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APRESENTAÇÃO  

 

Vivemos um tempo de crises, atravessamos tormentas experimentando 

simultaneamente uma crise sistêmica, econômica, ecológica e de saúde pública. Esse 

conjunto de crises exige dos novos projetos ousadia para o enfrentamento deste 

tempo, com políticas que apontem para um novo mundo, que supere e estabeleça um 

novo modo de vida em sociedade. Precisamos dar respostas e pensar uma política 

nova para este tempo sombrio que nos atormentam. Embora sejam graves os 

problemas relacionados ao desgaste e ao descrédito da política, ela é um dos meios 

pelos quais chegaremos a novos modos de vida. Precisamos de uma política que 

tenha como protagonistas as mulheres, os negros, povos indígenas, trabalhadores e 

trabalhadoras do campo e da cidade, LGBTQI+.  

A política necessita abrir espaços para os que dela foram excluídos e expulsos 

ao longo de uma história hegemonicamente elitista, autoritária, racista, homofóbica e 

patriarcal. Essa política decadente se aprofundou nos últimos anos com a ascensão 

de políticos notadamente preconceituosos, fascistas e totalmente despreparados 

para o exercício do poder, os quais promovem o caos na tentativa de deteriorar a 

esperança em um mundo melhor.  

O sistema capitalista é incompatível com a preservação da vida e a 

sobrevivência do nosso planeta e mesmo tendo que enfrentar este cenário de 

recrudescimento dos ideais autoritários, iminente dno sistema capitalista, 

reafirmamos a necessária luta para estabelecer as bases alternativas de uma nova 

civilização. Defendemos o Ecosocialismo como uma política integrativa que pense 

nas necessidades sociais e no equilíbrio ecológico da nova sociedade, fundada na 

racionalidade ecológica, no controle democrático, na igualdade social e na 

supremacia do valor de uso sobre o valor de troca.  



Nos últimos anos o contexto político mundial tem sido marcado pelo 

fortalecimento de grupos autoritários oriundos da extrema direita. Presenciamos a 

emergência de grupos sociais que advogam em favor de medidas ditatoriais e da 

implantação de regimes autoritários. No Brasil, a derrubada da ex-presidenta Dilma 

Rousseff lançou o país em uma espiral de radicalização política tão intensa, que 

muitos cientistas sociais, historiadores, filósofos e cientistas políticos passaram a 

desenvolver análises que apontam para o término do pacto político que surgiu na 

transição da Ditadura Militar para o regime democrático. 

Em meio a esta radicalização política, a última eleição presidencial foi vencida 

por um presidente que além de fazer apologia aos governos militares e à tortura, 

participou diretamente de atos favoráveis ao fechamento do Congresso Nacional e do 

Supremo Tribunal Federal (STF). Assistimos no Brasil a inusitada situação em que 

um presidente eleito por meio do sufrágio universal atenta a todo o momento contra 

a ordem democrática. 

Neste cenário difuso, a pandemia do Coronavirus (Covid-19) desnudou a tese 

privatista e trouxe de volta o debate sobre o papel do Estado, notadamente no que 

diz respeito à importância de um sistema de saúde público forte e capaz de responder 

à altura situações de emergência. Por todo o mundo, países considerados ricos 

apresentam melhores condições materiais de combate à pandemia. Mas a questão 

vai além disso, pois a inexistência de um sistema público de saúde, como no caso 

dos Estados Unidos, provavelmente contribuiu para um elevado número de mortes, 

notadamente nas camadas mais pobres da população. 

No Brasil, vivemos sob o descaso e a irresponsabilidade do Governo Federal, 

que mais se preocupa com medidas negacionistas do que adotar medidas de 

enfrentamento à pandemia preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

além de proferir ataques aos direitos historicamente conquistados pela classe 

trabalhadora. Por outro lado, na contramão do Governo Federal, alguns governadores 

implementaram medidas de isolamento social na tentativa de evitar o colapso do 

sistema público de saúde.  

Ainda no cenário nacional, após muita luta no congresso, representada 

empreendida sobretudo pelos deputados e senadores da oposição, foi aprovado o 

Auxílio Emergencial para desempregados, microempreendedores individuais, 

trabalhadores informais e autônomos, no valor de R$600,00, enquanto o Governo 



Federal defendia o valor irrisório de apenas R$200,00, tendo atuado posteriormente 

no sentido de dificultar o máximo possível o pagamento do benefício. 

Na esfera dos municípios, a população mais necessitada das ações 

governamentais do estado sofreu as consequências da desarmonia governamental e 

pagou com a vida. Em Vitória da Conquista não foi diferente e os governos estadual 

e municipal trocaram acusações públicas acerca da aplicação de recursos no 

enfrentamento à Covid-19. A indecisão da gestão municipal, cujo peso das decisões 

leva em consideração as avaliações das associações de classe burguesa, sobressaía 

perante as recomendações de saúde enquanto a população se espremia nos estreitos 

cercados criados em pleno centro da cidade pela descabida e desorganizada obra de 

reforma do Terminal da Lauro de Freitas à véspera da eleição. A despeito desta obra 

cabe observar que mesmo sem a verba necessária, a administração municipal optou 

por iniciá-la com recursos de outras áreas, inclusive da saúde em meio à pandemia 

do Coronavirus.  

Enquanto o empresariado local buscava preservar seu capital e poder de 

decisão na administração municipal forçando a reabertura do comércio local, parcela 

significativa da população conquistense foi obrigada a retornar aos postos de 

trabalho, ao mesmo tempo em que estava exposta ao risco de contaminação, 

atendendo ou se deslocando em ônibus sem normas adequadas de segurança. Como 

reflexo da frouxidão e do retorno da circulação das pessoas, os casos de pessoas 

infectadas registraram um salto estrondoso rapidamente enquanto aumentavam as 

mortes em todo o Brasil.  

O Governo Municipal, subalterno ao empresariado, já não tinha controle sobre 

os rumos que o comércio da cidade tomou. AssimAo ceder às pressões, a saúde 

pública municipal caminhava a passos largos para beirou ao colapso, deixando a 

maior parte dos conquistenses sem atendimento nos postos públicos.  

Para além das graves crises da saúde e da economia, o Brasil dos últimos 

cinco anos tem se caracterizado por um verdadeiro desmonte do Estado Democrático 

de Direito, de ataque às instituições e aos direitos historicamente conquistados pela 

classe trabalhadora e assegurados na Constituição de 1988.  

