmente ao turismo comunitário, de modo a ser adaptada 

a realidade de cada aldeia.  

 

 

 

AGRICULTURA 

 

Agricultura Familiar +Forte 

Fomentar a agricultura familiar, ampliando a aquisição de produtos produzidos no 

município para a merenda escolar; reorganizar e divulgar o calendário de feiras dos 

bairros de Porto Seguro e criar o selo “Agricultura Familiar” para os pontos de vendas. 

 

Centro de Abastecimento Municipal 

Um local de atendimento noturno, onde o consumidor encontrará produtos naturais 

frescos, em grande quantidade e preço direto do produtor para o abastecimento de 

restaurantes, hotéis, lanchonetes, entre outros estabelecimentos que trabalham com 

alimentos na cidade. 

 

Programa Pesque Melhor 

Um programa que fará a catalogação dos profissionais de pesca do município para 

entender sua rotina de trabalho, o perfil e as dificuldades. Com orientações de 

preservação a determinadas espécies, apoio a iniciativas pesqueiras de valorização e 

distribuição dos produtos. 



Do Pescador para o Consumidor 

Ampliar os pontos de vendas de pescados, abrindo espaços em feiras de bairros e centro 

de distribuição dos alimentos produzidos no município, colocando o pescador em 

contato direto com o consumidor, garantindo mais economia para quem compra e mais 

lucro para quem vende. 

 

Incentivar a Implantação de Fazendas de Psicultura 

Apoiar a criação e desenvolvimento de criatórios de peixes e estimular o consumo no 

município. 

 

Selo Pescado de Porto e Divulgação do Produto 

Um selo que restaurantes e hotéis podem usar para propagar e valorizar o pescado local, 

garantindo ao cliente a origem e a qualidade do produto consumido. 

É preciso dar visibilidade para o mercado pesqueiro no município e Brasil à fora, através 

de campanhas de marketing que destaquem a importância do pescado na nossa mesa, 

a qualidade dos produtos que saem de Porto Seguro e a variedade que podemos 

oferecer ao mercado consumidor com facilidade e quantidade para distribuição rápida 

nos mercados. 

 

Calendário de Feiras  

Criar campanhas de divulgação dos pontos de vendas de produtos que podem ser 

adquiridos diretamente do produtor; informar cronograma de feiras dos bairros; 

estimular o consumo dos produtos naturais do município; criar selos de qualidade 

valorizando o produto local, garantindo que são orgânicos, sem agrotóxicos e originados 

da região. 

 

Oficinas Gastronômicas 

Realizar cursos de gastronomia que estimulem a utilização do peixe nos pratos 

produzidos nos estabelecimentos comerciais e nas residências e orientar sobre abate; 

evisceração; tipos de corte para cada tipo de prato; o destino adequado para os 

resíduos, a conservação do pescado salgado e defumado, assim como a conservação 

adequada para os alimentos produzidos. 



MEIO AMBIENTE 

 

Parcerias Público-Privadas no Monitoramento e Preservação de Áreas de Turismo 

Ecológico 

Locais como Parque Pau Brasil, Recife de Fora, Borboletário, entre outros que 

fortalecem o turismo ecológico em Porto Seguro merecem um olhar mais atento, com 

apoio e monitoramento constante.  

 

Coleta Seletiva 

Implantação do programa de coleta seletiva em todos os bairros da cidade com 

caminhões específicos; pontos fixos de entrega de materiais espalhados na cidade e 

projetos de orientação da população para a realização correta de dispensa do lixo 

doméstico e comercial. 

 

Transformar Lixo em Energia 

Utilizar o lixo orgânico o lixo para gerar energia através de biodigestores e transformar 

o resíduo do coco em energia através dos pellets. 

 

Economia de Papel 

Uso consciente de papel nos prédios públicos, utilizando técnicas de reaproveitamento, 

plataformas digitais e digitalização de documentos. 

 

Energia Solar em Prédios Públicos 

Para a população se inspirar a economizar, precisa de exemplos que venham da gestão. 

Já existem muitas formas sustentáveis de geração de energia que são implementadas 

em todo o mundo, a energia solar é uma das mais comuns, tem custos inicialmente, mas 

gera economia futura e ajuda na preservação do meio ambiente. 

