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Um dos direitos fundamentais das pessoas é a cidadania. Esta é exercida pelo cidadão 
a partir do momento que estes tenham acesso às políticas públicas através do conheci-
mento dos seus direitos. Logo, todo trabalho desenvolvido pelo gestor público que pense 
nos interesses da coletividade, deve ser feito com o foco em permitir e /ou possibilitar, 
criando condições para a participação dos indivíduos nas atividades políticas, econômicas 
e sociais do Estado, e assim conferindo a cidadania aos cidadãos ficando os mesmos ben-
eficiários da gestão pública. 
A participação popular na formulação d e políticas públicas e no acompanhamento dos 
objetivos definidos, bem como a participação de agentes privados e de organizações da 
sociedade civil é uma consequência da mudança de foco do Estado de si mesmo para 
uma gestão voltada para a participação popular, o que reposiciona o Estado como instru-
mento do exercício pleno de cidadania.
O Plano de governo é baseado em um modelo de planejamento e controle para um 
adequado acompanhamento das metas estabelecidas e busca atender as demandas da 
população, considerando as necessidades que foram apresentadas pelos próprios ci-
dadãos. 
O presente documento foi organizado de modo a apresentar as propostas da candidata 
por área, bem como justificando cada proposta com base nas demandas apresentadas 
pela população da cidade quanto a alguns das áreas apresentadas. Assim, foram elab-
oradas propostas para Saúde, Educação, Inclusão Social e Cidadania, Esporte, Turismo, 
Cultura, Segurança, Mobilidade social e Transporte, Meio Ambiente e Propostas para a 
Juventude e Terceira Idade.

APRESENTAÇÃO
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OBJETIVO

O objetivo deste plano de governo é apresentar as principais propostas da candi-
data Célia Sacramento e sua Vice Rivanda Mendonça para a administração mu-
nicipal da cidade de Salvador-BA no período de 2017-2020. O conteúdo das 
propostas foi elaborado com base em pesquisa realizada junto à população dos 
bairros da cidade bem como na experiência política e de gestão das candida-
tas.

METODOLOGIA

O presente plano de governo foi elaborado a partir das demandas da população 
de Salvador quanto a alguns dos pontos apresentados neste plano de governo. 
Assim, para instrumentalizar este processo, foi elaborada uma pesquisa de campo 
em todos os bairros da cidade.
Assim, aplicou-se um questionário com a finalidade de observar a opinião das pes-
soas quanto ao atendimento das necessidades da população atualmente. Foram 
ouvidos 10.196 cidadãos soteropolitanos de todos os 163 bairros.
Em seguida, foram elaboradas as propostas de governo nas áreas apresentadas 
acima com base nas necessidades do povo.
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1 PROPOSTAS PARA EDUCAÇÃO

A educação integral e de qualidade, consiste na grande meta que pretendemos 
atingir nos próximos anos de gestão. Para tanto se faz necessário implementar 
ações que coincidam com as necessidades educacionais dos alunos matriculados 
na Rede Municipal de Ensino, com as diretrizes do Plano Nacional de Educação e 
do Plano Estadual de Educação.
Em pesquisa feita junto aos munícipes em todos os bairros da cidade, constatou-se 
que, de um total de cidadãos questionados, 45,6% apresentaram-se fortemente in-
satisfeitos com a oferta de serviços de educação e de creches na cidade.
Uma educação de qualidade, compreende ao atendimento de alguns tópicos como: 
direito à escolarização na educação Infantil, Formação continuada dos profission-
ais de Educação, aperfeiçoamento ao atendimento no ensino fundamental I e II e 
suas modalidades – Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Parceria com desenvolvedores de plataformas TI para implantação de salas Lego 
e Robótica, para a construção e desenvolvimento de novos saberes. A educação 
integral e a educação de qualidade terá um padrão elevado, pois investiremos 
em reordenamento escolar, ampliações e construção de novas escolas. Também 
buscaremos proporcionar uma alimentação escolar de qualidade, bem como in-
vestiremos na formação e valorização dos profissionais de educação. Valorização 
da carreira de magistério com um novo plano de carreira.

