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Apresentação 

A candidatura do Partido Socialista Brasileiro-PSB, representada pelo Médico 

JOÁS MEIRA CARDOSO, candidato a prefeito, e pelo Professor GILDELSON FELICIO 

DE JESUS, candidato a vice prefeito, tem o compromisso de implementar uma 

administração municipal democrática, transparente, criativa, eficiente e responsável. O 

Plano de Governo que apresentamos a seguir, identificado por eixos estruturantes, é 

fruto de dezenas de reuniões com instituições/entidades/sindicatos representativas da 

sociedade civil, de diálogos com técnicos das universidades, especialistas, 

profissionais liberais e de sugestões dos cidadãos conquistenses por meio presencial 

ou por meio do link ouvirconquista.com.br. 

       Coerente com essa dinâmica do diálogo com a população,  o Plano de Governo 

será um conjunto enriquecido e atualizado com as contribuições que serão 

incorporadas no debate eleitoral. O nosso link ouvirconquista.com.br continuará 

aberto para receber sugestões de cada cidadão. Pela nossa prática, estaremos 

incentivando uma permanente participação e controle social sobre as ações públicas e 

que sempre deverá privilegiar os interesses coletivos em detrimento do individual. 

Com uma elevada dimensão ética, essa candidatura defende o Estado de Direito 

e combate frontalmente o patrimonialismo, a corrupção, os privilégios, as injustiças, a 

cultura do tirar vantagem em tudo, o que, em nosso entendimento, prejudica a 

coletividade. Dessa forma, as candidaturas JOÁS/GILDELSON  posicionam-se de 



forma inequívoca, contrária ao aparelhamento partidário da administração pública, que 

tem sido prática recorrente por parte das grandes siglas partidárias na maioria das 

cidades brasileiras, transformando as administrações em balcão de negócios 

particulares. 

Estaremos atentos para garantir o que foi construído de positivo ao longo dos 

últimos anos, mas pretendemos corrigir erros, preencher lacunas e, com muita 

determinação e vontade de trabalhar, fazer a cidade de Vitória da Conquista avançar 

mais nas suas mais diversas atribuições. Além do trabalho, inteligência e criatividade 

do povo conquistense, estaremos buscando as experiências exitosas de outras cidades 

em que o PSB tenha boas referências. 

A gestão pública municipal precisa ser mais profissionalizada, os seus 

servidores devem ser valorizados a partir das suas potencialidades e qualificações,  

racionalizando a aplicação dos recursos para melhoria da qualidade do gasto público, 

direcionando as disponibilidades para investimentos estruturadores, serviços públicos 

de qualidade e modernização do espaço urbano e melhoria dos serviços no espaço 

rural para exercício pleno da cidadania. Este desafio exige capacidade de gestão e 

maior eficiência, fazer mais com menos, em menos tempo. 

Entendemos ser urgente uma ação proativa para redefinir o papel do Vitória da 

Conquista no ciclo de desenvolvimento da Bahia, como núcleo formador do capital 

humano, gerador de conhecimento e prestador de serviços modernos. Propomo-nos a  

atender ao sentimento generalizado de que o Conquista precisa ter um papel de maior 

protagonismo no desenvolvimento regional, seja pelo vigor do seu comércio, seja pela 

diversidade e especialidades de serviços que oferecemos. 

Assim, convidamos todos para refletirmos a necessidade de unidade do cidadão 

conquistense imbuído de valores éticos, comprometidos na construção de uma nova 

cidade em que a gestão seja Democrática e Compartilhada, capaz de garantir a 

participação da população, por diversos canais de comunicação, na proposição, eleição 

de prioridades e controle social da ação do governo; que assegure a transparência na 

divulgação  e acesso às informações; que assuma como prioridade da gestão o foco da 

ação do governo para os segmentos que mais precisam dos instrumentos de proteção 

e emancipação sócio-econômica; que entenda a dimensão  da acessibilidade como 

direito de todos os cidadãos aos serviços, espaços e políticas públicas, realizando uma 



abordagem integral do conceito de direitos humanos, inclusivo e progressista. Enfim, 

que uma gestão seria e comprometida com o desenvolvimento sustentável, 

fundamentalmente, perseguirá a centralidade do governo na melhoria dos serviços de 

Saúde e Educação, as quais promoverão as demais áreas do governo para FAZER 

CONQUISTA AVANÇAR MAIS. 

