
Por uma cidade democrática, com sustentabilidade e justiça social 
 
O princípio fundamental do programa democrático, popular e sustentável que 
defendemos para Salvador é combater as profundas desigualdades sócio-
raciais que separam ricos e pobres, negros e brancos em nossa cidade. Não é 
mais possível que em uma capital negra, em que em cada 10, 8 
soteropolitanos se declaram negros e pardos, sejamos tratados como uma 
minoria política, fato que se refletiu na composição das chapas majoritárias dos 
principais concorrentes a prefeitura de nossa cidade. O nosso projeto tem a cor 
e a cara do povo de Salvador. 
 
Os partidos que assinam este manifesto acreditam que outra Salvador é 
possível. Muitos de nós ocupamos as ruas protestando contra o recente golpe 
e exigindo a volta de uma democracia que, para nós, é um principio que 
ultrapassa a política partidária e representativa. Nossos militantes há anos 
participam de movimentos sociais e outras iniciativas da sociedade 
soteropolitana buscando a superação da desigualdade social que teima em 
existir entre nós. 
  
Nestas eleições, apresentamos à população de Salvador novas lideranças e 
uma alternativa política que vem procurando sua unidade através do debate 
para a construção de um novo modelo de gestão para a cidade em que 
vivemos. Nossos partidos tem uma postura independente daqueles que há 
anos disputam as eleições soteropolitanas, a partir do governo do estado e da 
Prefeitura, e que, mostram um discurso centrado apenas no “fazer obras”, 
como se isso não fosse uma obrigação dos governantes e encerrasse a 
discussão de temas caros á cidade. 
  
Entendemos que é interesse de todos os cidadãos viver numa Salvador 
melhor, mais humana, com qualidade de vida, com planejamento e 
racionalidade de seus processos construtivos, sócio-econômicos, políticos e 
culturais. Afinal, Salvador ocupa os primeiros lugares do país em matéria de 
assassinatos, estupros e pobreza. Somos uma das capitais com menor 
investimento em saúde.  
  
Partimos da compreensão de que a política que vem sendo implementada em 
Salvador é produtora de uma cidade desigual, dividida entre um pequeno 
território, onde se reproduzem os interesses das elites, e a enorme parcela de 
território, abandonada á sua própria sorte por um Estado que de há muito se 
descolou dos interesses da maioria. 
  
Mais do que disputar uma eleição municipal, pretendemos contribuir para a 
consciência dos cidadãos com a elaboração de um projeto diferente para a 
cidade, porque democrático, sustentável e popular. 
  
A Salvador real e a cidade dos discursos 
 
Basta haver eleições em Salvador para que os governantes despolitizem a 
campanha competindo entre si pelo “título” olímpico de quem fez mais obras 
em Salvador. No entanto, governar não é somente fazer obras como dizem a 



Prefeitura e o governo do estado. Uma cidade não é feita apenas de cimento 
mas de pessoas. Não é à toa que ambos não priorizam a segurança pública, a 
saúde, a educação, o emprego e o funcionalismo públicos. Que nenhum dos 
dois deu o reajuste devido aos trabalhadores nem tem como estratégica a 
melhoria das condições de vida da população, particularmente da população 
negra. 
 
Existe a Salvador do discurso e a Salvador real e esta última vem cada vez 
mais se reduzindo á condição de mercadoria para a especulação imobiliária, a 
terceirização, aos donos do capital, que tem como consequência a reprodução 
das desigualdades urbanas e o crescimento extensivo da cidade. O papel da 
Prefeitura tem sido o de remover as populações pobres das áreas valorizadas, 
facilitar a ação do mercado, e garantir a reprodução do capital. 
  
Essa dinâmica, entretanto, dá sérios sinais de esgotamento, nos 
congestionamentos infindáveis, na violência inaudita que extermina os nossos 
jovens negros, na dilapidação de áreas de preservação e na falta de um banco 
de terras. Esse modelo perverso e essa lógica excludente aumenta as tensões 
da cidade que verifica a reação de inúmeros grupos sociais áaas políticas de 
segregação. 
 
Bastaram alguns anos da coligação DEM/ PMDB e PSDB na Prefeitura para se 
perceber o projeto da direita que combina embelezamento da parte nobre e 
turística da cidade e arrocho salarial do funcionalismo e dos contribuintes.  
Assim, não dá pra deixar de se contrapor a um modelo de gestão conservadora 
de uma direita que implantou um projeto que vê os nossos cidadãos como 
simples objetos de arrecadação e não como portadores de direitos entre os 
quais o de decidir sobre a criação de novos impostos e endividamento da 
cidade. 
 
