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1. Apresentação

Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia. A capital do sudoeste é
conhecida como a Suíça Baiana: no inverno as temperaturas caem e o frio faz
a fama da cidade. 

Os  conquistenses  são  um  povo  digno  e  de  vanguarda,  e  tem  passado  a
enxergar  a  necessidade de mudança,  de  uma administração municipal  que
carregue  a  eficiência  e  a  juventude  necessárias  para  acompanhar  o
desenvolvimento e progresso de sua terra. 



Um  governo  responsável,  eficiente  e  moderno  pode  otimizar  e  ampliar
significativamente as potencialidades de um Município e do seu povo. 

Focados nesse modelo de administração competente e realizadora, expomos
propostas modernas, reconhecendo a necessidade de preparar, desde já,  o
desenvolvimento  das  próximas  décadas:  construindo  a  cidade  que  será
referência em todo o país pela qualidade de vida e progresso. 

E o crescimento virá de forma sustentável, pois nossa cidade será socialmente
justa, economicamente pujante e ambientalmente correta.

Nossas escolas, com ensino autônomo e em tempo integral, vão preparar com
qualificação e presteza os nomes que vão concretizar o avanço do nosso povo
e de nossa terra. 

Vitória da Conquista vai, cada vez mais, respeitar o ser humano, afinal não há
sustentabilidade ambiental sem considerar a questão social. Uma cidade justa
se  constrói  com  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  com  a
diminuição das diferenças sociais e com políticas públicas voltadas à questão
social.

Teremos um município  economicamente  viável,  proporcionando  o  acesso  à
ciência, à tecnologia e à liberdade econômica, além de manter uma política
rigorosa de gastos públicos, administrando e investindo o dinheiro público de
forma transparente e responsável.

Ser ambientalmente correta implica estar ligada ao uso controlado dos recursos
naturais,  à  redução  e  destinação  final  adequada  dos  resíduos  sólidos,  à
reciclagem  dos  materiais  e  da  energia,  ao  uso  de  tecnologias  limpas,  à
educação ambiental, bem como regras de proteção ambiental e fiscalização. 

É buscando tais propósitos que trabalharemos incansavelmente desde o dia 1º
de janeiro de 2017, se esta for à vontade dos conquistenses, e pretendemos
apresentar uma nova forma de governar, erigindo uma cidade cada vez melhor
de se viver. Serão anos de trabalho intenso, responsável e com orgulhosos
resultados para o nosso povo. Teremos Mudança de Verdade.

2. Saúde 

Mais Saúde: inclusiva e para todos.

A  melhoria  nos  serviços  públicos  de  saúde  passa  obrigatoriamente  pela
humanização  do  atendimento.  Desde  a  recepção  nas  unidades  básicas  de
saúde até o atendimento médico, o serviço será aperfeiçoado continuamente e
realizado com zelo e respeito ao cidadão conquistense.



Focar na qualificação e melhora dos modelos de atenção à saúde básica, com
atividades  na  promoção,  prevenção  e  recuperação  em  saúde,  realizando
programas especiais para a criança, a mulher, o homem e a melhor idade, com
atendimento  acolhedor  e  integral  do  cidadão,  observando  os  objetivos  de
Desenvolvimento do Milênio da ONU.

Dessa  forma,  o  grande  objetivo  é  estabelecer  a  sustentabilidade  de  ações
eficientes e efetivas, focando a gestão de qualidade e garantindo uma Saúde
Pública que atenda às necessidades da população.

Principais ações propostas:

1. Ampliar os Conselhos Locais de Saúde, fortalecendo e democratizando o
controle social nos territórios de saúde do Município;

2. Implantar Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, psicossocial, do
idoso,  urgência/emergência  e  pacientes  portadores  de  necessidades
especiais)  com  adoção  de  linhas  de  cuidado  e  protocolos  de
atendimento;

3. Implantar  sistema  de  remuneração  salarial  dos  servidores  da  saúde
baseado na Gestão por Resultados por meio de indicadores em Saúde;

4. Implantar o Núcleo de Formação em Serviços de Saúde para servidores
da Secretaria de Saúde, por meio da Escola de Gestão Pública;

5. Ampliar  equipes  de  atendimento  do  PSF  (Programa  de  Saúde  da
Família);

6. Reestruturar a administração e gestão do Hospital Esaú Matos;
7. Ampliar a Linha Saúde na área rural do Município;
8. Renovar a frota de ambulâncias da Central de Transportes Eletivos;
9. Ampliar  os  mutirões  para  procedimentos  cirúrgicos  eletivos  e

ambulatoriais;
10. Integrar  todos  os  sistemas  informatizados  nas  unidades,  serviços  e

setores;
11. Implantar a coleta de dados informatizada dos Agentes Comunitários de