Principais ações propostas

• Implantar um programa de formação continuada para todos os profissionais da 
educação, em parceria com Instituições de Ensino Superior;

• Implantar um programa de distribuição gratuita anual de uniformes e material 
escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino;

• Ampliar o número de vagas nos CMEIS (Centros Municipais de Educação Infan-
til); dos atuais 40.000 para 80.000;

• Construir 50 novos CMEIS;
• Revitalizar unidades escolares de acordo com as necessidades das mes-

mas;
• Implantar a educação integral para o Ensino Fundamental II;
• Revitalizar unidades escolares de acordo com as necessidades das mes-

mas;
• Reestruturar a proposta pedagógica voltada ao atendimento de jovens e adul-

tos, organizando um currículo voltado ao mundo do trabalho e que considere 
as diversidades, especialmente quanto às questões de gênero, raça e geração, 
incluindo lazer e cultura no processo educacional;

• Promover a permanência dos alunos e desenvolvendo esforços pela ampliação 
gradual da oferta;

• Aprimorar os programas de alfabetização de EJA’s;
• Implantar os programas do Governo Federal;
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• Promover o conhecimento científico, humanístico, artístico, tecnológico e o de-
senvolvimento de valores éticos e morais;

• Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação, juntamente 
com a formação permanente e a valorização dos educadores, a reorientação 
curricular e os métodos de avaliação como aspectos indissociáveis do processo 
educacional;

• Reorganizar as orientações para a construção do Plano Político Pedagógico, de 
modo que ele contemple as necessidades, especificidades e decisões das esco-
las;

• Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáti-
cas de segurança, do meio ambiente, de saúde, de trânsito dentre out-
ras;

• Integração das atividades e serviços da área de saúde com faculdades de me-
dicina e enfermagem. 
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2. PROPOSTAS PARA SAÚDE

Partindo da sua ampla definição que coloca a saúde como um estado de bem-es-
tar biopsicossocial, podemos imaginar a complexa variedade de setores públicos 
necessária para a obtenção de resultados satisfatórios no provimento de uma vida 
saudável. Assim, a saúde constitui um dos mais importantes pilares de sustentação 
- e preocupação - em todas as formas de governo e é veementemente debatida 
nas campanhas eleitorais, em todos os níveis. Desenvolver com sucesso a preven-
ção e controle das doenças, promoção e reabilitação da saúde, aplicando corre-
tamente o percentual orçamentário, faz grande diferença no sucesso ou fracasso 
de uma administração e, consequentemente, na avaliação do gestor.
De acordo com pesquisa feita junto a população soteropolitana no ano de 2016 
em todos os bairros da cidade, 51,5% de um total de 1.192 respondentes de todos 
os bairros da cidade mostraram-se fortemente insatisfeitos com a oferta de serviço 
de saúde junto aos postos de saúde da cidade. 
Assim, fazemos aqui algumas sugestões para o atendimento ao munícipe, partin-
do das estruturas e equipamentos existentes e colocando a necessidade da criação 
de outras que julgamos imprescindíveis. Nestas, destacamos a criação do hospital 
dia para idosos. Viabilizar parcerias público-privadas talvez seja a solução para 
algumas propostas.

Principais ações propostas

• Ampliação do atendimento de fisioterapia ambulatorial e domiciliar: Visa suprir 
a nítida carência sentida pela crescente demanda, principalmente de pacientes 
acamados;

• Criação do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS): Com o intuito 
de capacitação de todos os profissionais da Atenção Básica e Estratégia Saúde 
da Família, sendo viabilizado através de parceria com instituições acadêmicas;

• Padronização de materiais para atendimento de emergências nas UBS: Cursos 
de primeiros socorros, suporte básico e avançado de vida para os funcionários, 
além de equipar as unidades com desfibriladores, “carrinhos de emergência”;

• Atendimento itinerante para moradores de rua/redução de danos: Consultório 
móvel equipado com material necessário para fornecer atendimento básico a 
moradores de rua, indigentes, profissionais do sexo e drogados;

• Apoio em recursos humanos e materiais aos programas de prevenção ao uso de 
drogas lícitas e ilícitas, conjuntamente com educação e segurança.

• Ampliação dos programas de atenção à saúde da criança e do adolescente, do 
idoso, da mulher, do homem, do trabalhador, das pessoas com deficiência, da 
saúde mental e de pessoas acometidas por DST/AIDS.

