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Apresentação 
 
Dizem que é sempre difícil construir um novo fim, mas torna-se essencial em cada 
situação que se deseja mudar, fazer um novo começo. Em Vitória da Conquista, isso 
é imperioso neste momento. Fabrício e Mão Branca representam como ninguém 
este desejo e essa realização.  
 
Muitos falam em mudança, mas, por não saber fazer, geram expectativas falsas sem 
consistência que beiram a uma aventura sem volta. Outros desejam apenas a mera 
continuidade de um passado que não nos serve mais. É o mais do mesmo. Conquista 
não deseja aventuras nem quer mais do mesmo.  
 
Recomeçar é a palavra. Não como uma aventura sem rumo baseada em ódio ou 
rancor de metas não realizadas. Fabrício e Mão Branca simbolizam histórias de vida 
povoadas de realizações e metas alcançadas. Com trabalho e dedicação, muito suor, 
muita estrada, muito diálogo, muitas noites sem dormir para chegar aonde 
chegaram.  
 
Conquista e seu povo têm muitas histórias semelhantes. Nossa cidade é uma 
afirmação da bravura, da perseverança de muitos e muitas. Anônimos na sua 
maioria. Porém, presentes na lida diária em cada canto desta cidade e desta imensa 
zona rural. Fabrício e Mão Branca estiveram sempre em Conquista e na região, 
valorizando as coisas boas do nosso povo. Eles, igualmente, têm serviços prestados e 
testemunhos de vida na luta contra a corrupção. 
 
Realizadores, desbravadores, seres que vivem o seu dia-a-dia no convívio com o 
povo. Tanto um quanto o outro têm nas comunidades e nos amigos suas verdadeiras 
famílias.   
 
Governar é a arte de realizar, fazer. Isso eles, Fabrício e Mão Branca, sabem porque 
já fizeram. Governar é também é a arte de ouvir, escutar, dialogar. Isso eles sabem 
fazer e fazem diariamente em suas vidas e em suas batalhas. 
 
Construir Um Novo Futuro para Conquista não está na reprodução do passado e sim 
na valorização de nossa gente. Uma cidade criativa, um povo dinâmico, que permite 
trabalhar cotidianamente um novo recomeço. Novas pactuações, novas metas, 
novas decisões, tomadas ali no diálogo, olho no olho, de forma franca para fazer um 
grande mutirão, uma grande concertação. 
 
Conquista pode mais. Conquista quer mais. Mesmo em meio à crise, como de outras 
vezes, Conquista responde, e Fabrício e Mão Branca sabem fazer e farão um novo 
recomeço para nosso povo e para nosso município. 
 
Vitória da Conquista, agosto de 2016 
 
Coligação Mudança com Responsabilidade 
  



 
 

Desafios da Gestão Municipal  
 
Vitória da Conquista é uma metrópole regional, distante 509 Km de Salvador, e, por 
isso mesmo, vive a realidade de um polo socioeconômico sem igual no estado. É o 
terceiro maior município, com cerca de 343 mil habitantes, 14% deles vivendo nos 
284 povoados rurais, localizados em 12 distritos, e os demais na zona urbana. Em 
função de seu porte e localização geográfica privilegiada, sobretudo com a influência 
econômica da Rio-Bahia (BR-116) e da estrada Ilhéus - Lapa (BA-262) pôde integrar-
se a outras regiões do estado e ao restante do país, logo passando a polarizar quase 
uma centena de municípios do sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais.  
 
Este importante centro regional serve a vários municípios da sua mesorregião no 
oferecimento de estruturas e serviços, tendo o comércio como sua atividade 
econômica mais forte, embora registre uma consolidação nos setores de saúde e 
educação privada e um crescimento significativo em outras áreas como a construção 
civil e a sua rede de abastecimento alimentícia, por exemplo. 
 
Segundo dados oficiais, o município tem um IDH de 0,708 (médio PNUD/2000) e um 
PIB estimado em R$ 3.469.000,00, cifra que cresce a olhos vistos. Entretanto, isto se 
deve mais pelas iniciativas dos diversos setores produtivos da sociedade do que pelo 
papel da atual administração municipal em articulá-los e fomentá-los. São eles que, 
na somatória de seus esforços e em cada área produtiva em particular, apesar do 
pouco diálogo e incentivo da atual gestão municipal, têm dado a fundamental 
contribuição para o crescimento da cidade. 
 
Assim é que o município não vem atingindo níveis compatíveis com seu potencial de 
desenvolvimento nos últimos anos, mesmo sendo considerada a capital do sudeste 
baiano, influenciando diretamente a vida socioeconômica de mais de 2 milhões de 
pessoas. 
 
Dessa forma, Vitória da Conquista apresenta todos os elementos e competências 
para atingir níveis mais altos e consistentes de desenvolvimento. O município carece 
de uma gestão pública moderna e mais afinada com os setores produtivos e anseios 
e demandas da população. Fabrício e Mão Branca possuem toda a capacidade 
política e administrativa para Conquista construir Um Novo Futuro.  
  



 
 

O Programa de Governo 
  
As propostas do Plano de Governo vêm aqui demonstrar que os desafios para um 
novo futuro para Vitória da Conquista passam por superar o engessamento 
administrativo que a cidade tem vivenciado nos últimos anos, vindas de um desgaste 
político e gerencial, e pela renovação de um jeito de fazer política, capaz de dialogar 
diretamente com a população, de forma transparente, comprometida e responsável.  
 
Todas as ações propostas a seguir foram elaboradas como um Sistema Integrado de 
ação municipal, com programas articulados, nascidos a partir de discussões feitas 
junto a técnicos e especialistas em cada área temática da vida socioeconômica de 
Vitória da Conquista.  
 
Cada programa visa atender às demandas colocadas pela população em reuniões 
realizadas ao longo dos últimos meses com morados dos diversos bairros, 
associações, representantes de classe e da juventude, setores ligados direta e 
indiretamente à segurança pública, com agricultores, mulheres, profissionais da 
saúde e da educação, usuários dos serviços públicos municipais, empresários e 
trabalhadores. Um Programa de Governo pensado junto ao povo, aquele que 
efetivamente sabe das necessidades de Conquista, e escrita por quem sempre 
esteve aberto a ouvi-las.  
 
Este é o conjunto de ideias reivindicadas pela população e elaboradas por um 
quadro técnico competente – como o que se pretende construir dentro da nossa 
gestão – com foco em resultados que mudem para melhor a vida da população. 

 
 

  



 
 

EIXO I 
PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Articula propostas que visam democratizar a gestão  
e as ações do governo municipal 

 
EFETIVAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

Ninguém faz um governo legítimo e democrático sem ouvir a sociedade. Além da 
interlocução constante com a Câmara Municipal de Vitória da Conquista, 
construiremos canais de comunicação direta entre a população e o prefeito. É desse 
jeito, conversando com as pessoas, que vamos encontrar soluções inovadoras para 
os problemas da cidade.   Nesse sentido, a participação popular é o primeiro e o 
mais importante eixo do nosso Plano de Governo.  
 