Saúde  e  Agentes  de  Endemias,  por  meio  de  computadores  portáteis
(Palmtop);

12. Implantar sistema de comunicação via SMS (mensagem de celular) com
pacientes (agendamento de consultas, resultados de exames e outros
serviços);

13.Construir o Centro de Atendimento para Animais de Pequeno e Médio
Porte;

14.Construir a Central de Abastecimento Farmacêutico e de Insumos;
15.Estruturar  o  setor  de  Engenharia  Clínica  com  sistema  informatizado,

compreendendo  o  gerenciamento  do  acervo  patrimonial  com
planejamento  da  manutenção  preventiva  e  corretiva  de  todos  os
equipamentos;

16. Implantar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ);



17.Elaborar projeto e destinar área para implantação do Hospital Municipal,
em conjunto com Estado e União;

18.Construir novas USF (Unidades de Saúde da Família);
19.Entregar novas Unidas de Pronto Atendimento à população;
20.Revitalizar as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) quando necessário;
21.Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas;
22.Ampliar o atendimento a dependentes químicos (Centro de Tratamento

de Dependentes de Álcool e Drogas).
23.Implantar  o  prontuário  eletrônico  dos  pacientes,  para  facilitar  o

acompanhamento médico na Rede SUS.

3. Educação 

Mais Educação: de qualidade e em tempo integral.

São três os eixos orientadores:

-  Ações  de  permanência  estudantil,  fomentando  a  presença  na  escola  e
combatendo a evasão escolar;

- Ações de infraestrutura, ampliando e revitalizando as unidades escolares da
rede municipal;

-  Ações  pedagógicas,  provendo  maior  assistência  à  classe  docente  e
promovendo o desenvolvimento e aprofundamento do plano pedagógico.

Entendemos que a Educação Infantil é primeira etapa da educação básica e,
por isso, é fundamental para que as crianças tenham acesso a uma educação
de  qualidade  desde  cedo.  Ela  possibilita  pleno  desenvolvimento  cognitivo,
motor, social e afetivo, razão pela qual é necessário ampliar significativamente
o número de vagas escolares e em creches para as crianças de 0 a 5 anos.

É  necessário,  ainda,  viabilizar  um  novo  projeto  pedagógico,  produzido  por
professores da rede municipal, que elabore novas diretrizes curriculares para a
educação municipal. O novo material deve ser produzido dentro de uma visão
de respeito  aos valores das identidades culturais de Vitória da Conquista e
suas peculiaridades, o que ainda possibilitaria  uma economia em relação à
aquisição de material de editoras.

A permanência  estudantil  e  o  combate  à  evasão escolar  também estão no
centro da atuação educacional. É necessário aproximar e integrar a família, a
escola e a comunidade por meio de atividades que possibilitem o envolvimento
da família no ambiente escolar e na rotina estudantil. 

Outra importante aliada nesse propósito  é a maximização da educação em
tempo integral, com grade curricular especial das 8h às 17h, oferecendo, além
das atividades curriculares, refeições, reforço escolar e atividades culturais e



esportivas. Tudo isso amplia a permanência estudantil, combatendo a evasão
escolar e permitindo uma maior consolidação das atividades produtivas dos
pais, que não precisam se preocupar com a tutela de seus filhos enquanto eles
estiverem sendo acompanhados por educadores.

Ademais, para elevarmos o padrão de qualidade educacional, investiremos em
reformas,  ampliações  e  construção  de  novas  unidades  escolares,  com  a
aquisição  do  material  didático  compatível  com a  faixa  etária  das  crianças.
Também será mantida com muito mais atenção a alimentação escolar, bem
como a formação e a valorização dos profissionais da educação.

Principais ações propostas:

1. Criar e ampliar as vagas nos CMEIs (Centros Municipais de Educação
Infantil);

2. Construir cinco CMEIs;
3. Implantar o Programa Primeiro Passo, a exemplo do que já vem sendo

feito em Salvador, provendo auxilio financeiro temporário a crianças em
idade de creche e pré-escola de famílias cadastradas no Bolsa Família
para incentivar o devido acompanhamento médico na primeira infância; 

4. Assentar as bases para a educação em tempo integral, com oito tempos
de aula diários e três refeições;

5. Implantar o Programa Agente Educador, promovendo a integração entre
escola, família e comunidade, e levando à inserção dos familiares na
rotina e no ambiente escolar;

6. Regularização do fluxo escolar dos alunos do ensino fundamental, bem
como alfabetização dos alunos em situação de defasagem idade-série;

7. Revitalizar  e  ampliar  o  número  das  unidades  escolares  da  rede
municipal de ensino;

8. Priorizar a qualidade e a variedade dos alimentos da merenda escolar;
9. Reforçar o ensino da língua inglesa no ensino fundamental, motivando

os discentes a utilizarem o idioma inglês de maneira comunicativa e com
o auxílio de elementos tecnológicos;

