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APRESENTAÇÃO 

O Brasil e o povo brasileiro vivem tempos difíceis. A imensa crise social, fiscal e econômica foi 
agravada pela pandemia da COVID-19 e pelo desgoverno do Bolsonaro. A retirada de direitos, 
o desmonte das políticas públicas, o ataque ao patrimônio público, a total ausência de 
programas de desenvolvimento, faz com que a queda de arrecadação e o aumento da 
demanda por serviços públicos cresça cada vez mais nos municípios brasileiros. Portanto,é 
fundamental assumir o compromisso de governar, com visão inovadora, pautada na gestão 
ética, transparente e democrática, com ampla participação popular, priorizando e cuidando 
dos que mais precisam.

Neste cenário, O Partido dos Trabalhadores de Itapetiningaapresenta seu Programa de 
Governo para Itapetininga,período 2021-2024, com um projeto de gestão inovadora, com o 
olhar no presente, mas projetando ações para o seu futuro.

Nossa administração promoverá uma efetiva inversão de prioridades, comprometida com o 
bem-estar da população, privilegiando os investimentos sociais nas áreas de educação, saúde, 
assistência, saneamento básico, habitação, transporte, meio ambiente, cultura, 
desenvolvimento local, de forma articulada com todos os segmentos sociais e esferas de 
poder.  

Para isso, vamos debater com a populaçãode Itapetinningaas propostas para uma gestão 
aberta ao diálogo e à participação popular. Uma gestão atenta às reais necessidades da 



população e às dificuldades dos segmentos vulneráveis que estará desamparada diante da 
grave situação do país.  

Em virtude disso, apresentamos nosso Programa de Governo, fruto do acúmulo histórico das 
propostas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores,que por meio de seus mandatos 
populares vem atuando na defesa de um plano de reconstrução e transformação social, capaz 
não apenas de retomar o crescimento da economia, mas, acima tudo, construir um 
desenvolvimento local, social e ambientalmente sustentável.   

Temos plena convicção que, com o apoio da população deItapetininga implantaremos as 
políticas que formulamos e defendemos, em pleitos eleitorais recentes, tanto no âmbito 
federal e estadual, quanto no municipal.  A partir da evolução e ampliação dessas propostas e 
do desenvolvimento de novos projetos, apresentamos as diretrizes e compromissos que 
assumimos com nosso povo.



OS DESAFIOS DA CONJUNTURA    
A campanha eleitoral municipal em 2020 será realizada em uma conjuntura na qual os 

danos da política ultraliberal desenvolvida no país desde 2016, vêm provocando desmontes e 
retrocessos nas políticas sociais, nos direitos previdenciários e trabalhistas, privatizações e 
cortes provocados pela Emenda Constitucional 95/2016, mais conhecida como a PEC da 
Morte, por reduzir gastos em áreas essenciais e congelar os gastos públicos por nada menos 
que 20 anos.   

O Brasil vive uma crise sem precedentes na história. Esta crise – sanitária, social, 
econômica, política, ambiental e cultural – está entrelaçada a uma crise mundial, gera 
insegurança, medo, descrença e pessimismo na sociedade.  

Após anos de estabilidade democrática, em um curto período da história brasileira 
inúmeros direitos foram cassados, violados e massacrados, com diversos casos de violência 
incentivados pelo discurso de ódio.  O país andou para trás na renda do povo, na saúde, na 
educação, na defesa do meio ambiente e na liberdade.

O desemprego está nas alturas e quase 90% das ocupações criadas são informais, 
segundo o IBGE. A taxa de trabalhadores sem registro, sem direitos e proteção social já 
ultrapassa 40% - sem falar dos desalentados que nem ocupação têm. 

São estes que sofrem com o aumento dos combustíveis e do gás de cozinha e do 
abusivo preço dos alimentos.  O desmatamento aumentou 83%, com incentivo de um governo 
que arruinou nossa imagem junto aos ambientalistas e à comunidade internacional. Líderes 
indígenas e sindicalistas foram assassinados; professores e artistas, perseguidos; e mulheres, 
pessoas negras e LGBTIQ+s sofrem diariamente violência e são assassinadas, tudo isso com 
total aval do governo federal. 

No centro desses retrocessos está a imposição de um modelo concentrador de riqueza 
e renda excludente, que propõe o desmonte do Estado - não só por meio da privatização 
selvagem de empresas como a Petrobras e riquezas como o pré-sal, mas pela destruição dos 
instrumentos de construção da soberania nacional, como os bancos públicos e o fomento à 
ciência e tecnologia.

Vivemos tempos sombrios, com ações potencializadas por um governo que ataca os 
direitos humanos, os direitos sociais, o meio ambiente e a soberania. Os desdobramentos da 
pandemia, que com a política genocida do governo levou mais de 125 mil brasileiros e 
brasileiras a morrerem de Covid-19, somente agravaram tudo o que já vinha sucedendo no 
país, desde o golpe de 2016, que retirou a Presidente Dilma Rousseff do poder.

Associada à crise existente e tendo como principais protagonistas segmentos 
conservadores da sociedade, nos últimos tempos presenciamos o avanço de grupos 
portadores de visões retrógradas e excludentes no cenário político brasileiro, seja no 
aprofundamento do comportamento antipolítico, seja no discurso de ódio a trabalhadores, 
sindicatos e movimentos sociais, bem como o constrangimento aos que pensam diferente de 
sua linha ideológica.

Mas, por outro lado, apesar do clima de intimidação, agressão e violência que estes 
setores buscam criar, vislumbramos a mobilização dos mais diversos grupos de defensores da 
democracia, mostrando a força dos que resistem aos retrocessos de um governo ditatorial 
instalado em nosso país.  

Por isso mesmo, além de se unir ao clamor popular em defesa da soberania do voto, 
nossa campanha enfrentará o pleito municipal como mais uma etapa na luta pela preservação 
da legalidade democrática e das conquistas sociais no Brasil, adquiridas mais fortemente ao 
longo de 13 anos dos governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma Rousseff.    

No presente Plano de Governo, estes objetivos se traduzem em uma proposta 
progressista, democrática e popular que busca reafirmar os direitos de uma  ITAPETININGA 



SOLIDÁRIA onde as pessoas exerçam plenamente sua cidadania, que seja justa, fraterna e 
solidária.    

Nesse contexto, nosso desafio, em âmbito municipal,  será  reafirmar os princípios 
norteadores que  nossos  governos promoveram na esfera nacional, gerando e garantindo 
novos direitos, como: o caráter público do SUS; a educação pública, gratuita, de qualidade, 
laica e livre de censuras; as políticas sociais como instrumentos de combate à miséria, à 
pobreza e à desigualdade; o Estado como promotor das igualdades de gênero, etnia, etária 
e orientação sexual; a transparência na gestão pública; a participação política como 
elemento de decisão pública, dentre outros.   

Por isso mesmo, nos orgulhamos das políticas públicas implantadas nos governos do 
Presidente Lula e da Presidenta Dilma, que estão presentes aqui em ITAPETININGA . 
Programas e investimentos desenvolvidos, tais como: elevação do salário mínimo, o programa 
Bolsa Família, o Luz para Todos, o Minha Casa, Minha Vida, o CEO das Artes,– reconhecido 
pela ONU como uma das melhores políticas públicas do mundo. O programa Brasil sem 
Miséria, o de Acesso ao Ensino Técnico e emprego (PRONATEC), o da Universidade para todos 
(PROUNI), o Instituto Federal, que hoje tem mais de 1700 alunos em nossa cidade , a UAB, 
com mais de 40 cursos concluídos de Graduação e ´pós graduação,  a criação da Farmácia 
Popular, o Piso Nacional de Educação, o combate ao trabalho escravo, o SAMU, a construção 
de UPAS e a implementação do programa Mais Médicos, o apoio à agricultura familiar, entre 
outros.  

Todas essas conquistas deram origem a um desenvolvimento que possibilitou a 
redução da pobreza, da desigualdade e a melhoras significativas na distribuição da renda 
familiar.  

O povo de Itapetininga merece um governo que tenha capacidade de enfrentar os 
duros desafios dos tempos atuais e que aja no interesse da maioria da população. Para isso, a 
candidatura de Fuad como prefeito e Dra Calu, como vice-prefeita,se apresenta para debater 
publicamente as diretrizes de um Programa de Governo para construir uma ITAPETININGA 
SOLIDÁRIA) socialmente justa, que aprofunde a democracia e a participação popular e que 
enfrente os problemas urbanos e rurais do município.  



QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO À SAÚDE

Plano de Governo da Saúde 2021- 2024 – Itapê Solidária

O Sistema Único de Saúde (SUS), inscrito na Constituição Federal de 1988, é a política pública 
mais inclusiva do país, pois atende a toda população brasileira. Este plano de governo 
reafirma o compromisso de defender o SUS num período caracterizado pelo progressivo 
subfinanciamento e desmonte das instituições públicas brasileiras e a continuar a luta pela 
implantação total dele. 

O modelo assistencial ainda predominante na cidade caracteriza-se pela prática 
“hospitalocêntrica”, pelo individualismo, pela utilização irracional dos recursos tecnológicos 
disponíveis e pela baixa resolubilidade, gerando alto grau de insatisfação para todos os 
partícipes do processo – gestores, profissionais de saúde e população que utiliza os serviços. 
Em Itapetininga a taxa de cobertura do SUS é de aproximadamente 70% da população geral, 
sendo apenas 30% atendida pela Estratégia de Saúde da Família (ESF). Esse número pode ser 
ainda menor considerando o número reduzido de Agentes de Saúde de Família e que 40% da 
população é somente atendida quando ativamente procura a Unidade Básica de Saúde, sem 
fazer parte de programas que visam a promoção de saúde e que tratam a integralidade do 
indivíduo. 