 GOVERNANÇA E GESTÃO PARA UMA CIDADE DEMOCRÁTICA  

 

GESTÃO  

A dinâmica de uma cidade e o seu crescimento exigem do seu gestor a 

determinação em compor uma equipe de governo séria, competente, criativa e 

conectada com a realidade da sociedade e da era digital. Uma gestão  que deva ser  

conduzida de forma integrada e com capacidade de construção compartilhada com 

servidores e a sociedade, cujo foco principal seja a melhoria da oferta dos serviços à 

comunidade em geral.  

A implantação de um modelo integrado de gestão será o primeiro passo para a 

revisão de processos de trabalho, articulação operacional entre os órgãos da Prefeitura 

e orientação de todos por uma única visão estratégica e gerenciamento de metas e 

prazos. O foco no atendimento ao cidadão será a principal referência para o 

estabelecimento de prazos para prestação dos serviços requeridos, através de acesso 

único por um portal que integrará site, plataformas móveis (smartphone e tablet), 

mensagens e ligações por telefone. Para perseguir esses objetivos, pretendemos: 

 Redefinir a rede de instrumentos de participação dos cidadãos conquistenses 

nas decisões de interesse da cidade, pugnando pela defesa de um modelo 

emancipador e que possibilite a real transferência de poder decisório para o 

cidadão através de consultas públicas, conselhos entre outras ferramentas de 

consulta. Tornando, assim, a participação e a gestão mais horizontal e 

colaborativa nos termos propostos pelos pensadores e especialistas que 

propõem a adoção de práticas da democracia de alta intensidade na condução 

da direção dos governos; 



 Implantar um modelo de monitoramento intensivo da execução das principais 

ações, com definição de metas, responsáveis e prazos, disponibilizando o 

acompanhamento pelo cidadão; 

 Desenvolver intenso programa de racionalização de despesas, combinado com 

a melhoria na arrecadação de recursos próprios do município;  

 Implantar o sistema de gerenciamento matricial de despesas, considerando sua 

tipologia e área de gasto, com estabelecimento de metas de redução para as 

despesas consideradas excessivas ou desnecessárias para os resultados finais; 

 Adotar medidas de política tributária que permitam a ampliação de receitas pelo 

alargamento da base contributiva com adoção de mecanismos de redução da 

carga tributária; 

 Fortalecer a gestão eficiente de recursos e implementar  mecanismos de 

democracia de alta intensidade, por meio de  instrumento de consulta à 

população sobre as prioridades de cada bairro. Nessa consulta realizada, os 

cidadãos de cada região poderão eleger suas prioridades. 

 Dotar os distritos do Município de estrutura administrativa enxuta para 

acompanhar e dirigir os serviços públicos nos distritos e povoados da Zona 

Rural. 

 

REFORMA ADMINSITRATIVA 

  É propósito do nosso Plano de Governo fazer uma Reforma Administrativa com 

austeridade e sem ampliar o número de Secretarias, visando adequar, remanejar, 

suprimir e criar novas funções. Com isso, pretendemos atualizar a necessidade 

administrativa e dar maior eficiência as ações da Prefeitura junto à comunidade. 

Dessa forma, as Secretarias trabalharão integradas ao gabinete do Prefeito com 

definições claras das atribuições específicas e metas. Agregado a esse propósito, 

realizaremos constantemente diagnóstico de cada setor e Secretaria, com a 

participação direta dos servidores, para verificar se suas finalidades estão sendo 

cumpridas e apontar soluções e metas a serem cumpridas. 

 



Consolidando o nosso compromisso em não aumentar o número de Secretarias, 

mas de, antes disso, agrupar, em uma mesma Secretaria, determinadas ações, 

propomos algumas mudanças a serem implementadas: 

 A Ouvidoria poderá ser agregada à Secretaria de  Transparência ou ao Gabinete 

do Prefeito; 

 A Secretaria de Governo, Gabinete Civil e Secretaria Particular do Prefeito 

podem ser afunilados em uma única Secretaria para possibilitar a criação de 

Secretarias específicas; 

 A partir da extinção/e/ou fusão das Secretarias mencionadas anteriormente, 

temos interesse em criar Secretarias específicas para fortalecer determinadas 

políticas públicas, a exemplo da Secretaria de Esportes e Secretaria da 

Mulher; 

 A atual Secretaria de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico deve ser 

transformada em uma secretaria com função estratégica de fortalecer a 

economia, com diálogo permanente entre setores produtivos do comércio, 

serviços e indústria e integrada as demais secretarias do governo; 