10.Criar o programa de distribuição gratuita anual de uniformes para todos
os alunos da rede municipal de ensino;

11. Celebração de parceria com operadora de internet e TV a cabo para
levar esses serviços às unidades escolares do Município, possibilitando
o  acesso  a  novas  mídias  que  aperfeiçoem  o  processo  ensino-
aprendizagem;

12.Projeto pedagógico confeccionado por professores da rede, privilegiando
a cultura e as peculiaridades locais;

13.Ampliar o programa de formação continuada para todos os profissionais
da educação, em parceria com instituições de ensino superior;



14.Criar  um  sistema  de  ações  voltadas  para  o  processo  de
autotransformação  e  formação  dos  educadores  para  enfrentar  os
desafios da carreira através da educação emocional;

15.Criar a Casa do Estudante Universitário Carente morador da Zona Rural
do Município de Vitória da Conquista.

4. Infraestrutura 

Mais Infraestrutura: preparar para o crescimento dos próximos 20 anos

Nos próximos quatro  anos,  vamos preparar  o  caminho de crescimento  das
próximas  décadas,  quando  nossa  jovem  cidade  chegará  ao  seu  segundo
centenário. Esta preparação envolve pesados investimentos em infraestrutura,
com  destaque  para  o  PDI  (Projeto  de  Desenvolvimento  Integrado)  que
elaboraremos  e  que  poderá  ter  o  BID  (Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento) como parceiro.

Vitória da Conquista, uma das principais cidades do interior da Bahia, será uma
das metrópoles do futuro e referência nacional em vários setores da economia
e políticas públicas. Este crescimento precisa ser amparado por uma estrutura
urbana que lhe dê sustentação, sendo este nosso próximo grande desafio.

Aeroporto adequado às necessidades em pleno funcionamento, sistema viário
organizado  e  seguro,  transporte  público  funcional  e  eficiente,  ciclovias
interligando os bairros ao centro, calçadas padronizadas e parques ambientais
em todas as regiões da cidade. Esses são exemplos de estruturas essenciais
para o crescimento de Vitória da Conquista que receberão atenção especial.

Principais ações propostas:

1. Ampliar o terminal de transbordo central e criar mais dois terminais, um
em cada lado da cidade;

2. Construir novas ciclovias interligando os bairros ao centro;
3. Construir  calçadas  padronizadas  e  ecológicas  em  todos  os  prédios

públicos;
4. Revitalizar as Avenidas;
5. Construir cinco parques lineares (ambientais);
6. Construir quatro Centros de Convivência de todas as idades;
7. Investir na pavimentação das ruas, objetivando a qualidade de vida e o

desenvolvimento econômico e social das comunidades urbanas;
8. Ampliar os pontos de acesso e a velocidade de conexão Digital;
9. Eliminar pontos escuros da cidade por meio da extensão da rede de

iluminação pública e implantação de luminárias mais eficientes;
10. Implantar sistema de gerenciamento da iluminação pública com sistema

de georreferenciamento, oferecendo maior controle e eficiência;



11. Atualizar o Plano Diretor Urbano do município;
12.Melhorar  o  sistema  de  tráfego  no  meio  rural,  garantindo  segurança,

facilidade  e  agilidade  no escoamento  da produção rural  para  melhor
atendimento das comunidades do interior.

5. Desenvolvimento Econômico 

Mais Desenvolvimento Econômico: o empreendedorismo.

Vitória da Conquista é o principal município do Sudoeste da Bahia e a terceira
maior cidade do estado. Considerada "Capital do Sudoeste", possui cerca de
350 mil  habitantes.  A cidade de 175 anos ainda é polo de uma região que
abrange 50 municípios e quase 2 milhões de habitantes nesta microrregião.

Nossa cidade tem grande potencial em geração de empregos, de formação de
empresas, carregando um grande fluxo de pessoas de outras localidades da
região sudoeste e do norte de Minas Gerais.

Nosso trabalho vai contemplar a formação profissional dos trabalhadores, com
qualidade, a fim de atender as necessidades reais dos setores da economia
local, bem como o aumento das chances de inserção e reinserção no mercado
de trabalho. 

Vamos  incentivar  cada  vez  mais  o  empreendedorismo,  oferecendo
capacitações  e  treinamentos  aos  empreendedores  individuais  e  apoio  na
promoção de eventos que estimulem a economia local.