Como direito social de todo o povo brasileiro e dever do Estado, o propósito do nosso plano 
de governo caracteriza-se pela sintonia com os princípios da universalidade do SUS para os 
itapetininganos, eqüidade da atenção e integralidade das ações. Visamos reduzir o hiato ainda 
existente entre os direitos sociais garantidos em lei e a capacidade efetiva de oferta de ações 
e serviços públicos de saúde aos itapetininganos.

O atendimento aos indivíduos se fará de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a 
quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados. Busca-se, com o princípio da 
equidade, reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e nas necessidades das 
pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender 
a diversidade.

Nossas diretrizes passarão pelas seguintes prioridades: fortalecimento do Programa de Saúde 
da Família (PSF); valorização dos trabalhadores da saúde; ações intersetoriais com as 
secretarias de educação, assistência social e meio ambiente para o enfrentamento mais 
articulado dos problemas produzindo assim soluções coletivas e respeitando a integralidade 
do ser humano; desenvolvimento de políticas mais efetivas e sustentáveis no campo da saúde 
materno-infantil, saúde mental e saúde bucal; ações voltadas para grupos específicos 
populacionais como: saúde dos homens, saúde dos adolescentes e jovens, pessoas negras, 
LGBTQI+, pessoas com deficiência, idosos, população em situação de rua, e os menos 
favorecidos economicamente; investimento tecnológico para ampliação e digitalização dos 
serviços de saúde, integração da rede de serviços e agilidade para otimização dos 
encaminhamentos aos ambulatórios de especialidades; coadministração da atenção 
hospitalar para racionalização do uso dos recursos e melhoria na qualidade dos atendimentos; 
e diálogo permanente com a sociedade civil através do empoderamento dos Conselhos 
Municipais de Saúde. 



As medidas de austeridade fiscal decretadas há poucos anos já se fazem sentir 
dramaticamente na saúde, por exemplo, com índices ainda preocupantes de mortalidade 
infantil, diminuição da cobertura vacinal, volta de doenças evitáveis e com o crescente 
número de infectados e mortos pela pandemia de Covid-19 que assola o país e também nossa 
cidade.  As reformas impostas e as ações de desmonte do SUS estão destruindo ou 
ameaçando gravemente políticas universalizantes e inclusivas que foram construídas nos 
últimos anos, como o SAMU, a Farmácia Popular, a Saúde da Família, o Programa Nacional de 
Imunizações, entre outros.   Em Itapetininga o Programa de Saúde da Família ainda não atinge 
mais de 30% da sua população, deixando aproximadamente 70% dos cidadãos excluídos dos 
atendimentos e estratégias de prevenção, promoção e vigilância da saúde física, social e 
psicológica. Enfrentaremos o desafio de tornar o SUS realmente universal e integral, 
aperfeiçoando a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) para consolidar esses 
pressupostos constitucionais. Com a ampliação e o fortalecimento do PSF poderemos reverter 
a forma atual e ineficaz de prestação de assistência à saúde com uma proposta de 
reorganização da atenção básica como eixo de reorientação do modelo assistencial, 
respondendo a uma nova concepção de saúde não mais centrada somente na assistência à 
doença mas, sobretudo, na promoção da qualidade de vida e intervenção nos fatores que a 
colocam em risco – pela incorporação das ações programáticas de uma forma mais 
abrangente e do desenvolvimento de ações intersetoriais. 

Através de um conhecimento mais amplo sobre os pacientes e a comunidade em que estão 
inseridos e pelo acompanhamento apropriado dos casos, o programa também permite 
ordenar os encaminhamentos, racionalizando o uso da tecnologia e os recursos terapêuticos. 
Racionalizar o uso, nesse sentido, é democratizar o acesso. Fortalecerá as equipes 
multidisciplinares, incluindo todas as categorias que trabalham nos serviços de saúde, no 
sentido do paciente ser visto sob um contexto biopsicossocial, possibilitando diferentes 
abordagens de questões específicas e ajudará na escolha das promoções e terapias mais 
adequadas. Sob o âmbito hierárquico, a multidisciplinaridade será uma excelente 
ferramenta estratégica para otimizar serviços e processos. 

Estabelecerá ainda forte ação de controle da pandemia de Covid-19 através de: testagem 
ampla da população; atendimento na atenção primária de qualquer caso de síndrome gripal, 
mesmo os mais leves, para avaliação de complicações, acompanhamento e orientações para 
os pacientes; rastreamento precoce e efetivo dos pacientes infectados e seus contatos; além 
de desenvolvimento de programas educacionais com informações claras e objetivas referente 
as medidas de proteção necessárias para conter o avanço da pandemia. 

Trabalharemos a valorização dos profissionais de saúde, através de: pesquisas de satisfação, 
elaboração de plataformas para ampliação da escuta e reconhecimento da importância e dos 
desafios dos trabalhadores e serviços de saúde, considerando suas necessidades e condições 
de vida para elaboração de um plano de ação e posterior acompanhamento; fortalecimento 
das equipes multidisciplinares favorecendo a autonomia dos profissionais e dos serviços no 
estabelecimento de normas e critérios de direcionamento e das melhores estratégias para 
enfrentamento dos problemas; criação de processos educativos intrassetoriais e 
interssetoriais, cursos de capacitação técnica, simpósios e similares,a fim de atualização do 
conhecimento e troca de experiências; suprimento adequado de equipamentos de proteção 
individual e coletivo, criação de rede de atendimento e suporte de saúde mental 
especializados, revisão de adicionais de algumas categorias remetendo à legislação federal ou 
estadual.



Este plano promoverá políticas públicas intersetoriais, pois compreendemos a questão de que 
os problemas reais cruzam os setores, necessitando da articulação de saberes e experiências 
para seus enfrentamentos. Será fomentada uma nova forma de trabalhar, de governar e de 
construir políticas públicas que pretendem possibilitar a superação da fragmentação dos 
conhecimentos e das estruturas sociais para produzir efeitos mais significativos na saúde da 
população, mobilizando recursos institucionais e comunitários, públicos e privados para a 
resolução dos problemas. Buscaremos o estabelecimento de parcerias entre diferentes 
instituições no sentido de trabalharem juntas para o alcance de objetivos e metas comuns.  

Para a saúde da infância, adolescência e juventude haverá destinação privilegiada de recursos 
nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude honrando o que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para coibir a violência doméstica assim como a 
violência autoprovacada o plano aprimorará os programas de transferência de renda e o 
combate a pobreza, para que não sejam a pobreza e a violência o que definam o rumo da vida 
das nossas crianças. Haverá formulação de políticas integrativas entre o Programa de Saúde 
da Família, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras), os conselhos tutelares, as escolas e as instituições universitárias 
existentes na cidade a fim de prevenir e tratar prioridades como: saúde mental, violências 
físicas, uso e abuso de álcool e outras drogas, planejamento familiar, direitos sexuais, entre 
outros. Teremos a escola como um espaço de educação para a cidadania, não só com uma 
proposta conteudista. 

  Implantará também programas de valorização do parto normal, humanizado e seguro, de 
superação da violência obstétrica e da discriminação racial no SUS através das seguintes 
ações: aumento de estrutura física da maternidade para que as gestantes possam ter 
privacidade no momento crucial do trabalho de parto; garantiremos estrutura física que 
acomodem o apoio do acompanhante e da doula; promoveremos cursos para atualização dos 
profissionais de saúde, assim como parcerias com rede de doulas. O plano priorizará a 
abertura de uma UTI neonatal buscando o tratamento precoce de prematuros ou recém-
nascidos que apresentam alguma situação adversa ao nascer, considerando o fato do 
município ter ainda um alto índice de mortalidade infantil e que o hospital de Itapetininga é a 
referência para mais de 12 municípios da região, somando uma população total de quase 
500.000 habitantes.

Fortalecerá a "Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 
Complementar Saudável no SUS - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)" com o 
objetivo de qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica com o 
intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação 
saudável para crianças menores de dois anos, além da criação de um banco de leite humano 
com postos de coleta para o apoio, proteção e promoção do aleitamento materno, assim 
como posterior pasteurização e distribuição do leite com qualidade certificada para os bebês 
que dele necessitam.

O governo reafirmará seu compromisso com a agenda da Reforma Psiquiátrica, através das 
seguintes ações: fortalecimento dos Centros de Assistência Psicossocial (CAPS), com extensão 
do horário de funcionamento para 24 horas por dia, ofertando retaguarda clínica e 
acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, objetivando a melhora no 
atendimento dos pacientes com transtornos mentais e estimulando sua integração social e 
familiar; da criação de uma unidade de acolhimento para pessoas que fazem uso do crack, 
álcool e outras drogas, que se encontram em sofrimento psíquico e outras situações que 



impossibilitem estabelecer laços sociais que apontem a necessidade de cuidado integral de 
caráter residencial transitório;  e da criação de leitos psiquiátricos no hospital. 

Além da saúde do trabalhador, o governo  vai produzir políticas intersetoriais para reduzir 
todas as formas de violência, com a participação de diversos setores populacionias, para 
garantir atenção especial e integrada às populações vulneráveis. Serão implantadas ações 
voltadas para a saúde das mulheres, pessoas negras, LGBTQI+, idosos, crianças, juventudes, 
pessoas com deficiência, população em situação de rua, agricultores, etc. Para isso a 
organização de uma atenção básica resolutiva e organizadora do cuidado à saúde é o eixo 
central da política assistencial que se quer implementar.  

 Integrará com mais eficiência o AME, o CIEMI e o hospital com a atenção básica,  garantindo 
o acesso a cuidados especializados por equipes multiprofissionais para superar a demanda 
reprimida de consultas, exames e cirurgias de média complexidade. A integração dos serviços 
básicos e especializados já existentes e a criação de novos onde for necessário, a qualificação 
do cuidado multiprofissional e a ampliação da resolutividade serão prioridades.