• Criação do Hospital Day: uma unidade de saúde para cirurgias de baixa com-
plexidade;

• Criação de uma Central de exames de alta complexidade;
• Humanização do atendimento nos serviços de saúde;
• Criação de um posto municipal de Radiologia.
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3. PROPOSTA PARA INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA

A inclusão social pode ser entendida como todas as ações que estão voltadas para 
o atendimento das necessidades de cidadãos que estão excluídos em decorrência 
de fatores sociais diversos.
A cidade de Salvador, em decorrência de sua história, continua sendo uma metró-
pole pobre e periférica com diversos problemas decorrentes das desigualdades 
sociais da cidade.
As ações desenvolvidas pelas ultimas gestões apresentam um forte apelo para o 
embelezamento da parte central da cidade, mas, é dentro dos becos e ruas da 
periferia que se observam as condições de dificuldades que a população sofre 
todos os dias. 
Assim, observa-se a necessidade urgente de ações que minimizem as desigual-
dades de nossa cidade.

Principais ações propostas

• Cabines com máquinas em braile para facilitar a comunicação e acesso aos 
serviços públicos;

• Serviço de atendimento em Libras;
• Pontos de apoio para cadeirantes com bicicletas adaptadas patrocinadas por 

empresas, onde o cadeirante possa utilizar e deixar em lugares próximos a ter-
minais de ônibus ou shopping centers;

• Implantação de uma central de cuidadores de idosos, com um custo reduzido e 
subsidiado pela iniciativa privada;

• Ampliação de postos de atendimento ao idoso
• Apoiar a reestruturação dos Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente;
• Criação de políticas de resgate reinserção real dos moradores de rua;
• Ampliação e criação de novos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS);
• Criação da praça da diversidade na região do Rio Vermelho.
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4. PROPOSTAS PARA O ESPORTE

A prática esportiva pode mudar a vida de muitos jovens, criança e adolescentes, 
tendo em vista a capacidade que o esporte tem de estimular os seus praticantes 
a superar desafios e barreiras. O esporte também pode nos ajudar a entender e 
ultrapassar possíveis limitações sociais que se apresentem como obstáculos para a 
igualdade social, além de auxiliar na consciência dos deveres e obrigações como 
cidadãos através da necessária disciplina para a obtenção de resultados satis-
fatórios.
De acordo com o último Mapa da Violência apresentado em 2015 pela Flacso 
Brasil – Faculdade Latino Americana de Ciência Sociais, a Bahia é o 9º estado do 
país em taxas de homicídios de adolescentes de 16 e 17 anos. Do total de jovens 
mortos no estado, cerca de 95,5% eram negros. Ainda de acordo com o mesmo 
relatório, a cidade de Salvador é a segunda capital do país em que há mais vítimas 
em números absolutos para a faixa etária relacionada.
Diante dessa situação alarmante da vitimização dos jovens de nossa cidade, ob-
serva-se a necessidade urgente de criação de políticas de resgate das crianças 
e adolescentes que morrem todos os anos na nossa capital, considerando que, 
muitas destas se perdem para o tráfico de drogas. 
Deste modo, o esporte pode ser um excelente aliado na luta pela garantia do fu-
turo desses jovens. 

Principais propostas

• Criação de Centros Poliesportivos em parceria com a iniciativa pri va-
da;

• Desenvolvimento de políticas efetivas de inserção de esportes nas escolas da 
rede municipal;

• Desenvolvimento de um programa de escolas municipais abertas no final de 
semana para prática de atividades esportivas e culturais;

• Valorização dos campos e quadras de futebol para ampliar o uso e a prática 
esportiva;

• Desenvolvimento de um programa de esporte em praças e parques da nossa 
cidade com a promoção de oficinas e aulas de diferentes atividades esporti-
vas.
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5. PROPOSTAS PARA O TURISMO E CULTURA

Salvador é uma cidade marcada pela cultura, sobretudo a cultura afro permanece 
viva em todos os segmentos culturais de cada bairro. Com mais de 80% da popu-
lação afrodescendente, Salvador é considerada a cidade mais negra do mundo 
fora do continente africano. O projeto de governo será baseado nas referências 
históricas culturais da cidade como fonte de sociabilização, geração de emprego 
e renda, além do resgate da herança cultural da cidade e a vocação de cada 
bairro.