Principais ações propostas:

1. Intensificar  a  formação,  a  formalização  e  a  capacitação  dos
empreendedores;

2. Realizar mostras e feiras de negócios;
3. Criar  um aplicativo  digital  e  uma linha de atendimento  0800 visando

orientar e informar os empreendedores;
4. Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito e mercados;
5. Implantar  o  Condomínio  de  Desenvolvimento  Industrial  (espaço  para

consolidação e aperfeiçoamento de empreendedores individuais);
6. Criar o Observatório de Desenvolvimento Econômico, visando coletar,

analisar  e  organizar  informações  e  estatísticas  sobre  as  atividades
econômicas do Município;

7. Criar o programa universitário empreendedor, visando estimular recém-
formados  a  abrir  o  próprio  negócio,  além de  encaminhamentos  para
programas de trainees em empresas locais e regionais;

8. Estimular a criação das feiras anuais para exposição dos produtos da
agricultura familiar.



6. Esporte e Lazer 

Mais esporte e lazer

Os conquistenses tem genuína aptidão para o esporte e tem dado reiteradas
provas disso nos últimos eventos esportivos de que tem participado.

Apoiaremos diversas modalidades esportivas amadoras e incluiremos novas
categorias.  Vamos  viabilizar  recursos  para  construir  uma  moderna  Arena
Multiuso. Com tudo isso, teremos uma das melhores estruturas para a prática
de  esportes  do  interior  do  país,  formando  atletas,  descobrindo  talentos  e
proporcionando lazer e diversão aos conquistenses.

Principais ações propostas:

1. Desenvolver  atividades  de  lazer  em  todo  o  Município,  em  espaços
públicos  nos  finais  de  semana  e  feriados,  oportunizando  lazer  e
entretenimento à comunidade em geral, por meio do programa "Praça
Ativa";

2. Promover o programa "Esporte é Saúde", com aulas de alongamento,
ginástica aeróbica, localizada, funcional e laboral;

3. Promover a iniciação desportiva nas mais variadas modalidades;
4. Ampliar o programa de instalação de academias de todas as idades e

academias ao ar livre em diversos pontos da cidade e da zona rural;
5. Viabilizar recursos para a construção de uma moderna Arena Multiuso;
6. Prestigiar e apoiar atletas locais para representar a cidade;
7. Realizar as "Olimpíadas Municipais", com disputa de várias modalidades

esportivas, visando à integração social e promoção da saúde;
8. Captar eventos esportivos e as principais categorias do automobilismo

nacional para competir no Kartódromo;
9. Ampliar  as  vagas  e  horários  de  utilização  das  praças  públicas  de

esportes;
10. Incentivar  a  realização  de  competições  amadoras  de  diversas

modalidades.

7. Meio Ambiente 

Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente

Para  ser  uma  cidade  sustentável,  Vitória  da  Conquista  precisa  ser
ambientalmente  correta.  Na  gestão  dos  recursos  hídricos,  na  arborização
urbana, no gerenciamento dos resíduos sólidos, no saneamento ambiental e na
construção de espaços ambientais de lazer.



Além do aperfeiçoamento de práticas que já são realizadas, iremos avançar e
inovar,  por  meio  da  reciclagem  dos  materiais  e  da  energia,  do  uso  de
tecnologias  limpas,  educação  ambiental,  bem  como  regras  de  proteção
ambiental e fiscalização.

Com o meio ambiente degradado, o ser humano reduz o seu tempo de vida e
bem-estar,  e  a  economia  não  se  desenvolve  satisfatoriamente.  É  por  essa
razão que a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente estão entre as
nossas prioridades.

Principais ações propostas:

1. Elaborar  o  Plano  Municipal  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável de Vitória da Conquista, documento que vai estabelecer um
conjunto de propostas que focam no crescimento da cidade através da
valorização e da preservação do meio ambiente;

2. Investimentos para disponibilizar Pontos de Entrega Voluntária (PEV) de
resíduos recicláveis;

3. Criação  do  aplicativo  “Coleta  Seletiva  Conquista”  para  consultar  os
pontos de coleta seletiva mais próximos e demais informações sobre a
gestão local de resíduos;

4. Construir  Parques  Ambientais  em  várias  regiões  do  Município,
promovendo a cultura da preservação, conservação e contemplação dos
recursos naturais,  aliada à prática de esportes  e  atividades culturais.
Entre esses pontos, está o Parque da Serra do Periperi, visando integrar
aquele  ambiente  à  comunidade  que  o  cerca,  promovendo  a  sua
preservação;

5. Implantação do Projeto Conquista Verde:  uma política de progressiva
arborização  da  cidade,  conservando,  recuperando  e  ampliando
significativamente  a  cobertura  vegetal,  levando  auxílio  direto  à
requalificação  do  paisagismo  de  dezenas  de  quilômetros  de  vias  do
município;

6. Implantação do programa IPTU Verde: Prevê o desconto progressivo do
Imposto Sobre a Propriedade Predial  Urbana para os proprietários de
imóveis que adotem medidas de proteção, preservação e recuperação
do meio ambiente;

7. Ampliar a conservação das nascentes e monitorar os rios do Município;
8. Elaborar e aprovar o novo Plano de Saneamento do Município;
9. Instituir, no âmbito do Município, o licenciamento florestal e ambiental;
10.Ampliar os mecanismos de controle e fiscalização da poluição;
11. Aperfeiçoar o sistema de destinação final de resíduos sólidos;
12.Criar programa de tratamento de resíduos da construção civil.

