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Este sonho só está sendo possível realiza-lo, graças à 
oportunidade e con�ança que estamos recebendo ao longo 
desta nossa caminhada política de cada pessoa que 
encontramos nas ruas, reuniões, contatos virtuais e do nosso 
partido político-PRTB, que através do nosso querido amigo 
fundador e presidente nacional Levy Fidelix nos con�ou mais 
esta missão de ser pré-candidato a prefeito de Salvador, além 
de todo apoio e acolhimento de nossa querida Alda Castro.

Agradecemos, também, às forças políticas que estão conosco 
neste projeto e ao nosso querido Vice-Presidente da 
República Federativa do Brasil General Hamilton Mourão que 
muito nos inspira a fazermos a política com P maiúsculo, a 
partir da sua forma séria, honesta, moderada e equilibrada de 
conduzir as questões da nossa nação.

Agradecimento



Este programa de governo homenageia o querido
Governador JOÃO DURVAL, que nos ensinou e ensina que
cuidar da coisa pública é antes de qualquer coisa, CUIDAR DE
SUA GENTE e ao Prefeito JOÃO HENRIQUE que assim como 
seu pai, muito valorizou o servidor público.

Homenagem



Dedicamos de forma especial, este nosso documento aos 
meus queridos e amados pais que sempre acreditaram em 
nós quatro �lhos - Maurício, eu, Pedrinho e João e numa 
sociedade igual onde todos (as) tenham as mesmas 
oportunidades de vida. 

Meu pai, Celso Cotrim, é um cidadão soteropolitano, médico e 
vereador de Salvador por duas vezes, que sempre dedicou e 
dedica sua vida ao povo mais carente e necessitado de nossa 
cidade. 

Minha mãe, Rosa Zallio, é uma Socióloga por vocação e 
formação e que nos inspira permanentemente a ter um olhar 
diferenciado da sociedade, procurando entender a alma de 
cada um, de cada uma.

A Paulo Ricardo pela permanente companhia, acolhimento e 
apoio.

Homenagem 
Especial



“Pensar o local que vivemos é algo tão simples, pois a 
felicidade se traduz num modo de viver e ao mesmo tempo 
tão complexo, pois, temos que contemplar os diferentes 
numa perspectiva de termos uma cidade igual para todos”.

E foi neste horizonte que tentamos sistematizar uma proposta 
para Salvador, após um processo de escuta presencial e 
virtual da sua população carente, classe média e alta, negros e 
brancos, católicos e candomblecistas, torcedores do Bahia e 
do Vitória, esquerda e direita, axezeiros e pagodeiros, dentre 
outros.

O nosso compromisso principal é potencializar nossa cidade 
como a capital que de forma integrada e democrática, irá 
combater os problemas municipais e oferecer um excelente 
serviço público, gratuito e de qualidade.”

Celsinho Cotrim
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Este PROGRAMA DE GOVERNO, apresenta uma proposta para 
a cidade do Salvador, dando igualdade em atenção tanto à 
cidade alta, quanto a cidade baixa e aos 15 bairros que 
compõem o subúrbio, a partir do que a população identi�ca 
como o mais prioritário, mesclada com as questões técnicas 
exigidas para a implementação de cada política pública 
apresentada. Todas essas políticas nasceram da análise do 
orçamento municipal, das leis e do que entendemos ser o 
melhor para a população, após termos feito um processo de 
escuta. É um documento construído por várias mãos 
voluntárias, especialistas em diversas áreas da gestão pública 
e privada, não especialistas, mas, sempre procurando 
respeitar as reais necessidades da cidade, as reivindicações 
das manifestações dos últimos anos em nosso país e em 
nosso município, a exemplo da potencialização da educação 
e melhoria do serviço público, saúde, mobilidade urbana, 
emprego e renda. 

Apresentação



Adotamos o método de sondagem de opinião, exame de um 
acontecimento do passado, aptidões, moderações e críticas a 
cerca das suas aplicações.  

Este programa de governo está dividido em onze linhas de 
atuação com ênfase na educação. 

Metodologia



Se você tem planos para um ano, 
plante arroz.

Se você tem planos para dez anos, 
plante uma árvore.

Se você tem planos para uma vida inteira, 
eduque as pessoas.

Confúcio 



Pensar a coisa pública é uma tarefa muito difícil e complexa, 
pois, você administra o dinheiro do coletivo tendo que dar 
conta de atender aos anseios e prestar constas dos pontos de 
vista �nanceiro, contábil e político. 

É a partir desta visão que temos que ter um olhar diferenciado 
para o que é público. Portanto, temos que contemplar as 
necessidades da maioria e da minoria, sempre primando pela 
otimização do recurso e sua correta aplicação, assim como o 
combate ao desperdício e à corrupção. 

Introdução



Organizamos este programa de governo em onze áreas de 
principal atuação, sendo que todas elas estarão em parceria 
com os governos federal e estadual, inciativa privada, 
�nanciadores internacionais e organizações sociais, vejam:

1) Educação
2) Saúde
3) Ordem Pública reestruturada com foco na segurança 
preventiva, monitoramento, iluminação e limpeza urbana
4) Ação social 
5) Emprego, renda e desenvolvimento econômico
6) Transporte e trânsito
7) Meio ambiente
8) Combate à corrupção, gestão e �nanças públicas 
9) Habitação e obras 
10) Turismo e cultura
11) Esporte e Lazer  

11 Áreas de Atuação



A EDUCAÇÃO será o carro chefe da nossa gestão, pois, 
acreditamos que uma nação que investe prioritariamente em 
uma boa educação, interessa-se para o cumprimento das leis, tem 
a ética como bandeira, combate a corrupção e as benesses, 
pratica a cidadania e como consequência, desenvolve-se.