Propostas

• Revitalização dos bairros vocacionados para cultural local como o Samba junino, 
Samba de roda, escola de samba, Percussão, outros (Tororó, Engenho Velho, 
Liberdade, Garcia, Ribeira);

• Cultura Bairro a Bairro- criação de editais para apoiar inciativas culturais já exis-
tentes nos bairros para difusão da cultural. Fomento a cultura

• Democratização dos espaços culturais e das festas populares
• Ampliação do conselho do carnaval;
• Utilização dos espaços públicos com fomento a cultura nos bairros a partir de 

pequenos editais;
• Políticas públicas locais que disseminem diferentes as linguagens culturais pelos 

bairros da cidade (Teatro, música, dança, poesia, etc.); 
• Dinamizar o potencial Turístico da cidade para geração de renda e em-

prego;
• Fortalecer a rota do turismo étnico/comunitário na cidade;
• Ampliar a capacidade de ocupação do turismo receptivo;
• Potencializar as atrações turísticas da cidade para favorecer o turismo o ano 

inteiro; 
• Criar o museu do Povo de Santo;
• Criar rede de conexão da Diáspora Negra em Salvador; 
• Ampliar e democratizar o calendário anual de festas populares; 
• Criar um grupo de trabalho para fortalecer as associações culturais, blocos afros 

e de samba do carnaval de Salvador, para que atuem o ano inteiro enquanto 
espaço cultural; 

• Incentivar a vida noturna da cidade com mobilidade urbana e incentivos cul-
turais de revitalização da orla e Centro Histórico de Salvador, Cidade Baixa e 
Subúrbio.

• Criação do fundo de Cultura para os Blocos Afro (Diamante Negro);
•   Melhorias e requalificação das orlas da região da suburbana;
• Criação da Secretaria de Cultura;
• Implementar as ações do Conselho Municipal do Turismo.
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6. PROPOSTAS PARA A SEGURANÇA

Ainda que o ordenamento jurídico brasileiro atribua ao governo federal e estadual 
o dever da gestão da segurança pública, o município deve adotar um planeja-
mento estratégico para integrar seus esforços às ações desenvolvidas em conjunto 
com o Estado e a Federação. No Município de Salvador, a Segurança Pública será 
tratada de forma legalista e sistêmica e todas as atividades serão desenvolvidas a 
partir do que está determinado na Constituição Federal do Brasil, na Constituição 
Estadual da Bahia, na Lei Orgânica do Município e Legislação infraconstitucional 
relacionada ao assunto.  
A Administração Municipal, por meio de seus Gestores, aperfeiçoará e proporcio-
nará o fomento necessário para prevenção de práticas delituosas, a repressão a 
essas práticas, quando se fizer necessário, em total parceria com a Polícia Militar 
e polícia Civil do Estado da Bahia e a otimização do trabalho do Corpo de Bom-
beiros e as atividades de Defesa Civil que estão na esfera de atribuições da Mu-
nicipalidade, proporcionando trabalhos no ambiente educacional de Programas 
de prevenção ao uso e tráfico de drogas lícitas e ilícitas e todas as possibilidades 
de melhorar a sensação de segurança e consequente qualidade de vida no âmbito 
municipal.

Principais ações

• Ampliação do efetivo da Guarda Municipal no Município do Salvador;
• Redistribuição do efetivo da Guarda Municipal; 
• Educação permanente da Guarda Municipal;
• Reavaliação periódica para melhor atender a população do Salvador;
• Terapias educacionais e de saúde para os profissionais da Guarda Munici-

pal;
• Ampliação do número de câmeras nas praças públicas.
• Maior presença nas escolas, através de palestras;
• Implantar um amplo sistema de monitoramento das principais vias e equipa-

mentos públicos, por meio de câmeras de vídeo, para prevenir e inibir a violên-
cia urbana.
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7. PROPOSTAS PARA MOBILIDADE SOCIAL E TRANSPORTE

Salvador está entre as principais capitais brasileira que necessita de um melhor 
Plano de Mobilidade Urbano. Os problemas de mobilidade são ainda mais acen-
tuados quando se observa as peculiaridades do relevo de nossa cidade, com mui-
tas subidas e descidas, ladeiras e becos.
Quem anda nos bairros periféricos de nossa cidade, sabe que os problemas de 
mobilidade são em muitos casos questão de sobrevivência, pois são homens, mul-
heres, crianças e idosos que, por falta de uma escadaria ou de um corrimão, po-
dem ficar sem acesso a serviços de saúde por exemplo.
Em decorrências desses problemas que são de conhecimento de nossa população, 
procuramos ver os entraves principais da nossa cidade em se tratando de trans-
porte e mobilidade social.