Gabinete Aberto 
Mantendo o compromisso de realizar ações que aumentem o contato do governo 
municipal com a população,  o Gabinete Aberto é um projeto no qual o Prefeito e 
todos os secretários municipais realizarão encontros bimestrais com a sociedade nos 
bairros e distritos, prestando contas das ações realizadas na região e, 
principalmente, ouvindo as prioridades de cada bairro e distrito de Vitória da 
Conquista. 
 
Reformulação do Orçamento Participativo 
Atualmente cristalizado na administração municipal, será revitalizado quanto à sua 
efetiva representação, visando transparência e a real participação popular, buscando 
sempre a efetivação das demandas populares surgidas. 
 
Ampliação e melhoria da Ouvidoria Geral 
Embora já exista uma ouvidoria em funcionamento na cidade, ela precisa passar por 
um processo de ampliação e modernização, sendo mais acessível e mais efetiva nas 
respostas. A Ouvidoria comporá o Gabinete Digital, plataforma digital que será mais 
um canal de relacionamento entre a população e a prefeitura, na sugestão de ações, 
agendas, críticas e elogios aos serviços públicos municipais. 
 
Conselhos e conferências 
Os Conselhos Municipais são instâncias de participação democrática da população, 
reunindo representantes da Prefeitura e sociedade civil, com a função de formular e 
controlar a execução das políticas públicas de cada setor. Além da manutenção e 
fortalecimento dos Conselhos Municipais já existentes, será constituído o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, com destaque para as ações 
voltadas para a geração de emprego e renda, reunido empresários, trabalhadores e 
pesquisadores.  
 
Serão mantidas as Conferências Municipais como instâncias de participação social e 
popular e o Conselho de Representantes nos distritos. 
 
  
  



 
 

EIXO II 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

Articula propostas que visam criar condições para desenvolvimento do setor 
produtivo, criação de estruturas para o trabalho no campo e na cidade 

 
 

AÇÕES ESTRUTURANTES 
Este programa visa atender as necessidades do setor produtivo, tais como estruturas 
materiais e de articulação para desenvolvimento de atividades produtivas ligadas à 
geração de emprego e renda. 
 
Regularizar o sistema de abastecimento de água 
Uma das maiores crises dos últimos tempos no sistema de abastecimento hídrico - 
que tem impactos diretos não só no consumo humano, como em toda a produção 
agrícola, industrial e comercial da região - poderia ser enormemente evitada se 
houvesse um planejamento que atendesse preventivamente os problemas hoje 
presentes na crise hídrica em Vitória da Conquista. Para atender a essa realidade, 
propomos: 

 Construção da barragem do Rio Catolé: embora não seja uma obra de 
responsabilidade da Prefeitura, será um compromisso do Governo Municipal 
pressionar a Embasa e o Governo do Estado para o início das obras da 
Barragem do Rio Catolé, que irá resolver o problema de armazenamento e 
abastecimento de água de Vitória da Conquista. Para isso, será criado um 
Comitê Executivo de acompanhamento das ações da Embasa, com a 
participação de advogados, engenheiros e especialistas em recursos hídricos 
que seja capaz de analisar o contrato de concessão e buscar alternativas para 
a regularização imediata do abastecimento; 
 

 Criação do Plano Emergencial de Abastecimento: abertura de poços 
artesianos para pequenos e médios agricultores; ampliação do número e 
frequência na distribuição de água por carros-pipa na zona rural e urbana; 
fiscalização, manutenção e garantia do plano de distribuição de água nos 
bairros 

 
Implantação do Polo Logístico do Sudoeste da Bahia 
Prevê a implantação, ampliação e revitalização de estruturas para maior eficiência, 
controle e organização do setor produtivo conquistense. O polo terá impactos no 
Comércio, Serviços, Indústria, Turismo, Agronegócios e Agricultura Familiar. 
 
Criação do Selo “A Conquista da Terra” 
Ação de incentivo à produção de alimentos orgânicos no município, com 
cadastramento, certificação dos produtores e capacitação técnica e gerencial dentro 
do Programa Feira Mais. 
 
 
 
 



 
 

Feira Mais 
Programa de reestruturação dos mercados municipais, com o objetivo de padronizar 
as feiras livres de Vitória da Conquista por meio de reformas estruturais dos galpões, 
revitalização das imediações e capacitação dos feirantes. 

 Serão ações de modernização: diagnóstico das feiras livres da zona urbana e 
rural; pesquisa sobre as melhores práticas em outros municípios do Brasil; 
projeto piloto na CEASA do Centro (18 meses após implantação será avaliado 
e aplicado nas demais feiras); capacitação dos feirantes e auxílio gerencial; 
padronização das feiras, com readequação desses espaços por meio de 
reformas, sinalização, internet wi-fi, estabelecimento de programação 
cultural; criação de Guia das Feiras Livres de Conquista (abordagem de temas 
como produtos da terra, guia de barracas e boxes, curiosidades, setores 
gastronômicos); estabelecimento de parcerias com universidades, Sebrae, 
associações de feirantes, de produtores etc.; criação do Selo Feira Legal, 
certificação de padrões de qualidade técnica e normas de segurança; criação 
do Festival Feira Mais, com atividades itinerantes em feiras das zonas urbana 
e rural. 

 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Este programa objetiva atender aos diversos aspectos da capacitação profissional, 
visando à inserção da população em novos postos no mercado, ampliação de vagas e 
aperfeiçoamento técnico. 
 
Implantação do Centro de Qualificação Profissional 
O novo espaço ofertará diversos cursos profissionalizantes, do nível básico ao 
especializado, por meio de parcerias com os governos estadual e federal, e 
instituições como SENAI, SENAC e ONGs, em cursos presenciais e/ou à distância.  
 
Programa do Primeiro Emprego 
Para o setor privado, mediante incentivos fiscais municipais, a proposta visa 
implantar ações de incentivo ao primeiro emprego para jovens de 16 a 24 anos. No 
setor público, o Programa do Primeiro Emprego para a juventude consistirá na 
criação de programas de estágio e do Jovem Aprendiz na Prefeitura Municipal.  
 
Fortalecimento das microempresas e da economia solidária 
Promover iniciativas de fomento à economia solidária com ações como a 
capacitação de empreendedores, pequenos e médios empresários, treinamento de 
mão de obra. Além disso, a Prefeitura vai fomentar atividades de promoção do 
comércio local, informações sobre mercados, estímulo à cooperação e 
complementaridade entre empresas e à formação de consórcios de empresas para 
exportação de produtos e compra de matérias-primas. 

 
Implantação da Escola de Governo  
Centro de Formação Municipal com a finalidade de desenvolver a permanente 
capacitação dos servidores por meio de atividades em diversas áreas voltadas à 
ampliação de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades específicas. Com 



 
 

capacitação profissional, o servidor terá à sua disposição um instrumento para se 
atualizar, trocar experiências e aprimorar o desempenho de suas funções. 
 