 A Coordenação da Juventude será fortalecida com orçamento próprio e ficará 

vinculada ao Gabinete do Prefeito ou uma outra Secretaria  com maior 

identidade com a juventude; 

 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

Compreendendo que o servidor público do município seja a peça mais importante e 

fundamental para o funcionamento dos serviços em uma gestão municipal que se 

propõe à eficiência e à criatividade; e compreendendo que essa categoria deva ser 

respeitada em suas condições de trabalho, são nossos objetivos: 

 Valorizar os servidores públicos municipais, buscando melhorias nas condições  

de trabalho e  mantendo  um constante diálogo para atingir as melhorias 

salariais; 

 Priorizar nas nomeações de Cargos Comissionados e de funções gratificadas, 

servidores de carreira que tenham qualificação técnica e comprovado 

compromisso com o serviço público; 



 Qualificar e requalificar servidores para possibilitar o crescimento profissional  e 

melhor atendimento à população; 

 Implementar avaliações setoriais de desempenho com a participação direta dos 

servidores, visando implementar uma política de meritocracia dentro da 

Prefeitura Municipal; 

 Corrigir eventuais distorções salariais, estabelecendo critérios transparentes e 

de meritocracia, que valorizem o desempenho, compromisso e formação 

profissional do servidor concursado, na definição de benefícios e atribuição de 

FG’s(funções gratificadas) e CET’s(condições especiais de trabalho); 

 Realizar reuniões periódicas com o conjunto de servidores por setor, para avaliar 

o desempenho da gestão, bem como absorver sugestões sobre o “como fazer” 

em cada área da administração; 

 Tratar o servidor público municipal com respeito, profissionalismo e 

impessoalidade, relação que deve reger o serviço público, sem perseguições por 

questões partidárias, filosóficas ou ideológicas, nem tampouco privilégio do 

servidor pelas mesmas razões supramencionadas; 

 Desenvolver programas de promoção da saúde ocupacional, com especial 

atenção para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

 

TRANSPARÊNCIA E COMBATE A CORRUPÇÃO 

 

A lei da transparência no âmbito nacional foi proposta pelo PSB, por meio de 

Projeto de Lei do Senador João Alberto Capiberibe(PSB), as quais entendemos que, 

em qualquer instância de governo, têm que ser fortalecida e acompanhada pelos 

gestores, acrescida das seguintes ações: 

 

 Fortalecer a Secretaria de Transparência, transformando em Secretaria de 

Transparência e Combate a Corrupção; 

 Criar ferramentas, mecanismos e procedimentos que promovam o 

aperfeiçoamento e a integração das ações de incremento da transparência e de 

combate à corrupção e à impunidade, no âmbito da administração pública 

municipal, expurgando qualquer forma de tráfico de influência; 



 

 Estabelecer como meta que qualquer irregularidade ou processos envolvendo 

desvio de conduta, dando o devido direito a defesa e ao contraditório, não 

ultrapasse o período de 6 (seis) meses para uma apuração interna, inclusive 

processos que envolvam fornecedores; 

 Criar Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção, envolvendo 

Ministério Público, OAB, Tribunal de Contas dos Municípios e demais segmentos 

da sociedade civil organizada; 

 Exigir obrigatoriedade para a nomeação de Cargos Comissionados, cidadão 

ficha limpa e cuja declaração de bens seja devidamente publicada no diário 

oficial do município. 

 

 SAÚDE PARA TODOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA 

Saúde 

Um dos grandes e mais importante objetivo de qualquer governo é melhorar e 

ampliar o atendimento da saúde, conforme recomendações da Organização Mundial de 

Saúde-OMS e o que determina a nossa Constituição. É perceptível a necessidade de 

requalificar, com eficiência e dar agilidade no atendimento a população nas diversas 

áreas de saúde, especialmente, o funcionamento dos postos de bairros e zona rural; 

bem como buscar parceria para ampliar o atendimento de saúde da média e alta 

complexidade.  

Para reduzir o prazo de marcação de consultas, além de ampliar a oferta, 

estaremos reestruturando o atual modelo da gestão do sistema municipal de saúde 

pública, incorporando ferramentas e tecnologia para otimizar processos, racionalizar 

custos e viabilizar um atendimento rápido e de qualidade ao cidadão. 