Serão fortalecidos os conselhos municipais de saúde, de forma que seu papel de formulação 
de políticas seja o orientador das políticas para o setor. O governo vai atuar fortemente na 
área da promoção da saúde, por meio de programas que incentivem a atividade física, a 
saúde mental, a alimentação adequada, saudável e segura, assim como atividades artísticas, 
culturais e educacionais. Através da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares o governo ampliará a Terapia Comunitária Integrativa, promoverá o 
Programa Farmácia Viva tipo I para ampliação das opções terapêuticas, resgate de saberes 
populares e tradicionais, aumento do vínculo da equipe com a comunidade, menor uso de 
medicamentos alopáticos e diminuição da demanda do serviço de saúde pelo paciente, além 
de fomentar pesquisas em parcerias com universidades e faculdades, ampliar a consciência 
ambiental e contribuir para geração de renda e emprego através de oficinas farmacêuticas. 
Incentivará também outra práticas como a arteterapia, medicina antroposófica, 
reflexoterapia, etc. 

A cidade de Itapetininga apresenta um dos piores resultados do Brasil referente ao uso de 
agrotóxicos e o município foi classificado como prioritário no combate ao uso indiscriminado 
dessas substâncias. No nosso município as neoplasias ocupam o segundo lugar como causas 
de mortalidade e um número expressivo de câncer do sistema digestório, incluindo fígado e 
pâncreas, o que poderia estar associado com o uso dos agrotóxicos. O plano incentivará 
parcerias entre os serviços de saúde, universidades e produtores locais para pesquisas mais 
detalhadas nesse campo, assim como promoverá cursos de capacitação para profissionais da 
saúde referentes às notificações, ao diagnóstico e tratamento das intoxicações por estes 
produtos. Realizará interssetorialmente um plano de atividades educativas conscientizando a 
população geral sobre uma alimentação saudável, fomentará o projeto de hortas 
comunitárias assim como a construção de um banco de alimentos promovendo a agricultura 
familiar, a agroecologia, parcerias com programas assistenciais geradores de renda, cursos de 
capacitação e educação alimentar e nutricional focado em populações mais vulneráveis, 
contribuindo também no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Criará parcerias a 
fim de incidir politicamente para a restrição de agrotóxicos na região.

Será investido ainda, na implantação de dispositivos de compartilhamento do cuidado, 
expansão do matriciamento, teleconsulta, apoio vivo nos territórios, entre outros, como 
agenda prioritária na construção de linhas de cuidado que ajudem a vencer a fragmentação e 
descontinuidade do cuidado em saúde.  O governo investirá na implantação do prontuário 



eletrônico de forma universal e no aperfeiçoamento da governança da saúde. Estimulará 
ainda a inovação na saúde, ampliando a aplicação da internet e de aplicativos na promoção, 
prevenção, diagnóstico e educação em saúde. São essas ações articuladas e integradas que 
garantirão acesso a saúde e qualidade de vida.

OBS:  diretamente ligado à Secretaria de Saúde , implantar imediatamente  políticas públicas 
em defesa dos animais, fortalecendo a UIPA e a implantação de um programa continuo de 
zoonose e um pronto atendimento veterinário  , 
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TRANSIÇÃO ECOLÓGICA PARA A SOCIEDADE DO SÉCULO XXI

“Há quem passe pela floresta e só veja lenha para a fogueira”LievTolstoi

Do Propósito:

Muito se fala do “meio ambiente” e - principalmente - da “preservação do meio ambiente”. 
Aquecimento global, poluição dos rios e oceanos, extinção de espécies, desmatamento e 
queimadas na Amazônia, secas, enchentes pelo Brasil e pelo mundo afora… Porém ainda que, 
individualmente, cada um de nós saiba que nossa sobrevivência mais básica como seres humanos 
depende de condições naturais que, pouco a pouco, vemos cada vez menos favoráveis (ou até 
ameaçadoras), a imensa maioria dos governos continua tratando a questão do meio ambiente 
como um tema secundário. Como se fosse apenas mais um programa de governo, mais um projeto. 
Essa postura é errônea por colocar o tema ambiental como um freio para o desenvolvimento 
econômico, destacando o homem da natureza, não considerando que, apesar de sua capacidade 
de transformação dela, este é mais uma espécie, de tantas outras, que compõem a biosfera.

A partir de um ponto de vista informado, conectado com o mundo e suas tendências naturais, 
tecnológicas e científicas, enquanto que intrinsecamente focado nas questões de nossa cidade, 
esta candidatura propõe uma administração onde o meio ambiente não apenas ocupe um espaço 
central, com autonomia e independência para implementar seus programas e políticas públicas, 
mas que a conservação da natureza, a conscientização ecológica e a economia verde sejam 
preocupações que permeiem toda a máquina administrativa, tanto como executor como quanto 
consumidor.

Através da priorização do meio ambiente (entendendo-o como a base de uma sociedade 
saudável), buscamos inserir a preocupação ambiental dentro de cada secretaria, em cada setor da 
prefeitura, para que cada programa governamental, projeto, lei ou política pública leve em 
consideração os possíveis desdobramentos ecológicos da ação em questão.

Promovendo a reaproximação e a integração da cidade com a natureza, trazendo a natureza pra 
cidade e levando a sociedade pra natureza, não só estaremos preservando nosso próprio habitat e 
melhorando drasticamente a qualidade de vida de toda a população, estaremos também nos 
preparando para um futuro próximo onde esse respeito e consideração pelo meio ambiente, e essa 
consciência ambiental no âmbito administrativo, serão condições indispensáveis para, mais além do 
bem estar do ser humano, o sucesso econômico das futuras gerações.



Das prioridades:

Recuperar a bacia hidrográfica do Rio Itapetininga

Melhorar a capacitação de equipesavaliam as condicionantes do licenciamentoambiental

Promover a educação ambiental nas escolas ecomunidades

Encontrarsoluçõesmaiseconômicaseefetivasparademanejoderesíduossólidos

Incentivar o turismoecológico

Revitalizar o viveiromunicipal

Promover a agricultura familiar através daagroecologia

Promoção de energia limpa, com instalação de energia solar nas unidades da prefeitura.

 Diminuição da emissão de poluentes, que afetam a qualidade do ar, do solo e água e de gases 
de  efeito estufa.

Mitigação dos riscos de desastres ambientais: enchentes, deslizamentos de encostas, 
rompimentos de barragens, mapeando e implantando plano de atenção aos passivos ambientais 
na zona urbana e rural.

 Estimular as empresas locais a adotarem medidas para tornarem-seprogressivamente 
sustentáveis ambientalmente.

  Iniciar a conversão da frota de transporte coletivo e dos veículos da frota municipal para 
tecnologia menos poluente.

  Promover a segurança alimentar e o desenvolvimento da agroecologia, incentivando a produção 
de alimentos saudáveis a partir de conhecimentos tradicionais e científicos.

  Elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), com o máximo 
de envolvimento das comunidades, dos catadores e dos demais atores envolvidos na produção 
de resíduos.

  Estimular a responsabilidade e a participação da sociedade nas iniciativas de controle da 
poluição e do impacto ambiental, bem como pelo consumo responsável.

A transição ecológica é um processo estratégico comprometido com a luta por um meio ambiente 
equilibrado, a instituição de novas formas de produzir e consumir e a busca do desenvolvimento 
sustentável. A pandemia alertou ainda mais o mundo para a correlação entre desequilíbrios 
ecológicos e pandemias, reforçando a essencialidade da questão ecológica. 

Propomos,outros valores e referenciais de consumo, um novo padrão de produção no município 
compatível com a urgência dos desafios ambientais e, ao mesmo tempo, capaz de apresentar 
alternativas econômicas que aproveitem a diversidade sociocultural e ambiental do nosso 
município, seja no campo ou na cidade.



Nosso compromisso ético e político é contribuir para enfrentar as mudanças climáticas e mitigar os 
efeitos de eventos extremos, como chuvas muito volumosas que ocasionam enchentes e 
deslizamentos, ou as secas prolongadas que afetam o abastecimento de água e as atividades 
agropecuárias. 

Esse eixo articulador aponta para uma economia justa, que não desperdiça e nem esgota recursos 
naturais existentes, protegendo as necessidades das gerações atuais e futuras.

Temos que pensar no longo prazo. Temos que transformar a crise ambiental em oportunidades 
para o bem viver do povo brasileiro e de toda humanidade. Os municípios podem fazer a sua parte, 
com muitas iniciativas pra iniciar esse caminho.



DESENVOLVIMENTO URBANO E O DIREITO À  CIDADE

A melhoria da qualidade de vida na nossa cidade passa pelo combate e redução das desigualdades, 
em suas diversas dimensões, além da garantia do direito à cidade. 

O pleno direito à cidade se dará por meio do acesso à moradia digna com saneamento básico – 
água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, drenagem das águas pluviais. Acesso a uma 
mobilidade urbana que priorize o transporte coletivo, o sistema viário seguro e, ainda, que garanta 
a promoção do acesso equitativo aos equipamentos públicos de cultura, lazer, educação, saúde em 
todos os bairros 

Assim como nas demais áreas de governo, aqui também adotaremos medidas para iniciar a 
transição ecológica em nossa cidade, contribuindo para o controle das mudanças climáticas e a 
mitigação dos efeitos de eventos extremos, contribuindo para a redução das emissões de gases de 
efeito estufa e da poluição.

A crise econômica que afeta as receitas municipais agravada pela extinção dos mecanismos de 
financiamento federal aos municípios para políticas de saneamento, mobilidade urbana e habitação 
para baixa renda, com a extinção do Programa Minha Casa Minha Vida, colocam dificuldades para 
uma atuação mais ampla.

Neste cenário desafiador nossos compromissos para o desenvolvimento urbano se consolidarão por 
meio das diretrizes e propostas a seguir: 

Planejamento Urbano Inclusivo e Participativo 
 Estabelecer um processo de revisão do Plano Diretor, com leitura participativa do território 

urbano e rural, que permitirá a discussão dos principais problemas, conflitos e potencialidades, 
estabelecendo metas de médio e longo.