Propostas

• Reforma e construção de escadarias para os bairros em que há difícil acesso em 
decorrência do relevo;

• Implantação e conserto de corrimões nas escadarias da cidade;
• Criação de bolsões de estacionamento em várias regiões de Salvador, para 

incentivar a utilização de transporte público, através de parcerias público-
privadas; 

• Estabelecer estudos para a modernização de um sistema de transporte coletivo 
fazendo a circulação interna do município, interligando os diversos aparelhos 
públicos culturais e de saúde e acessando os meios de transporte de alta capa-
cidade da região metropolitana (VLT, BRT e Metrô); 

• Implantar mais passarelas, eliminando semáforos para uma maior fluidez do 
trânsito em diversos horários;

• Melhorar o transporte náutico para a população que mora nas áreas que neces-
sitam de tal serviço;

• Aumentar o número de placas de sinalização com os principais idiomas (portu-
guês, inglês, espanhol e libras);

• Revisão da sistemática de fiscalização das multas de trânsito.
• Construir critérios justos para penalização das infrações de trânsito com ações 

de advertência para desenvolver a consciência cidadã; as multas não devem ser 
punitivas, mas sim instrumentos de reflexão;

• Criação do cadastro de desempregados para garantir transporte gratuito.
• Criação do cadastro dos líderes comunitários integrantes de Conselhos Munici-

pais com o fim de garantir gratuidade no transporte.
• Criação de banco de horas de descontos para os usuários da faixa azul.



COLIGADA COM O POVO DE SALVADOR    14  

8. PROPOSTAS PARA O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
 SUSTENTÁVEL 

Sustentabilidade pode ser definido como a forma de desenvolver determinado 
processo ou de manter um sistema de modo a garantir a permanência do mesmo 
por um determinado período e com um certo nível de operação. Do ponto de vista 
ambiental e global, a sustentabilidade pode ser entendida como as práticas que 
garantam a sobrevivência na terra por um longo prazo com a utilização consciente 
dos recursos disponíveis.
As mudanças ambientais das últimas décadas apresentam-se como desafios para 
o planeta que anseia por transformações reais na relação do ser humano com o 
meio ambiente. A imobilidade diante do cenário atual pode comprometer a sus-
tentabilidade da vida humana na terra. 
Diante deste cenário, torna-se fundamental que os gestores das grandes cidades 
tenham uma postura que abarquem as necessidades de mudança e adotem políticas 
públicas sustentáveis e realmente transformadoras. Para tanto, as ações na gestão 
pública devem ter um foco no desenvolvimento sustentável em todos os níveis da 
unidades da gestão de forma transversal e com foco no cidadão.

Principais Propostas

• Desenvolvimento de políticas públicas para a construção de políticas de uma 
consciência voltada para a sustentabilidade;

• Inserção de temas ambientais nos currículos escolares das escolas munici-
pais;

• Ampliação do programa IPTU verde para a redução da carga tributária para ci-
dadãos e empresas que desenvolvam práticas sustentáveis;

• Inserção da temática ambiental nos grandes eventos de nossa cidade;
• Arborização de parques e praças da cidade;
• Revitalização de praças e jardins com uso de mão de obra qualificada das coo-

perativas;
• Ampliação da utilização de coletores seletivos nos locais de grande circulação 

da cidade;
• Fomentar a difusão da Educação Ambiental nos bairros dotando de condições  

para tratamento dos resíduos sólidos, coleta seletiva e reciclagem;
• Através do projeto “Cuidando da sua Casa” a partir do reboco, fachada e pin-

tura dando uma nova condição para viver.
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A questão dos animais

• Castração em massa de animais de rua;
• Campanha educativa contra maus tratos aos animais e campanha educativa 

para adoção responsável;
• Hospital público municipal para atendimento de animais domiciliados e não do-

miciliados ou postos de saúde veterinário municipal;
• SAMU VET para animais domiciliados e não domiciliados;
• Vacinação gratuita da V10, V4;
• Desconto no IPTU para adoção de animais de rua;
• Subsídio para as protetoras e protetores cadastrados na aquisição de alimenta-

ção de seu abrigo;
• Fiscalização nas leis contra maus tratos a animais;
• Incentivo à adoção de animais de rua em pet shop, rever a lei atual.
• Proibição de animais de tração no município de Salvador;
• Leis punitivas sujeitas a multa e prisão quando o animal chegar a óbito;
• Capacitar a guarda municipal na proteção dos animaos de rua;
• Diretório pró animal.
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9. PROPOSTAS PARA A JUVENTUDE E TERCEIRA IDADE
 