O governo de conciliação de classe do Partido dos Trabalhadores - PT e 

aliados (2002-2016) foi incapaz de fazer reformas estruturais, sem as quais 

dificilmente se conseguiriaá modificar a realidade do país, além de adotar políticas 

econômicas que prejudicaram a classe trabalhadora na tentativa de se preservar ao 



final do esgotamento do seu ciclo político governamental. No plano municipal, a 

terceira maior cidade da Bahia, foi governada durante 20 anos (1997-2016) pelo PT 

e seus aliados históricos, os quais seguiram à risca a cartilha da conciliação e, a 

despeito dos méritos iniciais, não conseguiram atender plenamente aos anseios da 

grande maioria da população quer seja na saúde, na educação ou na mobilidade 

urbana e rural.    

Amparado pelo cansaço das administrações petistas, o radialista Herzem 

Gusmão (MDB) chegou à prefeitura com uma ampla união que abarcou desde a 

antiga oligarquia da polícia política local, que afundou a cidade em um passado não 

tão distante, parcela considerável do empresariado local até as expressões 

neoconservadoras que ascenderam mundialmente mais recentemente. No quadriênio 

do governo de Herzem, o que a população mais sentiu foi o peso da balança da 

injustiça e a perversidade com os mais pobres. Enquanto agradava a elite local, o 

emedebista destruía barracos, expulsava as pessoas de casas e perseguia 

ambulantes na região central da cidade.  

De igual maneira nos preocupa a situação do transporte coletivo no município, 

pois se as gestões petistas nunca conseguiram implantar um sistema de transporte 

de qualidade e com preços acessíveis à maioria da população, a gestão de Herzem 

Gusmão, ao invés de propor uma solução, acabou por aprofundar o problema, 

inviabilizando uma das empresas de transporte público da cidade com uma ação mal 

planejada, ocasionando o fechamento definitivo da empresa.  eConsequentemente, 

seguiu-se a demissão de diversos(as) trabalhadores(as) do setor, o que o obrigou 

obrigando-o à realização de contratos emergenciais para o Transporte Público, sem 

licitaçãoões e com constantes repasses a empresas privadas, numa gestão pouco 

transparente e sem as informações devidas à população. Possibilitou, assim, a 

entrada do transporte alternativo sem oferecer regulamentação, deixando a 

população refém e tendo que arriscar a vida ao utilizar o serviço. 

Outro aspecto que merece discussão é a grande expansão urbana 

experimentada pelo município a partir de meados da década de 2000 com a criação 

de vários empreendimentos públicos, impulsionado especialmente pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida, e privados de grandes construtoras locais e nacionais. Não 

negamos a importância desses empreendimentos para o desenvolvimento da cidade, 

porém eles demandam uma série de serviços que não foram atendidos a contento 

pelas últimas gestões municipais. Neste sentido, é inadiável a discussão sobre um 



Plano Diretor Urbano realmente democrático que contemple a ampla parcela da 

sociedade em sua discussão e construção e não assessorias contratadas, 

autoridades e técnicos.  

 

CONSELHOS DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

A conquista do sufrágio universal efetivou-se por meio de lutas travadas pela 

classe operária, primeiro na Europa, nas últimas três décadas do século XIX e depois 

ao redor do mundo. Foi conquistada por meio de muito sangue e luta. 

Indiscutivelmente, foi um grande avanço democrático. No entanto, estamos em outro 

momento histórico, marcado por adversidades antidemocráticas. O PSOL em meio a 

esta realidade, propensa a autoritarismos de vários matizes, compreende que as 

ações de um governo municipal devem consubstanciar-se de maneira a potencializar 

a participação da população, de modo a ensejar processos que levem a uma dinâmica 

de revitalização da democracia. 

A par desta compreensão, urge instituir formas de participação da população 

nos assuntos públicos, de modo a desencadear uma dinâmica que vá além da 

importante escolha dos governantes, nos pleitos eleitorais. Apontar esta necessidade, 

em si, não é nenhuma novidade visto que a Constituição garante o direito à 

participação popular na elaboração e formulação das políticas públicas: na educação, 

saúde, direito da criança e do adolescente, dentre outras. E que convivemos com 

Conselhos de Políticas Públicas instituídos nos três níveis de governo: municípios, 

estados e União, totalizando milhares de conselhos espalhados por todo o país.  

O PSOL compreende que ao assumir a gestão do poder executivo do 

município de Vitória da Conquista encontrará Conselhos Municipais de Políticas 

Públicas, e assume o desafio de transformar esses órgãos instituídos em espaços, 

onde a participação popular não se converta em um mero processo burocrático de 

legitimação de decisões já tomadas pelo poder executivo e pelas secretarias 

municipais. 

Implantar e gerir conselhos municipais de modo comprometido com o difícil 

processo de revitalização do regime democrático, pressupõe considerar em sua 

composição, que a sociedade local se constitui por múltiplos grupos sociais com 

interesses muitas vezes divergentes. Encontramos divergências oriundas de causas 

econômicas, a exemplo da contradição tradicional de uma sociedade capitalista entre 



os grupos proprietários dos meios de produção e os grupos sociais proletarizados que 

vendem a sua força de trabalho. E também, encontramos visões diversas de mundo, 

a exemplo das geracionais e de tradições culturais distintas. 

A partir desta compreensão, a composição dos conselhos municipais deve 

efetivar-se de modo a incorporar os gestores, funcionários municipais responsáveis 

por implementar as políticas públicas discutidas e aprovadas pelo referido conselho, 

pesquisadores e estudiosos dos temas relacionados ao conselho, e de modo bastante 

inclusivo, os múltiplos segmentos sociais que venham a ser afetados pelas políticas 

públicas discutidas no referido conselho. 

Garantida a ampla representatividade social no conselho é preciso definir 

diretrizes para o seu funcionamento de modo a possibilitar uma participação ativa dos 

conselheiros nos referidos órgãos colegiados. Por participação ativa, o PSOL 

compreende que os conselhos municipais, na prática, constituir-se-ão em espaços de 

discussão dos problemas da cidade, de elaboração de políticas públicas e de 

avaliação das referidas políticas. 

Transformar os conselhos municipais em espaços políticos, efetivamente 

democráticos, é um desafio. É preciso ir além das declarações de intenções. É 

preciso, na prática, demonstrar abertura para se expor ao difícil exercício democrático 

da discussão, de reconhecer, quando for preciso, os erros. Trata-se de assumir um 

compromisso em instituir uma prática viva e pulsante que supere a mera formalidade 

de uma lei, que facilmente pode constituir-se letra morta. O governo, em sua 

totalidade, deve comprometer-se, na prática, com a democratização da gestão 

pública. 