 

Rever Atuação do Centro de Zoonoses 

Rever ações de recolhimento e tratamento dos animais abandonados/perdidos, 

viabilizando a volta para o seu lar, em caso de perdidos e a conquista de um novo lar, no 



caso dos abandonados. Isso será possível em conjunto com outras ações realizadas com 

ONGs e o cadastro de adoção e reencontro. 

 

Lar dos Bichos  

Um local de convivência dos animais encontrados e recolhidos pela equipe de zoonoses, 

onde receberão alimento e tratamento até serem buscados por seus donos ou adotados 

por novas famílias após avaliação clínica, cuidados médicos veterinários e vacinação. 

 

Portal Adote um Bichinho 

Um site com imagens e informações dos animais encontrados e recolhidos, que já 

tenham passado pela observação dos profissionais veterinários e estejam em condição 

de adoção com a devida segurança para ambas as partes. (para o animal e para a família 

que o adotar)  

 

Castração Gratuita 

Em parceria com profissionais veterinários, realizar castração de animais domésticos 

que estejam sob responsabilidade de ONGs e aqueles que são recolhidos em caso de 

abandono. 

 

Incentivar a Implantação de Empresas que Produzem Ração Sustentável 

É possível produzir ração para animais com resíduos orgânicos, como as sobras de 

peixes, que são transformadas em ração para gatos, por exemplo. Incentivar a vinda de 

empresas com esse perfil de atuação para se instalarem no município representa o 

aproveitamento de resíduos que beneficiará o meio ambiente e preço acessível do 

produto final. 

 

 

 

 

 

 

 



TURISMO 

 

Wi-Fi Gratuito na Orla 

Conectar pessoas e estimular a divulgação dos destinos através de publicações 

voluntárias em redes sociais, bem como facilitar o trânsito pela cidade, pesquisas sobre 

o destino, encontrar comércios e profissionais que prestam serviços. 

 

Revitalização do Centro Histórico 

Valorizar as belezas naturais, destacar a vista panorâmica, reformar áreas, iluminar, 

instalar banheiros, impulsionar a gastronomia, promover shows, dispor de guarda 

municipal e transformar um dos principais pontos turísticos em um lugar que dê orgulho 

a todos nós. 

 

Revitalizar a Entrada da Cidade, Aeroporto e Rodoviária 

Cuidar da infraestrutura e urbanismo dos pontos de chegada dos viajantes, tornando a 

entrada da cidade mais bonita e hospitaleira. 

 

Revitalizar a Passarela do Descobrimento 

Rever toda a infraestrutura, conciliar ambulantes e comerciantes de forma que todos 

sejam visitados pelos viajantes, trabalhem de maneira digna e valorizem as belezas do 

centro da cidade, com seu casario. 

 

Calendário Turístico 

Um Calendário de Eventos planejado com antecedência, em parceria com empresas 

privadas como patrocinadoras, visando gastar menos dinheiro público na execução dos 

mesmos e informar os atrativos do destino com antecedência para que as empresas de 

turismo, hospedagem e alimentação possam divulgar e se planejar para atender a 

demanda gerada. 

 

Câmara do Turismo Sustentável 

Criar grupo com representação de profissionais que irão promover campanhas e ações 

de conscientização, valorização dos locais tombados e áreas de preservação, 



manutenção da integridade física e cultural dos ambientes, não permitindo a 

degradação dos processos ecológicos e da biodiversidade. 

 

Ensino de Viagens e Turismo como disciplina optativa nas escolas 

Incluir a matéria de "Viagens e Turismo" para alunos da 2ª fase do ensino fundamental, 

com o intuito de apresentar o destino e a importância de um turismo sustentável e as 

inúmeras possibilidades de usufruir do turismo de forma consciente e empreendedora. 

 

Turismo Esportivo 

Estimular e realizar eventos esportivos para atrair equipes de atletas que viajam para 

competir e aproveitam para conhecer a cidade, consomem produtos e serviços, geram 

visibilidade para o destino, incentivo aos atletas locais e renda para o município. 

 

Turismo Religioso 

Realizar eventos em parceria com as igrejas, para estimular o crescimento de público 

que viaja para Porto Seguro em busca desse tipo de evento (congressos, convenções, 

palestras, louvores, acampamentos, retiros...) 

 

Turismo Náutico 

Estimular e realizar eventos que atraiam a participação de viajantes com veleiros, barcos 

de passeio, atendendo às determinações ambientais e seguindo as orientações de 

preservação de nossa fauna e flora marinha, limites dos recifes e protocolos de 

segurança marítima. É necessário também um porto adequado que possa atender as 

necessidades do município, garantindo segurança no embarque e desembarque. 