A cidade de Salvador apresenta uma alta aptidão e competência no campo da 
cultura, fazendo dela um local onde se pode ver em todas as comunidades jo-
vens talentos se esforçando a todo custo para desenvolver uma arte, seja ela na 
capoeira, na dança na música e em vários outros seguimentos. Entretanto, na 
esmagadora maioria das vezes estes jovens talentosos esbarram nas dificuldades 
em levar adiante estes sonhos. 
Muitos destes jovens, por não terem alternativas em dar continuidade às suas 
artes, são cooptados pela criminalidade, que consequentemente leva a desgraça 
de várias famílias de baixa renda. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), considera-se como ido-
sas as pessoas com 60 anos ou mais. Estima-se que no Brasil, até o ano de 2025, 
cerca de 15% da população seja de idosos. A população de idosos em nossa 
cidade tem um percentual significativo; ocorre que na maioria dos casos esta 
população é relegada ao descaso, abandono e esquecimento. Está claro que a 
administração pública carece de programas eficazes, promovam uma assistência 
digna com os nossos idosos. Garantir o bem-estar e o desenvolvimento social da 
população, como um todo, é dever do Estado. Muito há que se fazer, em vários 
setores, para tornarmos a administração pública mais consoante com os anseios 
do cidadão. Humanizar é fazer gente feliz! 
A inclusão social da população jovem de baixa renda e o respeito à população 
de idosos, serão alguns dos princípios que vão ditar nossa forma de governar o 
Município de Salvador.

Principais propostas

• Criação da Casa/Dia do Idoso: Visa à diminuição do risco de intercorrências 
com idosos que costumam ficar sozinhos em casa;

• Criação de políticas pública que incentivem as agências de turismo da cidade a 
promover atividades de turismo junto a população idosa;

• Promover a conscientização da população quanto as necessidades e direitos da 
população idosa;

•  Definir a idade de 60 anos para obter os benefícios municipais;
• Promover ações socioeducativas para atender os jovens em situação de vulnera-

bilidade social;
• Ampliar as ações voltadas ao combate aos abusos e maus tratos de crianças e 

adolescentes;
• Ampliar ações de inserção de crianças e adolescentes no mercado de trab-

alho, principalmente para aqueles jovens em situação de vulnerabili-
dade.

• Promover os direitos do idoso na área da saúde, por meio de integração de pro-
gramas e linhas de cuidado com as ações desenvolvidas nos equipamentos pú-
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blicos de esporte, lazer e cultura. Implantar Centros Municipal de Referência da 
Saúde do Idoso (CMRIs), locais planejados para acolher e possibilitar convivên-
cia e interação social entre idosos dotados de autonomia;

• Criar programas sociais de moradia destinada ao público idoso de baixa renda, 
seguindo as mesmas determinações deste programa de governo para Desen-
volvimento Urbano e Habitação;

• Criar núcleos de combate à violência contra o idoso com atendimento multipro-
fissional; 

• Implantar programa Agentes do Idoso, de capacitação de profissionais para tra-
balhar no cuidado integral dos idosos;

• Fomentar e envolver a juventude na criação de cooperativas de qualificação 
técnica e profissional em todos os 163 bairros de Salvador com a participação 
da juventude.
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10. POLÍTICAS DESENVOLVIMENTISTAS PARA O MUNICÍPIO

Com a finalidade de superar o abismo gerado pelas desigualdades sociais, para 
reduzir os elevados índices de pobreza e para, consequentemente, buscar mel-
horar o Índice de Desenvolvimento Humano de determinado local, o Município  
deve se mobilizar com o desenvolvimento de políticas públicas que melhorem a 
vida na população da criação de estratégias que auxiliem a geração de emprego 
e renda.
De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil, é hoje o terceiro país 
dentre os piores índices de disparidade social no mundo. Quem conhece Salvador 
sabe bem que os problemas decorrentes das desigualdades sociais em nossa ci-
dade são alarmantes.
Assim, as propostas seguintes foram criadas de modo a dirimir os problemas da 
desigualdade social através do fomento na criação de emprego e renda. 