 Tratar os assentamentos precários, as áreas periféricas ou as áreas com esvaziamento 
econômico e/ou populacional, com políticas públicas articuladas a investimentos em 
infraestrutura, melhoria dos espaços públicos e incentivos para instalação de atividades de 
geração de emprego e renda, contribuindo para constituir uma cidade policêntrica.

 Garantir as funções sociais da propriedade e da cidade por meio da aplicação dos instrumentos 
do Estatuto das Cidades, em especial das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), 
possibilitando a construção de habitação de interesse social nas áreas consolidadas, o IPTU 
progressivo e a edificação compulsória para refrear a especulação imobiliária.

 Atuar de maneira proativa na construção e fortalecimento das instâncias de governança 
regionais e/ou metropolitanas.

Moradia Digna 

A melhoria das condições de habitabilidade e de moradia mostraram-se essenciais para lidar com a 
crise sanitária provocada pelo COVID-19, assim como para mitigar os efeitos dos eventos extremos 
causados pelas mudanças climáticas.       

Em ambos os casos, apesar de atingir a todos,os impactos mais dramáticos ocorrem com as famílias 
mais vulneráveis, que não tem acesso à infraestrutura adequada ou vivem em área de risco. 
 Implementar uma política municipal de habitação com ações para as diferentes necessidades, 

por meio da promoção, financiamento e assistência técnica para a regularização fundiária; a 
melhoria de moradias precárias; produção de lotes urbanizados e de moradia.  

 Estabelecer parceria e assistência técnica aos movimentos sociais, ONGs, grupos organizados e 
sindicatos, para os projetos de habitação do município.

 Utilizar os terrenos e edifícios vazios para a produção de moradias de interesse social e de 
equipamentos públicos.



Saneamento Básico   

A garantia do acesso ao saneamento básico entendido como abastecimento de água; coleta e 
tratamento de esgotos; coleta e tratamento dos resíduos sólidos e limpeza urbana; e manejo das 
águas pluviais urbanas para toda a população é um dos grandes desafios para todas as cidades. 

Apesar da lei federal nº 14.026/20, que buscou enfraquecer o papel do município como titular e 
concedente do saneamento básico, ter sido aprovada, acreditamos que o município tem um papel 
essencial na regulação dos serviços e dos investimentos na cidade, inclusive nos casos em que os 
serviços estão a cargo de companhias estaduais ou empresas privadas, como é o caso de 
Itapetininga e seu contrato com a SABESP . 

Abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto
 Ampliar a disponibilidade hídrica para abastecimento da população e das empresas.
 Garantir às famílias beneficiárias de programas de transferência de renda o acesso à tarifa social.
 Assegurar a gestão da água com a preservação das nascentes e dos mananciais, promovendo a 

despoluição e recuperação de nascentes, manguezais, rios e mananciais degradados.
 Participar ativamente nos Comitês de Bacia Hidrográfica, visando melhorar a gestão ambiental 

dos recursos hídricos na região.
 Adotar o reuso de água nas atividades e edificações da prefeitura e incentivar as empresas e a 

população a fazer o mesmo. 
 Aumentar progressivamente a coleta e o tratamento de esgoto, mantendo rigorosa separação 

entre águas pluviais e esgoto.
 Fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade dos imóveis estarem ligados à rede de esgoto.
 Aperfeiçoar os instrumentos de regulação dos serviços e dos mecanismos de participação social.

Resíduos Sólidos   

 Equacionar o processo de coleta, destinação e tratamento de resíduos sólidos, incluindo os 
materiais recicláveis, tendo como alternativa a construção de um consórcio intermunicipal.

 Ampliar a coleta seletiva de lixo,  fortalecendo a COOPERITA e incluindo novas  cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis ao sistema e desenvolvendo programas de educação 
ambiental para incentivo ao consumo responsável, a redução da geração de resíduos, o aumento 
da reciclagem e da compostagem residencial.

 Utilizar a Coleta Seletiva e a Educação Ambiental nas escolas, conforme lei municipal 
 Elaborar Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), com o máximo de 

envolvimento das comunidades, dos catadores e demais atores da cadeia de resíduos sólidos: 
produtores, comerciantes, distribuidores, importadores, prestadores de serviço público ou 
privado de manejo de resíduos sólidos e consumidores.

Drenagem 
 Criar legislação que induza o aumento da permeabilidade do solo e a proteção de áreas sujeitas 

às inundações.
 Elaborar Plano de Drenagem, visando identificar os pontos de alagamento ou inundação, para 

priorizar soluções e implantar controle e monitoramento desses eventos.
 Fazer a manutenção permanente do sistema de drenagem urbana e o desassoreamento de rios e 

córregos.
 Pavimentar e qualificar vias urbanas, considerando os sistemas de drenagem de águas pluviais, 

redes de água e esgoto e calçadas permeáveis.



Transporte e Mobilidade Urbana 

A organização e os investimentos no sistema viário da nossa cidade vão privilegiar a circulação do 
transporte coletivo e a segurança dos ciclistas e dos pedestres.
Integrar o Transporte Urbano na Região Metropolitana de Sorocaba, com planejamento conjunto 
entre os municípios e o Estado, de forma a melhor atender a população, evitando sobreposição de 
linhas, racionalizando custos e praticando tarifa única e integrada , independentemente do número 
de viagens para não onerar os moradores dos locais mais distante 

 Reduzir os impactos ambientais do sistema de mobilidade urbana, diminuindo progressivamente 
as emissões e promovendo a eficiência energética.

 Implantar  mais ciclovias, organizadas e estudadas , facilitando o uso dessa alternativa de 
transporte.

 Adequar as calçadas e dotá-las progressivamente de acessibilidade, com o objetivo de facilitar as 
viagens a pé de curta distância e priorizar o pedestre na travessia de vias públicas.

 Implantar medidas de trânsito seguro, identificando soluções de segurança e fluidez, com limites 
de velocidade próprios para o ambiente urbano, buscando reduzir o número vítimas no trânsito.

 Promover a manutenção permanente das vias, implantado progressivamente a pavimentação ou 
calçamento nos bairros sem essa infraestrutura.  

Recuperação de áreas verdes, praças e parques

Essas áreas e equipamentos públicos são essenciais para garantir qualidade de vida urbana para 
todas as faixas etárias.

Vamos recuperar esses espaços para a cidade, reestruturando-os com a implantação de 
equipamentos e mobiliário urbano, jardinagem e paisagismo, de modo que possam ser utilizados 
para o lazer e em programações culturais e esportivas. 



DESENVOLVIMENTO RURAL SOCIAL E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL

Todas as pessoas que vivem no município têm direito a um desenvolvimento urbano e rural socialmente 
equilibrado, ambientalmente sustentável e com melhor qualidade de vida.

A transição ecológica no meio rural se expressa na adoção da agroecologia, tendo como objetivo a produção 
de alimentos saudáveis, com redução gradativa do uso de agrotóxicos. O estímulo ao cooperativismo, o 
apoio técnico à agricultura familiar e as compras de produtos pelo poder público são fundamentais para um 
desenvolvimento socioeconômico inclusivo no campo. Fortalecer também o agronegócio com 
responsabilidade social  

Nosso programa,nessa área, é composto das seguintes diretrizes e propostas:    

Desenvolvimento Agroecológico com sustentabilidade socioambiental 
 Estimular a agricultura familiar com princípios agroecológicos, que garantam a manutenção de 

variedades e cultivos locais, práticas tradicionais de manejo e desenvolvimento rural sustentável; com 
redução do uso de agrotóxicos.

 Ampliar os espaços e as condições de comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar e dos 
agroextrativistas para o abastecimento alimentar da população, aquisições para a alimentação escolar 
pelo governo municipal e ampliação dos pontos de vendas de produtos em mercados municipais e em 
bairros da periferia (feiras, sacolões, varejões e outros)

 Investir em infraestrutura e logística necessárias ao escoamento da produção alimentar e o acesso ao 
mercado consumidor.

 Reservar áreas urbanas e periurbanas ociosas para a agricultura urbana, com a produção de alimentos, 
mudas de espécies florestais e medicinais, priorizando a geração de renda e a distribuição de alimentos 
para a população em risco social.

 Estabelecer limites à monoculturas em áreas destinadas à produção diversificada de alimentos ou 
monoculturas predatórias aos recursos naturais e ao meio ambiente.

 Fortalecer o  Sistema de Inspeção Municipal – SIM, para dar segurança alimentar e abrir mercado para os 
produtores da agricultura familiar.

 Criar mecanismos e fiscalização para proibir a pulverização aérea de agrotóxicos, fiscalizando também o 
uso e o descarte adequado das embalagens de agrotóxicos.

 Incentivar e investir na sustentabilidade da cadeia produtiva da pesca artesanal, promovendo a 
comercialização e o consumo do pescado.

Proteção do Meio ambiente
 Criar mecanismos de fiscalização local nos marcos do código florestal.
 Fortalecer o modelo de uso dos recursos naturais desenvolvido nas reservas extrativistas, pela pequena 

agricultura, pelas populações tradicionais e pelos indígenas, protegendo os meios de vida e a cultura 
dessas populações. 

 Estabelecer o pagamento por serviços ambientais a pequenos produtores rurais pela preservação de 
nascentes ou às famílias extremamente pobres que vivem em áreas de reservas extrativistas ou em áreas 
de conservação ambiental e que desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos naturais em 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável, assentamentos ambientalmente diferenciados da Reforma 
Agrária, territórios ocupados por comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas ou 
outras áreas rurais.

Autonomia econômica das mulheres do campo
 Promover políticas de trabalho, geração de emprego e renda e economia solidária para associações e 

grupos de mulheres do meio rural, comunidades e povos tradicionais.
 Ampliar e fortalecer os programas de capacitação para as mulheres do campo.