 

Turismo Rural e Agro Turismo  

Criar roteiros em parceria com fazendeiros/agricultores que possibilitem que as pessoas 

conheçam as diversas culturas do município e possam conectar as pessoas às raízes do 

campo e em especial às questões da natureza e sustentabilidade. 

 

 

 



Turismo Ecológico e de Aventura 

Estimular empreendedores locais e desenvolver parcerias que tenham experiência em 

realizar atividades em meio à natureza e esportes de aventura; promover eventos, 

torneios destacando a importância da preservação e os cuidados com o meio ambiente.  

 

Turismo Cultural 

Criar, estimular e apoiar eventos culturais e artísticos, tais como afro, indígenas, danças,  

lambada, capoeira entre todas as manifestações que representem a essência de Porto 

Seguro, mantendo as culturas milenares e promovendo sua valorização cultural e 

artística, incentivando a realização de exposições de arte, feiras de artesanato, 

apresentações de coral, orquestras, fanfarras, por exemplo.  

 

Eventos Gastronômicos 

Festivais gastronômicos, exibições em programas de TV e festivais, promovendo a 

Exposição da riqueza gastronômica do município, valorizando o empresariado local e a 

cozinha portossegurense. 

 

 

 

INFRAESTRUTURA 

 

Mais Asfalto nos Bairros 

Pavimentação com um planejamento correto de saneamento básico, garantindo 

estrutura de água potável e esgoto, atendendo os bairros que demandam dessa 

necessidade, melhorando a acessibilidade e criando vias de acesso rápido com a 

sinalização apropriada. 

 

Ponte de Arraial 

Um pedido de moradores que reclamam das filas da balsa, do tempo do percurso e dos 

custos, mas que seria preciso realizar estudos e análises técnicas ambientais e de 

infraestrutura para entender o impacto que poderia causar no meio ambiente e na vida 

dos moradores do vilarejo. Sendo um projeto viável e possível com a garantia da 



preservação ambiental, deve ser levado a referendo popular para votação dos 

moradores.  

 

Reorganização das Feiras Livres 

As feiras de bairro precisam de estrutura para garantir um trabalho digno, limpo e 

confortável aos vendedores e clientes. É necessário revitalizar as áreas, disponibilizar 

banheiros públicos, padronizar as barracas e fornecer à população um calendário das 

feiras dos bairros. 

 

Cidade Conectada 

Um destino turístico precisa de conectividade. Já existem casos de sucesso no Brasil, 

onde parcerias público-privadas garantem acesso Wi-fi gratuito em Pontos Turísticos, 

prédios públicos, escolas, bibliotecas e garantem o acesso à rede em todas as áreas do 

município. 

 

Ciclovia e Estacionamento de Bikes 

Ciclovia é sinônimo de sustentabilidade, saúde e redução de fluxo de veículos no 

trânsito. Estimular a prática desse esporte com a devida segurança aos praticantes e 

inserir essa cultura em nosso dia-a-dia irá desafogar o trânsito, diminuir a poluição do 

ar, gerar economia à população e mais saúde para quem faz dessa prática um hábito. 

 

Banheiros Públicos 

Construção, conservação e manutenção de banheiros públicos em determinadas áreas 

da cidade, em especial, em áreas de grande circulação de trabalhadores e viajantes. 

 

Cidade Verde 

Uma série de projetos voltados para a sustentabilidade, a limpeza da cidade e o 

paisagismo, para que ela fique mais verde, é preciso definir áreas a serem arborizadas, 

praças e locais que receberão o charme e a beleza das plantas. Praças, parques e 

fachadas de prédios com plantas específicas tornarão Porto Seguro uma cidade ainda 

mais bonita e em harmonia com a natureza. 

 



Sinalização e Acessibilidade nas Ruas e Prédios Públicos 

Calçadas padronizadas, rampas de acesso, vagas em estacionamento reservadas para 

pessoas com deficiência, rampas ou elevadores em prédios públicos, banheiros 

adaptados, placas de sinalização de trânsito, placas de endereço. É preciso tornar as vias 

acessíveis para facilitar a comunicação dos comerciantes, o trânsito dos moradores e 

evitar transtornos para os viajantes.  