Cuidaremos de nossas crianças, envolvendo as creches, o ensino 
fundamental e daremos muita ênfase na escola em tempo 
integral, assim como estimularemos o início da vivência social. 

Nossa meta é fazer com que Salvador melhore cada vez mais na 
posição do ranking das capitais, através da ampliação da 
pontuação no IDEB-Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica, saindo da 16ª posição para no mínimo a 10ª posição nos 
quatro anos de nossa gestão, já que este índice é um indicador 
criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas 
escolas públicas. O último IDEB, realizado em 2017, declara a nota 
do Brasil sendo 5,8 nos anos iniciais e 3,8 no ensino médio. 
Salvador alcançou a nota de 5,3.

Outros ganhos que desejamos para a educação:

- Todas as escolas estarão abertas para as comunidades nos �nais 
de semana; 

- Considerar a educação em tempo integral como o caminho para 
melhorar os índices educacionais e resgatar os valores de família;

- Ampliação das creches, onde o foco será não deixar uma criança 

Educação Ciência, Tecnologia e Inovação

sequer sem ser assistida; 

- Juntamente com a Fundação Mário Leal, faremos um concurso 
internacional para requali�carmos todas as unidades de ensino o 
que irá  servir, também, como um plano diretor para as novas 
construções;

- Juntamente com a empresa de tecnologia da informação da 
prefeitura, iremos desenvolver um sistema integrado de 
matrícula virtual, que do celular, computador de casa ou do 
telefone ou de uma lan house, toda a população fará sua 
matrícula em uma das unidades de ensino não precisando em 
momento algum ir presencialmente às escolas e desta forma, a 
gente eliminará os gastos e aborrecimentos com deslocamentos 
e esperas;

 - Remodelaremos o modelo do fardamento padronizado a partir 
de um concurso público com os artistas de Salvador a �m de que 
a farda represente a identidade do nosso povo; 

- A compra das proteínas, verduras, frutas, temperos verdes e 
demais matérias primas para a  refeição escolar será comprada no 
próprio bairro a �m de garantir a mesma refeição consumida na 
região e consequentemente movimentará a economia da 
localidade;

- Juntamente com as representações dos pro�ssionais da 
educação, discutiremos a questão salarial e a valorização do 



Educação
magistério e dos demais trabalhadores da educação, a partir do 
limite máximo permitido por lei e de acordo com a previsão 
orçamentária em consonância com as secretarias da Fazenda, 
Educação e Procuradoria Geral do Município escalonado nos 
quatro anos de nossa gestão, se tornando o governo que mais 
valorizou os professores na história de Salvador;
- Potencializaremos o PROJOVEM que é uma parceria com o MEC 
(Ministério da Educação) para que todos os jovens que tenham 
idade entre 19 e 29 anos consigam mais oportunidades no 
mercado de trabalho, através da capacitação pro�ssional;

- Ampliaremos os convênios com universidades públicas e 
particulares para que os funcionários públicos estudem à noite 
com descontos mínimos no contracheque, quando não 
conseguirmos custo zero pra eles.

- Modernizaremos e ampliaremos o transporte escolar gratuito 
para os estudantes da Ilha de Maré e demais ilhas, irem estudar, 
diariamente, em Salvador, a exemplo do carro “ANFÍBIO”;

- O programa de alfabetização de jovens e adultos será bastante 
intensi�cado buscando abranger o número máximo possível das 
pessoas não alfabetizadas, também, em parceria com o programa 
de alfabetização (TOPA);

- A Educação Especial será tratada de forma especialíssima 
buscando, inclusive, parcerias com centros de educação exitosos 
no país e no exterior;

A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Juntamente com a área de educação, estarão a ciência, 
tecnologia e inovação, pois, acreditamos que essas quatro áreas 
juntas por si só conseguem desenvolver o lado social e humano, 
por estimularem as vocações, o conhecimento e a capacidade de 
criação em busca de uma sociedade onde todos tenham o 
mesmo acesso e consequentemente haverá a elevação do 
bem-estar, o que por si, só, já irá gerar uma melhor qualidade de 
vida. Essas quatro áreas trabalharão de forma transversal em toda 
a prefeitura.

O investimento no capital humano e social de alto nível em 
pesquisa e desenvolvimento e em infraestruturas de informação 
e inovação, através destas quatro áreas, quase está sobrepondo a 
riqueza dos recursos naturais das nações, proporcionando um 
melhor avanço das pátrias e consequentemente um novo 
caminho de desenvolvimento, o que faz concluir que estaremos 
olhando com lupa essas quatro áreas. 

Iremos ao Ministério da Ciência e Tecnologia, à Secretaria Estadual 
de Ciência, Tecnologia e Inovação e na iniciativa privada captar 
investimentos em especial nas áreas de Tecnologia da 
Informação, Biotecnologia, Nanotecnologia e Tecnologias Sociais.