 

8. Transportes e Trânsito 



Mobilidade urbana: trânsito e transporte de qualidade para nossa gente

Uma característica comum de cidades inteligentes é a aplicação de soluções
eficazes e sustentáveis para o desenvolvimento do trânsito, mobilidade urbana
e engenharia de tráfego. Vitória da Conquista apresentou poucos avanços nos
últimos anos e  a  sequência das ações por  nós propostas  conduz para  um
futuro a cada dia melhor.

A  humanização  do  trânsito  está  entre  as  prioridades  nessa  área.  Vamos
implantar  um amplo  programa  educativo,  com abordagens  de  orientação  a
crianças,  jovens e  adultos  de  todas as  idades,  com o objetivo  de  resgatar
valores de respeito e solidariedade no trânsito e de reduzir acidentes.

O  Sistema  de  Transporte  Público  conquistense  constitui  um  dos  principais
pontos  de  defasagem  nessa  área.  Mostram-se  necessárias,  de  modo  a
aperfeiçoar  e  descentralizar  a  distribuição  viária  do  transporte  público  em
Vitória da Conquista, a reforma e a ampliação da Estação Central, assim como
a criação de mais duas Estações de Transbordo, uma no lado oeste e outra no
lado leste da cidade, possibilitando conduções mais céleres e inteligentes no
cotidiano urbano.

É  importante  auditar  as  licitações  do  Sistema  de  Transporte  Público  para
atestar  o  real  cumprimento  dos  termos  contratados,  verificando  e
aperfeiçoando o atendimento e a proximidade em relação às necessidades da
população. 

Além  disso,  deve-se  abrir  espaço  para  a  regulamentação  do  transporte
alternativo  e  complementar,  uma  vez  que  o  monopólio  exercido  pelas
operadoras  dos  ônibus  não  se  mostra  suficiente  para  atender  de  maneira
satisfatória as necessidades de locomoção diária da população. 

A consolidação do Aeroporto de Vitória da Conquista é indispensável para o
transporte aéreo regional, dotando-o de infraestrutura e segurança adequadas
e  com  voos  regulares  das  principais  companhias  aéreas  em  operação  no
Brasil. Esta é, portanto, uma das maiores metas do nosso Plano de Governo.

Principais ações propostas:

1. Realizar  regularmente  palestras,  atividades  lúdicas  e  campanhas
visando à mudança comportamental  e  redução de acidentes em vias
públicas;

2. Incentivar o uso de transporte não motorizado, por meio de ciclovias e
ciclofaixas e de bicicletários próximos aos transportes públicos;

3. Descentralizar a distribuição viária do transporte público, ampliando a
estação  de  transbordo  central  e  criando  mais  duas  estações  de



transbordo  na  cidade,  uma  no  lado  leste  e  outra,  no  lado  oeste  da
cidade;

4. Implantar o programa Domingo é Meia, que permite o pagamento de
meia passagem de ônibus aos domingos para todos os usuários;

5. Aperfeiçoar  o sistema de bilhete único, permitindo a integração entre
dois ônibus num maior intervalo de tempo;

6. Construção de novos abrigos de ônibus em parceria com as empresas
de ônibus;

7. Renovação da frota de ônibus para obtenção de veículos integralmente
adaptados  para  pessoas  com  deficiência  e  com  menor  emissão  de
poluentes;

8. Criação de um aplicativo de transporte público para interação em tempo
real com as informações referentes ao Sistema de Transporte Público,
como localização de pontos e adaptação de ônibus;

9. Criação de um Centro de Controle Operacional (CCO), que permite o
monitoramento em tempo real de todos os ônibus da cidade através do
GPS,  levantando  informações  que  possibilitem  aperfeiçoamento  na
gestão de qualidade do serviço de transporte público;

10.Criação  de  linhas  noturnas  que  circulem  durante  a  madrugada,
possibilitando o funcionamento do transporte público 24 horas por dia e
atendendo aos cidadãos que dependem dos ônibus, como trabalhadores
do setor de serviços e o público que aproveita a vida noturna;

11. Elaborar  um  curso  de  reciclagem  para  rodoviários,  permitindo  que
motoristas  e  cobradores  passem  por  atividades  de  formação,
aumentando a segurança no trânsito e melhorando o atendimento aos
usuários do transporte público;

12.Criação  de  módulo-conforto  para  rodoviários,  local  de  descanso,
interação e alimentação;

13.Criar, ao longo da cidade, mais pontos de recarga dos cartões de acesso
ao transporte público e criar  terminais de autoatendimento para essa
recarga;

14. Implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação de
trânsito, a fim de promover prioritariamente a segurança e a fluidez;

15. Implantar  semáforos  para  pedestres,  faixas  de  pedestres  elevadas  e
gradil  direcionador  de  pedestres,  nos  locais  de  grande  demanda  de
usuários.

