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PLANO DE GOVERNO 

 

São graves os problemas relacionados ao desgaste e ao descrédito da política, 

dos políticos e do sistema de representação, sobretudo porque afasta grande parcela da 

sociedade das decisões públicas, quando não a leva ao alheamento e total indiferença às 

decisões políticas. Permanecem hegemônicas as velhas práticas políticas que vêm do 

colonialismo, do populismo, do racismo, do autoritarismo e outras formas de dominação 

e corrupção que ainda configuram uma cultura arraigada e difícil de mudar.  

Mesmo sendo da natureza dos partidos políticos o confronto de posições e 

projetos e a disputa legítima pelo poder, o objetivo de nele permanecer  a qualquer custo 

os esvazia de suas premissas fundantes que são corresponder aos clamores e urgências 

da população e expressar as demandas da sociedade, de forma democrática, competente, 

ética e justa. 

A maioria dos programas são feitos sob medida para os períodos eleitorais, sem 

compromisso real de implementação, tangidos pelo carisma de nomes e pelo 

imediatismo das palavras de ordem escolhidas por esquemas cada vez mais caros e 

sofisticados de marketing. 

 Sob as premissas da transparência e da participação popular, REDE e PSOL se 

juntam em Vitória da Conquista para apresentar à sociedade uma proposta justa e 

factível, onde a ética e a coerência irão prevalecer.  Nossa proposta não é um mero 

projeto de poder, é para atender às demandas da maior parte da sociedade Conquistense. 

Somos parte de um amplo movimento que almeja por mudanças e, com essa 

motivação, nos organizamos nesta coligação, que tem como seu maior desafio, ser um 

espaço de inovação na discussão e prática política em Vitória da Conquista. Queremos 

ser um abrigo para forças de dentro e de fora do sistema partidário, na luta para colocar 

a política a serviço do bem comum. 

Propomos aos cidadãos e cidadãs de todos os segmentos e de todas as idades que 

se unam para valorizar nosso Município, sintonizando-o com um projeto de 

desenvolvimento no qual ecologia, economia, justiça e bem estar social, ética, gestão e 

prática política sejam compatíveis. Almejamos o fortalecimento da sociedade civil e da 

cidadania ativa, verdadeira fonte de governabilidade e de direcionamento das políticas 

públicas. 



EIXO 1: SAÚDE 

 

DIRETRIZ 

Saúde acolhedora, inclusiva e para todos: ampliação e melhoria dos serviços 

ofertados pelo SUS, em nível municipal, com ênfase na atenção primária à saúde,  da 

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

redução da violência e promoção da cultura de paz. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

 Fortalecer e democratizar o controle social nos territórios de saúde do 

Município; 

 Defesa inconteste do Sistema Único de Saúde; 

 Promover discussões junto à sociedade para a elaboração do código sanitário 

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

precarização; 

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

urgência e emergência); 

 Ampliar e integrar os sistemas informatizados nas unidades de saúde e 

setores administrativos da secretaria municipal de saúde; 

 Ampliar a estratégia de saúde da família no município, considerando a 

relação ensino-serviço; 

 Criar política para a proteção dos animais, incluindo o centro de zoonoses; 

 Redimensionar as Unidades Básicas de Saúde para Policlínicas, garantindo o 

funcionamento integral para ampliar o acesso aos serviços de média 

complexidade; 

 Fortalecer o sistema de referência e contrarreferência nos diversos níveis de 

atenção, garantindo a corresponsabilização do cuidado; 

 Ampliar as políticas voltadas para o bem estar da população e estimular a 

prática das terapias complementares; 

 Reestruturar e aprimorar o serviço de regulação municipal, contribuindo para 

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



 Aprimorar o processo de regionalização da saúde pública considerando as 

responsabilidades pactuadas entre a gestão federal, estadual e municipal; 

 Auditar, publicamente, os repasses financeiros para instituições privadas do 

município conveniadas ao SUS; 

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

 Fortalecer a rede de atenção psicossocial em consonância com as propostas 

da reforma psiquiátrica; 

 Discutir junto ao controle social e construir uma política municipal de 

assistência farmacêutica, em consonância com as políticas nacional e 

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

município; 

 Reformular e atualizar o plano de cargos e carreiras dos trabalhadores da 

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

serviços de saúde pública; 

 Promover as discussões sobre os serviços de saneamento básico em vitória 

da conquista; 

 Aprimorar a gestão dos recursos do SUS de modo transparente e eficiente 

buscando a ampliação do seu financiamento. 