 

Revitalização de Pontos Turísticos 

 

Rever as condições dos Pontos Turísticos do município, reformando-os com 

infraestrutura adequada, áreas de convivência, preservação de monumentos, 

restauração do que está deteriorado e implementação de sistema de segurança, onde 

se fizer necessário.  

 

Revitalização da Tarifa 

Transformar o local de vendas de pescados em um local mais acolhedor e atrativo, 

garantindo condições dignas de trabalho, com estrutura que os comerciantes possam 

expor seus produtos com higiene, conforto e conservação da mercadoria. As 

comunidades tradicionais, como a de pescadores, são patrimônios do município que 

devem ser preservadas e apoiadas para a continuidade de suas tradições, valorizando 

seu trabalho e consequentemente os produtos que comercializam.  

 

Mobilidade Urbana 

Promover facilidades de mobilidade na cidade, sinalizando de maneira prática 

mantendo vias de rápida circulação, viabilizando novas vias para desafogar outras, 

criando horários de rotas para carga e descarga, trânsito de veículos pesados. 

 

Iluminação Pública 

Repor iluminação e monitorar os locais que estão sem o devido serviço. É certo que ruas 

escuras e ambientes isolados deixam a população insegura e oportunizam a prática de 

crimes. 

 



Saneamento básico e estradas para as Aldeias 

realização de obras observadas questões geográficas de competência à esfera 

municipal, inerentes a saneamento básico, infraestruturas a que melhor se adequar e 

também referentes a manutenção e reparos de estradas, principalmente aquelas que 

fazem acesso a comunidades indígenas mais distantes.  Em conformidade a Lei 

Municipal 1480/19 de maio de 2019. 

 

Estacionamento e Rotas para Ônibus de Turismo 

Rever as condições e vias de circulação e estacionamento dos ônibus de turismo, de 

forma que os passageiros tenham maior conforto e segurança no momento de 

embarque e desembarque, evitando também transtornos no trânsito. 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Centro Administrativo 

Um prédio próprio, que comporte todas as secretarias, tenha acessibilidade e energia 

solar. É inaceitável tantos anos apagando aluguel se a construção de uma estrutura 

facilitaria a vida do cidadão na resolução de seus problemas. 

 

Serviço de Atendimento ao Cidadão nos Distritos 

Os distritos mais distantes devem ter um ponto de atendimento da prefeitura para 

realizar os processos necessários e as questões mais simples possam ser resolvidas no 

próprio distrito. 

 

Treinamentos, Capacitação e Valorização do Servidor Público 

O servidor público precisa ser enxergado! Cursos de reciclagem, treinamentos, 

valorização por capacitações, progressões, incentivos a estudos, revisão de planos de 

cargos e salários. Para qualidade e agilidade em um atendimento com profissionais 

motivados, é preciso investir nas pessoas. 

 



Secretaria de Assuntos Indígenas 

Estruturar de forma técnica e administrativa a Secretaria de Assuntos Indígenas de Porto 

Seguro, viabilizando o impulsionamento de ações e projetos pertinentes às demandas 

das comunidades vinculadas ao município. 

 

Estatuto para Ambulantes 

Um documento que firme uma parceria e fique claro os direitos e deveres de 

ambulantes e do município, definindo a profissão e garantindo que todos trabalhem 

corretamente, gerando renda, empregos, preservando o meio ambiente e mantendo a 

cidade organizada. 

 

 

 

ESPORTE E LAZER  

 

Apoiar Atletas 

Temos muitos talentos de diversos esportes que não têm estrutura de treino e nem 

apoio para competir dentro e fora do município. O esporte amador precisa de um olhar 

especial para impulsionar os atletas ao profissional e o município gerar oportunidades 

para revelar esses talentos. É preciso adotar um olhar empreendedor sobre a prática de 

esportes, estimulando esportistas a se profissionalizarem de forma poder seguir 

carreira.  

 

Parceria com Associações e Projetos Sociais 

Apoiar ONGs que desenvolvem projetos voltados para o esporte e o lazer, como 

escolinhas de futebol, aulas de dança, entre outras inciativas que ofereçam a 

experiência esportiva, cultural e social aos nossos jovens. 

 

Construir e Adequar Praças e Parques para Convívio Social e Prática de Esportes 

Algumas precisam de reforma, outras de ampliação e diversos bairros precisam da 

construção. Em todos os casos a manutenção é fundamental para que o cidadão utilize 

esses espaços para o seu devido fim.  