A atual gestão municipal transformou a Lei das Licitações em letra morta às 
custas de constantes contratações que a dispensam. É por isso que duas das 
suas prestações de contas permanecem com ressalvas do TCM, em função 
dos milhões pagos a empresas que estão sendo investigados. Fez ainda 
aprovar pela Câmara Municipal um encomendado de PDDU voltado 
exclusivamente para a especulação imobiliária e para a criação de novos 
impostos ao já escorchado cidadão.                                                          
 
A Prefeitura atualmente arrocha os servidores municipais, ignora praticamente 
a estrutura e a qualidade da educação, e coloca seus rapas para perseguir 
camelôs, ambulantes e baleiros. Fez aprovar por demagogia uma lei que 
proíbe os serviços de taxi prestados por particulares não cadastrados sem 
tomar qualquer providência para cumpri-la. 
 
Como dar mais um mandato a quem em três anos patrocinou o aumento 
escandaloso dos impostos e taxas, dobrou a dívida do município, orçada hoje 
em 2,5 bilhões, e fez retornar a indústria de multas que arrecadará este ano 
sessenta milhões dos donos de veículos e taxistas? 
 



Como dar mais um mandato a uma gestão que ajudou o golpe que na calada 
da noite afastou a presidenta Dilma e que é liderada pelo DEM, um dos 
partidos mais retrógados e corruptos existente no país?  
 
Outra Salvador é possível 
 
É preciso retomar a cidade para os cidadãos. Nada de nós sem nós. O mundo 
caminhou e Salvador permanece sendo tocada á velha maneira da 
administração de um prefeito sozinho no Palácio Tomé de Souza. Isso 
tentaram os prefeitos anteriores e nunca deu certo. É preciso tentar um novo 
modelo de gestão, democrático, social, sustentável, e que não tenha lugar para 
a discriminação e a intolerância pois a cidade é um lugar PARA TODOS. 
 
O novo modelo de gestão sustentável agirá, de maneira a mudar a lógica de 
produção da cidade, a devolver a ela seu caráter público através de eixos 
gerais como o planejamento participativo, a desprivatização, a inversão de 
prioridades e ao acesso de todos aos serviços públicos municipais. 
  
O preço da terra em Salvador está em crescimento exponencial, o que 
favorece a especulação imobiliária e o deslocamento de populações. Esse 
processo, deixado aos interesses do mercado, irá produzir uma cidade cada 
vez mais segregada e caótica, favorecendo os ganhos especulativos e 
dificultando progressivamente a vida dos seus moradores. A cidade não pode 
estar "à venda", ser um "negócio". Ela precisa ser pensada e gerida como 
estrutura que garanta a qualidade de vida para todos seus cidadãos. 
  
As políticas públicas que chegam nas periferias são quase sempre "políticas 
pobres para os pobres", iniciativas precárias e limitadas, em geral 
compensatórias e apaziguadoras. A mudança estrutural das periferias precisa 
ocorrer numa ação conjunta de diversas áreas das políticas públicas e sociais – 
e dentro delas está a política urbana.  Inverter prioridades e investimentos 
significa universalizar os padrões urbanísticos, viários, de mobiliário urbano, 
saneamento e iluminação pública para toda a cidade. Levar também 
determinados equipamentos culturais e de lazer que pouco existem nas áreas 
mais carentes. Ou seja, significa seja levar a cidade à periferia. 
  
Precisamos desenvolver a economia das periferias, a qualificação das 
calçadas, iluminação e mobiliário urbano em todos os bairros da 
cidade. Governar não é apenas fazer praças, mas perguntar aos moradores 
dos bairros quais as obras que desejam prioritariamente. Há que se urbanizar 
as favelas e promover a regularização fundiária.  
  
A atual gestão dobrou a dívida da Prefeitura com a União, organismos privados 
e internacionais. Mantém na Dívida Ativa o registro contábil de milhares de 
contribuintes que não pagaram IPTU, ISS, ITIV e outras taxas num montante 
de cerca de 1,4 bilhão.  
  
Nossos partidos elencam uma série de providências que devem ser tomadas 
por quem tem amor a Salvador: 
  



- Cobrar especialmente dos grandes devedores recuperando o dinheiro devido 
ao município há anos aplicando os recursos em saneamento das áreas do 
Miolo da cidade; Rever o contrato de coleta de lixo incluindo na licitação a 
participação de associações e coletivos comunitários, os catadores de material 
reciclável, a coleta seletiva de lixo (resíduos sólidos), e um programa de 
sustentabilidade ambiental. 
  
