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INTRODUÇÃO 

 

Com a população estimada pelo IBGE de 343 mil habitantes, Vitória da 

Conquista é a terceira maior cidade do Estado da Bahia em população. A 

dinâmica de evolução que Vitória da Conquista vem experimentando, com 

participação decisiva da iniciativa privada, nos últimos 30 anos a transformou 

numa das mais importantes cidades emergentes do interior do Brasil.  

A cidade mostra um índice acelerado de crescimento demográfico e de 

desenvolvimento urbano, porém desordenado nos dias atuais, como jamais o fez 

em toda sua longa história.  

Com isso, seu perímetro urbano entra num processo de crescimento e de 

modernização sem precedentes, e, com o seu pujante e diversificado setor de 

serviços, passa a ocupar a privilegiada posição de “capital regional” das Regiões 

Centro-Sul e Sudoeste da Bahia, que vem se afirmando na medida em que para 

o seu entorno convergem e se polarizam os interesses de uma região.  

Por conta disso, este documento contém as principais ações a serem 

desenvolvidas e é apresentado aqui após avaliação de segmentos importantes 

da Sociedade Conquistense.  

Para sua concepção e estruturação foi especialmente considerada a 

atenção às necessidades presentes e futuras da Cidade de Vitória da Conquista, 

como centro urbano polarizador de uma região com mais de 2 milhões de 

habitantes. 

As Diretrizes do Governo aqui apresentadas, estão concebidas e 

estruturadas com uma visão presente e futura de Vitória da Conquista, mostram 

os desafios a enfrentar para o seu desenvolvimento e, em casos considerados 

essenciais, transcendem os esforços financeiros e administrativos da 

Administração Municipal, e, portanto, requerem o oportuno e valioso apoio do 

Governo Estadual e do Governo Federal. Além do que, revelam ser 

indispensável a coordenação de esforços institucionais e operacionais com 

Municipalidades vizinhas e de parcerias público-privadas para a elaboração e 

execução de alguns de seus projetos.  Esses são indicadores que afirmam ser 



Vitória da Conquista o centro polarizador e convergente do Centro-Sul e 

Sudoeste da Bahia e, como tal, sua Administração Municipal deve tratá-la, como 

o fazem as propostas aqui contidas. 

CONTEÚDO DAS DIRETRIZES 
 

Estas Diretrizes de Governo contêm orientações para elaboração de 

projetos específicos e ações executivas setoriais. As indicações listadas, que 

constituem a espinha dorsal das Diretrizes, comportam categorias quase que 

essencialmente distintas.  

As diretrizes são aquelas que interferem no desenvolvimento econômico 

e social do Município e da Região como um todo e que assegurariam a 

sustentabilidade de Conquista como Metrópole Regional Emergente no espaço 

e no tempo. A execução desses projetos a serem elaborados depende de 

investimentos elevados e se encontram fora da governabilidade do Município, 

demanda uma sólida e consistente mobilização das lideranças locais para 

apoiarem e fortalecerem as articulações da Prefeitura com autoridades estaduais 

e federais.  

As denominadas Diretrizes de Desenvolvimento Regional, são aqueles 

de benefícios coletivos e que geram, em curto tempo, emprego e renda na 

região, contribuem para o bem-estar da população em geral e para o 

fortalecimento do setor de serviços de Vitória da Conquista, em particular do 

Comércio.  

Estas Diretrizes concedem prioridade por ordem de importância e 

urgência aos Projetos de Água para Conquista, Aeroporto Regional e 

Projetos de Infraestrutura urbana.  

Outras, denominadas de Diretrizes de Investimento Específicos para o 

Perímetro Urbano de Vitória da Conquista, estão relacionadas com a geração 

de emprego e renda nas áreas da indústria, do turismo e no desenvolvimento 

urbano e embelezamento da cidade. 