 

Construir Praças Pensando nas Crianças 

 PlayGrounds, áreas de gramado para jogarem bola e brincarem livremente com a 

devida segurança de equipamentos adequados. 

 

Equipamentos Esportivos nas Praias 

Redes de vôlei, traves de futebol, equipamentos para a prática de esporte na praia 

devem ser disponibilizados em toda a extensão de áreas que tenham grande público em 

atividade. Os lugares onde os visitantes buscam tranquilidade, devem ser respeitados o 

silêncio e a calmaria.  

 

 

 

ARTE E CULTURA 

 

Espaços Culturais 

Criar ambientes em que os jovens possam realizar e participar de atividades culturais, 

oficinas de artesanato, dança, canto. E apoiar as iniciativas já desenvolvidas por grupos 

culturais e espaços já existentes.  

 

Capoeira e Lambada Voltam aos Palcos e Praças 

Apresentações de Capoeira em praças, pontos turísticos, eventos municipais e shows de 

lambada em determinados eventos, assim como competições, concursos e aulas de 

dança devem fazer parte da rotina diária de Porto Seguro, para que todas as pessoas 

que visitem a cidade, respirem a cultura local. 

 

Exposições de Arte 

Democratizar a arte, valorizando os artistas locais e dando-lhes visibilidade. É 

importante incentivar iniciativas que geram um intercâmbio cultural entre artistas que 

trazem sua arte e as de Porto Seguro possam ganhar espaços fora do município. 

 

 



Apoiar e Valorizar Artistas Locais 

Os grupos de dança, coral, teatro, artistas plásticos, músicos, escritores, entre outros 

que representam nossa cultura devem ter apoio em iniciativas que valorizam a arte no 

município. É preciso criar projetos em conjunto, estimular as parcerias público-privadas 

e adotar um olhar empreendedor e sustentável da arte para que possam ter autonomia 

e não fiquem reféns de doações para sua existência. 

 

Cultura Indígena 

Consolidar os movimentos, eventos e festejos culturais e tradicionais, inserindo ao 

calendário turístico da cidade, priorizando o fortalecimento da identidade do povo, 

assim como promover a circulação econômica sustentável comunitária.  

 

Jogos Indígenas 

Promover a realização os Jogos Indígenas Pataxó de Porto Seguro, inserido em destaque 

ao calendário local, não somente como evento cultural como também a valorização das 

modalidades esportivas praticadas.   

 

 

 

SOCIAL 

 

Núcleo de Convívio de Idosos 

Local onde os idosos podem passar o dia, interagir com outras pessoas da melhor idade, 

ter atividades físicas, oficinas de artesanato, sala de jogos, ambiente de leitura e 

orientações de acompanhamento da saúde com auxílio para marcação de consultas, 

exames e tratamentos. 

 

Intensificar a Implantação do CRAS-Indígena (Centro de Referência Assistência Social 

– Indígena) 

Para acompanhamento da realidade social das comunidades indígenas e orientações na 

inclusão de famílias em programas sociais. 

 



Criação do C. A. S. I  (Casa de Atendimento Social Indígena) 

Um local de recepção e apoio ao índio, que vem referenciado da aldeia/Pólo-Base. 

Localizadas em municípios de referência tem como função facilitarem o acesso da 

população indígena ao atendimento secundário e/ou terciário, servindo de apoio entre 

a aldeia e a rede de serviços do SUS. 

 

Combate ao Abuso Infantil e Apoio às Vítimas 

Local de acolhimento a crianças que sofrem abuso sexual e doméstico. Entre os serviços 

oferecidos, estão atendimento social, psicológico, reforço escolar e assistência jurídica. 

(Atuação conjunta ao Conselho Tutelar e ONGs). 

 

Centro de Acolhimento Para Mulheres Vítimas de Violência 

Um local que a mulher que precisa se refugiar em local seguro (distante de seu agressor), 

possa ser amparada com a assistência necessária, como atendimento médico, 

psicológico, jurídico, orientação profissional e encaminhamento para o mercado de 

trabalho em caso de recolocação. 