Na linha da valorização dos servidores, definiremos política de gestão do trabalho 
visando a valorização dos trabalhadores, garantindo condições salariais adequadas, 
ascensão profissional segundo planos de carreira, democratização das relações de 
trabalho, por meio de negociações com entidades representativas dos trabalhadores 
e fortalecimento de uma mesa permanente de negociação. 
 
Burocracia Zero e Mais Incentivo 
Promover a desburocratização e descentralização dos processos de licenciamento 
para construção e abertura de empresas, com foco na simplificação e consolidação 
da legislação. A Prefeitura irá investir no uso ostensivo de tecnologias para tonar a 
máquina pública mais fluída e eficiente. 
 
Através do Banco do Povo, em parceria com o CREDIBAHIA, a Prefeitura vai 
continuar a oferecer linhas de crédito com taxas de juros reduzidas, para incentivar a 
produção de empreendedores individuais em áreas de baixa empregabilidade. 
 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
Na vasta extensão rural de Vitória da Conquista, composta por 12 distritos e 
centenas de povoados, as propostas a seguir visam garantir qualidade de vida à 
população rural com ações de descentralização, manutenção e ampliação de 
projetos. 
 
Fortalecimento e ampliação das ações da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 
Articulação com os demais programas públicos para a estruturação de novos canais 
de comercialização para o pequeno produtor – para além das atividades do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) -, com foco na venda para 
supermercadistas, com assistência técnica para a comercialização e fortalecimento 
das cadeias produtivas. 
 
Implantação do Programa Quintais Produtivos 
Os Quintais Produtivos são áreas que ficam nos arredores das casas usadas para o 
cultivo de frutas, verduras, ervas e plantas medicinais e para a criação de pequenos 
animais. Sua importância, além de garantir alimentação saudável para a família, está 
em se tornar uma fonte de renda extra. 
 
Assistência técnica e extensão rural 
Será regularizada através de técnicos municipais, ou associados à Bahiater, a 
assistência técnica à extensão rural de Vitória da Conquista, para que o agricultor 
possa ter acesso ao crédito rural e acompanhamento em todas as etapas da 
produção e comercialização.  
 
 
 



 
 

Implantação do Programa Caminhos do Progresso Rural  
Destinado a permanente manutenção de estradas rurais, aguadas, barragens e 
cisternas, principalmente para captação de água para consumo humano e para a 
agricultura, objetivando o aproveitamento dos recursos hídricos oriundos de águas 
pluviais. 
 
 
 
Fortalecimento do associativismo  
Buscando unificação dos equipamentos municipais, como tratores, arados, etc, para 
melhor otimização e atendimento das comunidades de pequenos produtores, 
buscando a associação e a cooperação de todos. 
 
Programa de melhoria do rebanho e distribuição de sementes de qualidade  
Capacitar e introduzir inseminação artificial e transferência de embrião 
especialmente de bovinos, caprinos e suínos, para melhoria dos rebanhos. Serão 
distribuídas sementes de qualidade para o plantio. 
 
Ampliação do número de beneficiados do PAA – Programa de Aquisição de 
Alimentos  
Inter-relacionando com restaurante popular, a merenda escolar e creches 
municipais. 
 
Recuperação de áreas rurais degradadas 
Recuperação de nascentes e matas ciliares em parceria com a Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente e o Ministério do Meio Ambiente. 
 
Descentralização de serviços  
Estrutura administrativa para os distritos, com a presença de Coordenadores 
Municipais e moradores das localidades, que serão responsáveis pela representação 
político-administrativa da localidade perante a Prefeitura. Esta ação visa atender às 
novas configurações dos aglomerados populacionais dos distritos e suas respectivas 
sedes distritais. 
 
Convênio com os Correios  
Através de convênio com os Correios, a entrega de correspondências será estendida 
para os distritos de Bate pé, Cabeceira da Jibóia, Cercadinho, Dantilândia, Iguá, 
Inhobim, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e Veredinha. 
 
  



 
 

EIXO III 
SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL,  
SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS 

Articula propostas que visam criar condições para desenvolvimento do setor 
produtivo e suas estruturas para o trabalho, bem como políticas públicas de garantia 

ao desenvolvimento humano 
 

 
 

SAÚDE 
Otimização dos sistemas de atendimentos públicos municipais da área da saúde e 
estabelecimento de estratégias de ampliação e reforço às políticas institucionais. 
 
Construção de duas novas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) 
Em parceira com os governos estadual e federal, a Prefeitura vai buscar viabilizar a 
construção de duas novas UPAs, uma contemplando a região do Bairro Brasil, Kadija 
e Patagônia, e a segunda unidade atendendo a região do Alto Maron, Guarani e 
adjacências. Além disso, é compromisso da Coligação Mudança com 
Responsabilidade o pleno funcionamento da UPA já construída. 
 
Criação do Sistema Informatizado Integrado da Atenção Básica  
Com a informatização de TODAS as unidades de saúde vamos garantir a logística, 
controle, e a redução da demora nos atendimentos, estabelecendo um sistema de 
avaliação e monitoramento voltado para efetividade e eficiência das ações, apoiado 
na integração e unidade do sistema, garantindo autonomia de gestão dos serviços, 
com responsabilização pelo desempenho; 

 
Discussão regional sobre as responsabilidades dos municípios com o atendimento 
pactuado da saúde  
Para maior controle e atualização do cadastro SUS, visando otimizar a capacidade 
estrutural de serviços no município para os cadastrados.  
 
Criação mais 2 novas unidades de marcação de exames  
Serão instaladas em pontos setorizados no município, integradas ao Sistema de 
Informatização da Atenção Básica. 
 
Ampliação do número de consultas e exames especializados 
 
Garantir a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde na zona rural 
Disponibilizar transporte e condições de trabalho adequadas aos Agentes 
Comunitários de Saúde para Zona Rural. 
 
Ampliação de equipes de Saúde da Família 
 
Implantação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 
Reivindicação antiga da população e uma obrigação não cumprida pelo poder 
público municipal. O CCZ deverá atender não apenas ao recolhimento dos mais de 



 
 

sete mil animais que circulam pela cidade, mas principalmente atender às ações de 
prevenção e controle de zoonoses, como raiva e o calazar, além da dengue e doença 
de Chagas, desenvolvendo sistemas de vigilância sanitária, epidemiológica e 
ambiental em saúde. 
 
Integração de serviços 

 Integrar programas e linhas de cuidado, especialmente para os idosos e para 
os portadores de hipertensão arterial, diabetes, asma, lombalgia, ciatalgia e 
obesidade. 

 Adotar parceria com entes privados, CLÍNICAS E HOSPITAIS, sempre que 
necessário para a complementação da prestação de ações e serviços, 
conforme previsto na Constituição Federal. 

 Definir política de gestão do trabalho visando a valorização dos trabalhadores 
da saúde, garantindo condições salariais adequadas, ascensão profissional 
segundo planos de carreira, democratização das relações de trabalho, por 
meio de negociações com entidades representativas dos trabalhadores da 
saúde e fortalecimento de uma mesa permanente de negociação. 