 

 

 

 



PROPOSTAS 

Educação 

Efetivar o Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação para colocar em 

prática as metas dos Planos, respeitando a Constituição Federal de 1988, 

incluindo o artigo 211 que afirma que o município atua prioritariamente no ensino 

fundamental e na educação infantil.  

A educação deve ser tratada como Política de Estado. Por isso, é necessário 

dotar as escolas de capacidade para que a nota do Ideb de Vitória da Conquista 

alcance a meta projetada pelo Ministério da Educação. 

Algumas ações serão norteadas no nosso governo: 

a) Ampliar progressivamente para até 30% os recursos obrigatórios do 

município na educação fundamental com ênfase para a educação 

infantil; 

 

b) Reestruturação dos planos de carreira dos profissionais de educação; 

 

c) Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas 

séries finais de todos os ciclos de aprendizagem (2ª, 4ª e 8ª séries do 

Ensino Fundamental); 

 

d) Implantação do Boletim Eletrônico dos alunos, que poderá ser acessado 

pelos pais através da Internet. 100% das escolas com laboratórios de 

informática funcionando;   

 

e) Construção de unidades escolares para integrar as escolas nucleadas 

 

Saúde  

Na saúde pública, dar ênfase à Atenção Básica, que atualmente oferece 

cobertura apenas de 42%, portanto é necessário ampliar as equipes do 

Programa de Saúde da Família para atuar na prevenção, promoção e 

recuperação da saúde, inclusive com o investimento na qualificação dos 



profissionais das equipes. Além de promover a qualificação e a resolutividade da 

Atenção Primária à Saúde por meio da organização e oferta de exames 

diagnósticos. 

 

Na saúde bucal, ampliar a oferta e estruturar a assistência de modo a atingir 

populações prioritárias sem se descuidar das demais, utilizando além dos 

consultórios das unidades de saúde da família, do Odontomóvel, estimulando a 

prevenção através da educação oral.  

 

Aumentar a quantidade de Academias da Saúde nos bairros, com o objetivo de 

contribuir para a promoção da saúde dos modos de vida saudável da população, 

acrescido a ampliação do estímulo a alimentação saudável, por meio de 

abordagens a grupos de risco, identificados na Atenção Básica, utilizando os 

recursos oferecidos pelos NASFs.  

 

A Assistência Farmacêutica será definida como área prioritária e essencial para 

a promoção e recuperação da saúde, devendo ser assegurada nos serviços de 

saúde, respeitando os preceitos do SUS, e buscando estabelecer maior custo-

efetividade e utilidade, melhor utilizando as tecnologias e recursos financeiros 

disponíveis. 

 

Estimular as ações de promoção e proteção à saúde, por meio da Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária, e atuando na defesa e proteção animal, controle 

populacional de animais domésticos, com ação participativa no controle de 

zoonoses, visando atingir um equilíbrio harmonioso entre homem e animal, e 

desenvolvendo ações de proteção animal, como vacinação e castração de cães 

e gatos, bem como estudos para a implantação do Centro de Zoonoses. 

 

Organizar e estruturar a rede de atenção hospitalar, buscando a ampliação da 

oferta de leitos hospitalares, visando o equilíbrio da oferta e da demanda, por 

meio de solicitação ao governo do Estado da reativação do Hospital Crescêncio 

Silveira e manutenção da parceria pública privada, com as unidades hospitalares 

do município. 

 



Estruturar e organizar a Rede de Atenção às Urgências, com a implantação das 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em locais estratégicos, e 

direcionamento de usuários de acordo a complexidade de atendimento, e 

ampliando a parceria com a iniciativa privada, aproveitando sua capacidade 

instalada, desse modo desafogando a rede de emergência no município e melhor 

qualificando a assistência prestada. Além de manter as ações do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência e Emergência.  

 

Ampliar o atendimento Saúde Mental, com a cobertura de atendimento dos 

CAPS de forma articulada e integrada a outros pontos de atenção, atuando 

também na abordagem aos usuários de álcool e drogas. 