Seguem abaixo indicações para a condução dos conselhos: 

A. Visando possibilitar que os conselheiros possam organizar as suas 

participações nas atividades de cada conselho, inclusive tendo tempo para 

desenvolver elaborações e propostas, é importante que cada conselho monte um 

plano anual com os temas que serão discutidos ao longo do referido exercício. 

Obviamente, que este plano pode ser alterado ao longo das atividades, inclusive, 

pautando temas não previstos em um primeiro momento. O planejamento inicial não 

deve ser concebido como uma camisa de força. O seu objetivo não é amordaçar, mas 

possibilitar aos conselheiros que possam visualizar as atividades do conselho para o 

referido exercício. Definidos os temas que serão discutidos ao longo do ano, o 



conselho pode elaborar um calendário de reuniões a cada semestre, com uma 

reunião ordinária mensal. 

B. Os conselhos municipais são instituições públicas e as suas decisões 

precisam ser de conhecimento público. Compete ao presidente de cada conselho 

garantir a mais ampla visibilidade sobre a vida do respectivo conselho. Para tanto, 

deverá empreender as seguintes medidas: 

* Divulgar no site da prefeitura, as seguintes informações: dia e pauta das 

reuniões, atas, e o planejamento das atividades do referido conselho; 

* Garantir a infraestrutura para que as reuniões de cada conselho sejam 

transmitidas por vídeo, em tempo real. 

 

 

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO 

 

O PSOL, à frente do Poder Executivo do Município de Vitória da Conquista, 

compromete-se a realizar um efetivo processo de democratização da elaboração do 

Orçamento Público (OP) em todo o seu ciclo: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e em todas as fases 

orçamentárias: elaboração, apreciação legislativa, execução e acompanhamento, 

controle e avaliação. 

Para realizar este processo de forma democrática, em todo o ciclo 

orçamentário e em todas as fases do processo orçamentário, o partido compromete-

se a fomentar o envolvimento dos mais amplos segmentos sociais na elaboração do 

orçamento público, através da construção e organização de espaços de participação 

direta da população na elaboração do orçamento, por meio de plenárias. O governo 

terá por centralidade a radicalização democrática por meio da participação popular 

que extrapole a mera participação, efetivando-se por meio de um processo crescente 

do poder de decisão por parte da população. Não basta participar se a instância da 

qual se participa não possibilita decidir, é preciso exercitar a liberdade de decisão do 

conjunto da sociedade. 

Além das plenárias, que serão espaços de participação direta da população, o 

Município também contará com um Conselho do Orçamento Público (COP), composto 

por conselheiros eleitos nas plenárias e que terão a responsabilidade de participar de 

todo o processo de elaboração e execução do orçamento. Após o período anual das 



plenárias, os conselheiros terão a incumbência de atuarem como intermediários 

políticos entre a população na base (os segmentos sociais que participaram das 

plenárias orçamentárias) e o Conselho do Orçamento Público.   

O PSOL tem a clara compreensão das dificuldades que enfrentará ao tentar 

executar a elaboração do orçamento público com o intuito de pôr fim aos privilégios 

que vêm sendo mantidos ao longo de décadas em nossa cidade, perpetuando e 

reproduzindo uma cidade marcada por profundas disparidades na alocação dos 

recursos públicos. Neste sentido, o Partido tem a clara compreensão de que apenas 

encontrará força social para realizar esta significativa tarefa que é democratizar o 

acesso à distribuição dos recursos públicos, se contar com a mais ampla participação 

popular nos espaços de elaboração do orçamento.  

Também compreendemos como fundamental, nesta difícil tarefa que se propõe 

a realizar, a necessidade em ser rigoroso no cumprimento dos ‘contratos’ firmados 

com a população nas instâncias deliberativas do Orçamento Participativo. Apenas 

encarando as deliberações aprovadas pela população, no processo de elaboração do 

orçamento, como prioridades a ser implementadas, possibilitará ao processo de 

democratização do Orçamento Público a legitimidade necessária a atrair um número 

crescente de participantes.  

Pelo exposto e sob a premissa de fornecer as bases para uma alternativa de 

civilização, calcada na transparência e na ampla participação popular, o PSOL se 

apresenta à população de Vitória da Conquista, notadamente ao segmento excluído 

e marginalizado das decisões de poder, com uma proposta amparada na ética e na 

coerência política enquanto pilares básicos e fundamentais. Nesse sentido, 

elencamos a seguir as nossas propostas para as principais questões que dizem 

respeito à administração municipal e que fazem parte do cotidiano da população. 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 1: SAÚDE 

DIRETRIZ 

Saúde acolhedora, inclusiva e para todos: nesse avassalador cenário de desmonte 

do frágil Estado de bem-estar social brasileiro, o futuro governo propõe lutar pela 

ampliação e melhoria contínua dos serviços ofertados pelo SUS com ênfase na 

atenção primária à saúde Atenção Primária à Saúde (APS) associada à Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

da qualidade de vida, alimentação saudável, prevenção de doenças, saneamento 

básico, redução da violência e promoção da cultura de paz, contribuindo para atender 

o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 3 da ONU que visa assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

Universalização do acesso à APS resolutiva e de qualidade:  
 
● Ampliar o escopo de práticas e resolutividade da APS.  
● Desenvolver estratégias para a melhoria da qualidade do cuidado individual 

e coletivo.  
● Priorizar a APS como elemento fundamental ao nível local para governança 

das políticas públicas e da dinamização social e econômica; da participação 
social como poder compartilhado na construção de sistemas de saúde. 

● Defender a centralidade do território na APS: incentivar o acompanhamento 
do usuário no território de modo a prover o apoio social requerido, com 
fortalecimento da rede de apoio informal, familiar e de cuidadores que tem 
no Agente Comunitário de Saúde (ACS) um de seus pilares fundamentais.  
 

● Reduzir o número de pessoas adscritas a cada Equipe de Saúde da Família 
(EqSF), adequando-o às necessidades de saúde populacionais.  

 

● Fortalecimento das equipes dos Núcleos de Atenção à Saúde da Família 
(NASF) na zona urbana e rural. 

 

● Assegurar a interiorização e fixação de profissionais médicos, aprimorando 
ações do Programa Mais Médicos (PMM).  

 

● Equiparar o número de Equipes de Saúde Bucal às EqSF e melhorar o 
acesso a procedimentos de média complexidade em odontologia para 
áreas com menor IDH. 

 

● Reduzir as barreiras de acessibilidade organizacionais, geográficas e 
culturais, garantindo o respeito às identidades de gênero, étnicas e valores 
locais.  

 

● Incentivar o uso de tecnologias em saúde, como e-health na APS, 
telemedicina, indicadores mais precisos e associados às práticas 



profissionais que permitam maior e melhor avaliação e monitoramento do 
trabalho. 