Todas as unidades de saúde funcionarão à noite, pois, 
ampliaremos o horário de atendimento das Unidades de 
Saúde da Família-USFs até às 22 horas. 

A saúde �cará sendo acompanhada diretamente pelo prefeito 
e o(a) gestor (a) da secretaria de saúde. Fortaleceremos 
bastante o Sistema Único de Saúde (SUS) que é composto 
pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, onde cada 
ente tem suas corresponsabilidades, de acordo com a 
Constituição Federal. 

Fortaleceremos o papel do município nesta tríade, que é de 
planejar, organizar, controlar, avaliar e executar as ações e 
serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e 
o governo estadual para contribuir com o melhor caminho do 
plano municipal de saúde;

Lutaremos junto com o Ministério da Saúde e a Secretaria 
Estadual de Saúde, para potencializar a atenção primária, 
média e alta complexidades, os serviços de urgência e 
emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência 
farmacêutica;

Envidaremos esforços para aumentar a quantidade de leitos 
no hospital municipal e em hospitais de referência e 
principalmente em Unidades de Terapia Intensiva – UTI 
públicas/privadas/�lantrópicas;

Saúde pela manhã, tarde e noite

Abriremos concurso público para a recomposição do quadro 
de servidores;

Lutaremos para ter uma presença forte do município no 
�nanciamento da aquisição de medicamentos, a �m de que 
amplie as prescrições médicas com os mesmos 
medicamentos que seriam prescritos num atendimento 
particular; 

Juntamente com o Estado, vamos procurar zerar as �las de 
espera para tratamentos de doenças de maior e menor 
complexidade;
 
Daremos todo o apoio para a ampliação da Atenção Básica 
com total foco para o Novo Programa Mais Médicos;

Faremos o possível para captar recursos pra ampliação do 
atual hospital municipal e construção de mais um hospital. 

Dialogaremos com o Governo Federal para ampliar a 
cobertura do SAMU;

Teremos uma mesa de negociação permanente para dialogar 
com as entidades representativas da área de saúde pra 

técnicas e instrumentos que subsidiem os gestores nos 
processos de tomada de decisão, desde a aquisição de 
insumos até a destinação �nal que é a produção da saúde e 
consequentemente a satisfação dos usuários no atendimento 
às suas necessidades; 

Fortaleceremos, também, os processos de planejamento, 
monitoramento, controle e avaliação da gestão do sistema de 
saúde, garantindo a participação e o controle social, 
fortalecendo os mecanismos de regulação, sobretudo com a 
ampliação e a quali�cação dos Complexos Reguladores;

Solicitaremos apoio do Ministério da Saúde para ampliar a 
oferta de serviços, garantido atenção integral a saúde com 
total qualidade, considerando que as desigualdades sociais e 
econômicas se acentuam ainda mais nas populações que 
foram historicamente excluídas (negros, quilombolas, 
indígenas, assentados, acampados, LGBTQI+, pessoas com 
de�ciência, populações do sistema prisional entre outras);  

Construiremos novas Unidades de Pronto Atendimento – 
UPAs com aumento do número de plantonistas e pro�ssionais 
que compõem as equipes;

Construiremos a primeira maternidade municipal.



discutirmos aumento salarial e melhores condições de 
trabalho;

Iremos buscar ampliar juntamente com o Governo Federal e 
estadual o Programa Saúde em Movimento que garante 
atendimento oftalmológico a todos os alunos cadastrados no 
TOPA, ofertando consultas, óculos e encaminhando os 
alfabetizandos para intervenções cirúrgicas e 
consequentemente, melhoria da aprendizagem dos alunos, 
redução do índice de evasão escolar e aumento no número de 
pessoas alfabetizadas;

Iremos implantar a UNIVERSIDADE CORPORATIVA DE SAÚDE 
DA PREFEITURA DE SALVADOR a �m de ampliar a formação e 
quali�cação pro�ssional;

Solicitaremos do Ministério da Saúde e Governo Estadual 
maior apoio para a prevenção e o tratamento das doenças 
crônicas, particularmente o diabetes mellitus, a hipertensão 
arterial, as doenças cardiovasculares, o câncer, a anemia 
falciforme e o HIV/AIDS. Esta última doença, iremos otimizar 
as ações de Vigilância, Prevenção e Controle das IST(Infecções 
Sexualmente Transmissíveis) ampliando a rede de 
atendimento e implantando a PREP (Pro�laxia pré-exposição) 
na atenção especializada;

Estaremos com uma lupa, atentos à cobertura da Atenção 
Básica (AB), tendo a Saúde da Família como principal 
estratégia;

Apresentaremos ao Governo Federal a necessidade de 
construção de novas unidades de saúde da família nas 
localidades que ainda não possuem;

Através da empresa de Tecnologia da Informação-TI, 
criaremos um aplicativo entre o médico particular e o serviço 
público de saúde para acionamento do pro�ssional em caso 
de falta do pro�ssional na unidade pública de saúde;
Articularemos com o Ministério da Saúde a ampliação do 
acesso às ações e serviços especializados, ambulatoriais e 
hospitalares de média e alta complexidade com qualidade e 
resolutividade;

Dialogaremos com a rede privada pra encontrar o melhor 
caminho para ampliar a rede de atendimento ao baiano.
Ampliaremos a atenção a saúde à mulher e à criança com 
qualidade em todas as fases da vida, para que a tendência de 
diminuição dos óbitos e do adoecimento dessas populações 
se consolide; 