 Criar plano de carreira para os médicos que atuem no município, garantindo 
aos profissionais possibilidades de comporem jornada de trabalho em 
diferentes tipos de serviço. 

 Articular medidas visando superar o desequilíbrio de provimento dos 
profissionais de saúde, nos diferentes serviços e regiões do município. 

 Garantir aperfeiçoamento técnico e pedagógico dos profissionais que 
desenvolvem atividades de ensino nos serviços, valorizando e reconhecendo 
formalmente esta atividade. 

 Aprimorar o processo de integração com as instituições de ensino superior, 
favorecendo maior contribuição dessas entidades na qualidade da 
assistência, na educação permanente, na gestão dos serviços de saúde, nas 
programações do Plano Municipal de Saúde e no desenvolvimento de 
pesquisas. 

 Ampliar as ações de promoção à saúde de forma transversal, estimulando a 
articulação da Secretaria de Saúde com outras áreas como esporte, lazer, 
cultura, educação, assistência social e meio ambiente. 

 Implementar equipes e cuidados em saúde mental apoiadas pelas equipes 
dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

 Ampliar e garantir acesso aos serviços especializados, contribuindo com a 
reorganização e operação do complexo regulador, visando reduzir o tempo 
de espera por exames e consultas especializadas. 

 Adotar formas de jornada de trabalho médico que garanta a possibilidade de 
composição da jornada em diferentes tipos de serviço.  

 Ter como meta que os pacientes atendidos em Posto de Saúde municipal não 
permaneçam em maca por mais de 24 horas, garantindo a assistência em 
leito hospitalar, quando necessária. 

 Reduzir o tempo de espera atual para procedimento de maior complexidade 
e internação eletiva, consulta médica especializada e exame diagnóstico. 



 
 

 Organizar e dar transparência ao agendamento – publicar listas, inclusive na 
internet, garantindo adequada informação e controle social da ordem de 
acesso. 

 Fortalecer o atendimento integral aos problemas de saúde bucal, expandindo 
os serviços de atenção secundária e terciária.  

 Fortalecer os Centros de Atendimento Psicossocial. 

 Construir e instalar, com apoio de recursos estaduais, federais e do BNDES, o 
Hospital da Mulher. 

 Garantir, em parceria com as ONGs, oferta adequada de leitos para 
desintoxicação na assistência aos dependentes de álcool, crack e outras 
drogas. 

 Com apoio do Programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde, fortalecer 
a assistência domiciliar, possibilitando a internação de pacientes em seu 
próprio lar, com todo apoio, como se estivesse no próprio hospital.  

 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Articulado com programas de desenvolvimento econômico, estas ações visam 
proporcionar uma melhor situação de vida para a população por meio de melhores 
acessos aos bens e serviços. 
 
 
Criar o Serviço de Assistência Jurídica Gratuita Municipal  
vinculado à procuradoria Geral do Município. O órgão será o responsável pela 
orientação jurídica e a defesa dos direitos individuais e coletivos, em qualquer esfera 
ou grau de jurisdição, das pessoas e entidades do município comprovadamente 
necessitadas, especialmente nas questões atinentes à regularização fundiária 
urbana, devendo, ainda, prestar assistência jurídica criminal aos servidores públicos 
municipais por atos decorrentes do exercício de suas funções, como já existem nas 
cidades de Brumado-BA, Ouro Preto-MG, e Porto Alegre-RS. 
 
 
Reestruturação da Secretaria de Desenvolvimento Social 
Além das duas diretorias já existentes - Habitação e Assistência Social – o projeto 
prevê a implantação de uma terceira, a de Direitos Humanos, que englobará, com 
maior autonomia, as políticas raciais, LGBTTI, jovens e mulheres. Esta ação tem por 
objetivo a melhor distribuição de atribuições e recursos da secretaria, integrando e 
otimizando as ações destas políticas municipais e corrigindo distorções. 
 
Reestruturação e ampliação da Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente 
Fomento ao Conquista Criança, com ampliação de ações e redistribuição de recursos 
entre projetos existentes e a serem implantados, visando alcançar maior número de 
beneficiários. 
 
Criação do Núcleo de Política Habitacional Municipal 
Terá entre suas principais atribuições equacionar estratégias para ações de 
Regularização Fundiária de Vitória da Conquista. 
 



 
 

Combate Sistêmico às Drogas e à Violência 
Ampliação de ações, em parceria com outras secretarias, que visem o combate às 
drogas e à violência, por meio de projetos educativos, esportivos e culturais nos 
bairros mais atingidos. 
 
Implantação do Programa Segundo Passo 
Em parceria com as diversas secretarias afins, com foco na inclusão produtiva dos 
beneficiários do Bolsa Família, possibilitando a geração de emprego e renda, 
inclusão no mercado de trabalho. Este projeto visa, além da capacitação dos 
beneficiários, estímulo às atividades empreendedoras, associativas, ao 
Microempreendedor Individual (MEI), com incentivo a criação de novos postos de 
trabalho e autonomia para além dos recursos de transferência de renda. 
 
 
Reforma e ampliação do número de moradias no município 

 Realizado em parceria com programas de habitação federal, atendendo às 
demandas deficitárias constantes no Plano Local de Habitação de Interesse 
Social. 

 Desenvolver o Programa BPC Trabalho – que integra o Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, “Viver sem Limite” –, promovendo o 
acesso ao trabalho de portadores de deficiência na faixa etária de 16 a 45 
anos. 

 Desenvolver o Programa BPC na Escola, com o objetivo de garantir o acesso e 
a permanência na escola de portadores de deficiência na faixa etária de até 
18 anos – nenhuma criança com deficiência fora da escola. 

 Organizar rede de atenção à população em situação de rua. Recuperar a 
integralidade da rede de proteção a pessoas em situação de rua, ofertando 
serviços diversificados intersetoriais para a reconstrução do projeto de vida 
dessas pessoas. 

 Realizar levantamento diagnóstico de pessoas idosas, com deficiência e alto 
grau de dependência internadas/acolhidas em instituições. 

 Recuperar a política de abrigamento de crianças em unidades de acolhida 
provisória. 

 Construir um sistema de notificação de situações de violação de direitos e 
fortalecer o trabalho de prevenção e atenção nos CREAS. 

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

 
UM NOVO FUTURO PARA AS MULHERES 

  
Eixo I – Institucionalidade, diálogo social e transversalidade 

 Criação da Câmara Operativa de Gênero, com representação das várias 
secretarias, com base nos princípios da universalidade, integralidade e 
laicidade, para adotar transversalidade e perspectiva de gênero nas políticas 
municipais por iniciativa da Prefeitura, que integre as áreas de educação, 
saúde, geração de emprego e renda, assistência social, habitação, justiça e 
cidadania. 



 
 

 Fortalecimento da estrutura funcional da Coordenadoria Municipal de 
Políticas para Mulheres para articular, coordenar, executar e propor políticas 
públicas para as mulheres no âmbito municipal. 

 Fortalecimento do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres 
enquanto fórum relevante de elaboração, decisão, monitoramento e 
controle social das políticas. 