9. Assistência Social 

Compromisso com o direito de todos

A Assistência Social como política de proteção configura-se como uma nova
possibilidade para o nosso País. Vitória da Conquista necessita de um trabalho
de excelência  no  que  se  refere  ao  atendimento  a  famílias  em situação  de
vulnerabilidade.



No entanto, a consolidação da assistência social como política pública e direito,
ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. Assim, nossa proposta
de governo é fazer valer o que preconiza essa importante política e garantir
atendimento de qualidade a todas as famílias que dela necessitem.

Frente aos desafios, propomos o desenvolvimento e a implantação de formas
inovadoras  e  criativas  na  sua  implementação,  gestão,  monitoramento,
avaliação e informação.

Principais ações propostas:

1. Investir na implantação de CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social);

2. Construir unidades do CRAS volante no interior do Município;
3. Instituir um CRAS na área central do Município;
4. Instituir um CRAS para atendimento à mulher em situação de violência;
5. Investir no Programa Família Acolhedora;
6. Descentralizar o Cadastro Único para os CRAS;
7. Manter  o  Restaurante  Popular  e  demais  programas  da  assistência

social;
8. Criar  o  programa de formação continuada para  profissionais  da  rede

sócio assistencial do Município (governamental e não-governamental) e
conselheiros  de  políticas  públicas,  por  meio  da  Escola  de  Gestão
Pública.

10. Agricultura 

Apoio e incentivo ao homem do campo

O Poder  Público  Municipal  é  um dos  principais  elementos  de  promoção  e
fomento  desse  fundamental  setor  da  nossa  economia.  Neste  sentido,  a
Secretaria  de  Agricultura  trabalhará  continuamente  para  desenvolver
importantes programas e projetos de apoio ao homem do campo.

Dentre  as  metas  para  os  próximos  quatro  anos,  estão  a  difusão  do
conhecimento  técnico  referente  à  eficiência  tecnológica,  econômica  e
administrativa das cadeias produtivas e a qualidade de produção, bem como o
incentivo ao produtor rural para diversificar atividades em culturas alternativas.

Principais ações propostas:

1. Investir no programa de saúde animal;
2. Garantir o programa de inseminação artificial e transferência de embrião;



3. Implantar o Centro de Comercialização para o produtor rural;
4. Implantar  o  Programa  Estrada  Rural,  destinado  à  permanente

manutenção de estradas rurais, bem como gradativamente pavimentar
estradas do interior em parcerias com os governos Estadual e Federal;

5. Investir no Programa de Saneamento Rural, abrangendo em quatro anos
ao menos 70% das comunidades rurais;

6. Implantar o Centro de Distribuição Social junto ao Ceasa, destinado a
receber de forma centralizada produtos para o banco de alimentos, a
compra direta, o restaurante popular e a merenda escolar;

7. Recuperar  áreas  rurais  degradadas,  nascentes  e  matas  ciliares,  em
parceria com a Secretaria do Meio Ambiente;

8. Fazer o inventário de todas as nascentes existentes no Município, para
posterior recuperação.

11. Gestão Financeira e Administrativa 

Respeito ao cidadão, modernização administrativa e responsabilidade fiscal

Para os próximos quatro anos, além de trabalhar pela austeridade fiscal, vamos
garantir sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos processos e
procedimentos  administrativos  e  financeiros,  com foco  na  modernização  da
gestão, eficiência dos serviços públicos e desburocratização.

Bons resultados na gestão pública passam necessariamente pela capacitação,
aperfeiçoamento e valorização do quadro de servidores. Neste quesito, vamos
avançar por meio da "Escola de Gestão Pública" e da gradativa revisão dos
planos de carreiras.

Principais ações propostas:

1. Implantar o sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos);
2. Modernizar o Arquivo Público Municipal;
3. Movimentar  o  programa  de  renovação  da  frota  municipal  e  dos

equipamentos;
4. Criar  a  Escola  de  Gestão  Pública,  promovendo  a  capacitação  e

aperfeiçoamento continuados dos servidores municipais;
5. Empreender Parcerias Público Privadas (PPP);
6. Garantir  a  revisão  do  Plano  de  Cargos,  Vencimentos  e  Carreira  do

funcionalismo municipal;
7. Implantar  programa  de  atenção,  vigilância  e  promoção  à  saúde  do

servidor;
8. Aperfeiçoar os Serviços da Ouvidoria de forma a agilizar as respostas;
9. Ampliar a capacitação e atuação preventiva da Defesa Civil;



10.Consolidar e ampliar parcerias destinadas à capacitação profissional de
jovens e adultos, especialmente o ensino técnico.