De forma objetiva e responsável, apresentamos novas propostas para  ampliar os 

atuais serviços de saúde e garantir o atendimento a população conquistense. Assim, 

propomos: 

 

 Implementar Unidades de Atendimento de Urgências Clínicas e Pediátricas em 

um terceiro turno, das 18h às 22h, durante um período preparatório e, em 



seguida, transformar essas unidades em atendimento 24 horas em locais 

estratégicos, conforme a densidade populacional e maior distância dos prontos-

socorros hospitalares existentes. Prioritariamente, estas unidades poderão 

funcionar em Centros de Saúde, cujas estruturas físicas tenham capacidade ou 

tenham áreas físicas que permitam a ampliação; 

 

 Fortalecer a atenção básica com ampliação das Equipes de Saúde da Família, 

tanto na zona urbana quanto na zona rural, cuja quantidade será compatível 

com a demanda e orçamento do município. A meta é criar três equipes por ano, 

totalizando doze até o final do mandato. Priorizar também o atendimento 

odontológico nas equipes; 

 

 Dar atenção especial ao atendimento aos pacientes portadores de patologias 

oncológicas (câncer), ampliando as condições para o tratamento cirúrgico, por 

meio do aumento de leitos disponíveis, a curto e a médio prazos. Buscar, junto 

às instâncias estaduais e federais, a transformação do Hospital Crescêncio 

Silveira em uma referência para o tratamento cirúrgico de pacientes com câncer; 

 

 Buscar meios e recursos para a ampliação da realização de cirurgias eletivas no 

município, incluindo parcerias com o governo do estado e municípios 

circunvizinhos para realização de mutirões cirúrgicos; 

 

 Ampliar o atendimento de média complexidade nas diversas especialidades, por 

meio da oferta de um maior número de consultas e exames complementares; 

 

 Promover a melhoria das estruturas físicas das Unidades de Atendimento 

Básico; bem como implantar tecnologia de informática nas Unidades de Saúde 

que não possui, facilitando o atendimento e agendamento de consultas e 

tratamento; 

 

 Investir em treinamentos e aprimoramento dos profissionais de saúde, por meio 

da educação continuada; 

 

 Estimular a prevenção às patologias com a ampliação das Academias da Saúde, 

por meio de equipes multiprofissionais e em parceria com o governo federal; 



 

 

 Ampliar a assistência farmacêutica no município; 

 

 Dar atenção especial ao Hospital Municipal Esaú Matos, dotando-o de maior 

capacidade para ampliar a oferta de serviços à população; 

 

 Dar melhor suporte necessário para que o Laboratório Central Municipal amplie 

o atendimento à comunidade; 

 

 Buscar junto ao governo estadual, federal e emendas parlamentares, recursos 

financeiros para implantação de um Centro de Controle de Zoonoses, 

promovendo o cuidado com animais abandonados e prevenindo doenças que 

tenham os mesmos como hospedeiros. 

 

 

 EDUCAÇÃO PARA A LIBERDADE E PARA A AUTONOMIA 

Em uma cidade como a de Vitória da Conquista, podemos afirmar que o seu 

desenvolvimento cultural é resultado dos esforços de seus habitantes e dos acertos de 

investimento em educação. 

  No campo da educação, cada avanço conseguido foi resultado do esforço 

pessoal e coletivo, de muitas pessoas e gerações. O surgimento de escolas normais 

formadoras de professores tiveram cada uma, a seu tempo, sua marca no 

desenvolvimento da cidade. Diversas gerações de jovens estudantes  tiveram na  

escola  em Conquista a única oportunidade que a vida lhes ofereceu para melhorar o 

conhecimento, e contribuir para o desenvolvimento da cidade e da região. 

Exposto isso, afirmamos que temos que reconhecer a importância que os 

sucessivos governos que passaram pelo poder municipal tiveram para o 

desenvolvimento da educação desde os primórdios da nossa cidade. Por outro lado, o 

mundo passou a evoluir a passos bem mais largos. O desenvolvimento científico e 

tecnológico alcançado nas últimas décadas, aliados ao processo de globalização 



verificados, trouxeram novos desafios para o poder público no campo educacional  e da 

formação de pessoas. 

Os compromissos que um governo precisa assumir com a sua população, assim,  

passam por apresentar de forma clara , em sua proposta, de que forma pretende 

enfrentar  situações  problemas nas áreas de interesse popular. Embora a tarefa 

executiva de gerir a educação seja responsabilidade da municipalidade, não podemos 

prescindir da participação de todos os envolvidos no processo.  