 

Somar as ações de saúde com a Política de Assistência Social de acordo com a 

Constituição Federal e a Lei Federal 8.742/1993. 

 

Zona Rural 

Criação de três SubPrefeituras nos Distritos de Inhobim, José Gonçalves e Bate-

Pé, dotadas de patrulhas mecanizadas - Tratores agrícolas de pneus ou esteiras, 

motoniveladora, equipamentos e implementos agrícolas e patrol – para atender 

serviços de recuperação de solos, preparo de áreas para plantios, terraços, 

colheita, construção, recuperação e conservação de estradas vicinais, 

dragagem, obras de drenagem e irrigação além de solicitação de demandas a 

serem resolvidas na localidade. 

Intensificar o desenvolvimento agrícola da área da Lagoa das Flores, que 

potencialize a produção de hortaliças.  

Recuperar e sinalizar as estradas vicinais do município. 

Realizar e modernizar a iluminação nos povoados e distritos;  

Construção e Manutenção de Barragens na zona rural.  

Fomentar o associativismo e o cooperativismo para geração de emprego e renda 

no intuito da melhoria da qualidade de vida para a população do campo, 



proporcionando o desenvolvimento sustentável proporcionando o 

desenvolvimento da região. 

Proporcionar a regularização fundiária dos assentamentos já existentes no 

município. 

Estimular projetos que visem a fixação do homem do campo, no campo, com 

foco no desenvolvimento sustentável com o auxílio das universidades públicas e 

privadas do município. 

 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

A Cultura Conquistense necessita ser fomentada através de Editais para que 

possa ser incentivado uma agenda anual de atividades na zona urbana e rural, 

buscando recursos junto ao governo federal, estadual e a iniciativa privada para 

a realização de eventos no São João e no período natalino.  

Ativar o Sistema Municipal de Cultura, possibilitando a implantação de Pontos 

de Cultura e a consequente atuação de artistas e o envolvimento da população. 

Fomentar a realização de Feiras de Gastronomia, Artesanato, Literárias e 

Intervenções Urbanas.  

Atuar em parceria com Academia de Letras, a Casa da Cultura, Conservatório 

Municipal de Música, Filarmônicas nas Sedes levando ações para os bairros e 

distritos, oferecendo cursos de música, literatura, artes plásticas, teatro, dança;  

Implantar o Museu – Memória Artística de Vitória da Conquista na Biblioteca 

Municipal; 

Estimular e ampliar os eventos culturais como: 

São João, Natal, Festival de Música Instrumental, Festival de Violão, Troféu 

Conquistense de Música e Agosto do Pop Rock. Criar Festivais de Teatro, 

Mostras de Pintura, Escultura e Desenho, “Música nos Bairros”, a serem 

realizadas preferencialmente no Centro Glauber Rocha e nas Praças Públicas 

da cidade. 

Transformar o antigo Cine Madrigal no Teatro Municipal de Vitória da Conquista. 



 

Promover a Reforma do Estádio Murilão, Reforma do Campo da Ester, 

articulando com a educação ações para otimização desses espaços.  

Estimular a parceria com a Liga Conquistense de Desportos Terrestres (LCDT) 

para realizar Campeonatos da Liga. 

Criar um calendário com os desportistas para a realização de Corridas de Rua. 

Criar um Calendário para o Esporte Amador, para fomentar competições de 

Atletismo, Ciclismo, Kart, “Bicicross” entre outros esportes. 

Construção de quadras poliesportivas. 

Interdição de trechos de avenidas aos domingos para a realização de atividades 

físicas ou passeios; 

Juventude 

Efetivar ações da Estação da Juventude, no intuito de integrar e articular as 

políticas de juventude, além de promover programas de cooperação com órgãos 

públicos e com organismos privados, voltados para o segmento juvenil, no intuito 

de atuar na zona urbana e rural, colocando o jovem como protagonista nas 

decisões. 