 Inclusão de cotas de gênero em todos os conselhos municipais. 
  
Eixo II – Prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres 

 Criação do Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres, com a realização de campanhas educativas permanentes 
pelo fim da violência e combate ao machismo e à cultura do estupro. 

 Implantação das Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar com 
perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres (feminicídio) através 
de articulação de atores organizados. 

 Fortalecimento do Centro de Atendimento à Mulher em situação de Violência 
Albertina Vasconcelos, que funciona com equipe multidisciplinar prestando 
atendimento psicossocial e jurídico.  

 Garantia de atendimento escolar às mulheres e seus filhos e filhas no pós- 
abrigamento. 

 Consolidação da Casa Abrigo Municipal para mulheres em situação de 
violência com risco de vida, acompanhada de seus filhos e garantia de sua 
segurança com sigilo do local. 

 Garantia do cumprimento da Lei  Federal 10.778 que estabelece a notificação 
compulsória nos casos de violência contra as mulheres atendidos em serviços 
de saúde. 

  
Eixo III – Autonomia e empoderamento 

 Criação do CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CONQUISTA MULHER com o 
objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, à 
educação,  orientação profissional e capacitação, inclusão digital e aos 
equipamentos e espaços de lazer e cultura. 

 Implementação de medidas para ampliar a participação de mulheres nas 
diversas instâncias de gestão, principalmente em cargos executivos, a 
exemplo de secretarias, diretorias e coordenações. 

 Desenvolvimento de esforços para que as necessidades das mulheres, em 
especial das negras, idosas ou com deficiência, sejam consideradas de forma 
explícita e efetiva nas estratégias de redução da pobreza e nas políticas de 
geração de emprego e renda. 

 Ampliação da oferta de vagas em creches através de novas construções e 
novos convênios com associações da sociedade civil. 

 Inclusão de critérios, nos editais de seleção dos programas sociais da 
Prefeitura, que priorizem as mulheres vítimas de violência ou com 
necessidades especiais. 



 
 

 Monitoramento do cumprimento da Lei Federal 13.271/2016, que proíbe a 
revista íntima de trabalhadoras nos locais de trabalho e trata da revista de 
mulheres em ambientes prisionais. 

 Instituição do PRÊMIO PRÓ-IGUALDADE DE GÊNERO com concessão de 
incentivos fiscais às empresas que adotarem políticas efetivas voltadas para a 
construção da equidade de gênero. 

 Criação de programa para as mulheres com ações voltadas para a garantia 
dos direitos das trabalhadoras domésticas, catadoras de resíduos sólidos e 
trabalhadoras informais. 

 Incentivo à produção cultural de mulheres e articulação para a inserção da 
temática de gênero em mostras audiovisuais e seminários de expressões 
artísticas e culturais. 

 Fomento ao artesanato e apoio aos grupos produtivos de mulheres rurais, 
quilombolas. 

 Incentivo à agricultura familiar através do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) com participação das mulheres rurais e suas organizações 
entre os fornecedores. 

  
Eixo IV – Saúde e direitos reprodutivos 

 Construção do HOSPITAL DA MULHER DE VITÓRIA DA CONQUISTA que, ao 
lado do Hospital Esaú Matos, que garante o atendimento materno-infantil, o 
novo HOSPITAL DA MULHER vai atuar na ginecologia, cardiologia, mastologia, 
endocrinologia, psiquiatria, parto humanizado, entre outras especialidades 
de saúde da mulher. 

 Implementar programa de incentivo às jovens mulheres para realização de 
exames ginecológicos ainda na adolescência e primeira juventude. 

 Capacitação de profissionais de saúde para atendimento às mulheres em 
situação de violência. 

 
UM NOVO FUTURO PARA A JUVENTUDE 

 Fortalecer a Coordenação da Juventude e a Estação Juventude para que 
desempenhem a função de articular e executar políticas públicas voltadas para 
este setor em sintonia com as diversas secretarias municipais. 

 Ampliar e promover a participação dos jovens no Conselho Municipal da 
Juventude e na Conferência Municipal de Juventude, para que colaborem na 
formulação e controle social de políticas de juventude. 

 Promover convênios com espaços culturais e esportivos, ampliando o direito à 
meia-entrada, fiscalizando e garantindo o cumprimento da lei de meia-entrada 
aos jovens nas atividades culturais e esportivas do município. 

 Realizar parcerias com setor produtivo da cidade para garantir o 
funcionamento do Programa Primeiro Emprego para Juventude e programa de 
estágio para jovens de até 24 anos. 

 Criação de programas municipais de crédito e microcrédito para jovens 
microempreendedores e da economia solidária. 

 Implantar cursos de qualificação profissional e social para jovens, bem como 
para os que já atuam em áreas não-formais de trabalho (como músicos, 



 
 

motoboys, técnico de informática), com incentivo para sua formalização 
profissional. 

 Instituir Programa Municipal para Jovens em Conflito com a Lei garantindo seu 
acesso às políticas públicas desde o início do cumprimento das medidas 
socioeducativas envolvendo família e comunidade; criação de um banco de 
empregos especial para jovens em conflito com a lei para coibir a reincidência 
e permitir sua ressocialização. 

 Apoiar e incentivar a organização dos estudantes nos grêmios e diretórios 
estudantis e demais organizações juvenis. 

 Criação do portal/site da juventude, que trate dos temas relacionados à 
juventude, integrando informações além de servir como local de referência 
para ações, cadastros de vaga de emprego, atividades culturais e esportivas e 
informações, integrados ao programa Estação Juventude. 

 Criar Programa Municipal Atenção Integral ao Jovem Usuário de Drogas e de 
Prevenção à Violência contra a Juventude Negra. Serão programas de caráter 
transversal, com políticas específicas e setoriais, buscando o estabelecimento 
de uma cultura clínica e de cuidado de abordagem ampliada e qualificada, 
considerando o vínculo, o acolhimento, as singularidades, as vulnerabilidades e 
responsabilização compartilhada. O plano terá foco nos bairros com maior 
vitimização da juventude negra e de jovens usuários de drogas, dotando de 
serviços e equipamentos, combinando políticas de saúde, educação, 
assistência social, qualificação profissional e geração de trabalho e renda, 
esporte e lazer, visando à reinserção social e diminuir o assassinato desses 
jovens. 

 Festival Municipal da Juventude: Fortalecer e ampliar a participação da 
juventude na realização anual do evento, combinando espaços para a 
produção cultural local com artistas de renome nacional, realização de oficinas, 
debates, rodas de conversas e atividades autogestionadas. 

 Articular e implementar o Plano Municipal de Enfrentamento à Mortalidade da 
Juventude, com foco nos bairros com maior vitimização da juventude negra, 
dotando de serviços, e equipamentos e políticas voltadas a jovens como 
educação, qualificação profissional, saúde, cultura, esporte e lazer; 

 
SEGURANÇA PÚBLICA 

As ações de segurança, organizadas de forma sistêmica, devem ser aplicadas em três 
estágios, conforme as necessidades reais da população. 
 