Ampliaremos e fortaleceremos a rede de atenção psicossocial, 
com novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas 
diversas modalidades, com a implantação de leitos em 
hospitais públicos, o apoio a implantação de unidades de 
acolhimento e principalmente com ações transversais, 
conjuntas e integradas para pessoas com transtorno mental 
e/ou usuários de crack, álcool e outras drogas, com o mesmo 
empenho que João Henrique fez na Prefeitura de Salvador, 
assim como iremos estender o acesso a serviços 
especializados;

Fortaleceremos a área de Hematologia e Hemoterapia do 
estado, ampliando e quali�cando os referidos serviços 
oferecidos; 

Potencializaremos os mecanismos de gestão, com métodos, 

técnicas e instrumentos que subsidiem os gestores nos 
processos de tomada de decisão, desde a aquisição de 
insumos até a destinação �nal que é a produção da saúde e 
consequentemente a satisfação dos usuários no atendimento 
às suas necessidades; 

Fortaleceremos, também, os processos de planejamento, 
monitoramento, controle e avaliação da gestão do sistema de 
saúde, garantindo a participação e o controle social, 
fortalecendo os mecanismos de regulação, sobretudo com a 
ampliação e a quali�cação dos Complexos Reguladores;

Solicitaremos apoio do Ministério da Saúde para ampliar a 
oferta de serviços, garantido atenção integral a saúde com 
total qualidade, considerando que as desigualdades sociais e 
econômicas se acentuam ainda mais nas populações que 
foram historicamente excluídas (negros, quilombolas, 
indígenas, assentados, acampados, LGBTQI+, pessoas com 
de�ciência, populações do sistema prisional entre outras);  

Construiremos novas Unidades de Pronto Atendimento – 
UPAs com aumento do número de plantonistas e pro�ssionais 
que compõem as equipes;

Construiremos a primeira maternidade municipal.



pela manhã, tarde e noiteSaúde

técnicas e instrumentos que subsidiem os gestores nos 
processos de tomada de decisão, desde a aquisição de 
insumos até a destinação �nal que é a produção da saúde e 
consequentemente a satisfação dos usuários no atendimento 
às suas necessidades; 

Fortaleceremos, também, os processos de planejamento, 
monitoramento, controle e avaliação da gestão do sistema de 
saúde, garantindo a participação e o controle social, 
fortalecendo os mecanismos de regulação, sobretudo com a 
ampliação e a quali�cação dos Complexos Reguladores;

Solicitaremos apoio do Ministério da Saúde para ampliar a 
oferta de serviços, garantido atenção integral a saúde com 
total qualidade, considerando que as desigualdades sociais e 
econômicas se acentuam ainda mais nas populações que 
foram historicamente excluídas (negros, quilombolas, 
indígenas, assentados, acampados, LGBTQI+, pessoas com 
de�ciência, populações do sistema prisional entre outras);  

Construiremos novas Unidades de Pronto Atendimento – 
UPAs com aumento do número de plantonistas e pro�ssionais 
que compõem as equipes;

Construiremos a primeira maternidade municipal.



geral, bonés, bermudas, protetores solares, mais pranchas 
novas de padrão internacional, boias, lâmpadas de 
acendimento automático, mais bases móveis, mais 3 ônibus, 8 
quadriciclos e jet-skis. Todas essas benfeitorias estrão 
obrigatoriamente de acordo com o código internacional de 
dispositivos salva-vidas (ISA)-CCA-IMO;
• Reestruturaremos todas as feiras e mercados;
• A �scalização aumentará;
• O comércio informal receberá toda atenção e
• Reformaremos os dez cemitérios.

Na área da SEGURANÇA PREVENTIVA, nosso objetivo será 
atuar na prevenção de delitos de cinco maneiras:

1) Guardas Municipais:

1.1. Aumentaremos em 200 % o efetivo de acordo com a lei 
federal 13.022 de 2014, onde diz que municípios com mais de 
500 mil habitantes, o índice máximo será de 0,2% da 
população, ou seja, em Salvador o limite é de até 5.354 guardas, 
já que temos 2,677 milhões de habitantes. Atualmente temos 
1211 servidores que integram a corporação.
 
1.2. Teremos a presença de uma dupla 
da guarda municipal nos pontos de ônibus 
que mais tem tido delitos nos últimos 
5 anos

Essa pasta irá ser reformulada, a �m de melhor garantir a 
prestação dos serviços por ela prestados, modernizando toda 
a estrutura e quali�cando ainda mais os colaboradores. Para 
isso, aumentaremos sua participação no orçamento. 
Tomando como base o orçamento de 2020 que destina 795 
milhões para esta pasta, o que corresponde a 10% no total da 
despesa orçada, ampliaremos para 15%, já que além de 
modernizar toda a pasta, iremos abrir concurso para 
aproximadamente três mil pessoas já inclusos os 2.422 novos 
guardas municipais. Neste valor de 795 milhões, a limpeza 
urbana e a iluminação pública participam com 75 por cento. 
Ampliaremos a participação da iluminação, pois, colocaremos 
lâmpadas  brancas em todos os logradouros públicos.