Criar no âmbito municipal espaços de participação para a juventude interferir 

proativamente na estruturação para o desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas para este público, respeitando a Lei Federal 12.852. 

Elaborar um Plano de Ação com vistas a combater à Violência contra a 

Juventude. 

Fomentar o desenvolvimento de ações voltadas para jovens empreendedores, 

com a capacitação e atuação para o empreendedorismo juvenil, com o apoio de 

entidades como o Sesi, Sebrae e Senac. 

 

 



Desenvolvimento Social 

Acompanhamento dos Programas Sociais do Governo Federal, buscando o 

Aperfeiçoamento e a implementação dos Programas Sociais do Governo Federal 

como a Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF, Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, População em Situação de Rua, 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Equipes Volantes, Abordagem 

Social, Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas 

Famílias, Serviços de Acolhimento, Medidas Socioeducativas, Situação 

de Calamidade Pública, Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil. 

Atuar incisivamente na Regularização Fundiária e Habitação Social com o 

programa de transferência de glebas para os moradores. 

Estimular as parcerias com entidades sociais buscando regulamentar e atualizar 

as bases dos convênios já celebrados. 

 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana 

Elaborar um projeto para melhor aproveitamento do terminal da Avenida Lauro 

de Freitas tornando-o funcional e moderno.  

Proporcionar, através de aplicativo, que os passageiros acompanhem em tempo 

real a localização dos ônibus do transporte coletivo, no intuito de se programar 

e ver o tempo de espera para cada linha.  

Construir, em parceria com a iniciativa privada, novos abrigos de ônibus.  

Realizar estudos para manter e conservar os locais existentes para implantação 

do plano municipal de mobilidade, que integrará e regulamentará os diversos 

modais como, BRT - BUS RAPIRD TRANSIT, ciclovias, teleféricos, ônibus 

convencionais e Sistemas Alternativos de Transporte. 

Realizar a pavimentação asfáltica de bairros e distritos de Vitória da Conquista. 

Revitalizar o Centro Comercial. 

http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/paif
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/paefi
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/paefi
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/servico-especializado-para-populacao-em-situacao-de-rua
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/servicos-de-convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/servicos-de-protecao-social-basica-e-acoes-executadas-por-equipe-volante
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/servico-especializado-em-abordagem-social
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/servico-especializado-em-abordagem-social
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/servico-de-protecao-social-especial-para-pessoas-com-deficiencia-idosas-e-suas-familias
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/servico-de-protecao-social-especial-para-pessoas-com-deficiencia-idosas-e-suas-familias
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/servicos-de-acolhimento
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/servico-de-protecao-social-a-adolescentes-em-cumprimento-de-medida-socioeducativa-de-liberdade-assistida-la-e-de-prestacao-de-servicos-a-comunidade-psc
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/situacao-de-calamidade-publica-e-emergencia
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/situacao-de-calamidade-publica-e-emergencia
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/peti
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/peti


Cobrar a finalização da Construção do Novo Aeroporto de Vitória da Conquista, 

pois o aeroporto atual não comporta pouso de aeronaves de grande porte, e a 

movimentação de passageiros, que estava prevista para 63 mil anuais em 2013, 

atingiu, naquele ano, 289 mil passageiros, com grande projeção futura, 

confirmando o aeroporto regional de Conquista como, possivelmente, o mais 

importante do interior do Nordeste. 

Buscar parceria e recursos do Governo Federal para a construção da Barragem 

do Rio Catolé, no intuito de resolver o problema de racionamento de água 

constante em Vitória da Conquista, que deverá acumular quatro vezes mais a 

capacidade de armazenamento de água da Barragem de Água Fria 2. Os 

investimentos ultrapassam a capacidade do Município, devem ser feitos com o 

governo federal e os governos estaduais da Bahia e Mina Gerais, na Bacia do 

Catolé e do Rio Pardo. 