Propostas para Geração de Emprego e Renda

• Plano de Incentivo de redução Tributária para Pequenos e Médios Empresários e 
para os empreendedores individuais;

• Inserção da temática empreendedorismo nas escolas;
• Incentivo às cooperativas de trabalho através de parcerias com o poder pú-

blico;
• Incentivo ao empreendedorismo local;
• Desenvolvimento de forças produtivas locais em todos os bairros da cidade com 

contratação destas para obras da prefeitura;
• Concurso público para suprir vagas nas áreas de saúde, educação, cultura e 

gestão.
• Formação continuada para a guarda municipal e em parceria com a polícia 

militar da Bahia.
•  Geração de novas licenças para os ambulantes de Salvador. 
• Contratação dos profissionais do bairro para trabalhar nas obras e projetos da 

prefeitura.
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11. PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE  LGBT

LGBT é a sigla internacionalmente usada para se referir aos cidadãos e cidadãs 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. As pessoas que fazem parte e 
apoiam a comunidade LGBT sabem bem das dificuldades que os mesmos passam 
pela falta de apoio e reconhecimento que tem de parte de gestores e de institu-
ições públicas.

Abaixo as propostas da nossa candidatura para o grupo LGBT

• Criação de Centros de referência de combate a homofobia  em zonas estratégi-
cas  da cidade;

• Fortalecimento das ações já desenvolvidas pela sociedade organizada pelos 
grupos LGBT;

• Criação de cooperativas com geração de emprego e renda;
• Transformar o Comitê LGBT em conselho Municipal LGBT;
• Criar Grupo de trabalho interdisciplinar na secretária de saúde para atender e 

orientar Travestis e Transexuais;
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12. PROPOSTAS PARA AS MULHERES

• Fortalcer o Projeto a Escola na Prevenção: Lei Maria da Penha em Parceria com 
FIEMA;

• Fortalecer o Conselho Municipal da Mulher, com vistas a estimular a representa-
ção institucional das organizações de mulheres;

• Fortalecer a implantação do Plano Municipal de Politica para as Mulhe res; 
• Promover a autonomia econômica e igualdade no mercado de trabalho, incen-

tivando a qualificação profissional das mulheres;
• Organização de Campanhas Educativas visando alterar o quadro de divisão 

sexual de trabalho, diminuindo as desigualdades de gênero, raça e classe que 
estão relacionadas ao trabalho doméstico; 

• Instituir o Prêmio para Empresa Amiga da Mulher Soteropolitana;
• Fortalecer o Plano Municipal e Atenção Integral à Saúde da Mulher, ampliando 

sua abrangência para as áreas de saúde mental, do trabalho e das doenças 
sexualmente transmissíveis; 

• Implementar campanhas para prevenção e tratamento do câncer feminino, tan-
to ginecológico como de mama;

• Implementar o sistema integrado de proteção a cidadã e violação de direitos de 
humanos: 

• Fortalecer e ampliar os serviços de atenção à mulher em situação de vio-
lência: Fortalecer o Centro de Referencia Loreta Valadares e Implantar mais 
dois Centros na Cidade e a Casa de Abrigamento de Curta Duração Irmã 
Dulce;

• Realização de campanhas educativas pelo fim da violência doméstica; 
• Ofertar serviços articulados ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres, estabelecendo uma rede de trabalho e ações entre os po-
deres Executivo, Judiciário e Legislativo, com os movimentos de mulheres e com 
os diferentes grupos e segmentos sociais comprometidos com a luta pelo fim da 
violência contra as mulheres; 

• Avaliar a utilização da violência de gênero como indicador para atribuir pon-
deração diferenciada nos critérios de seleção aos programas sociais da Prefei-
tura, priorizando as vítimas de violência no acesso a tais programas. Da mesma 
forma, deve-se garantir acesso especial às mulheres com transtornos mentais e/
ou com necessidades especiais; 

• Promover a intersetorialidade na promoção da assistência integral às mulheres, 
através da estruturação de uma rede de apoio que integre as áreas de educa-
ção, saúde, geração de emprego e renda, assistência social, habitação, justiça 
e cidadania;

• Ampliar a Ronda Maria da Penha Municipal;
• Reestruturar o Centro de Profissionalização da Mulher - CEPROM e incorporar a 

Superintendência de Politica para as Mulheres.
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13. PROPOSTAS PARA EDUCAÇÃO  NA ÁREA DE  DIREITOS HUMANOS

• Instituir a Unidade Gestora do FIEMA – Fundo Municipal para o Desen-
volvimento Humano e Inclusão Educacional de Mulheres Afrodescenden-
tes; 

• Fortalecer nos projetos político-pedagógicos da educação municipal os direitos e 
deveres que dão suporte à dignidade da pessoa humana; 

• Assegurar a consolidação de meios institucionais para a solução e mediação de 
conflitos envolvendo questões de direitos humanos; 