EDUCAÇÃOINCLUSIVA E DE QUALIDADE 
A garantia de educação de qualidade, pública, inclusiva e democrática para todos e todas é 
fundamental para o exercício da liberdade e da cidadania, para o fortalecimento das relações 
sociais respeitosas e para prática de valores humanitários.

A escola não será mais a mesma. A estrutura física atual, os conteúdos e a universalização do 
ensino devem ser repensados. A pandemia comprovou a necessidade da inclusão tecnológica e da 
contínua valorização e especialização dos docentes e trabalhadores da educação, pensando na 
Auxiliar de Educação, funcionários administrativos e serviços. E o mais importante hoje é pensar a 
educação em uma relação intersetorial, com a saúde, cultura, esporte, promoção social e segurança 
pública. 
Necessidade de espaços maiores com equipes gestoras completas (coordenação, vice, etc.)
- Implementar a existência de pedagogo no berçário mas necessidade desse degrau entre o auxiliar 
e o pedagogo. 
- Garantir a manutenção dos prédios. Necessidade de uma empresa licitada. Os funcionários da 
prefeitura não dão conta. 
- Realizar encontros periódicos de diretores, para fortalecimento dos laços e políticas da educação.
- Proporcionar curso de formação anual para educadores (estatuto do magistério).

Nosso programa de governo para a área é composto das seguintes diretrizes e propostas: 

Garantir o acesso, permanência, qualidade, inclusão e equidade

Nosso principal compromisso é com a garantia da oferta de educação para todas e todos. 
 Assegurar nosso compromisso com a progressiva universalização do ensino fundamental, da 

educação infantil de 4 a 5 anos e da ampliação do atendimento em creches.
 Assegurar o atendimento, com acesso à educação básica e ao atendimento especializado, às 

crianças e jovens com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; dotando as escolas de equipamentos, estrutura física e profissionais 
especializados para o seu atendimento.

 Efetivar a política municipal da Educação do Campo, construída com o protagonismo das 
comunidades e movimentos sociais. 

 Assegurar a permanência na escola com políticas de apoio, como alimentação, transporte 
escolar, livros e materiais didáticos; incluindo também a articulação com as políticas de 
assistência social e de saúde; em especial nesse período pós-pandemia, que vai requerer ainda 
maior coordenação de ações. 

 Dar especial atenção à Educação de Jovens e Adultos (EJA), atendendo aqueles que não tiveram 
oportunidade de freqüentar a escola e não concluíram a educação básica; e, sempre que 
possível, articulá-la à formação profissional.

 Enfrentar os fatores que provocam a evasão escolar, especialmente as dificuldades dos 
estudantes do campo e dos jovens e adultos da EJA.

 Promover a construção, melhoria e ampliação dos espaços escolares, da cidade e do campo; 
agregando, laboratórios, quadras esportivas e pátios para realização de eventos, visando uma 
formação integral. 

 *Os prédios escolares devem se integrar à comunidade for utilizado nos finais de semana para 
oficinas de arte, cultura, educação e para a família. 

 *As Escolas devem ser pontos de discussão e transformação do bairro e 



 Organizar uma rede de enfrentamento à violência infanto- juvenil.
 Implantação da Escola Integral no novo modelo pós pandemia, em parcerias com associações 

de educação  .
 *A prefeitura deve ser parceira do Estado com relação à evasão no Ensino Médio
 - Implementar a existência de pedagogo no berçário mas necessidade desse degrau entre o 

auxiliar e o pedagogo. 
 - Garantir a manutenção dos prédios. Necessidade de uma empresa licitada. Os funcionários da 

prefeitura não dão conta. 
 - Realizar encontros periódicos de diretores, para fortalecimento dos laços e políticas da 

educação.
 - Proporcionar curso de formação anual para educadores (estatuto do magistério).

 Assegurar a abordagem curricular relativa aos direitos humanos, à cultura da paz e à prevenção 
de todas as formas de violência; bem como às temáticas da diversidade e de combate a qualquer 
forma de discriminação;meio ambiente, segurança, saúde, trânsito, respeito aos direitos 
humanos,dentre outras. 

 Promover a elaboração ou revisão do projeto pedagógico das escolas de forma coletiva e 
participativa. 

 Considerar as tecnologias de informação e as novas linguagens de comunicação, como 
possibilidade de aprimoramento do processo de aprendizagem.

 Estabelecer parcerias com Faculdades, Escolas Técnicas, Universidades e Instituto Federal ,  que 
possam contribuir com o fortalecimento da educação e da formação para o mundo do trabalho.

 Tornar o espaço da escola disponível para atividades de esporte, cultura e lazer para a 
comunidade escolar e a população do seu entorno, inclusive nos fins de semana. Lei cotra A 
Violência Nas Escolas 

Formação e valorização dos profissionais da educação; 

Os trabalhadores e as trabalhadoras em educação são os protagonistas do processo de 
aprendizagem. Considerando esse papel central, temos o compromisso com uma política de 
valorização desses profissionais, que garanta boas condições de trabalho, formação permanente e 
remuneração digna.

 Promover a formação inicial e continuada das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação, 
considerando a especificidade das escolas do campo.

 Considerar a tecnologia da informação e as novas linguagens de comunicação como auxiliares à 
formação permanente e a valorização dos educadores.

 Diagnosticar, permanentemente, os anseios e necessidades de cada setor que atua na Educação, 
mantendo diálogo permanente com as entidades representativas destes profissionais.

Democratização e qualificação da gestão. 

É nosso compromisso implementar a gestão democrática e a participação popular na educação, 
com o envolvimento de toda comunidade escolar - professores, funcionários, familiares e 
estudantes – na elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico das escolas.

 Consolidar os Conselhos Escolares para participar das decisões administrativas e pedagógicas da 
escola, com participação efetiva de todos segmentos da comunidade escolar e investimento na 
sua formação.

 Fortalecer o Conselho Municipal de Educação e outros conselhos relacionados às políticas 
educacionais.

 Assegurar a eleição de diretores de escola de forma democrática com a participação de todos os 
setores da comunidade escolar. 



CULTURA PARA TODOS
“A arte é a mão direita da natureza. A última só nos deu o ser, mas a primeira tornou-nos homens. ”

Friedrich Schiller.

Do propósito:

Se levarmos a frase do filósofo alemão Friedrich Schiller como pressuposto, se fará clara a 
necessidade de uma instituição responsável por difundir e materializar arte e cultura, primeiro porquê 
teremos diante de nós a reconhecida máxima de que uma sociedade só se torna efetivamente sociável 
quando é culturalmente educada. Com isso, não estamos dizendo que há um modelo único de cultura que 
toda a sociedade deve alcançar, isso nos faria replicar um modelo colonizador de cultura que enxerga o 
público como selvagem a ser domesticado. Ao contrário, estamos propondo que uma sociedade que se 
pretende a ser culturalmente educada deve encontrar na instituição da secretaria a figura de um partícipe 
desse processo de construir cultura. Desse modo, invertemos a chave da relação; não é o estado que leva 
cultura ao indivíduo, mas sim, o indivíduo que traz seu discurso cultural, com sua vivência e realidade 
histórica para dentro do estado. O Estado, desse modo, deve se restringir à condição de assegurador público 
de direitos, prestador sócio-político de serviços e estimulador-patrocinador das iniciativas da própria 
sociedade. 

A leitura desse mandato enxerga como irrevogável a necessidade de trazer a sociedade de 
Itapetininga para dentro da produção e consumo de cultura, convidando a instituição a abrir um diálogo com 
as mais diversas linguagens que compõem o mosaico cultural dessa cidade e não-como até hoje tem sido 
feito-, privilegiando algumas linguagens específicas em detrimento de outras. Esse diálogo pode ser 
exaustivo, afinal, estamos diante de uma sociedade marcada por conflitos históricos, de um lado é 
atravessada pela bagagem de seu passado escravocrata e reacionário enquanto que de outro, encontramos 
a sua herança resistente e combativa da quase esquecida Atenas do Sul. Acolher esse conflito e contemplar 
os dois lados deste paradigma é abranger o polo de discussão num gesto essencialmente democrático de 
uma gestão que presa pela preservação e análise crítica de sua própria história e tradição.

A quem interessa o passado e a tradição de Itapetininga? A provocativa pergunta chama atenção 
para a falta de público que consumiria as mais diversas formas de linguagens artísticas dos artistas de nossa 
cidade. Aqui se insere a interseccionalidade entre as secretarias e o dever de reservar atenção especial a 
políticas públicas de formação de público. Esse mandato entende que a necessidade do diálogo constante, 
aberto e democrático com a sociedade de Itapetininga é o princípio norteador de nossos esforços, esse 
diálogo deve se expandir para as escolas municipais, local onde nossos cidadãos se formam, deve se 
expandir também na busca de parceiros governamentais e não governamentais, mas, sobretudo, deve nos 
manter dispostos a acolher as mais diversas linguagens e expressões artísticas de nossa cidade. Aumentando 
os discursos culturais presentes em nossas ações, engendraremos um processo múltiplo de socialização 
cultural, através do qual estabeleceremos junto a sociedade uma “familiaridade”, de modo que o diálogo 
constante configura uma poderosa ferramenta no processo de apropriação social da cultura pela nossa 
sociedade. 

A alegoria é um recurso didático que pode nos ajudar a exemplificar com maior clareza a maneira 
como deve funcionar a secretária de cultura: O prédio no qual se situa o Centro Cultural e Histórico de 
Itapetininga “Basílio Ayres Aguirre” e onde ocorrem as ações da Secretaria de Cultura e Turismo, foi fundado 
em 1830 com a finalidade de ser uma cadeia. Suas paredes grossas e de pedra rígida serviram, durante 



muito tempo, para manter trancado e seguro aquilo que se situa em seu interior e transmitir a sensação de 
impermeabilidade e inacessibilidade ao que esteve fora. A proposta deste mandato é de tornar as paredes 
outrora rígidas, porosas para que possam receber toda a comunidade artística da cidade, e elásticas para 
que possam chegar em todos os cantos da nossa Itapetininga.   