1º fase: ações de curto prazo 

 Criação da Guarda Municipal: com presença ativa nos bairros, rondas 
constantes e atividades preventivas em diálogo com as polícias Militar e Civil, 
Ministério Público e rede de proteção da criança e adolescente; 

 Garantia para o pleno funcionamento dos órgãos públicos de atendimento 
à criança e ao adolescente: implantando e ampliando projetos de educação, 
esporte, cultura e lazer; promovendo ações educativas de combate ao uso de 
drogas. 
 

3º fase: ações integradas 



 
 

 Medidas sistêmicas ligadas aos planos de recuperação de espaços públicos, 
aumentando a segurança, a qualidade de vida e a autoestima da população. 

 Ações integradas com a revitalização das áreas de convivência dos bairros, 
medidas que ampliem as necessidades de habitação, saneamento, 
infraestrutura, trabalho social, cursos profissionalizantes, atrelados a programas 
de inclusão, como o Bolsa Família, e geração de trabalho e renda. 

 Criação do Centro Integrado de Recuperação de dependentes para 
atendimento das demandas de jovens identificados e/ou cadastrados nos 
diversos programas municipais de combate às drogas (CAPS-AD e afins). 
 

IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE SEXUAL 
Discorrem sobre proposta de manutenção e fortalecimento das ações afirmativas e 
de igualdade de oportunidades com medidas concretas e articuladas a partir da 
atuação integrada e intersetorial entre diversos órgãos e secretarias municipais. 
 
Fortalecimento do Núcleo de Promoção da Igualdade Racial:  

 Programa de Educação para as Relações Étnico-Raciais nas escolas 
municipais, para atender a lei 10.639/2003: na primeira etapa serão 
ministradas oficinas de formação para professores da rede municipal para o 
trabalho em sala de aula com temas pertinentes as Relações Étnico-Raciais. 
Num segundo momento, conteúdos específicos serão incluídos de forma 
transversal nos programas formais de ensino. 

 Educação Quilombola: criação de um núcleo de formação político-
educacional, ligado ao Núcleo de Promoção da Igualdade Racial, com 
responsabilidade em pesquisa e desenvolvimento de ações afirmativas de 
perfil cultural, educativo e mediação junto aos demais órgãos e secretarias 
para o desenvolvimento de mecanismo de inserção de mercado e de 
visibilidade das questões Étnico-Raciais no município. 

 Cultura Quilombola: promoção de atividades de conteúdos artísticos que 
tenham como tema a reflexão e o acesso a bens culturais de matriz africana. 

 Selo Escola da Diversidade: para valorizar as escolas que desenvolvam 
experiências exitosas no ensino de combate ao racismo, à homofobia, 
tolerância religiosa e outras discriminações. 

 Desenvolver a formação e a capacitação continuada de servidores para o 
combate e enfrentamento às discriminações, com foco na promoção dos 
direitos humanos; 

 
 
 

  



 
 

EIXO IV 
GESTÃO E CIDADE SUSTENTÁVEL 

Articula propostas que visam criar condições para modernização da gestão, 
sustentabilidade e humanização dos espaços públicos 

 
 

EFETIVAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 
Este programa visa possibilitar o maior acesso aos serviços públicos, logísticos, 
gerenciais e representativos na administração municipal. 
 
Desburocratização dos Serviços Públicos Municipais 
Redução estratégica dos processos e etapas físicas de obtenção de documentos 
públicos, como alvarás e certidões, por meio, principalmente, da informatização, 
visando incentivar iniciativas empreendedoras e geradoras de emprego e renda, 
dentro dos trâmites formais do e no município.  
 
Transparência Governamental 
Revisão, atualização e ampliação dos documentos, índices, pesquisas e dados de 
interesse da população, em estrita observância à Lei brasileira de Acesso à 
Informação (Lei nº 12.527/11). 

 
MODERNIZAÇÃO 

Este programa visa atender desenvolver tecnologias e parcerias com possibilidade 
de oferecer um sistema inteligente de gestão e oferta de serviços à população. 
 
Cidade Inteligente 
O projeto é a convergência de ações de modernização e instalação de plataformas 
de serviços digitais nos diversos setores do município. Inclui: 

 Conexão Conquista: wi-fi com sinal de qualidade em praças públicas, escolas, 
repartições para serviços e atividades; 

 Serviços Públicos online: agendamento, pagamento, emissão de documentos, 
certidões, recibos, entre outros via internet. 

 
GOVERNANÇA REGIONAL 

Este programa propõe a articulação de uma rede regionalizada, representada nos 
diversos interesses, públicos e privados, em um quadro institucional estável que 
favoreça as relações de cooperação entre governos, agentes, organizações e 
cidadãos. 

 
Estabelecimento de ações estratégicas regionais 
Visam a manutenção, o equilíbrio financeiro e logístico dos serviços geridos pela 
administração pública de Vitória da Conquista – aqueles pertencentes à área da 
saúde, corrigindo disparidades, demandas e novas pactuações. Dentre estas ações, 
listam-se: 

 Mobilização, organização e coordenação dos diversos atores envolvidos e 
estabelecimento de parceiros regionais; 



 
 

 Trabalho de gestão dos problemas comuns, na educação, saúde, meio 
ambiente, recursos hídricos, infraestrutura, transporte, economia, entre 
outros fatores; 

 Integração de ações intra-regionais e interinstitucionais com vistas à 
constituição futura da Região Metropolitana do Sudoeste da Bahia; 

 Captar recursos, avaliar e endossar projetos consorciados, elaborados por 
esses atores, bem como realizar o planejamento, acompanhamento e 
monitoria destes. 

 
SUSTENTABILIDADE/ MEIO AMBIENTE 

Este programa visa atender às necessidades de atividades sustentáveis e 
modernizadoras, com o emprego de energias renováveis, estabelecendo uma cultura 
de preservação do futuro com ações no presente. 
 
Implantação das Usinas Municipais de Resíduos Orgânicos e da Construção Civil 
Visando o reaproveitamento físico-químico de resíduos de diversas origens os 
projetos das Usinas, além de abrir espaço para geração de emprego e renda, 
reduzem os impactos ambientais na região. 
 
Implantação da política municipal compensatória para adesão de energias 
renováveis e eficiência energética 
Estímulos fiscais para ações que resultem em baixo impacto ambiental, como a 
adoção lâmpadas de Led, programas empresariais de consumo consciente de água e 
de redução na produção de lixo não-orgânico. 
 
Ampliação do Programa Recicla Conquista 
Ação articulada com o projeto de implantação da Usina Municipal de Resíduos 
Orgânicos que visa ampliar as ações do projeto, com ênfase na coleta seletiva, como 
implantação de veículos e novos pontos de coleta na cidade. 
 
Implantação do Plano Conquista Verde 
Projeto integrado de arborização das vias públicas; recuperação da Serra do Periperi, 
aliada à Implantação de uma política compensatória para ampliação das áreas 
verdes da cidade. 
 