● Consolidar o eSUS Atenção Básica como principal ferramenta de prontuário 
eletrônico na atenção básica, integrando e/ou interoperando com os demais 
sistemas de informação; 
 

● Ampliar a implantação de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
pelas equipes de atenção primária. 

 

● Ampliar a organização da demanda no cotidiano dos serviços de saúde 
bucal das equipes na atenção primária. 

 

● Garantir o acesso à atenção integral por meio da coordenação do cuidado 
pela APS, tanto no interior das EqSF quanto nas redes regionalizadas de 
atenção à saúde. 

 

● Garantir a atenção integral à saúde dos usuários de substâncias químicas 

e pessoas em situação de rua. 

 
Agentes Comunitários de Saúde: sujeitos da ação comunitária no 

 território para a promoção da saúde:  
 
● Fortalecer o papel do ACS como sujeito da ação no território, assegurando 

seu vínculo com a população.  
 

● Incentivar o trabalho do ACS na mediação de ações intersetoriais no 
território para melhoria das condições de vida e promoção da saúde da 
população. 

 

● Reforçar a atuação do ACS como elo entre a comunidade e os serviços de 
saúde, e entre o setor de saúde e demais políticas públicas que promovam 
a qualidade de vida.  

 

● Garantir formação de nível técnico para os ACS para atuação como sujeitos 
de saúde coletiva. 

 

● Qualificação dos ACS para uso de tecnologias de informação em saúde, 
facilitando a avaliação de situações de risco clínico e vulnerabilidade dos 
usuários. 

 
Gestão pública democrática, participativa e transparente: 
 
● Ampliar a provisão pública na prestação dos serviços de saúde na rede, 

superando a dependência do setor privado, especialmente em áreas 
estratégicas (equipamentos diagnósticos, exames especializados e rede 
hospitalar), de forma a garantir retaguarda à APS e continuidade do cuidado 
em saúde, em oposição à segmentação por planos populares e privatização 
da gestão direta dos serviços.  
 



● Fortalecer e democratizar o papel do Conselho Municipal de Saúde no 
Município, dando a este papel de protagonismo nas tomadas de decisões 
para a implementação de políticas públicas de saúde; controle social nos 
territórios de saúde do Município. 

 

● Implementar forte regulação pública para os contratos de gestão indireta, 
de modo a garantir segurança jurídica nas relações de trabalho.  

 

● Promover auditoria, interna e externa, dos repasses financeiros para 
instituições privadas do município conveniadas ao SUS; 

 

● ReforçarReivindicar o cumprimento do papel dos estados no planejamento 
regional, no financiamento e na regulação da rede de serviços, 
possibilitando a integração da AB atenção primária com outros níveis de 
atenção. 

 

● Instituir mecanismos de desprecarização do trabalho no SUS, garantindo o 
ingresso dos profissionais por concurso público.  

 

● Reestruturar e aprimorar o serviço de regulação municipal, contribuindo 

para a garantia da integralidade e da equidade da atenção à saúde; 

 

● Implantação e/ou aperfeiçoamento de ferramentas e dispositivos de 
monitoramento e avaliação, adequados aos padrões tecnológicos atuais, 
capazes de contribuir para a qualificação dos processos de gestão e de 
gestão do cuidado. 

 

● Ampliar a integração dos sistemas informatizados nas unidades de saúde 
e setores administrativos da secretaria municipal de saúde. 

 

● Continuar investimentos para o aumento da capacidade avaliativa de 
gestores e trabalhadores da atenção básica. 

 
Formação de profissionais de saúde para a APS integral: 
 
● Direcionar Incentivar a formação dos profissionais de saúde para 

competências exigidas pela APS resolutiva e de qualidade em todos os 
níveis de ensino nas instituições educacionais do município (graduação, 
residência, especialização, mestrado e doutorado profissionais).  
 

● Ampliar ofertas de educação permanente para profissionais da APS. nas 
zonas urbana e rural do município.  
 

● Fortalecer e impulsionar redes de saúde e educação para formação técnica 
para o SUS com valorização da articulação das instituições públicas 
municipais, estaduais e federais. 

 

● Incluir na formação dos profissionais de APS os temas da interculturalidade. 



 
 Mediação de ações intersetoriais para incidir na determinação social, 

 promover a saúde e reduzir as desigualdades:  
 
Financiamento suficiente e equitativo para a APS integral;  

Fortalecer e democratizar o papel do Conselho Municipal de Saúde no 

Município, dando a este papel de protagonismo nas tomadas de decisões para 

a implementação de políticas públicas de saúde; controle social nos territórios 

de saúde do Município; 

● Defesa inconteste dos princípios do Sistema Único de Saúde: Rede, 

Regionalização, Hierarquização e constante aprimoramento da gestão dos 

recursos de modo transparente e eficiente buscando a ampliação do 

financiamento; 

 

● Promover a elaboração do Código Sanitário Municipal, com ampla participação 

da sociedade, a fim de fortalecer o SUS local e impedir sua contínua 

precarização;  

Ampliar Redes de Assistência à Saúde (atenção a grupos prioritários, urgência 

e emergência) tais como PSF, UPA’s e Médico da Família; 

Ampliar a integração dos sistemas informatizados nas unidades de saúde e 

setores administrativos da secretaria municipal de saúdeAmpliar a estratégia 

de saúde da família no município, considerando a relação ensino-serviço; 

Redimensionar as Unidades Básicas de Saúde garantindo o funcionamento 

integral para ampliar o acesso aos serviços de média complexidade;  

● Fortalecer o sistema de referência e contra referência nos diversos níveis de 

atenção, garantindo a corresponsabilização do cuidado;  

 

● Ampliar as políticas voltadas para o bem-estar da população, e estimulando r 

a pPráticas das Integrativasterapias cComplementares (PIC) de Saúde; 

Reestruturar e aprimorar o serviço de regulação municipal, contribuindo para a 

garantia da integralidade e da equidade da atenção à saúde;Aprimorar o 

processo de regionalização da saúde pública considerando as 

responsabilidades pactuadas entre a gestão federal, estadual e municipal; 

Promover auditoria, interna e externa, dos repasses financeiros para 

instituições privadas do município conveniadas ao SUS;  

● Garantir a atenção integral à saúde dos usuários de substâncias químicas e 

pessoas em situação de rua; 

● Discutir junto ao controle social e construir uma política municipal de 

assistência farmacêutica, em consonância com as políticas nacional e 

estadual, visando a garantia de acesso e uso racional de medicamentos no 

município; 
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● Reformular e atualizar o plano de cargos e carreiras dos trabalhadores da 

saúde considerando a melhoria das condições de trabalho e da qualidade dos 

serviços de saúde pública em consonância com a categoria; 

 

● Promover as discussões sobre os serviços do eixo saneamento básico 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem 

pluvial) da cidade.Ampliação e qualificação das equipes de Estratégia Saúde 

da Família na zona urbana e rural do município 

 

● A regulação do mercado de prontuário eletrônico na atenção básica com a 

definição de critérios, funcionalidades e modelos de informação que favoreçam 

uma atenção básica acessível, acolhedora e resolutiva; A consolidação do 

eSUS Atenção Básica como principal ferramenta de prontuário eletrônico na 

atenção básica, integrando e/ ou interoperando com os demais sistemas de 

informação;  

Priorização da APS como elemento fundamental ao nível local para 
governança das políticas públicas e da dinamização social e econômica; da 
participação social como poder compartilhado na construção de sistemas de 
saúde. 