12. Cultura 

Arte, cidadania e responsabilidade social

Vitória da Conquista é uma cidade plural. Sua riqueza cultural se expressa em
várias frentes e exige um trabalho constante para que se lance apoio sobre as
manifestações do seu povo. 

A cada ano, milhões de pessoas são envolvidas em festivais que marcam a
atividade cultural  da cidade,  dentre eles os tradicionais Festival  de Inverno,
Mostra de Cinema e diversas exposições e manifestações de arte.

Nossa administração vai trabalhar pela valorização de todas as formas de arte
que nossa cidade apresenta de forma tão pujante e diversificada.

Principais ações propostas:

1. Organizar eventos cívicos na data que marca o aniversário da cidade;
2. Realizar  oficinas  culturais  e  artísticas  nas  diversas  localidades  da

periferia do município;
3. Lançamento  de Editais  Municipais  de  Cultura,  para  financiar  projetos

culturais de diferentes manifestações;
4. Revitalizar os tradicionais espaços Culturais;
5. Realizar  atividades  de  preservação,  recuperação  e  instalação  de

monumentos históricos;
6. Manter, ampliar e apoiar os festivais de música, dança, teatro e cinema;
7. Incentivar a inclusão digital;
8. Criar o programa Projeto Ônibus Biblioteca;
9. Ampliar projetos e atividades de incentivo à leitura;
10. Implantar e fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, afim de promover

uma atuação articulada com o Ministério da Cultura.
11. Fortalecer e ampliar as atividades do Conselho Municipal  de Cultura,

buscando aproximar a sociedade das construções envolvendo a área
cultural.

13. Habitação 

Moradia digna 

Possuir um local seguro, confortável e digno para viver com sua família é o
sonho de muitos cidadãos que desejam também ter a garantia de que os filhos
terão um teto, um amparo, para seguir suas vidas.



A Prefeitura  de  Vitória  da  Conquista  deverá  realizar  diagnóstico  do  déficit
habitacional da cidade e cadastrar as famílias em busca de novas moradias.
Com  base  na  demanda,  captaremos  recursos  federais  para  implantar
programas habitacionais no Município.

Dois  projetos  absolutamente  exitosos  nessa  área  podem ser  perfeitamente
replicados em Vitória da Conquista, a partir da experiência da gestão de ACM
Neto em Salvador.

O primeiro deles, o Morar Melhor, prevê intervenções em residências precárias,
através da recuperação de edificações nos bairros de maior necessidade de
assistência do poder público.

O  segundo  deles  é  o  Casa  Legal,  que  permite  que  quem  tiver  posse
regularizada poderá  averbar  a  construção de sua casa,  tomar empréstimos
para  melhorias  habitacionais  e  transferir  legalmente  o  lote  por  venda  ou
herança,  com  o  consentimento  da  Prefeitura,  reforçando  o  trabalho  de
regularização fundiária para titulação das famílias carentes.

Principais ações propostas:

1. Implantar o Programa Morar Melhor;
2. Implantar o Programa Casa Legal;
3. Reabrir  inscrições aos interessados no Programa Minha Casa Minha

Vida;
4. Ampliar  as  fiscalizações  aos  empreendimentos  do  Programa  Minha

Casa Minha Vida para garantir maior segurança aos seus beneficiários;
5. Dar cumprimento ao que preceitua o Plano Municipal de Habitação;
6. Buscar parcerias com instituições sem fins lucrativos e clubes de serviço

para ampliar a oferta de moradia às famílias de baixa renda;
7. Fornecer,  com  autorização  da  Câmara  de  Vereadores,  as  escrituras

definitivas  de  todos  os  assentamentos  do  Programa  Municipal  de
Habitação.

14. Segurança 

Compartilhar a responsabilidade na medida dos limites de atuação

Embora a segurança pública seja exercida pelas esferas federais e estaduais,
conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 144, a Prefeitura
pode e deve contribuir dentro de seus limites legais de atuação.

Devemos acompanhar as ocorrências, elaborar estratégias e planos conjuntos
com a Polícia Militar da Bahia e atuar de forma cooperativa.  A Prefeitura não
pode se isentar do cuidado com a Segurança, precisa participar ativamente.



Isso  inclui  o  desenvolvimento  de  programas  de  combate  às  drogas  e  do
resgate de jovens, através de ações articuladas entre os diversos órgãos e
entidades do Município e do Terceiro Setor, sempre olhando para os bairros e
contemplando  iniciativas  de  cultura,  esporte,  lazer,  saúde,  educação  e
emprego.