Criação do PROJETO PRAÇAS DA PAZ 
Reforma, reestruturação e manutenção de áreas de convivência nas praças dos 
diversos bairros, com parques, ginásios abertos, quiosques. Estes novos espaços 
visam à ocupação cotidiana da população, com segurança e infraestrutura; inclusão 
dos cronogramas de ação da Secretaria de Cultura (cursos, oficinas, apresentações 
artísticas) e Esporte (futebol, vôlei, slackline, jogos recreativos, ginásio aberto, entre 
outras atividades); estabelecimento de parceria público/privado para a adoção de 
praças e desenvolvimento de atividades de promoção à qualidade de vida local; 
criação de jardins e pomares comunitários. 
 

 
 



 
 

TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE 
Este programa objetiva atender as necessidades de mobilidade urbana, acesso à 
cidade e fluidez do trânsito. 
 
Descentralização do terminal de ônibus 
Transformando-o em um terminal de transbordo para uma malha mais ampla, com 
múltiplos pontos de embarque/desembarque. 
  
Implantação de novas vias de tráfego 
Ligando os principais corredores nos sentidos Leste-Oeste e Norte-Sul. 
 
Adoção de um serviço de informações ao usuário que realmente o oriente em sua 
viagem. 
 
Estabelecimento do Programa de Proteção ao Pedestre e de recuperação das 
calçadas. 
  
Levar a educação de trânsito para todas as escolas públicas, com ênfase na 
segurança do pedestre. 
 
Criar o programa “Escola”, com melhoria da sinalização no entorno dos prédios 
escolares e criação de programa de orientação de entrada e saída de alunos. 
 
Investir em campanhas educativas permanentes que abordem os principais fatores 
de risco no trânsito: álcool, velocidade excessiva, avanço de sinal e desrespeito ao 
pedestre. 

 
Implantar e manter semáforo para pedestres em todos os cruzamentos de maior 
fluxo e faixa de pedestres nas ruas de menor fluxo. 
 
Ampliar a rede de vias cicláveis, o que inclui ciclovias, ciclofaixas, faixas 
compartilhadas. 
 
A Prefeitura ampliará os pontos de táxi nos bairros, de forma a garantir o serviço ao 
cidadão.  

 
Implantação de política pública extensiva para garantir acessibilidade universal à 
toda a frota de ônibus coletivos e demais equipamentos urbanos de transporte, 
terminais, estações de transferência e travessias de pedestres. 
 
Adaptação de todos os equipamentos urbanos de transporte para pessoas com 
deficiências em respeito à legislação federal que trata do assunto. 

 
 
 
 
 



 
 

EIXO IV 
EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 

Articula propostas que visam dar suporte, ampliação e inovação de atividades e 
programas integrados pela ampla interface educativa e social 

 
EDUCAÇÃO 

Ampliação das políticas de atendimento à rede municipal de educação, propondo 
ações inovadoras e respostas às novas demandas da população em atividades 

articuladas com outros setores. 
 
Respeitar e promover o contínuo aperfeiçoamento das metas e estratégias do Plano 
Municipal de Educação, aprovado pela Câmara Municipal, Lei nº 2.042/2015, após 
discussões entre os segmentos da educação, Sindicato dos Professores, instituições 
afins, Prefeitura e Câmara. 
 
Ampliar o tempo de permanência do estudante sob os cuidados da escola: 

 Implantação do projeto experimental Novo Futuro: além das iniciativas 
existentes, serão implantadas 2 novas unidades modelo de Escola em Tempo 
Integral no município. Fundamentadas nas pedagogias de Anísio Teixeira e 
Paulo Freire, as escolas serão implantadas em áreas com alto índice de 
vulnerabilidade social.   

 Fomento ao desenvolvimento de atividades nos macrocampos de 
acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos 
humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; 
comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da 
natureza e educação econômica; 

 Universalizar o atendimento de escolas pelo Programa Mais Educação do 
governo federal que induz a ampliação da jornada escolar e a organização 
curricular na perspectiva da Educação Integral; 

 Ampliação da oferta de ensino de línguas estrangeiras; 

 Ampliação da oferta de alternativas de recuperação dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem; 

 Estímulo a pesquisas científicas e oferta de ensino de música e educação 
artística com a implantação de laboratórios de ciências e de artes em  escolas 
que não disponham dos mesmos; 

 Oferta de atividades profissionalizantes; 

 Garantir o acesso à internet banda larga em todas as escolas, bem como a 
modernização das salas de informática; 

 Oferecer alimentação de qualidade, nos termos da Política Nacional de 
Alimentação Escolar; 

 Oferecer material escolar de qualidade; 

 Criar condições para que as mães adolescentes voltem a estudar; 

 Fortalecer no município de Vitória da Conquista o ProJovem, programa do 
Governo Federal destinado a jovens de 18 a 24 anos que estejam fora do 
mercado formal de trabalho e que não concluíram a 8ª série do ensino 
fundamental. 



 
 

Universalizar o atendimento de crianças na faixa etária de 4 a 5 anos de idade, com a 
ampliação das vagas em Educação infantil. 

 
Criar salas de atendimento noturnas para as crianças de 4 a 8 anos, filhos de mães e 
pais matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
 
Expandir o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos por 
meio da garantia da oferta de matrícula, acesso e permanência desta população 
entre 2017-2020. 
 
Construir um currículo específico para o campo, levando em conta as peculiaridades 
das localidades rurais, quilombolas, garantindo material didático-pedagógico 
adequado para atender as demandas e as especificidades dessas comunidades. 
 

Ampliar, para a população de 4 a 17 anos com necessidades especiais, transtornos 
do espectro autista, altas habilidades e superdotação, o acesso à educação básica e 
ao atendimento educacional especializado, por meio da integração e articulação de 
políticas, promovendo um sistema educacional inclusivo: 

 Fortalecimento do Núcleo de Educação Especial, estrutura da Secretaria 
Municipal de Educação; 

 Disponibilizar um número adequado de escolas acessíveis, com Salas de 
Apoio e Acompanhamento à Inclusão; 

 Prover as unidades escolares de materiais escolares e pedagógicos 
apropriados; 

 Realizar formação em serviço a todos os envolvidos no atendimento aos 
estudantes com necessidades especiais, transtornos do espectro autista, 
altas habilidades e superdotação; 

 Garantir transporte escolar acessível aos estudantes com deficiência e 
transtornos do espectro autista para o turno e contraturno; 

 Adequar os prédios no que tange à acessibilidade; 

 Garantir educação bilíngue para surdos; 

 Ampliar as matrículas dos beneficiários do Programa de Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) em idade escolar para universalizar o 
atendimento escolar - nenhuma criança com deficiência fora da escola; 

 Articular efetivamente a escola à Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com 
necessidades especiais para o atendimento integral dos estudantes. 

 
Promover a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade: 

 Implementar programa de alfabetização e leitura, articulado com o MEC, 
considerando a integração entre os diversos recursos pedagógicos existentes: 
oralidade, escrita e multimídia; 

 Responder às demandas vindas das escolas; 

 Integrar o papel do estagiário (segundo professor) na sala com o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –PIBID da Capes; 

 Assegurar a alfabetização de crianças do campo, quilombolas e de 
populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos. 