• Teremos uma nova guarda municipal mais equipada e com 
maior efetivo;
• Iluminação branca em todos os logradouros públicos;
• Limpeza urbana com tecnologia de ponta;
• Defesa do consumidor melhor estruturada com mais pessoal 
e equipamentos atualizados;
• Poluição sonora na nossa gestão será tolerância zero;
• Os Salva-Vidas serão mais bem equipados e com mais 
possibilidades de quali�cação, a exemplo dos cursos 
promovidos por empresas que tem expertise na área tanto 
em Salvador, quanto em outros estados e no exterior em 
águas rasas ou profundas. Juntamente com empresas 
privadas, �rmaremos parcerias para permanente 
fornecimento de camisas de proteção UV, camisas regatas, 
sungas e maiôs, coletes salva-vidas, roupas de imersão em 

Ordem Pública com foco na SEGURANÇA PREVENTIVA, 
MONITORAMENTO, ILUMINAÇÃO e LIMPEZA 



técnicas e instrumentos que subsidiem os gestores nos 
processos de tomada de decisão, desde a aquisição de 
insumos até a destinação �nal que é a produção da saúde e 
consequentemente a satisfação dos usuários no atendimento 
às suas necessidades; 

Fortaleceremos, também, os processos de planejamento, 
monitoramento, controle e avaliação da gestão do sistema de 
saúde, garantindo a participação e o controle social, 
fortalecendo os mecanismos de regulação, sobretudo com a 
ampliação e a quali�cação dos Complexos Reguladores;

Solicitaremos apoio do Ministério da Saúde para ampliar a 
oferta de serviços, garantido atenção integral a saúde com 
total qualidade, considerando que as desigualdades sociais e 
econômicas se acentuam ainda mais nas populações que 
foram historicamente excluídas (negros, quilombolas, 
indígenas, assentados, acampados, LGBTQI+, pessoas com 
de�ciência, populações do sistema prisional entre outras);  

Construiremos novas Unidades de Pronto Atendimento – 
UPAs com aumento do número de plantonistas e pro�ssionais 
que compõem as equipes;

Construiremos a primeira maternidade municipal.

1.3. Teremos uma dupla de guardas 
municipais nas saídas das escolas

2) Vídeomonitoramento em todos os 
bairros, parques, ônibus, vans, Uber, Taxi 
e demais transportes complementares

4) Faremos a limpeza de áreas que 
podem esconder bandidos que irão 
pegar de surpresa a população para 
assalto, estupro e sequestro         

5)DISQUE SEGURANÇA 

1.4. Teremos dez guardas municipais 
em cada estação de transbordo

3) Iluminaremos TODOS os locais de Salvador com lâmpadas 
brancas. Onde já existe, aumentaremos e onde não existe ou 
existe de forma precária, projetaremos 100% de iluminação, 
assim como trocaremos as amarelas por 
brancas, pois, desta forma, inibiremos a 
atuação dos bandidos

1.5. Colocaremos quatro guardas 
municipais nas praças e arredores 
de cada bairro

1.6. Disponibilizaremos duas duplas de 
guardas municipais utilizando o carro 
elétrico nos locais turísticos de Salvador. 
Cada dupla sai ao mesmo tempo de 
campos opostos e em algum momento as 
duas duplas se encontram no meio do trajeto



Ação Social

técnicas e instrumentos que subsidiem os gestores nos 
processos de tomada de decisão, desde a aquisição de 
insumos até a destinação �nal que é a produção da saúde e 
consequentemente a satisfação dos usuários no atendimento 
às suas necessidades; 

Fortaleceremos, também, os processos de planejamento, 
monitoramento, controle e avaliação da gestão do sistema de 
saúde, garantindo a participação e o controle social, 
fortalecendo os mecanismos de regulação, sobretudo com a 
ampliação e a quali�cação dos Complexos Reguladores;

Solicitaremos apoio do Ministério da Saúde para ampliar a 
oferta de serviços, garantido atenção integral a saúde com 
total qualidade, considerando que as desigualdades sociais e 
econômicas se acentuam ainda mais nas populações que 
foram historicamente excluídas (negros, quilombolas, 
indígenas, assentados, acampados, LGBTQI+, pessoas com 
de�ciência, populações do sistema prisional entre outras);  

Construiremos novas Unidades de Pronto Atendimento – 
UPAs com aumento do número de plantonistas e pro�ssionais 
que compõem as equipes;

Construiremos a primeira maternidade municipal.

O carro chefe da nossa gestão na área social será o combate às 
drogas lícitas e ilícitas. Combateremos o álcool e o crack 
prioritariamente, principalmente na juventude com ação 
social, esporte e lazer, já que esses são os dois principais 
problemas contemporâneos que estão impactando 
drasticamente na qualidade de vida das pessoas e no convívio 
social. No intuito de operacionalizar esse combate, de�nimos 
seis eixos de atuação: 

1) Prevenção
2) Cuidado
3) Autoridade
4) Gestão Integrada
5) Formação Continuada e Permanente e
6) Monitoramento e Avaliação. 

Essa secretaria irá buscar diminuir as vulnerabilidades e riscos 
sociais da população, a partir do desenvolvimento de ações 
integradas, intersetoriais e transversais, viabilizadas através 
da articulação com outras secretarias e órgãos municipais, 
governos federal e estadual e empresas privadas.