- Estudo e implantação da Tarifa Zero nos ônibus para estudantes e 
desempregados. Trocar a dívida dos empresários de ônibus por serviços, 
renovação da frota, ônibus com combustível renovável, completar a integração 
do sistema e ampliação das rotas e horários. Estabelecimento de uma nova 
política de transporte que elimine a concorrência desleal entre Uber e taxistas e 
integre os moto taxistas e as vans á mobilidade urbana. 
  
- Realizar convênios da Guarda Municipal com órgãos estaduais e federais 
contribuindo para a melhoria da segurança pública; Por em prática uma política 
de adequação da cidade para os portadores de deficiência física;  Ampliação 
dos investimentos nos postos de saúde, na construção de creches e em 
reformas na estrutura educacional; 
  
- Criação de equipamentos e ciclovias em áreas não centrais, recuperação e 
ampliação dos parques municipais, criação de Unidades de Conservação 
municipais ampliando o "lazer verde"; Realização de uma ampla discussão com 
os munícipes sobre Reforma Urbana a partir de instrumentos como o Estatuto 
das Cidades. Auditoria na SUCOM. 
  
- Descentralização da política de abastecimento, incentivando as feiras livres, 
os sacolões, criando centrais regionais em várias regiões da cidade pra 
diminuir a distância entre o fornecedor e o consumidor, encurtar o circuito e 
reduzir os preços dos produtos alimentícios. 
  
- Instituir uma justa progressividade na cobrança de impostos revendo os 
critérios de cobrança do IPTU, ISS e outros impostos através de plebiscito; 
 Realizar anualmente o Orçamento Participativo nos bairros da cidade antes de 
submetê-lo á Câmara Municipal. 
  
- Criação do Conselho de Desenvolvimento Sustentável com a participação das 
forças vivas soteropolitanas; Eleição direta dos subprefeitos; Criação de 
plebiscitos e referendos para que a população se posicione sobre questões 
chaves na vida da cidade; Incentivo a criação de associações de moradores 
para cuidar das praças; Incorporação de cidadãos voluntários ao CODESAL na 
prevenção das calamidades; Julgamento público e com ampla divulgação das 
notificações dos contribuintes. 
   
- Encaminhamento de projetos de lei que designem 10% da verba orçamentária 
para a Reparação e 2% para a Cultura, assim como separação desta última do 
turismo; Extinção do “rapa”, aluguel de prédios para o comercio informal, 
facilitando-lhes o acesso a crédito; Criação das Ruas 24 horas para incentivo 
ao pequeno e médio comércio. 
  



-Criar uma Mesa Permanente de Negociação com todas as categorias de 
servidores onde serão discutidos seus reajustes, planos de cargos e condições 
de trabalho. Avaliar com os professores os planos e os rumos da educação no 
município. 
  
-Redefinição da política cultural do município com a criação da Secretaria de 
Cultura, de um programa de estímulo ás produções culturais, com a ocupação 
da cidade por artistas emergentes, e ampliação ao acesso da cultura. 
  
- Compromisso com medidas anti-opressão, a igualdade racial, de gênero, e de 
opção sexual. Garantir a metade dos cargos de primeiro escalão da gestão 
para mulheres e negros. Criar fórum permanente desses movimentos e 
promover instrumentos de denúncia e agilização contra ofensas aos direitos 
humanos.    
  
- Rever o PDDU e a LOUOS; Enviar projeto para a Câmara Municipal 
instituindo a quarentena dos secretários e a proibição de parentes do prefeito, 
do vice prefeito e dos secretários de concorrer as licitações; Criar o Fundo de 
Moradia. 
 
- Realizar uma reforma administrativa que limite os cargos de confiança e as 
verbas do gabinete do prefeito, reveja a atual organização das secretarias e 
reduza os cargos ao que é minimamente necessário, promovendo e 
estimulando os funcionários de carreira. 
 
É preciso sonhar com uma nova cidade voltada para todos e não só para uma 
minoria de seus habitantes.  Agora começa a campanha oficial e precisamos 
de todos aqueles que não acreditam mais na política tradicional, mas que 
querem o bem de Salvador. 
  
Agora é com a gente! 
                           
Salvador, 2 de agosto de 2016 
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