 

Combate ao Trabalho Infantil 

Projetos e ações que irão inibir o trabalho infantil; incentivar a presença na escola e nos 

ambientes de convivência apropriados; acompanhar o menor que estiver trabalhando 

informalmente (sem amparo de programas socio-empresariais, como jovem aprendiz, 

por exemplo) e entender a realidade das famílias que têm explorado o trabalho das 

crianças, orientando os devidos procedimentos para a erradicação dessa rotina. 

 

Cadastro Municipal de Crianças Desaparecidas 

Um cadastro com imagens e informações de crianças desaparecidas no município e 

crianças encontradas em situação de rua, para familiares e autoridades terem acesso a 

um banco de dados de crianças perdidas e encontradas. A iniciativa também visa 

orientar familiares como identificar ou instruir suas crianças em caso de presença em 

locais com grande número de pessoas, como praias, parques. 

 

 



Centro de Acolhimento de Pessoas em Situação de Rua 

Rever e reativar o Centro de Acolhimento de pessoas em situação de rua. Reavaliar a 

função e o que será ofertado, de forma que não seja um local de utilização diária, mas 

um ponto de amparo e encaminhamento das pessoas para tratamentos (em caso de 

doenças) e treinamentos (em caso de boas condições para trabalhar, com orientações e 

documentação necessária). 

 

Combate à Pobreza e a Fome 

Levantamento de pessoas em situação de vulnerabilidade; famílias assistidas por 

programas sociais nos âmbitos federal, estadual e municipal; inclusão de pessoas no 

mercado de trabalho, orientação e encaminhamento de jovens a programas de 

qualificação, entre outras ações que oportunizem a melhoria de renda das famílias.  

 

Preconceito Zero 

Valorizar a diversidade, no combate à desigualdade de gênero, cor, etnia e classe social. 

Desenvolver e apoiar projetos e iniciativas que desconstruam os conceitos 

ultrapassados que classificam pessoas por suas características físicas, de raça, opção 

religiosa ou sexual.  Em uma gestão laica e justa, os direitos e oportunidades devem ser 

os mesmos para todos.  

 

Inclusão da Pessoa com Deficiência 

Fazer o levantamento das pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental, 

entender as deficiências mais recorrentes no município; rever o atendimento ofertado 

a essas pessoas; rever os locais de atendimento a público, implantar atendimento 

domiciliar em determinados casos e garantir a acessibilidade nas ações do município. 

 

Soluções Digitais para a Inclusão 

Desenvolver Aplicativos e sistemas que facilitem o atendimento e serviços prestados às 

pessoas com deficiência física. 

 

 

 



Acessibilidade em Estruturas Públicas e Privadas 

Adequar as estruturas públicas, orientar e auxiliar os empresários locais a adequar seus 

estabelecimentos, garantindo o máximo de acessibilidade às pessoas com deficiências. 

 

Centro de Integração Especial 

Um ambiente de interação e aprendizagem para pessoas com deficiência, familiares e 

servidores públicos realizarem atividades e receberem treinamento de LIBRAS, Braile, 

orientações de como lidar com as diversas deficiências e informações dos locais e 

procedimentos de atendimento para cada necessidade. 

 

 

 

SEGURANÇA 

 

Câmeras de Vigilância  

Implantação de sistema de monitoramento e vigilância em diversos pontos da cidade 

com câmeras de segurança 24h, reforçando a iluminação pública nos pontos mais 

alarmantes. 

 

Bombeiro Civil nas Praias 

É importante a presença do Bombeiro Civil atuando nas Praias tanto de forma 

preventiva quanto na prestação dos primeiros socorros. 

 

Guarda Municipal 

Estruturar, ampliar e capacitar a guarda municipal para atuação em pontos turísticos, 

prédios e áreas públicas. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

O convívio diário com as comunidades nos trouxe um conhecimento de causa 

gigantesco, visto que quem mais entende dos problemas da cidade são quem os vive. 

Por se tratar de um Plano de Governo Participativo ele está em constante construção e 

seguiremos ouvindo sugestões durante a campanha eleitoral. Expomos aqui parte das 

discussões que, segundo as pessoas interrogadas, são prioritárias para a construção de 

uma gestão que atenda a maior parte deficiências que se arrastam ano após ano no 

município. Porto Seguro precisa de mudança e tem que ser imediata, esperamos contar 

com a confiança da população no desempenho desse trabalho. Teremos muito trabalho 

pela frente, mas temos experiência e competência para fazer de Porto Seguro uma 

cidade melhor para todos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