 

Transparência, Controle e Ouvidoria 

Estimular a criação de Aplicativo para o monitoramento da população das contas 

públicas. 

Incentivar a população para utilizar a Ouvidoria do Município para manifestar o 

conceito sobre os serviços municipais oferecidos. 

 

Serviços Públicos 

Modernizar as Feiras Livres dos bairros Alto Maron e Patagônia. 

Criar uma agenda fixa de feiras livres nos bairros que não existem um local 

específico para tal fim. 

Modernizar as feiras livres das Urbis IV e Urbis VI 

Dotar a cidade de moderna iluminação pública 

Atuar com agilidade para a reposição de lâmpadas queimadas. 

 

 



Trabalho, Comércio, Indústria e Desenvolvimento Econômico 

Reestruturar a Secretaria do Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico e 

Coordenações afins, alocando na Secretaria da Industria e Comercio que será 

responsável por articular ações que fomentem o desenvolvimento local com foco 

na geração de emprego e renda: 

 

Estimular a criação de microempresas observando a Lei Geral das 

Microempresas e estimular o empreendedorismo individual, capacitando este 

público alvo. 

 

Fomentar a economia solidária, com a apoio aos empreendedores que atuam na 

área, buscando inclusive a capacitação e parceria junto a instituições como o 

Sebrae, Sesi, Senac e Organizações Sociais. 

 

Meio Ambiente 

Implementar a Política Nacional do Meio Ambiente, para manutenção do 

equilíbrio ecológico;  

 

Revitalizar as nascentes do Rio Verruga e o trajeto deste pela zona urbana.  

 

Criar um sistema eficiente de limpeza pública, parques e jardins, cuidando das 

praças e áreas verdes, evitando o uso indiscriminado dos espaços livres ainda 

existentes na Cidade e nas sedes dos povoados e distritos.  

 

Criar o Parque da Cidade no Vale do Verruga.  

 

Promover a recuperação ambiental da Serra do Periperi.  

 

Garantir a integridade e a recuperação da Reserva Florestal do Poço Escuro; 

garantir a integridade da área verde que atravessa a cidade nas margens do 

Córrego Verruga.  

 

Implantar o Projeto de Arborização urbana.  



Realizar a Reforma e Requalificação de Praças no intuito de utilização para a 

promoção da atividade esportiva e do lazer. 

Realizar e executar um Projeto de Recuperação do Parque Urbano da Lagoa 

das Bateias, respeitando a Política Urbana existente na Constituição Federal e 

o Estatuto da Cidade. 

 

Segurança Pública 

Promover estudo de viabilidade para implantação da Secretaria Municipal de 

Segurança Pública.  

Implantar a Guarda Municipal, conforme o artigo 144, § 8º da Constituição 

Federal e a Lei 13.022 de 2014 que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardar 

Municipais.                                                        

Integrar o SINTRANS a Guarda Municipal tendo como principal objetivo reduzir 

o número de acidentes de veículos, motos e bicicletas, modernizando a 

sinalização e implantando equipamentos eletrônicos de controle de velocidade.    

Promover a inserção do PROERD (Programa Educacional de Resistência às 

Drogas e à Violência) de forma interdisciplinar na educação de ensino 

fundamental das escolas municipais. 

 

Servidores Públicos  

Atuar em parceria com os servidores públicos, respeitando as categorias, 

criando cursos de capacitação para a gestão pública nas diversas áreas, 

inclusive ao realizar o acompanhamento da gestão e da eficiência pública.  

Dialogar com os Sindicatos que representam as categorias, criando uma agenda 

permanente e positiva no intuito de resolver eventuais demandas por parte dos 

servidores assim como para aprimorar o relacionamento entre a administração 

e seus servidores. 

Proceder uma reestruturação no organograma geral da Prefeitura adequando a 

realidade atual. 