 
 

 Acompanhar a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica  (IDEB) por cada Escola da Rede Municipal. Envolver os pais e a 
comunidade de cada bairro na melhoria da qualidade, com objetivo de 
posicionar Vitória da Conquista acima da média nacional do Ideb. 

 

Ampliar o acesso à alfabetização e educação básica para a população de pessoas 
jovens, adultas e idosas. 

 

Ampliar a oferta de EJA (Educação de Jovens e Adultos), reabrindo as escolas no 
período noturno e utilizando os espaços ociosos no período diurno, bem como 
oferecendo atividades culturais, esportivas e de lazer para os alunos. 

 
Estabelecimento de uma política de gestão visando a valorização dos trabalhadores 
da educação, garantindo condições salariais adequadas, ascensão profissional 
segundo planos de carreira, democratização das relações de trabalho por meio de 
negociações com o Sindicato dos Professores, APLB e fortalecimento da mesa 
permanente de negociação. 
 
Respeito à Lei do Piso. 
 
Preparar os profissionais para utilizar as novas tecnologias como recurso pedagógico. 
 
Respeito aos Direitos Humanos: desenvolvimento de ações educativas que abordem 
o respeito aos direitos humanos e a diversidade, disseminando a cultura de paz, 
igualdade racial, tolerância religiosa, o combate ao machismo e a homofobia, etc. a 
partir de ações integradas com outras áreas do governo como saúde, assistência, 
cultura e esporte, etc.  
 
Promoção da educação voltada para o progresso científico e tecnológico, com o 
fortalecimento da área de ciências nas unidades escolares e incentivo à participação 
em projetos de iniciação cientifica. 
 
Cumprimento da Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que dispõe sobre a inclusão no 
currículo da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”. 
 
Estímulo ao protagonismo juvenil, com a formação dos grêmios estudantis ou 
assemelhados. 
 
Promover a autonomia das escolas e consequente gestão democrática 
compartilhada. 
 
 
 

CULTURA, TURISMO E ESPORTE 



 
 

As ações de cultura deixarão de ser apenas restritas a eventos pontuais e passarão a 
compor um calendário mais amplo e contínuo, com atividades de formação, difusão 
e educação culturais e estímulo ao turismo, tendo foco especial em bens culturais 
regionais. A política de cultura respeitará ainda o projeto do Sistema Municipal de 
Cultura, atualmente em tramitação na Câmara Municipal. 
 
1a ETAPA – Construção, formação e ação 

 Conselho Municipal de Cultura: planejamento coletivo para as políticas 
municipais de cultura. 

 Conferência Municipal de Cultura: debates com todas as áreas para definição 
de políticas conjuntas e /ou específicas para cada área artística. A partir desta 
atividade será construída a política municipal do setor para os próximo 2 
anos (tomando por base o Sistema Municipal de Cultura, as leis referentes e 
órgãos de representação). Ao fim deste prazo serão reavaliados os avanços. 

 Criação do Fundo Municipal de Cultura para a ampliação de Editais públicos 
para promoção e fomento cultural. 

 Manutenção de eventos já realizados: continuidade dos principais eventos 
culturais da cidade, como o Natal da Cidade, Forró Pé de Serra do Piripiri, 
Festival da Juventude, Mostra Cinema Conquista e Por Isso é que eu Canto e 
Carnaval Conquista Cultural. Será estimulado a participação da população na 
definição das programações, proporcionando um maior diálogo entre a 
Prefeitura e a sociedade. 

 Criação de novos eventos culturais: Realização do Festival Municipal de 
Teatro, Feira Literária, Virada Cultural e Semana Gastronômica, criando um 
calendário cultural de Vitória da Conquista. 

   
2a ETAPA - Ações de fomento e Novos projetos: 

 Projetos de ação público/privado, como estímulo a projetos incentivados 
(leis estaduais e federais de isenção fiscal); Descontos fiscais para empresas 
que incentivem projetos locais de cultura; parceria com projetos do terceiro 
setor, entidades e propostas coletivas e individuais que visem formação de 
novos públicos. 

 Criação do Centro de Expressão Cultural do Sertão, voltado para produção, 
difusão e estudos de Bens Culturais do Sertão. 

 Implementação de uma política contínua de formação audiovisual e 
cineclubista nas escolas municipais, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação, com cursos de formação voltados para a leitura da imagem, 
histórias do cinema mundial, brasileiro e outras linguagens videográficas e 
midiáticas. 

 Revitalização dos espaços culturais municipais: abertura completa do Centro 
Glauber Rocha; revitalização do Teatro municipal Carlos Jehovah com aporte 
de recursos audiovisuais, acessibilidade e modernização das estruturas; 
revitalização do Memorial Régis Pacheco com estabelecimento de 
programação permanente.  

 Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima: apesar de o equipamento ser 
responsabilidade do governo estadual, estabeleceremos uma força-tarefa 
composta de membros da Prefeitura, deputados federais e estaduais com 



 
 

atuação direta em Vitória da Conquista, segmento cultural e artístico e 
apoiadores para abrir uma mesa de negociação com o Estado no sentido de 
reabrir completamente o Centro Cultural.  

 
ESPORTE E LAZER 

Propostas que têm por objetivo dinamizar as ações esportivas na cidade, atentas às 
novas configurações e iniciativas da população e desportistas, oferecendo estrutura, 
apoio técnico e ações de continuidade. 

 
Revitalização de equipamentos públicos  
Por meio de projetos que agreguem esportes tradicionais na cidade, como futebol e 
vôlei, e que incluam novas modalidades como ciclismo, caminhada, artes marciais 
etc. 
 
Implantação do calendário de eventos esportivos do município 
Organizada em parcerias com escolas, academias, entidades do terceiro setor e 
organizações afins. 
 
Realização da Corrida da Cidade 
Com categorias amador e profissional, visando o estímulo às práticas esportivas 
cotidianas na cidade. 
 
Criação do Circuito Saúde 
Calendário de ações de monitoramento, informação e serviços nos principais pontos 
públicos de prática esportiva da cidade, em parceria com a Secretaria de Saúde, 
Uesb, Ufba, FTC, Fainor, Mauricio de Nassau, além de academias, entidades do 
terceiro setor e organizações afins. 
 
Acesso às quadras esportivas das escolas de bairro durante as férias  
Com profissionais e monitores recreativos à disposição, como estímulo às práticas 
saudáveis nos períodos de recesso; 
 
Programação contínua em áreas de convivência públicas  
Ação vinculada à criação do Projeto Praças da Paz, que tem por objetivo a ocupação 
cotidiana das praças de bairros pela população, reestruturadas para práticas de lazer 
e esportes. 
 
Forte apoio ao futebol amador, da zona rural e urbana, bem como aos campeonatos 
inter-bairros e campeonatos da zona rural.  
 
Apoio a esportistas profissionais  
Articulação de aparato institucional como criação do Conselho Municipal do Esporte 
e de programas municipais de apoio a atletas profissionais. 
 
 