● Facilidade na marcação das consultas de forma online acabando com as filas 

nos postos durante a madrugada. Bem como, implantar aparelhos digitais nas 

unidades de saúde para a distribuição de senhas evitando confusões nas 

unidades de saúde. 

 

 

 

 

EIXO 2: EDUCAÇÃO 

DIRETRIZ 

Cuidar da criança e formar cidadãos: organizar as condições de implementação da 

educação integral, articulando diferentes políticas públicas das diversas secretarias 

numa ação intersetorial que contemple a participação da sociedade civil organizada 

sem preconceitos. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

● Universalizar a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de quatro a 

seis anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches;  

Comentado [UdW8]: Inserido no bloco “Formação de 
profissionais de saúde para a APS integral” 
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qualidade” 



● Fortalecer e democratizar o controle social sobre as ações da Educação no 

Município; 

● Criar o abono salarial para profissionais do magistério e servidores da 

educação em efetivo exercício na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 

da rede municipal com recursos a partir dos 60% do FUNDEB; 

● Garantir a universalização para a população de quatro a 17 anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado; 

● Redimensionar as estruturas das escolas, fortalecendo as especificidades e 

priorizando as necessidades, investindo na infraestrutura e na construção de 

novas unidades planejadas e adequadas para acomodar a educação integral, 

priorizando a construção e a gestão de escolas sustentáveis e com forte 

participação da prática cultural e esportiva na formação; 

● Aprimorar a gestão dos recursos para a Educação, de modo transparente e 

eficiente, estimulando a participação dos cidadãos no Conselho Municipal de 

Educação, ampliando a presença destes;  

● Garantir que valores como diálogo, justiça social, respeito à diversidade, 

democracia, participação e trabalho colaborativo, assim como as questões 

socioambientais e esportes, estejam presentes na discussão, organização e 

prática da escola; 

● Diretriz para a Regularização da Situação Funcional do Quadro de Monitores 

Educacionais: 

  

 O profissional designado como Monitor Educacional cuja atuação ocorre 

em creches (crianças de 0 a 3 anos) e pré-escolas (crianças de 4 a 6 anos) 

desempenha atividades de desenvolvimento físico, motor e de caráter com as 

crianças, bem como auxilia no desenvolvimento de tarefas, verificação do bem-

estar, a alimentação, o sono e a disposição física e psicológica das crianças 

sobre seus cuidados. Estas atividades são caraterizadas como atividades de 

docência, uma vez que as creches e pré-escolas são consideradas pela LDB 

(Lei 9394/96) integrantes da Educação Infantil. Nesse sentido, o local de 

lotação desse servidor deve ser a Secretária de Educação do Município e do 

ponto de vista funcional, esse servidor possui o cargo de Professor da 

Educação Infantil devendo, portanto, ser enquadrado como um profissional do 

magistério, gozando dos direitos e prerrogativas constantes do Plano de 

Carreira do Magistério Público Municipal. Consoante com esse entendimento, 

O PSOL assume o compromisso de levar a cabo um processo de discussão 

com os profissionais da Educação, notadamente com os Monitores 

Educacionais, bem como com o legislativo municipal, ao longo do primeiro 

semestre de 2021, com vistas a encontrar uma solução definitiva para a 

situação desses profissionais, cuja importância para a educação das nossas 

crianças tem sido por demais reconhecida.   

 



● Estimular e garantir a formação continuada dos profissionais da educação em 

parceria com as universidades públicas; 

● Viabilizar a discussão do plano de carreira que valorize os profissionais da 

educação em sintonia com a reivindicação histórica da categoria;  

● Cumprir as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, 

notadamente as metas para a erradicação do analfabetismo e políticas 

voltadas à educação de Jovens e Adultos;  

● Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de 

segurança, da cidadania, paz social, do meio ambiente, de saúde, de trânsito 

e outras; 

● Inserir e garantir o uso das tecnologias, com internet de qualidade, no processo 

de ensino e aprendizagem, aproveitando estas como instrumento educativo;  

● Estabelecer políticas públicas continuadas ao público deficiente intelectual ou 

outras deficiências que requeiram cuidados especiais, como salas 

multifuncionais visando o atendimento a esse público; 

● Inserir a questão de gênero, diversidade sexual e diversidade religiosa em 

campanhas educativas; 

● Promover a implementação de políticas para a alfabetização, a educação de 

jovens e adultos, a educação do campo, a educação escolar indígena, a 

educação em áreas remanescentes de quilombos, a educação em direitos 

humanos, a educação ambiental e a educação especial por meio de áreas 

específicas com esse fim dentro da Secretaria de Educação; 

● Garantir a participação dos estudantes nas decisões da escola; 

● Garantir as condições para criação de bibliotecas em todas as unidades de 

ensino e implantação de cursos de qualificação profissional para os alunos 

assistidos pela rede municipal na faixa etária desejada; 

● Proporcionar infraestrutura adequada ao ensino e a aprendizagem 

emancipatória com cobertura de toda a população estudantil em seus 

diferentes níveis de aprendizagem; 

● Estabelecer uma proposta pedagógica articulada a um instrumental teórico 

metodológico crítico que otimize a relação ensino e aprendizagem na 

perspectiva da emancipação social e humana, sociotécnica e do domínio das 

categorias transdisciplinares, capaz de possibilitar a apreensão crítica dos 

fenômenos multidimensionais e do movimento real de reprodução do capital e 

suas instituições políticas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 3: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E PROTEÇÃO ANIMAL 

DIRETRIZ 

Cidadão consciente, meio ambiente protegido: disseminar práticas de 

sustentabilidade em todas nas ações do poder público considerando os marcos do 

arcabouço integrado One Health, da Organização Mundial da Saúde (2015) e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUD), buscando estabelecer ações de curto, médio e longo prazos 

multi e intersetoriais integradas, estimulando o respeito para com o meio ambiente 

em uma perspectiva intergeracional. 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