Das prioridades:

-Aumento do orçamento da pasta de 1% para 3%;

-Valorizaçãodas manifestações afro-brasileiras;

-Fortalecimento do Fundo Municipal de Cultura;

-Cumprimento das leis relacionadas à cultura já existentes;

-Estabelecer ligação com as escolas municipais, possibilitando apresentações dos artistas da cidade nas 
escolas do munícipio;

-Estímulo da leitura através de festivais de literatura, concursos de escrita e oficinas;

-Aumentar o número de parcerias da secretaria com o estado, a federação, o setor privado e os mais 
diversos polos produtores de cultura da nossa cidade;

-Retomada do calendário cultura, onde estarão expostas todas as apresentações culturais da cidade durante 
o ano em questão;

-Valorização do artista local;

-Profissionalização dos recursos de mídia e divulgação das ações da Secretaria.

-Garantir o acesso público o acervo do MIS.

-Garantir a divulgação do museu da pessoa.

-Utilização das escolas para atender ao calendário municipal de cultura.

-Utilização das escolas no fim de semana para oficinas e apresentações culturais.

-Criação de festivais estudantis de dança, música, teatro, literatura e as mais diversas linguagens artísticas.

-Assegurar um calendário de programação para o Teatro Municipal, Abílio Victor, Céu das Artes onde haja 
apresentações de dança, música, teatro, garantindo a rotatividade entre os espaços e constância nas 
apresentações.

-Garantir a locomoção da população até as apresentações, estabelecendo parecerias com a Secretaria de 
Transporte. 

-Aplicação de recursos e utilização do que já dispomos de maneira inteligente. 

-Criação gradual da Escola Municipal de Teatro. 



SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ

A despeito da responsabilidade pela segurança pública ser principalmente do governo de Estado, 
acreditamos que a prefeitura tem um papel importante, sobretudo no que se refere à prevenção do 
crime e da violência.

Em primeiro lugar, criaremos o Fórum Comunitário de Segurança Pública com participação da 
Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil e representantes da população de todas as regiões 
da cidade, como espaço para diagnóstico, discussão de ações a serem realizadas e avaliação de 
resultados.

Realizaremos um amplo diagnóstico da dinâmica da violência e do crime na cidade, ouvindo Guarda 
Municipal,  a PM, a Polícia Civil e representantes da sociedade civil de todas as regiões da cidade, 
que comporão o Fórum.

Além disso, buscaremos nas secretarias municipais dados relevantes para compor esse diagnóstico 
como, por exemplo, a Notificação Compulsória de Violência da Secretaria da Saúde, que é uma 
fonte de informação essencial para a política de segurança, em especial, mas não somente, no que 
se refere à violência doméstica.

Nosso governo irá estruturar suas ações baseando-se no conceito de Segurança Cidadã, que 
combina ações preventivas territorializadas tanto de caráter policial, especialmente de inteligência, 
quanto ações sociais e urbanas, o que permitirá uma atuação sistêmica do município

Esse diagnóstico e as informações disponíveis no âmbito do governo cumprirão papel de 
aperfeiçoar as diretrizes e propostas que temos para tornar nossa cidade mais segura.

Ações de prevenção ao crime e a violência de caráter social e urbano

✰ Garantir iluminação pública nos bairros, por ser um fator importante para coibir a violência e os 
crimes.

✰ Implementar programação cultural, esportiva e de lazer nas praças e parques e abertura das 
escolas nos finais de semana com atividades para a comunidade, garantindo alternativas de 
entretenimento para todas faixas etárias, mas principalmente aos jovens. 

✰ Implantar Sistema de Videomonitoramento para ampliar a sensação de segurança e inibir a 
violência e o crime. As câmeras serão instaladas nas proximidades das escolas e nas principais 
vias das cidades. O Centro Integrado de Monitoramento pode, além da Guarda Municipal reunir 
a PM e a Polícia Civil.

✰ Ampliar a rede de Videomonitoramento público, criando as condições legais e operacionais para 
recepção de imagens cedidas por câmaras privadas de condomínios, domicílios e empresas  

✰ Fiscalização de atividades comerciais e de serviços, em torno das quais os crimes são realizados. 
Adotando medidas para impedir que isso aconteça como, por exemplo, definição de horário de 
funcionamento de bares, fiscalização de desmanches, entre outros identificados no diagnóstico 
realizado.

Ações de prevenção ao crime e a violência de caráter policial

Fortaleceremos a Guarda Municipal e ela será a principal referência de política preventiva da 
cidade, mas com uma ação complementar àquela realizada pela Polícia Militar.  A Guarda irá 
priorizar: 

✰ Segurança Escolar com presença de guardas, combinada com ronda veicular preventiva, 
especialmente na entrada e saída dos alunos, que promovam interação com a comunidade 
escolar e do seu entorno. 



✰ Fiscalização e Orientação do trânsito, contribuindo para diminuir os acidentes, que são uma das 
principais causas de morte nas cidades. 

✰ Policiamento Preventivo, inclusive nos equipamentos públicos
✰ Ronda Maria da Penha, visando evitar a violência contra as mulheres. 
✰ Programa de Mediação de Conflitos em parceria com o Poder Judiciário com o objetivo de 

resolver pequenos conflitos, por meio do diálogo, sem judicializar os problemas, após o que o 
juiz homologa o resultado das mediações.



DESENVOLVIMENTO SOCIAL: INCLUSÃO E EQUIDADE
A implementação de políticas sociais é essencial para diminuir os efeitos das desigualdades 
estruturais e para melhorar a vida das pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Nosso Programa 
de Governo propõe integrar políticas e ações paraenfrentar a miséria e as desigualdades e 
assegurar e ampliar os direitos sociais de forma universal.

Proteção Social

Entendemos que as políticas públicas devem ser compreendidas como direitos do cidadão, não 
como benemerência, nem mesmo a assistência social, a qual, frequentemente é tratada com essa 
visão. Por isso, vamos: 
 Consolidar o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), fortalecendo os Centros de Referência 

em Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados em Assistência Social 
(CREAS).

 Ampliar e qualificar a rede de proteção social e prevenção aos segmentos vulneráveis - baixa 
renda, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e população em situação de rua, 
articulando esses serviços em rede, integrando com outras políticas públicas como saúde e 
educação.

Os efeitos da pandemia da COVID-19 aprofundaram a crise econômica que já afetava o país. A 
redução e o fim do auxílio emergencial provocará a perda da única renda de milhões de famílias no 
país e terá impacto em nosso município.
No nosso governo, vamos assegurar condições de sobrevivência aessas famílias da nossa cidade, 
seja com ações de segurança alimentar, seja com a articulação das diversas políticas públicas 
municipais capazes de cuidar das pessoas mais vulneráveis. Daremos atenção especial às ações que 
favoreçam a inclusão produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade. 

Segurança Alimentar

Com o agravamento da crise econômica a fome voltará a atingir um contingente bastante grande 
de famílias. Por essa razão, nosso governo desenvolverá ações de segurança alimentar para 
minimizar esse efeito.
 Implantar Restaurante Popular para assegurar o direito de acesso a uma refeição saudável.
 Construir rede de apoio a cooperativas de agricultura familiar e orgânica e adquirir produtos da 

agricultura familiar para a merenda escolar e para distribuição às famílias vulneráveis. 
 Criar o Banco de Alimentos, estimulando a parceria com o setor privado na captação de 

alimentos, redistribuindo-ospara as populações vulneráveis.
 Incentivar a criação de hortas comunitárias, inclusive em terras públicas, com o objetivo de 

realizar geração de renda no território.
 Fomentar atividades de educação alimentar e nutricional, promovendo campanhas de combate 

ao desperdício alimentar e de prevenção à obesidade;

Políticas para Crianças e Adolescentes

Estabelecer políticas específicas para as crianças e adolescentes, orientadas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, voltadas à erradicação do trabalho infantil, o combate à violência contra 
crianças e adolescentes, em particular a violência sexual.
 Consolidar a rede intersetorial de proteção e prevenção, com atendimento especializado para as 

vítimas de violência.
 Fortalecer serviço de abordagem social de crianças e adolescentes em situação de rua e trabalho 

infantil.
 Estimular vínculos de convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes em 

territórios de alta vulnerabilidade social.
 Fortalecer os Conselhos Tutelares.



Políticas para Idosos

Promover ações que valorizem o idoso e sensibilizem as famílias e a sociedade quanto às suas 
necessidades e direitos, visando a promoção do envelhecimento ativo e saudável.
 Fortalecer as atividades socioeducativas e outras açõesvoltadas ao convívio familiar e 

comunitário.
 Oferecer formação digital,ampliando o acesso às novas tecnologias.
 Desenvolver ações que qualifiquem as instituições de longa permanência e deformação dos 

profissionais que cuidam de idosos.

Políticas para Pessoas com Deficiência

Ampliar o acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas, garantindo ainclusão e o 
exercício de seus direitos.

 Articular e propiciar a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência nas diversas políticas 
públicas e privadas e o direito de usufruir de todos os bens públicos da cidade.

 Fomentar programas que fortaleçam o convívio familiar e comunitário.
 Ampliar o acesso às novas tecnologias e a capacitações que ampliem as oportunidades de 

emprego e renda.
 Desenvolver ações que qualifiquem as instituições e formação dos profissionais que cuidam de 

pessoas com deficiência.

População em Situação de Rua 
O governo do PT irá fortalecer a rede de proteção social às pessoas em situação de rua. 
 Realizar censo da população em situação de rua para caracterizar essa população na cidade.
 Criar abrigos com acessibilidade para mulheres e para homens com atendimento de 

alimentação, saúde, higiene e pernoite.
 Assegurar atendimento e atividades direcionadas ao desenvolvimento de sociabilidades e para a 

qualificação profissional, que propiciem a construção de um novo projeto de vida a essas 
pessoas, que inclua moradia coletiva com outras pessoas egressas dessa situação.