• Fomentar a inclusão, no currículo municipal, das temáticas relativas a gênero, 
idade, raça e etnia, religião, orientação sexual, necessidades especiais, entre 
outras; 

• Fomentar a formação de redes entre as secretarias de proteção social nas sub-
prefeituras; 

• Desenvolver material didático (textos, artigos, revistas, gibis, vídeos e materiais 
multimídia) e providenciar acesso a documentos, legislação e cartilhas de edu-
cação em direitos humanos;

• Implantar política para oferta de formação continuada, cursos de capacita-
ção e suporte profissional ao trabalho dos educadores em direitos huma-
nos; 

• Promover eventos abertos à comunidade sobre acesso aos direitos nos ambien-
tes escolares, integrando os equipamentos públicos e as práticas de educação 
em direitos humanos;

• Implantar núcleos de referência em educação em direitos humanos, nas gerên-
cias regionais de ensino (GRE); 

• Promover o monitoramento dos avanços da educação em direitos huma-
nos na rede municipal, mapeando suas fragilidades, dificuldades e tare-
fas;

• Implantar mecanismos de premiação e estímulo, destinados a estudantes e do-
centes, para estudos, iniciativas, projetos e atividades de educação em direitos 
humanos;

• Fortalecer a cultura da solução dialógica, pacífica e preventiva de conflitos, 
do respeito, da tolerância, do pluralismo e dos direitos nas práticas educacio-
nais.
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14. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: SALVADOR INCLUSIVA 

• Articular em conjunto com a Secretaria de Educação ações que ampliem o aces-
so de estudantes com deficiência, conforme previstos no item “Educação Espe-
cial” deste programa de governo; 

• Buscar beneficiários do Programa de Beneficio de Prestação Continuada 
(BPC) com idade entre 16 e 45 anos para inserção no mercado de trabal-
ho; 

• Garantir plena acessibilidade nos eventos, atividades e espaços de cultura, lazer 
e esportes para que as pessoas com deficiência usufruam dos ambientes públi-
cos ou de caráter público em todos os sentidos e formas; 

• Garantir o direito a moradia adequada à sua condição física, sensorial e intelec-
tual através de programas habitacionais; 

• Fazer cumprir toda a legislação de acessibilidade relativa ao transporte público 
e à mobilidade urbana; 

• Efetivar a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, contemplando a 
identificação e prevenção de deficiências, os serviços de habilitação e reabilita-
ção e de especialidades odontológicas; 

• Ampliar e efetivar o atendimento às pessoas com autismo, síndrome de Down e 
doenças raras. 

• Restaurar e criar as calçadas nos bairros de Salvador com o olhar para a acessibilidade 
através de parcerias, apoio e ou convênios com as cooperativas técnicas profissio-
nais; 
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15. PROPOSTA PARA  POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

• Integrar as políticas de Assistência, Saúde e Segurança; 
• Promover a recuperação da integralidade da rede de proteção e estabelecer 

pactos com o Judiciário na atenção a crianças, adolescentes, idosos e população 
em situação de rua; 

• Reordenar os albergues conforme dispõe o Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) – que prevê, dentre outras ações, pequenas unidades com no máximo 
50 pessoas –, bem como fortalecer e ampliar as redes de Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua, do Ministério do Desenvolvi-
mento Social (CentroPop/MDS);

• Criar Núcleo Interdisciplinar para Educação de Jovens e Adultos e qualificação 
profissional para população de rua, visando a geração de renda e empregabi-
lidade;

• Abordar rigorosamente a violência institucional, por meio de processos de 
educação em direitos humanos junto à Guarda Municipal e propor parce-
rias, com a mesma finalidade, aos organismos estaduais de Segurança Públi-
ca; 

• Implantar o Consultório Móvel para População de Rua e de abordagem social 
para assistência e atendimento da saúde; 

• Implantar o Programa Empreendedor Cidadão;
• Atuar na recuperação das áreas degradadas da cidade por meio de pro-

jetos de integração e promoção social e econômica da população de 
rua. 

16. CONSELHOS MUNICIPAIS

Os Conselhos Municipais tem como objetivo serem instrumentos de controle So-
cial. Para tanto, os mesmos precisam ser dotados de estrutura básica. Todos os 
Conselhos Municipais precisam ter sede estruturada com recursos humanos, ma-
teriais e tecnológicos. Além da necessidade de existir dotação orçamentaria que 
possibilite o seu funcionamento. 