● Promover práticas e princípios da sustentabilidade em todos os âmbitos da 

gestão municipal, para estabelecer uma cultura organizacional de respeito ao 

meio ambiente; 

● Rediscutir o Plano Diretor Urbano para que as intervenções urbanísticas 

considerem, primordialmente, a sustentabilidade ambiental com o uso 

adequado dos recursos naturais e energias renováveis, a social, a urbanística 

e a econômica, estabelecendo uma relação harmônica de convivência com o 

meio ambiente, em consonância com o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável nº 11 com o objetivo de tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 

● Avançar gradualmente no “enterramento de cabeamento” (de rede elétrica, 

telefonia, televisão e afins), mediante lei municipal a fim de não onerar os 

cofres municipais, estando este custo a cargo das concessionárias; 

● Criar política de incentivo de telhados verdes para que possam ser 

implementados em prédios antigos e nos que venham a ser construídos; 

● Implementar a obrigatoriedade do reuso da água nas edificações a serem 

construídas e incentivar essa prática em edificações existentes; 

● Desenvolver políticas de incentivo à redução, a reutilização e a reciclagem dos 

resíduos orgânicos e sólidos; 

● Desenvolver política de resíduos sólidos urbanos em conformidade com a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que sejam priorizadas ações 

afirmativas (como por exemplo fortalecimento e ampliação de cooperativas de 

reciclagem de resíduos, entre outros) ao tempo em que se implementem ações 

de remediação em caráter de emergência;  

● Implementar plano de arborização da cidade como programas de recuperação 

de matas ciliares;  

● Implementar a obrigatoriedade do reuso da água nas edificações a serem 

construídas e incentivar essa prática em edificações existentes; 

● Desenvolver políticas de incentivo à redução, a reutilização e a reciclagem dos 

resíduos orgânicos e sólidos, em conformidade com a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, em que sejam priorizadas ações afirmativas de 



fortalecimento e ampliação de cooperativas de reciclagem de resíduos ao 

tempo, bem como simultaneamente implementar ações de remediação em 

caráter de emergência; 

● Implementar plano de arborização do município, aliado a programas de 

recuperação de matas ciliares, criação e revitalização dos parques públicos 

com ampla discussão e participação social nas discussões sobre a Serra do 

Periperi, Poço Escuro, Rio Verruga, Lagoa das Bateias onde se possa aliar 

preservação e lazer;  

● Fortalecer a gestão do Parque da Serra do Periperi, restaurando trechos 

degradados e evitando a propagação de incêndios, espontâneos ou criminosos 

e coibindo a deposição de entulho ilegal; 

● Agir para investigar e retirar, em parceria com a concessionária do serviço de 

esgotamento sanitário, o descarte irregular de esgoto nos canais de drenagem 

pluvial, especialmente na região central da cidade, que desemboca no rio 

Verruga;   

● Trabalhar, em consonância com o Estado e a União, para resolver o problema 

do abastecimento de água em Vitória da Conquista, incluindo políticas de 

preservação e uso racional; 

● Formular e implementar um plano municipal para uso racional da água de 

acordo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº6, incluindo 

campanhas de conscientização/mobilização para o uso sustentável da água, 

equipamentos públicos e estímulos para aproveitamento de água pluvial, 

monitoramento e fiscalização da utilização do lençol freático, entre outras 

medidas pertinentes com o objetivo de assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para toda a população; 

● Estabelecer e manter constante diálogo com o Movimento de Proteção Animal 

do município, amparando as entidades e organizações que atuam na retirada 

dos animais de rua, cuidando e intermediando adoção responsável; 

● Criar política para a proteção dos animais, incluindo o Centro de Zoonoses; 

● Ampliar a infraestrutura verde urbana privilegiando a diversidade florística 

nativa, distribuída equitativamente em toda a cidade e integrada aos demais 

equipamentos públicos; 

● Formulação ou reformulação de um plano de arborização prevendo o plantio 

de árvores preferencialmente nativas e com espaço de 5m entre cada árvore 

em novas vias públicas, buscando ainda a adaptação de vias antigas para que 

se aproximem deste padrão; 

● Constituir equipes de cuidadores do verde em cada comunidade, que possa 

organizar a participação e envolvimento da população com a vegetação 

urbana. As equipes deverão contar com o apoio técnico e logístico da 

Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Públicos da prefeitura; 

● Ampliar a infraestrutura verde urbana privilegiando a diversidade florística 

nativa, distribuída equitativamente em toda a cidade e integrada aos demais 

equipamentos públicos de acordo com o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável nº 15 com o objetivo de proteger, recuperar e promover o uso 



sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 

florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 

deter a perda de biodiversidade; 

● Propor no âmbito da rede municipal de ensino atividades de Educação 

Ambiental de cunho formativo;  

● Implementar efetivamente o programa Centro de Apoio a Saúde Animal 

(CASA) de acolhimento e cuidado aos animais de rua, e animais domésticos 

da população de baixa renda; 

● Identificar manchas de hábitat do cacto cabeça de frade (espécie Melocactus 

conoideus) degradadas e desenvolver ações de restauração ambiental, 

inclusive com programas de reintrodução de propágulos e restrição do trânsito 

de habitantes e animais; 

● Criar uma Rede de Atenção para Animais vítimas de maus-tratos com 

formação para agentes de segurança, educadores e ampla campanha na 

sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 4: MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA E RURAL 

DIRETRIZ 

Cidade transitável para pessoas: reforma urbana que transforme nossa cidade em 

espaços saudáveis, democráticos e seguros, e que possibilite o redirecionamento do 

investimento em acessibilidade e mobilidade para priorizar os pedestres, o transporte 

público e o cicloviário. 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

● Criar condições para que o deslocamento das pessoas no espaço urbano seja 

favorecido com ruas limpas, seguras, arborizadas, pouco ruidosas, com 

calçadas amplas, dotadas de mobiliário urbano confortável, iluminação 

adequada, sinalização e com total acessibilidade; 

● Definir calçadões de circulação exclusiva para pedestres em áreas comerciais 

e de serviços ou outras vias que possuam grande fluxo de pedestres; 

● Planejar a totalidade das novas vias públicas (ruas e avenidas) de modo a 
possibilitar o trafego de pedestres, ciclistas e carros. Trabalhar para alterar a 
legislação de modo a compreender por via pública, no município de Vitória da 