Ações principais:

1) Atendimento aos moradores de rua

2) Potencialização das políticas públicas para o público 
LGBTQI+ com foco no combate às DSTs e assistência plena aos 
portadores destas doenças, acompanhamento jurídico e 
psicológico 
3) Potencialização da assistência às mulheres vítimas de 
violência doméstica
4) Potencialização da assistência às mulheres, crianças e 
adolescentes vítimas de violência sexual
5) Aprimorar e fortalecer as políticas a�rmativas voltadas para 
a redução das di�culdades enfrentadas pela população afro 
que necessita de ações especí�cas do poder público para 
resgate social
6) Aprimoramento de políticas públicas inclusivas para as 
pessoas com de�ciência-PcDs



técnicas e instrumentos que subsidiem os gestores nos 
processos de tomada de decisão, desde a aquisição de 
insumos até a destinação �nal que é a produção da saúde e 
consequentemente a satisfação dos usuários no atendimento 
às suas necessidades; 

Fortaleceremos, também, os processos de planejamento, 
monitoramento, controle e avaliação da gestão do sistema de 
saúde, garantindo a participação e o controle social, 
fortalecendo os mecanismos de regulação, sobretudo com a 
ampliação e a quali�cação dos Complexos Reguladores;

Solicitaremos apoio do Ministério da Saúde para ampliar a 
oferta de serviços, garantido atenção integral a saúde com 
total qualidade, considerando que as desigualdades sociais e 
econômicas se acentuam ainda mais nas populações que 
foram historicamente excluídas (negros, quilombolas, 
indígenas, assentados, acampados, LGBTQI+, pessoas com 
de�ciência, populações do sistema prisional entre outras);  

Construiremos novas Unidades de Pronto Atendimento – 
UPAs com aumento do número de plantonistas e pro�ssionais 
que compõem as equipes;

Construiremos a primeira maternidade municipal.

Emprego, Renda 
e Desenvolvimento 
Econômico

Concentraremos em cinco linhas de atuação:

1) Atualizaremos a estratégia econômica de Salvador para os 
próximos 20 anos, focando em ações que estimulem a 
expansão do mercado de trabalho, através do aumento da 
atração de novas empresas e atividades que gerem emprego 
e renda;

2) Cursos de educação pro�ssional para elevar o nível de 
competência do trabalhador a �m de:
•  permanecer no seu posto de trabalho
•  estar apto e concorrer a postos mais elevados
• participar de processos seletivos que tem vagas, mas, não 
tem mão de obra quali�cada 

3) Ampliaremos a presença do SIMM – Serviço Municipal de 
Intermediação de Mão de Obra nos bairros e de Salvador pra 
cadastro dos desempregados e os que querem recolocação 
no mercado de trabalho, assim como intensi�car a busca por 
vagas nas empresas.

4) Aqueceremos a economia do município, também, através 
do apoio e fortalecimento do comércio e serviços.

5) Fomentaremos o empreendedorismo, juntamente com o 
SEBRAE  e outros organismos públicos e privados nacionais e 
internacionais como forma de gerar seu próprio “emprego” e 
de sua família.



Transporte e Trânsito
Quando falamos de transporte e trânsito, estamos dizendo 
neste caso especí�co da movimentação de pessoas de um 
ponto inicial para um destino. E é exatamente isso que 
precisaremos ter como conceito para entendermos como 
tornarmos melhor essa movimentação de pessoas em 
Salvador. Juntamente com o CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE, iremos caminhar da seguinte forma:

1) Otimizaremos os trajetos para diminuir o tempo de 
deslocamento e reduzir custos
2) Aceleraremos a implantação e iremos ampliar as vias do 
BRT
3) Todos os ônibus serão novos com ar-condicionado e 
câmeras de vídeo monitoramento
4) Baixaremos o valor da tarifa 
5) Ampliaremos as vias exclusivas para ônibus 
6) Interligaremos toda a cidade, através das ciclovias para 
estimular o uso da bicicleta para ir ao trabalho e também, 
melhorar a qualidade do ar
7) Passe único para toda região metropolitana
8) Promoveremos a prática de tomada de decisão conjunta e 
democrática para a realização de serviços compartilhados 
com os municípios da região metropolitana 

9) umentaremos as linhas do metrô (conversaremos com o 
governo do estado) 
10) Os radares estarão em locais visíveis e não mais 
escondidos
11) Construiremos novos pontos de ônibus e em alguns deles, 
colocaremos ar-condicionado
12) Reduziremos a necessidade de deslocamento por conta 
de oportunidade de emprego nas proximidades dos bairros 
residenciais
13) Juntamente com a Câmara de Vereadores, acabaremos 
com as multas de trânsito �cando como punição a perda dos 
pontos na carteira de habilitação
14) Reduziremos a quantidade de radares e uniformizaremos 
o limite máximo de velocidade



Meio Ambiente
Essa pasta cuidará do meio ambiente e da limpeza urbana.

Se entendermos que o meio ambiente é o conjunto de 
componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes 
de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou 
longo sobre os seres vivos e as atividades humanas conforme 
de�ne as Nações Unidas e se aplicarmos a Política Nacional do 
Meio Ambiente, teremos indivíduos convencidos da 
preservação do meio ambiente e consequentemente 
manterão e melhorarão o meio ambiente para longo prazo, 
cuidando de todo o sistema, através da qualidade de vida e 
mantendo o meio ambiente em harmonia com as pessoas. 
Essa será a nossa tarefa na cidade do Salvador: MANTER O 
MEIO AMBIENTE EM HARMONIA COM AS PESSOAS, cuidando 
pra não poluir a água, separando o lixo, evitando desastres 
ecológicos a exemplo das queimadas que temos visto nos 
últimos tempos e os desmatamentos dentre outros.   