A  instalação  de  câmeras  de  monitoramento  nos  principais  pontos  de
movimentação e em zonas de perigo permitirá o controle mais efetivo de áreas
com maior incidência de crimes, que oferecem maior risco à população. Essas
câmeras  também  serão  úteis  para  as  ações  de  Defesa  Civil,  que  serão
estruturadas e organizadas, de forma exemplar. 

Principais ações propostas:

1. Garantir e fortalecer o Conseg (Conselho Comunitário de Segurança);
2. Investir  no  convênio  de  cedência  de  servidores  aos  órgãos  de

segurança, liberando os policiais da realização de tarefas burocráticas e
permitindo a eles focar sua atuação nas principais funções de polícia;

3. Ampliar o sistema de vídeo monitoramento (câmeras);
4. Viabilizar  a  implantação  da  Guarda  Municipal  armada,  com  vistas  a

possibilitar  ao  Município  uma  participação  mais  ativa  na  área  de
segurança;

5. Realizar operações em parceria com os demais órgãos de segurança; 

15. Acessibilidade

Incluir  e  respeitar  para  o  desenvolvimento  de  uma  sociedade  justa  e
acolhedora

Cidade  moderna  e  responsável  é  ambiente  que  garante  acessibilidade  e
qualidade de vida das pessoas. Em Vitória da Conquista, esse fator de respeito
e inclusão estará presente nos espaços, no transporte, na comunicação e em
outros serviços.

Investir  na  acessibilidade produz resultados sociais  positivos,  viabilizando o
desenvolvimento inclusivo e sustentável. Mas para modernizar a nossa cidade
a  esse  nível,  é  indispensável  a  mudança  cultural,  de  atitude  e  de  postura
política. O governo municipal  vai  planejar e  destinar  recursos públicos para
garantir a realização dos direitos e da cidadania.

Para  que  todas  as  pessoas  do  nosso  município  possam  viver  de  forma
independente  e  ativa,  sem  que  deficiências  sejam  fatores  de  exclusão,
investiremos  na  implantação  de  medidas  que  assegurem  o  acesso  e  a



igualdade  de  oportunidades.  Para  esse  objetivo,  um  rigoroso  estudo  será
desenvolvido para a identificação de barreiras à acessibilidade e à inclusão.

Principais ações propostas:

1. Aumentar a penalização para as viações que rodarem com o elevador
dos ônibus em más condições e ampliar o rigor na fiscalização.

2. Investir  na padronização das calçadas, com pista tátil  e regulação de
toldos e outras estruturas.

3. Viabilizar a contratação de interprete de Libras para atuar nos órgãos
públicos, humanizando o atendimento a deficientes auditivos.

4. Capacitação  permanente  dos  servidores  públicos  para  melhorar  o
atendimento a pessoas com deficiência.

5. Construir, em todos os órgãos públicos, sanitários acessíveis, inclusive
para receber os funcionários com deficiência.

6. Implantar, em todos os órgãos públicos municipais, espaços de espera
apropriados para usuários de cadeira de rodas.

7. Garantir  a  fiscalização das autoescolas  com relação à  adaptação do
veículos para pessoas com deficiência física.

8. Viabilizar convênio com universidades e faculdades, para disponibilizar
profissionais que promovam e acompanhem atividades físicas para esse
público específico.

9. Disponibilizar, através de convênios, cadeiras de rodas para corridas,
basquete, tênis, e bolas com guizos para deficientes visuais.

10.Garantir  a  formação  em libras  para  treinadores  esportivos,  para  que
atendam os deficientes auditivos.

11. Viabilizar  cursos  através  de  convênios  com   Senai,  Senac  e  outros
órgãos

12.Desenvolver estudo para um projeto de lei que aborde as dificuldades
laborais da pessoa com deficiência, afim de aplicar melhorias no local de
trabalho e incentivo salarial.

13. Implementar  programa  de  Inclusão  nas  escola,  contribuindo  para  o
desenvolvimento social, afetivo e cognitivo do aluno com deficiência e
para sua interação com a escola, a família e a comunidade.

14.Oferecer  tratamento  especial  para  esse  público  em  áreas  como
fonoaudiologia,  psicologia  e  neurologia,  por  meio  de  parcerias  com
profissionais e clínicas e da assinatura de termos de compromisso. 

15.Capacitar pais e pessoas com deficiência a realizar trabalhos manuais e
artesanais,  favorecendo  a  geração  de  renda,  a  construção  da
consciência crítica e o fortalecimento do exercício da cidadania. 

16.Criar um Centro de Convivência em que as pessoas com deficiência,
seus  amigos  e  integrantes  da  comunidade  participam  de  atividades
educativas e ocupacionais,  como oficinas pedagógicas, culturais e de



capacitação para o trabalho, que estimulam a cognição, a afetividade e a
convivência entre todos. 

17.Garantir a realização de cursos profissionalizantes específicos para esse
público. 