Conquista a junção da rua, ciclovia de mão dupla, calçada com piso tactil e 
arvores. Trabalhar para adaptar e tentar implantar este paradigma em toda a 
cidade; 

 

Dimensão mínima 
da faixa de domínio 
(m) 

Dimensão 
mínima da rua 
(m) 

Largura de 
ciclovia de mão 
dupla (m) 

Largura mínima 
do passeio (m) 

16,30 7,0 2,30 3,50 

 

● Implementar programas de educação de trânsito, focados nos motoristas de 

carros, ônibus e caminhões, motociclistas e ciclistas, sobre a prioridade e o 

respeito ao pedestre; 

● Estimular o uso de aplicativos e sites com mapas e trajetos a pé, indicando 

distâncias;  

● Rever os corredores de transporte público, criando linhas que desafoguem o 

centro da cidade; 

● Discutir o transporte público, incluindo o transporte alternativo de passageiros, 

considerando a regulamentação como uma política em que o Poder público 

cria as linhas em conformidade com as necessidades de cada bairro e 

localidade; 

● Construir praças dotadas de equipamentos que garantam a acessibilidade; 

● Alterar a concepção da política de ciclovias da cidade: conectar as ciclovias do 

lado Oeste com as do lado Leste, passando pelo Centro Comercial; 

● Planejar e disciplinar o acesso e permanência de veículos de carga em vias da 

cidade; 



● Construir bicicletários em pontos estratégicos da cidade: destacando-se a feira 
do bairro Brasil, a feira da Patagônia e o terminal de ônibus da Lauro de Freitas. 
O último, equipado com vestiários e sanitários públicos; 

● Rediscutir as parcerias público-privadas de forma a garantir que o município 

tenha prioridade e as ações alcancem as áreas periféricas da cidade e 

cheguem à Zona Rural; 

● Garantir acessibilidade na Zona Rural com transporte de qualidade e 

conservação das estradas vicinais; 

● Pensar a cidade que proceda de uma política pública participativa fortalecendo 

um constructo das necessidades básicas e vitais do desenvolvimento do ser 

humano desde o singular ao plural; 

● Estabelecer as bases para criar uma malha de transporte coletivo organizada, 

sob a responsabilidade do sistema regional de transporte coletivo, com 

controle social tripartite que viabilize a participação dos diversos grupos sociais 

organizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 5: ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA E GESTÃO PÚBLICA 

DIRETRIZ 

Organização coletiva para o trabalho no campo e na cidade: elaborar o plano de 

desenvolvimento econômico para Vitória da Conquista para os próximos 20 anos, 

envolvendo todos os segmentos da sociedade; 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

● Fomentar a criação de espaços coletivos, no controle social, no debate das 

diferentes demandas e na articulação dos diferentes segmentos que compõem 

o movimento da economia solidária; 

● Incentivar e contribuir com a criação de Entidades Associativas de Produtores 

da Agricultura Familiar; 

● Incentivar a produção de alimentos orgânicos no município, bem como criar 

novos locais e dotar as feiras livres com espaços adequados para 

comercialização dos produtos orgânicos certificados; 

● Implantação de hortas e do cultivo de plantas medicinais comunitárias para a 

produção de hortaliças orgânicas; 

● Incentivar e criar condições para a comercialização de produtos orgânicos e 

plantas medicinais advindas da agricultura familiar em espaços públicos;  

● Adquirir veículos tipo caminhão para o transporte dos produtos advindos da 

agricultura familiar; 

● Elaborar planos que visem o crescimento econômico do município por meio da 

preservação do meio ambiente e pelo respeito aos anseios dos diversos 

agentes sociais, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas envolvidas no processo produtivo; 

● Fomentar com recursos próprios e/ou de projetos, estadual ou federal, o 

financiamento da produção de hortaliças e plantas medicinais orgânica no 

município; 

● Estimular política de fomento à economia solidária e apoio à sua 

comercialização, garantindo a utilização dos espaços os públicos mais 

próximos aos consumidores, como feiras nas ruas de modo a estimular a sua 

descentralização; 

● Trabalhar na ampliação das tecnologias e aptidão do povo conquistense por 

meio de cursos, feiras, festas e interação entre os setores e as necessidades 

de cada produtor; 

● Proporcionar assessoria técnica e extensão rural aos pequenos produtores; 

● Usar das ferramentas tecnológicas para constituir ambientes virtuais com o 

objetivo de promover a economia popular; 

● Criar os bancos populares; 

● Implementar uma política econômica que estimule a população desempregada 

a produzir e fazer circular seus produtos de modo a superar a marginalização 

imposta pelo mercado de trabalho e de consumo por meio de financiamento 



da produção, circulação e consumo egresso dessas populações urbanas e 

camponesas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 6: DIREITOS HUMANOS E RESPEITO À DIVERSIDADE 

DIRETRIZ 

Convívio com harmonia e respeito entre as pessoas: desenvolver políticas, em 

âmbito local, que promovam a universalização da luta pelos direitos humanos sem 

distinção, levando em consideração a necessidade de um Estado laico e as 

especificidades de cada grupo social, sobretudo mulheres, a população LGBTQI+, 

negros (as), jovens, idosos e pessoas com deficiência, combatendo com políticas 

públicas específicas toda forma de discriminação no emprego, no atendimento à 

saúde e na educação.  

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

● Convocar a sociedade, as forças políticas, pesquisadores, órgãos públicos 

ligados à segurança pública e organizações da sociedade civil, e em 

consonância com o Estado, conceber e implementar ações com foco na 

redução da violência, sobretudo o genocídio da população negra; 

● Criar e implementar políticas públicas voltadas para jovens moradores das 

periferias, nas quais se observa um aumento dos índices de violência; 

● Focar, no âmbito municipal, em ações nos campos da educação, do esporte, 

do lazer e da cultura, promovendo inclusão social e garantindo vida digna a 

todos os jovens; 

● Implementar programas de integração social que estimulem o conhecimento 

da diversidade sociocultural brasileira, valorizando povos e comunidades 

tradicionais e quilombolas, reconhecendo e respeitando seus direitos, 

conhecimentos, práticas, tradições e suas formas de organização social, 

combatendo todo tipo de discriminação. 