Principais ações:

• Lutaremos para ter como uma das prioridades no ensino 
fundamental a disciplina meio ambiente
• Impliaremos a educação ambiental para jovens e adultos
• Aumentaremos a quantidade de jardins, tendo como meta 
básica, no mínimo um jardim por bairro
• Daremos manutenção e ampliaremos as benfeitorias nos 
parques municipais
• Estimularemos o uso de alternativas menos poluentes
• Desburocratizaremos as licenças ambientais
• Daremos descontos no IPTU para quem adquirir veículos 
híbridos
• Transformaremos Salvador na cidade mais verde do país com 
plantio de árvores, plantas e �ores em todas as vias públicas



Combate a corrupção,
gestão e finanças

Nossa gestão terá na mesma secretaria três áreas: gestão, �nanças 
e combate à corrupção. Por conta disso, também, ampliaremos a 
atual participação no orçamento municipal que é de 710 milhões 
de reais para 800 milhões de reais, já que foram destinados para o 
Fundo de Previdência 610 milhões de reais o que correspondem a 
85 % dos 710 milhões de reais.

Esse órgão terá como objetivo administrar, planejar, dirigir e 
controlar as políticas públicas, as receitas e as despesas, assim 
como projetos para captação de recursos e acompanhamento da 
aplicação destes recursos. Através de mais austeridade nas contas 
públicas e atração de novos recursos, tentaremos aumentar cada 
vez mais o orçamento para a educação, saúde e o social. Para 2020, 
o orçamento é de R$ 8.048.221.000,00 e deste valor, estão 
destinados R$ 3.460.735.030,00 o que corresponde a 43 % do 
orçamento sendo destinado às três áreas citadas, acima. 
Lutaremos para ampliarmos para 48% da participação no 
orçamento.
 
A capacidade de contrair empréstimos terá acompanhamento 
permanente e controle absoluto.

Além disso, cuidará da análise e o controle econômico-�nanceiro 
dos convênios e contratos, aplicando medidas necessárias ao �el 

cumprimento das normas de �nanças públicas voltadas para a 
gestão �scal, inclusive a elaboração dos relatórios de execução 
orçamentária, de gestão �scal e das contas de Salvador.

Não permitiremos gastos desnecessários com dinheiro público. 
Aprimoraremos e/ou implantaremos todos os mecanismos 
necessários.

Esse órgão, também, trabalhará para estabelecer parcerias para a 
implantação de projetos sociais.

Na área de gestão, também, iremos priorizar a valorização do 
servidor público com aumento salarial e melhores condições de 
trabalho, além de prepararmos-os, ainda mais para SERVIR AO 
PÚBLICO COM EXCELÊNCIA E TRANSPARÊNCIA, buscando para 
isso, as melhores experiências dentro e fora do Brasil para 
melhorar atender. Envidaremos todos os esforços para tornarmos 
cem por cento virtual todos os serviços que as legislações 
permitam, evitando assim as �las e burocracia, assim como 
juntamente com os organismos de transparência buscar o 
aprimoramento cada vez maior do quesito TRANSPARÊNCIA na 



Esporte e Lazer
Esse departamento estabelecerá as diretrizes para estruturar 
as políticas públicas de esportes e lazer no município por 
meio de objetivos estratégicos e ações que contemplem 
práticas esportivas, corporais, físicas, recreativas e de lazer, 
além de ações de governança e gestão pública.

Implementaremos projetos para o fortalecimento das 
manifestações culturais, esportivas e de lazer, notadamente 
no âmbito das comunidades para fomentar a re�exão sobre 
direitos e deveres para a vida coletiva e o aumento da 
autoestima, fatores básicos ao exercício pleno da cidadania e 
da empregabilidade.coisa pública, através de ações como redesenho e fortalecimento 

do sistema de planejamento e gestão e modernização dos 
mecanismos institucionais e operacionais.

Falamos da gestão e �nanças, agora, adentraremos sobre o 
combate à corrupção na máquina pública municipal de Salvador. 
Seremos intransigentes e adotaremos e/ou intensi�caremos um 
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de auditoria, 
integridade e incentivo à denúncia de irregularidades e na 
aplicação e códigos de ética, políticas e diretrizes com o objetivo 
de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos. 
Iremos punir sem tolerância as empresas e/ou gestores públicos e 
privados que cometam atos delituosos.



A nossa gestão, preparará a cidade do Salvador para ser um case 
de sucesso na área de habitação social, promovendo a maior 
regularização fundiária e urbanística de assentamentos precários, 
residências, comércios e loteamentos irregulares da história da 
cidade baseado, também, na sugestão do então vereador Celso 
Cotrim para regularizar os imóveis que se transformaram, 
também, em pontos comercias a exemplo do condomínio 
Petromar em Stella Maris. Cerca de 70% dos imóveis da nossa 
cidade estão em situação irregular sem possuir o registro da 
posse da escritura pública, pois, a maior di�culdade é por não 
haver licença de construção emitido pela SEDUR. Os bairros que 
registram o maior número de denúncia de construções 
irregulares são Cajazeiras, Pau da Lima, Cabula, São Marcos, 
Mussurunga e Boca da Mata.