ESPORTE E LAZER ACESSÍVEL A TODOS
O governo do PT garantirá o direito ao acesso da população, de todas as idades, ao esporte e lazer em seus 
bairros e comunidades, onde as escolas municipais terão um papel fundamental. 

Daremos uma atenção especial à utilização dos espaços públicos, praças e logradouros para a prática do 
esporte e do lazer. Estimularemos os momentos de convívio entre gerações, com jogos e outras práticas 
coletivas. Atenderemos também demandas de skatistas, ciclistas entre outros, para implantação de 
estruturas adequadas às suas práticas esportivas. 

Essas propostas serão desenvolvidas a partir de uma gestão democrática e participativa,  procurando 
resgatar resgatar e preservar a memória do esporte como uma das bases da construção da identidade local e 
popular. 

Nosso programa para esporte e lazer é composto das seguintes diretrizes e propostas:    

Instituição do Sistema Municipal de Esportes e Lazer 

✰ Construir o Sistema Municipal de Esportes e Lazer para implementar uma política pública participativa e 
popular com controle social, sob a supervisão do Conselho Municipal de Esporte e Lazer.

✰ Realizar a Conferência Municipal de Esporte e Lazer. 

Equipamentos e Recursos humanos 

✰ Promover a construção, melhoria e ampliação dos equipamentos e espaços públicos de esporte e lazer. 
✰ Construir equipamentos comunitários modulares, que contemplem as diversas manifestações artísticas, 

culturais e esportivas em um mesmo espaço público. 
✰ Abrir quadras poliesportivas das escolas às comunidades.  
✰ Capacitar gestores, técnicos e lideranças esportivas comunitárias. 

Lazer nos espaços públicos  

✰ Desenvolver animação artístico-cultural e esportiva nos espaços públicos voltados para o lazer: praças 
públicas, os equipamentos esportivos e escolas.

✰ Implantar políticas públicas inclusivas, explorando a diversidade esportiva em atividades voltadas para 
mulheres, crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

✰ Implantar um Programa de Orientação de Atividades Físicas nas praças da cidade e nos espaços onde a 
população realiza atividades. 

Eventos esportivos  

✰ Dialogar com as federações esportivas, visando contribuir com a captação de eventos esportivos locais, 
regionais e nacionais, na perspectiva de fortalecer a prática esportiva da nossa população, inclusive no 
paradesporto.   

✰ Fortalecer os Centros Esportivos Comunitários, com apoio aos eventos esportivos nos bairros, 
estimulando a prática esportiva, conforme a demanda da comunidade. 

✰ Ampliar as ações de escolinhas esportivas nos bairros, qualificando os técnicos e apoiando-os com 
materiais esportivos adequados. 

Esportes da escola 

✰ Aprimorar as aulas de educação física nas escolas, melhorando a infraestrutura e qualificando o corpo 
docente para ações educativas, tendo o esporte como um vetor de fortalecimento da cidadania. 

✰ Organizar jogos escolares, inclusive nas modalidades paradesportivas. 



PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E TRANSPARÊNCIA
Nosso Programa de Governo considera fundamental compartilhar o exercício do governo com a população.A 
realzação desta concepção de governo é a maneira mais concreta de construir a prática da cidadania ativa e 
de aprofundar a cultura democrática no plano municipal.

Essa concepção torna-se ainda mais importante tendo em vista os ataques que a democracia do nosso país 
tem sofrido por parte de lideranças autoritárias, que defendem retrocessos inaceitáveis nas políticas sociais, 
nos direitos humanos, previdenciários e trabalhistas. A extinção de Conselhos Participativos ligados às 
políticas públicas, em decreto de abril de 2019, desmontou os canais de participação da sociedade e 
dificultou ainda mais a transparência e o acesso aos dados públicos.

É nesse cenário de resistência e enfrentamento, que reafirmamos a importância da participação cidadã virá 
acompanhada de mecanismos de controle social da gestão pública. O exercício da participação cidadã, que 
virá acompanhada do controle social, construirá uma esfera pública democrática, onde os diferentes 
interesses poderão se expressar em igualdade de condições, resultando no debate de ideias e na negociação 
de propostas; evitando os privilégios de poucos em detrimento dos interesses da maioria da população.

Para tanto, propomos as seguintes diretrizes e ações:

Participação Cidadã na destinação dos recursos públicos

O Orçamento Participativo (OP) será o carro-chefe da participação cidadã.

Nessa conjuntura de crise econômicao Orçamento Participativo será ainda mais importante, pois permitirá 
que o governo identifique com clareza as prioridades para aplicar os escassos recursos de forma mais 
sintonizada com as necessidades da população. 

Em 2021, o Plano Plurianual, que define as prioridades para os 4 anos de governo, será elaborado de forma 
participativa. Essas prioridades orientarão as futuras discussões do OP.

Será constituído o Conselho do OP, com representantes eleitos, responsável por fazer o acompanhamento 
da execução das demandas incorporadas ao Orçamento de cada ano. 

Nosso governo tem o compromisso com a participação da população na formulação, execução e 
monitoramento de políticas públicas específicas, como na gestão dos equipamentos públicos 
(escolas,unidades de saúde etc.). Assim, propomos as seguintes ações:

 Consolidar os Conselhos e Fóruns existentes e criar novos,estabelecendo condições adequadas ao seu 
funcionamento e garantindo diversidade e legitimidade das representações.

 Estimular a participação dos diversos segmentos da cidade nos conselhos gestores de políticas públicas, 
com especial atenção aos usuários dos serviços e equipamentos públicos.

Condições adequadas para o exercício da Participação Cidadã

O exercício de participação precisa garantir igualdade de condições entre os participantes e com o governo 
municipal. Nosso governo irá:

 Utilizar recursos, técnicas e metodologias que possibilitem e facilitem o entendimento, a comunicação e a 
expressão de ideias.

 Fornecer informações apresentadas de forma clara, com recursos de visualização e outras estratégias 
capazes de tornar a participação do cidadão o mais fundamentada possível.

 Realizar atividades de formação para os conselheiros sobre as políticas públicas, o funcionamento da 
gestão, o papel dos canais de participação, na perspectiva de fortalecer sua atuação. 

Novas tecnologias de informação e comunicação na Participação Cidadã

O envolvimento da sociedade incluitambém o espaço digitalno OP e na ampliação dos temas a serem 
debatidos como, por exemplo,  o tipo de uso de uma nova praça, a programação de uma festa tradicional ou 
a opinião sobre diferentes temas.

Essa prática de Governo Aberto, será importante porque, além de gerar uma cidade mais sintonizada com as 
expectativas da população, também estimulará o sentido de pertencimento das pessoas, propiciando o uso 
mais responsável dos equipamentos e serviços públicos.



CIDADANIA E  DIREITOS HUMANOS  
Vivemos em uma Itapetininga marcada pela diversidade, expressa através de suas raças, etnias, culturas, 
modos de vida, valores, organizações, crenças, representações, enfim, de necessidades humanas 
historicamente constituídas. As diversidades sempre estiveram presentes na construção das identidades de 
cada sociedade, que, ao longo do tempo, apresentam rupturas e, consequentemente, dão ênfase a 
diferenças não aceitas pelo coletivo, as quais acabam por resultar em relações de preconceito, 
discriminação, desigualdade, dentre tantas outras.

A necessidade da construção de instrumentos de ações direcionados a defesa e garantia de direitos, na 
busca por uma Itapetininga que realmente respeite as diversidades, compreende-se como fundamental, 
sobretudo se considerarmos que é justamente em sociedades intolerantes que propostas relacionadas a 
direitos humanos e cidadania, permanecem ambíguas e deturpadas. Fato que demarca este direcionamento 
é associação constante dos Direitos Humanos com a criminalidade, presente na manipulação da opinião 
pública.

Sendo assim esse Plano de Governo tem como objetivo reivindicar e propor ações que validem os direitos de 
todo cidadão itapetiningano.

1. Juventudes

É necessário voltar os olhos para a juventude, pensando que gerar participação e inclusão nopresente em 
processos decisórios, estamos pensando e organizando o futuro de Itapetininga.  Durante nosso governo, 
para possibilitar o desenvolvimento integral do jovem, atuaremos articulando ações voltadas para o público 
juvenil. 

 Conselho Municipal de Juventude

É preciso, de maneira emergencial a criar um Conselho Municipal de Juventude, o qual fortalecera a relação 
entre a sociedade civil e o governo, gerando um diálogo com as organizações juvenis, além de constituir 
ampla participação popular e representatividade.

 Sistema Municipal de Juventude

É preciso estabelecer um Sistema Municipal de Juventude o qual englobe a constituição do Conselho 
Municipal de Juventude, do Comitê Gestor de Políticas de Juventude e analisar a viabilidade de um fundo 
para o público em questão. Este sistema deverá reviver uma área que atualmente se encontra em total 
abandono em nossa cidade, possibilitando sua revitalização e plena promoção de políticas para juventude.

 Comitê Gestor de Políticas de Juventude

A instituição de um órgão que seja responsável pela proposição, articulação e avaliação das políticas 
municipais voltadas para juventude é de essencial importância. Este órgão está ligado ao gabinete do 
prefeito (a) e será principal articulador de ações para juventude.

 Plano Municipal de Juventude

Com a participação dos jovens, construir um Plano Municipal de Juventude em Itapetininga, reunirá um 
conjunto de ações e políticas públicas, o qual visará o fortalecimento e a validação dos jovens como atores 
políticos, além possuir um caráter estruturante na consolidação das políticas públicas em nível municipal.

2. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros

Segundo a Constituição Federal e consagrado em instrumentos internacionais, todos são portadores do 
direito a exercer a sua orientação sexual livremente. No entanto, em nossa cidade ainda é grande o 



preconceito social e as práticas discriminatórias contra a comunidade LGBT. O processo de discriminação 
contra essa população ocorre na família, na sociedade, nas escolas e no mercado de trabalho. Essa 
intolerância social tem sido responsável pelo crescimento da violência contra esses setores da população. 
Em nosso Governo, promoveremos a cidadania LGBT, apoiando a luta contra toda forma de preconceito e 
discriminação.

 Leis e incentivos

Garantiremos a aplicação da legislação vigente que impõe sanções aos estabelecimentos e às instituições 
que pratiquem discriminação contra homossexuais, pelos meios disponíveis à Prefeitura.

 Conselho dos Direitos LGBT

A fim de executarmos e consolidarmos as políticas de direitose promoção da cidadania LGBT, criaremos o 
Conselho Municipal de Cidadania LGBT, com a finalidade de formular proposta e exercer o controle social e a 
garantia de direitos.

 Coordenadoria e Conselho de Direitos Humanos

A promoção e a defesa dos Direitos Humanos em todas as esferas do Poder Público Municipal será um dos 
principais ações do nosso Governo.Criaremos a Coordenadoria de Direitos Humanos, que coordenará as 
políticas do setor, fazendo uma conexão com todas as secretarias, em especial com a saúde, a educação e 
ações de segurança pública tomadas no âmbito do município de Itapetininga. Também criaremos o Conselho 
Municipal de Direitos Humanos e da Cidadania, com participação equivalente do Poder Público e da 
Sociedade Civil e com o objetivo de formular propostas e realizar ações preventivas, corretivas e 
reparadoras.

3. Mulheres e Igualdade de Gênero

Infelizmente é notório que as desigualdades entre os gêneros em nossa sociedade se refletem em pequenas 
e grandes discriminações cotidianas. Essas desigualdades se tornam barreiras que se materializam nas 
dificuldades de acesso aos serviços públicos, na inserção das mulheres no mundo do trabalho e na 
distribuição assimétrica entre gêneros. 

Ainda que as mulheres se constituam na maioria da população brasileira, estas são diuturnamente afetadas 
pelo preconceito e a violência, frutos de uma sociedade machista e patriarcal. Realidade que demanda 
respostas específicas dos vários níveis de governo. Em nossa administração, as políticas para as mulheres 
serão aprofundadas e ampliadas.

 Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres (SEMUL)

A construção de políticas que afirmam a igualdade de gênero dever ser incorporada pelo conjunto das ações 
do governo. Por isso, implementar a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SEMUL), dando-lhe 
autonomia administrativa e financeira que contemple orçamento e rubricas específicos. Sendo efetivada a 
secretaria coordenará a organização de dados e informações sobre o perfil das mulheres no município e suas 
principais necessidades para elaborar propostas, detalhar medidas e articular ações governamentais que 
garantam a igualdade de oportunidade às mulheres.

 Combate à Violência de Gênero

Elaboraremos e implantaremos o programa municipal de enfrentamento e prevenção à violência doméstica. 
Ofertaremos serviços articulados ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 
estabelecendo uma rede de trabalho e ações articuladas com os diferentes poderes e entes federados, os 
movimentos de mulheres e os diferentes grupos e segmentos sociais comprometidos com a luta pelo fim da 
violência contra as mulheres.



Utilizaremos a violência de gênero como indicador para atribuir ponderação diferenciada nos critérios de 
seleção aos programas sociais da Prefeitura, priorizando o acesso de suas vítimas às políticas municipais. 
Promoveremos também assistência às mulheres, através da estruturação de uma rede de apoio que integre 
as áreas de educação, saúde, geração de emprego e renda, assistência social, habitação, justiça e cidadania.

4. Pessoas com Deficiências

Nesse plano de Governo, visamos programar a construção de uma Itapetininga inclusiva e acessível, sem 
barreiras físicas e sem qualquer tipo de diferenciação no modo como seus habitantes são tratados e nas 
oportunidades que lhes são oferecidas. 

Queremos propor uma política para as pessoas com deficiência, contemplando três aspectos básicos: 
acessibilidade universal, articulação de redes de serviços e participação da sociedade na elaboração das 
políticas e no controle de sua implantação. Essa política deverá ser implementada por todas as áreas de 
governo, sob a coordenação de um órgão gestor específico.

 Acessibilidade democrática

Vamos adaptar Itapetininga para acessibilidade não apenas do acesso ao meio físico, mas igualmente à 
comunicação e à informação, temas fundamentais para as pessoas com deficiência auditiva e visual, dentre 
outras. Vamos elaborar normas urbanísticas municipais que facilitem a circulação das pessoas com 
deficiência pela cidade.

Implantaremos equipamentos básicos como rampas de acesso,banheiros públicos adaptados para o uso de 
pessoas em cadeira de rodas e com indicações em braile. Também estabeleceremos um maior controle do 
nivelamento das calçadas e passeios públicos, seguindo parâmetros universais de acessibilidade. 

 Capacitação profissional

Criaremos e apoiaremos cursos de profissionalização e capacitação profissional de trabalhadores e 
servidores públicos com deficiência.

 Inclusão social

Apoiaremos a realização de programas de esporte, lazer, arte e cultura que promovam a inclusão social, 
contemplando artistas e atletas com deficiência mediante incentivo à participação em espetáculos dos mais 
diversos segmentos das artes, torneios esportivos, olimpíadas e eventos congêneres.

 Transportecoletivo e sinalização

Ampliaremos a oferta de transporte coletivo adaptado em atendimento às pessoas com deficiência e, nas 
vias, implantaremos equipamentos específicos de apoio e sinalização. Trabalharemos junto aos órgãos de 
transporte público e empresas permissionárias, para aperfeiçoar e humanizar o atendimento as pessoas com 
deficiência em uso dos transportes coletivos. Desenvolveremos ações que visem melhor controle quanto ao 
funcionamento das plataformas elevatórias de acesso dos transportes. 



GESTÃO ÉTICA E EFICIENTE
Perseguiremos durante todo o mandato dois objetivos centrais: tornar a prefeitura capaz de prestar 
mais e melhores serviços de qualidade à população e introduzir maior transparência à ação 
governamental. 

Estes objetivos exigirão o fortalecimento da capacidade da Prefeitura cumprir suas funções, mas 
também para garantir a igualdade de acesso de qualquer munícipe aos serviços e ao 
aprimoramento dos mecanismos de transparência governamental. 

Adotaremos uma nova forma de organizar a ação da Prefeitura, tornando-amais moderna, 
inovadora, eficiente e responsável.Este novo modelo de gestão se estruturará a partir das diretrizes 
a seguir.

Gestão ética e transparente
Durante todo o governo, seremos firmes no combate à corrupção e à impunidade, com o 
fortalecimento dos mecanismos de controle,enfrentando esses maus hábitos tão arraigados na 
cultura política brasileira.

Adotaremos também os mais variados canais e instrumentos de transparência para prestar contas 
da ação de governo. Ampliaremos também o acesso aos dados públicos, sempre que possível, em 
formatos abertos, conforme estabelece a Lei de Acesso à Informação (LAI)

Fortalecer a capacidade institucional e gerencial da Prefeitura 
Realizaremos uma inversão de prioridades, atendendo prioritariamente territórios e populações 
vulneráveis com ampliação dos serviços e de obras por toda a cidade. Assim, será necessário dotar a 
prefeitura de melhores condições para realizar todas essas atividades.

Para alcançarmos bons resultados, os servidores públicos são essenciais. Criaremos um ambiente 
de respeito e confiança, garantindo seu engajamentoaos objetivos do governo. O diálogo com as 
entidades sindicais dos servidores será democrática e transparente, com a instituição da Mesa de 
Negociação Permanente.

A elaboração e a execução das políticas públicas será feita de forma integrada entre as diversas 
áreas de governo, superando a tradicional fragmentação das ações. Além disso, essa atuação 
coordenada deverá se estender aos diferentes territórios da cidade, considerando suas 
necessidades específicas.

Realizaremos parcerias com diferentes agentes. Com as universidades para ampliar a capacidade 
técnica da prefeitura e dos servidores e até mesmo na execução de políticas; com o setor privado, 
por meio de concessões ou PPPs, garantindo uma regulação rigorosa sobre a qualidade dos serviços 
prestados.

Aproveitaremos o potencial de parcerias com outros municípios, através dos consórcios públicos, 
para prestação conjunta de serviços, compras comuns e promoção do desenvolvimento regional.

Gestão inovadora
Tornaremos o cidadão o foco central de nossa atividade, com investimentos no aperfeiçoamento 
das atividades com maior impacto na prestação de serviços como, por exemplo, o atendimento 
presencial e na Internet. Avançaremos para um Governo Digital com a adoção de tecnologias na 
prestação de serviços.

Além disso, usaremos os dados disponíveis para melhorar os serviços e economizar recursos. 
Adotaremos iniciativas na linha das Cidades Inteligentes, sempre que houver benefícios para a 
população, em áreas como iluminação pública, coleta inteligente de lixo, sistemas integrados de 
dados em transporte e segurança, centros de inteligência e inovação municipal.

Buscar permanentemente a qualidade da despesa pública



Esse compromisso será um princípio fundamental, ainda mais nesse momento de aprofundamento 
da crise econômica e social, que levará ainda mais pessoas a depender dos serviços 
públicos.Faremos um monitoramento cuidadoso de todas as despesas, sejam os grandes 
montantes, como a folha de pagamento, sejam as despesas de manutenção, como água, energia, 
telefonia, entre outras. 

Serão adotadas iniciativas sustentáveis como a reciclagem de materiais, o reuso de água e o uso de 
energia solar nos edifícios públicos.

Usaremos o poder de compra da prefeitura, adquirindo produtos e serviços de melhor qualidade, 
sustentáveis e por menor preço e, quando possível, incentivando as empresas locais, especialmente 
as pequenas o que acaba revertendo em geração de emprego e renda em nosso território. 

Fuad Abrão Isaac 
Carolina Malavazzi Galvão  