● Promover seminários e fóruns de discussão sobre o reconhecimento dos 

direitos humanos da população LGBTQI+ em que se possam subsidiar 

políticas públicas de combate à homofobia e promoção da cidadania; 

● Fomentar, apoiar e garantir a produção de conhecimento em orientação 

sexual, identidade de gênero, com recorte de raça-etnia; 

● Apoiar a elaboração de uma agenda que conecte os diversos movimentos de 

minorias oprimidas; 

● Desenvolver políticas públicas municipais que promovam a assistência integral 

às mulheres que sofrem de violência doméstica e sexual, ampliando e 

estruturando serviços especializados; 

● Implantar, na esfera municipal, políticas, programas e ações para a promoção 

da igualdade racial e políticas de ação afirmativa para a população negra; 

● Proporcionar políticas públicas em direitos humanos que contemplem os 

anseios das minorias identitárias, população LGBTQI+, de juventude, dos 

direitos dos negros e negras, de mulheres e dos movimentos sociais; 

● Promover condições de inserção às pessoas LGBTQI+ no mercado de trabalho 

público; 



● Estabelecer participação direta dos movimentos sociais e contemporâneos, 

incluindo as associações de moradores e de bairros, para compreender a 

realidade vivenciada e garantir que as decisões adotadas estejam 

efetivamente em sintonia com os anseios destes segmentos sociais; 

● Articular junto aos demais entes federativos intervenções integradas em todas 

as dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais com a finalidade de 

proteger e promover os grupos sociais de riscos, historicamente 

vulnerabilizados pela exclusão intelectual e material; 

● Garantir ações permanentes de promoção dos direitos e de combate à 

violência à população idosa, às mulheres, às crianças e adolescentes; 

● Estabelecer no âmbito do município políticas, programas e ações direcionadas 

às pessoas usuárias de álcool e outras drogas; 

● Implementar novas medidas governamentais para a população em situação de 

rua e garantir maior atenção aos projetos e programas municipais existentes 

de modo a proporcionar inclusão social a este grupo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 7: CULTURA E ARTE 

DIRETRIZ 

Raízes de um povo: Pensar em cultura implica em reconhecer a diversidade das 

manifestações e valorizar os diversos sotaques, valores, crenças, festas e práticas, 

que caracterizam os diferentes grupos que constituem um povo, fomentando e 

democratizando o acesso e a produção das diversas linguagens técnico-artísticas. 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

● Valorizar o Conselho de Cultura incentivando a sua atuação como proponente 

das políticas culturais;  

● Estabelecer (Criar) o Programa Cultura Itinerante, levando shows musicais, 

mostra de filmes, peças de teatro, exposição de cultura popular para os bairros 

e povoados do município, integrando bairros e grupos de distintos estratos 

sociais; 

● Promover a formação em elaboração de projetos culturais para captação de 

recursos financeiros e capacitação técnica em todas as áreas culturais, com 

profissionais experientes; 

● Proporcionar editais setoriais para música, audiovisual, artes visuais e 

plásticas, teatro, dança, performance, artes híbridas e cultura popular; 

● Criar políticas de apoio financeiro e logístico aos artistas locais na realização 

dos seus trabalhos e atividades, via edital, com o objetivo à mobilidade dos 

artistas para participarem de eventos em outras localidades; 

● Revitalizar o Cine Madrigal e torná-lo um espaço de fomentação da cultura 

territorial;   

● Implementar cine clubes em espaços públicos do município; 

● Reformar e ampliar o Teatro Carlos Jeovah; 

● Transformar o mercado das costureiras em um amplo espaço cultural; 

● Ocupar com atividades permanentes os espaços culturais, dentre eles, o 

Centro Cultural Glauber Rocha, Memorial Régis Pacheco, Teatro Carlos 

Jeovah, Praça da Juventude e Biblioteca Municipal; 

● Incentivar, apoiar e ampliar os festivais locais; 

● Criar políticas de conservação dos patrimônios arquitetônico e natural da 

cidade; 

● Reformar a Biblioteca Pública Municipal e ampliar o acervo, transformando o 

espaço em um local de troca de saberes e de educação; 

● Estabelecer redes de colaboração e parcerias com escolas da rede pública e 

privada, em apoio a projetos e atividades culturais;  

● Ofertar a promoção de cursos e oficinas em diversos setores culturais, como 

de produção audiovisual e edição de vídeo, de técnicas de atuação para ator, 

de pintura, de dança contemporânea, de grafite, dentre outros; 



● Promover políticas públicas e projetos sociais que visem atuar na preservação, 

divulgação e resgate cultural das comunidades tradicionais e quilombolas do 

município;  

● Criar o evento permanente no calendário anual “Festival Curta Audiovisual 

Gildásio Leite” para incentivar e abrir espaço de exibição da produção local de 

curtas metragens;  

● Garantir a destinação de 10% do orçamento municipal para as atividades 

culturais permanentes envolvendo crianças, adultos e idosos; 

● Implantar a Fanfarra Municipal agregando e apoiando estudantes que já 

participam das fanfarras em escolas do município; 

● Manter o constante diálogo com as produções culturais das periferias, de 

mulheres, múltiplas orientações sexuais, campesinas e quilombolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 8: ESPORTE E LAZER 

DIRETRIZ 

Corpo e Mente: esporte e lazer são direitos fundamentais para a garantia do 

desenvolvimento social do cidadão. 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

● Articular junto ao Ministério da Defesa, a doação da área do antigo Aeroporto 

Pedro Otacílio de Figueiredo para ampliação do Parque das Bateias, criando 

estruturas para as práticas esportivas e de lazer;  

● Estabelecer programas, ações e investimentos públicos e privados, para o 

desenvolvimento das práticas de Esporte e Lazer; 

● Oportunizar as ações de entidades reconhecidamente articuladoras e 

executoras de ações esportivas e de lazer que envolvam prioritariamente a 

população periférica e rural; 

● Promover os jogos interescolares com vistas à cultura do relacionamento e 

valorização da cidadania; 

● Revitalizar o Ginásio de Esportes Raul Ferraz e o Estádio Murilo Mármore; 

● Garantir apoio e infraestrutura para o fechamento de ruas e avenidas durante 

finais de semana e feriados para a prática esportiva com segurança, discutido 

previamente com a população; 

● Construir novas quadras poliesportivas e revitalização das existentes nos 

bairros e nas localidades rurais; 

● Assegurar a existência dos campos tradicionais de futebol nos bairros e apoiar 

a realização dos Campeonatos de Futebol de bairro e rural; 

● Dotar as praças de equipamentos para prática de exercícios físicos voltados 

para a Terceira Idade; 

● Democratizar o acesso aos estádios Lomanto Júnior e Edvaldo Flores 

transformando-os em áreas de práticas esportivas para a comunidade; 

● Incentivar as variadas modalidades esportivas praticadas no município com a 

criação de equipamentos públicos de movimentação corporal e lazer visando 

a melhora do desempenho metabólico e psicológico dos munícipes na 

perspectiva do desenvolvimento da alegria, da dimensão lúdica e da 

coletividade para a pratica de vivencias humanizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