 

EIXO 2: EDUCAÇÃO 

 

DIRETRIZ 

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

educação integral, articulando diferentes políticas públicas das diversas secretarias 

numa ação intersetorial e contemplar a participação da sociedade civil organizada. 

Queremos uma educação das próximas gerações sem preconceitos. 

 

 

 

 



PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

 

 Estimular a participação dos cidadãos no Conselho Municipal de Educação, 

ampliando a presença destes; 

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

Município; 

 Universalizar a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em 

creches;  

 Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado;  

 Investir na infraestrutura das escolas e na construção de novas unidades 

planejadas e adequadas para acomodar a educação integral, priorizando a 

construção e a gestão de escolas sustentáveis e com forte participação da 

prática esportiva na formação. 

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

eficiente; 

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

democracia, participação e trabalho colaborativo, assim como as questões 

socioambientais e os esportes, estejam presentes na discussão, organização e 

prática da escola; 

 Estimular e garantir a formação continuada dos profissionais da educação; 

 Discutir um plano de carreira que valorize os profissionais da educação; 

 Cumprir o que estabelece o Plano Municipal de Educação; 

 Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de 

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

e outras; 

 Estabelecer metas para a erradicação do analfabetismo e apresentar políticas 

voltadas à educação de Jovens e Adultos que priorize estas metas; 

 Estimular a prática esportiva como parte do processo educativo; 



 Inserção de tecnologias no processo aprendizagem, aproveitando estas como 

instrumento educativo; 

 Criar políticas públicas continuadas ao público deficiente intelectual e que 

apresentem outras deficiências; 

 Criação de salas multifuncionais nas escolas existentes visando o 

atendimento de públicos especiais; 

 Inserir a questão  de gênero, diversidade e a diversidade religiosa nas 

campanhas educativas; 

 

EIXO 3: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

DIRETRIZ 

Cidadão consciente, meio ambiente protegido: disseminar práticas de 

sustentabilidade em todas as ações do poder público, buscando estabelecer relações de 

curto, médio e longo prazos e respeito para com o meio ambiente em uma perspectiva 

intergeracional. 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

 Promover práticas e princípios da sustentabilidade em todos os âmbitos da 

gestão municipal, para estabelecer uma cultura organizacional de respeito ao 

meio ambiente. 

 Rediscutir o Plano Diretor Urbano para que as intervenções urbanísticas 

considerem, primordialmente, a sustentabilidade ambiental com o uso 

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

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

meio ambiente. 

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

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

cofres municipais, estando este custo a cargo das concessionárias.  



 Criar política de incentivo de telhados verdes para que possam ser 

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

 Implementar a obrigatoriedade do reuso da água nas edificações a serem 

construídas e incentivar essa prática em edificações existentes; 

 Desenvolver políticas para incentivar redução, a reutilização e a reciclagem 

dos recursos; 

 Desenvolver política de resíduos sólidos urbanos em conformidade com a 

Política Estadual de Resíduos Sólidos, em que sejam priorizadas ações 

afirmativas  (como por exemplo fortalecimento e ampliação de cooperativas 

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

ações de remediação em caráter de emergência; 

 Implementar plano  de arborização da cidade e revitalização dos parques 

públicos, como programas de recuperação de matas ciliares; 

 Criar parques públicos urbanos e rurais, onde se possa aliar a preservação e o 

lazer; 

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

problema do abastecimento de água em Vitória da Conquista, incluindo 

políticas de preservação e uso racional. 

 

EIXO 4: MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA 

 

DIRETRIZ 

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

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

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

público e o cicloviário. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

 

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

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



calçadas amplas, dotadas de mobiliário urbano confortável, iluminação 

adequada, sinalização e com total acessibilidade. 

 Definir calçadões de circulação exclusiva para pedestres em áreas comerciais 

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

 Garantir que toda nova rua seja projetada com espaço suficiente para carros, 

pedestres e ciclovias; 

 Implementar programas de educação de trânsito, focados nos motoristas de 

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

respeito ao pedestre; 

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

distâncias; 

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

centro da cidade, inclusive modernizando o terminal da Lauro de Freitas; 

 Discutir o transporte alternativo de passageiros, considerando a 

regulamentação como uma politica em que o Poder público cria as linhas em 

conformidade com as necessidades de cada bairro e localidade; 

 Criar praças dotadas de equipamentos que garantam a acessibilidade; 

 Alterar a concepção da politica de ciclovias da cidade: conectar as ciclovias 

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

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

da cidade; 

 Construir bicicletários equipados com sanitários e vestiários públicos em 

pontos estratégicos da cidade, destacando-se o terminal de ônibus da Lauro 

de Freitas. 