Além disso, esse órgão irá estabelecer convênios e parcerias com 
entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, a 
exemplo da Caixa Econômica Federal e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento-BID para reforma e construção de imóveis 
residenciais, a �m de zerar o dé�cit habitacional de ao menos 80 
mil moradias em Salvador para os que ainda não possuem uma 
moradia. 

Esse departamento abrigará a atual pasta do controle e uso do 
solo do município para que as políticas públicas de habitação 
estejam em consonância. O uso e a ocupação do solo terão 
�scalização rigorosa. 

Transformaremos Salvador num canteiro de obras, a exemplo:

• Ampliação do hospital municipal de Boca da Mata a �m de 
ampliar de 210 leitos (30 para UTI, 150 para clínica 
médico-cirúrgica e 30 para pediatria) para 420 leitos.

• Construção do hospital municipal no subúrbio com 420 leitos.
• Requali�cação das 239 unidades de saúde
• Construção de novos CAPs – Centro de Atenção Psicossocial 
• Construção de novas Unidades de Saúde da Família
• Construiremos escolas nos bairros que ainda não possuem 
• Faremos recapeamento asfáltico em toda a cidade 
• Asfaltaremos as ruas que nunca foram asfaltadas na  cidade
• Construiremos e/ou reformaremos praças nos 163 bairros 
• Requali�caremos os parques
• Iluminaremos toda a orla de Salvador com iluminação branca, 
conforme sugestão do então vereador Celso Cotrim
• Ampliaremos a rede pluvial e esgotamento sanitário, até atingir 
100 % da cidade com serviços de macro e micro drenagem 
• Construiremos a CASA DA MÚSICA 
• Reformaremos mais 40 mil casas que estiverem em estado 
precário
• Construiremos postos para salva-vidas
• Construiremos novas barracas de praia
• Revitalizaremos a orla onde, ainda, não tiver sido revitalizada
• Faremos o maior programa de contenção de encostas de Salvador
• Construiremos novas UPAs
• Construiremos a primeira maternidade municipal

ObrasHabitação e 



Turismo e 
Cultura

Essas duas áreas continuarão trabalhando juntas, já que 
encararemos o turismo sob a perspectiva da diversidade e 
identidade cultural, já que o município é o principal ator no 
apoio à valorização da cultura local, além de mola propulsora 
para o desenvolvimento econômico.

Salvador atrai turistas e visitantes pela divulgação de suas 
praias, história, cultura, culinária e pela admiração por um povo 
alegre e hospitaleiro e por conta disso, como forma de encarar 
pro�ssionalmente esta área, nosso conceito sobre o turismo 
em Salvador será baseado na de�nição apresentada pelos 
autores Mathieson e Wall de que o turismo é o movimento 

temporário de pessoas para destinos fora dos seus locais 
habituais de trabalho e residência, as atividades desenvolvidas 
durante a permanência nesses destinos e as facilidades criadas 
para satisfazer as suas necessidades. Essas facilidades criadas 
que eles se referem serão exatamente o que iremos fazer:

1) Intensi�caremos a implantação de políticas públicas nos
âmbitos federal, estadual e municipal, ampliando o Programa
de Desenvolvimento Turístico da Bahia (Prodetur) e
executando o Plano Nacional de Municipalização do Turismo
(PNMT)
2) Investiremos muito em segurança através da nossa guarda
municipal e em parceria com os governos federal e estadual, na 
limpeza da cidade, transporte público, sinalização e outros
aspectos que melhorem a qualidade da estada
3) Focaremos na infra-estrutura de lazer das praias
4) Instituiremos um programa pra quali�car os serviços
prestados
5) Quali�caremos a mão-de-obra
6) Implantaremos o maior serviço de apoio ao turista do país
7) Implementaremos uma política de preços  pra evitarmos a
exploração �nanceira do turista
8) Faremos uma ampla promoção nacional e internacional de
Salvador
9) Atrairemos investidores
10) Rediscutiremos o carnaval com foco voltado ao carnaval de
rua com blocos sem cordas, charangas, fanfarras e os
camarotes existirão só em locais privados.
11) Priorizaremos a destinação de verbas públicas para os
blocos afros
12) Potencializaremos o São João nos bairros
13) Fortaleceremos a festa de Réveillon



Uma página só para responder o que todos, nós, com certeza estamos nos perguntando ao terminar de ler 
esse programa de governo tão ousado em obras, educação, saúde, segurança preventiva e na área social. 
Onde conseguiremos recursos?
Resposta: nas receitas correntes, alienação de bens imóveis, operações de crédito,   transferências da União e 
no maior ajuste das contas.



 

 

 

 

 

 

Teremos outro carro-chefe que será a RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA PÓS-PANDEMIA do NOVO CORONAVÍRUS, a fim de 
aquecer a economia, gerando emprego e renda. 

Implantaremos um COMITÊ DE EMERGÊNCIA DA ECONOMIA, EMPREGO E RENDA que será composto pela representação 
do empresariado, dos trabalhadores, da prefeitura, câmara de vereadores, governo do estado e União. 

Discutiremos caminhos para desburocratizar todas as licenças municipais, isenções e reduções dos tributos. 
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