 

EIXO 5: ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA 

 

DIRETRIZ 

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

de desenvolvimento econômico para Vitória da Conquista para os próximos 30 

anos, envolvendo todos os segmentos da sociedade; 

 



PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

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

diferentes demandas e na articulação dos diferentes segmentos que compõe o 

movimento da economia solidária; 

 Incentivar e criar condições para a comercialização de produtos advindos da 

agricultura familiar, sobretudo os produtos orgânicos, em espaços públicos; 

 Elaborar planos, em nível local, que visem o crescimento econômico do 

município por meio da preservação do meio ambiente e pelo respeito aos 

anseios dos diversos agentes sociais, contribuindo assim para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas envolvidas no processo produtivo; 

 

EIXO 6: DIREITOS HUMANOS E RESPEITO À DIVERSIDADE 

 

DIRETRIZ 

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

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

levando em consideração a necessidade de um Estado laico e as especificidades de cada 

grupo social, sobretudo mulheres, a população LGBT, negros (as), jovens, idosos e 

pessoas com deficiência, combatendo com políticas públicas específicas toda forma de 

discriminação no emprego, no atendimento à saúde e na educação. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

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

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

com o Estado, conceber e implementar ações com foco na redução da 

violência, sobretudo o genocídio do povo negro. 

 Criar e implementar políticas públicas voltadas jovens moradores das 

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

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

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

todos os jovens; 



 Implementar programas de integração social que estimulem o conhecimento 

da diversidade sociocultural brasileira, valorizando povos e comunidades 

tradicionais e quilombolas, reconhecendo e respeitando seus direitos, 

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

combatendo todo tipo de discriminação. 

 Promover seminários e fóruns de discussão sobre o reconhecimento dos 

direitos humanos da população LGBT, em que se possam subsidiar políticas 

públicas de combate à homofobia e promoção da cidadania; 

 Fomentar, apoiar e garantir a produção de conhecimento em orientação 

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

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

minorias oprimidas;  

 Desenvolver políticas públicas municipais eficientes que promovam a 

assistência integral às mulheres que sofrem de violência doméstica e sexual, 

ampliando e estruturando serviços especializados; 

 

EIXO 7: CULTURA 

 

DIRETRIZ 

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

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

caracterizam os diferentes grupos que constituem um povo, fomentando e 

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

 

PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

 Desmembramento da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; 

 Reativação do papel político do Conselho de Cultura; 

 Criar programas de cultura cidadã, integrando bairros e grupos de distintos  

estratos sociais; 



 Promover capacitação em elaboração de projetos culturais para captação de 

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

profissionais experientes; 

 Criação de editais setoriais para música, audiovisual, artes visuais e 

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

 Apoio financeiro, via edital, com o objetivo à mobilidade dos artistas locais 

para participarem de eventos em outras localidades; 

 Criação do programa Cultura Itinerante, levando shows musicais, mostra de 

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

povoados do município; 

 Utilização do cine Madrigal fomentando a exibição de filmes com 

programação diversa; 

 Implementação de cine clubes em vários espaços municipais, tais como: 

Teatro Carlos Jeovah, Praça CEU’s, Estação da Juventude, Rede de Atenção, 

Coordenação LGBT, Casa da Cultura, Câmera de Vereadores, etc; 

 Incentivar a criação de cineclubes e grupos de teatro nas escolas municipais 

e, mediante convênios, com instituições de ensino estaduais e federais; 

  Ampliar, equipar e modernizar o Teatro Carlos Jeovah; 

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

Complexo Glauber Rocha, Praça da Juventude e Biblioteca Municipal; 

 Incentivar, apoiar e ampliar os festivais locais, a exemplo do festival da 

juventude; 

 Criar políticas de conservação do patrimônio arquitetônico e patrimônio 

natural; 

       

EIXO  8: ESPORTE E LAZER 

DIRETRIZ 

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

desenvolvimento social do cidadão. 

 

 



PRINCIPAIS AÇÕES PROPOSTAS 

 Criação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

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

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

estruturas para a prática esportiva e de lazer; 

 Articular programas, ações e investimentos, públicos e privados, para o 

desenvolvimento das práticas de Esporte e Lazer; 

 Oportunizar as ações de entidades reconhecidamente articuladoras e 

executoras de ações esportivas e de lazer, que envolvam, prioritariamente, a 

população periférica e rural; 

 Promover os jogos interescolares. 

 