Dessa forma, na condição de gestor da política para a educação, nosso governo 

aceitará a contribuição de setores integrantes da sociedade como, Família, Igreja e 

outros organismos envolvidos direta ou indiretamente com a formação de pessoas. No 

âmbito interno do setor educacional, não abriremos mão de estabelecer novos 

parâmetros de relacionamento entre agentes diretamente envolvidos na atividade 

educativa a exemplo de gestores, pais, alunos e professores e, assim, inauguraremos 

outro modelo de relacionamento entre gestores, estudantes e professores 

principalmente, visto que, apesar de os resultados serem reputados como de um 

governo, ou de uma gestão, sejam eles, positivos ou negativos, são os professores que 

estão na sala de aula no dia a dia que enfrentam os  problemas e buscam as soluções 

que levam ao sucesso ou  à desventura da jornada. 

A sinergia de todos, professores, alunos, gestores e família em nosso governo 

será buscada de forma insistente, em uma relação que pretendemos dialógica, 

compartilhada e efetiva com vistas a superar os empecilhos colocados por uma 

realidade adversa que insiste em nos desafiar. 

Ante essa reflexão, o futuro que queremos para Vitória da Conquista é o de uma 

cidade com capital humano de alta qualidade, com níveis de educação fundamental 

comparáveis com as principais metrópoles do Brasil, com diminuição drástica do 

analfabetismo e a melhoria da qualidade da educação tratada como primazia. Os 

índices de evasão escolar e qualidade do ensino serão tratados com prioridade, para 

que possamos oferecer uma educação mais digna e com a qualidade que a nossa 

gente merece. 

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, desenvolverá ações 

para garantir a todos os estudantes do ensino básico, o acesso à educação de 



qualidade. Além dos investimentos na infraestrutura dos prédios escolares e na 

formação continuada dos profissionais. 

A educação para liberdade e autonomia, concebida dentro de um Plano de 

Governo, precisa, necessariamente, priorizar a melhoria da qualidade do ensino, por 

meio da promoção do conhecimento científico, humanístico, artístico, tecnológico e o 

desenvolvimento de valores éticos. 

De forma democrática e colaborativa, estabeleceremos uma meta para a 

melhoria, a cada ano, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para 

melhorar a qualidade do ensino na rede municipal e atingir as metas estabelecidas, 

propomos ainda: 

 Diagnosticar e alterar, caso seja necessário, a proposta pedagógica adotada 

atualmente, com a participação dos professores e comunidade; reorganizando e 

construindo um novo Projeto Político Pedagógico, de modo que nele sejam 

contempladas as necessidades, especificidades/vocação e decisões das 

escolas/comunidades;  

 Realizar convênios e parcerias com as Universidades para qualificação de 

professores; 

 Implementar o programa Rede Educação Compartilhada, articulando instituições 

de ensino superior e a iniciativa privada em programas de educação sustentável; 

 Buscar parcerias com as Instituições de Ensino Superior, para realizar projetos 

de Extensão nas escolas de rede municipal aos finais de semana, abrindo a 

escola para comunidade e viabilizando a prática profissional para universitários 

em conclusão de curso; 

 Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de 

segurança, cidadania, paz social, meio ambiente, saúde, trânsito, entre outras; 

 Fomentar a criação de grêmios estudantis visando à preparação, formação 

política, ética e conscientização dos alunos; 

 Identificar nas localidades mais distantes e nos ambientes laborativos a 

presença de jovens e adultos que, por um ou outro motivo, evadiram-se da 

escola e convencê-los ao retorno e a continuarem “aprendendo ao longo da 

vida”; 

 Instituir o Fórum Municipal de Educação com participação da sociedade civil 

organizada; 



 Propor discussões transparentes e com empenho para atender as reivindicações 

dos trabalhadores da educação, em relação às melhorias salariais, piso salarial 

e plano de carreira; 

 Implantar as metas do Plano Municipal de Educação (PME), observadas as 

possibilidades orçamentárias, 

 Investir na formação continuada dos profissionais de educação; 

 Qualificar de forma permanente os educadores para atendimento aos alunos 

portadores de necessidades especiais; 

 Ampliar e requalificar a estrutura física das escolas de rede municipal; 

 Garantir o transporte de professores e alunos com segurança e dignidade; 

 Garantir merenda escolar de qualidade com acompanhamento nutricional; 

 Criar atividades e disciplinas que desenvolvam a cultura de paz e da não 

violência; 

  Implementar  circuito interno de câmera para segurança nas escolas; 

 Implementar laboratórios de informática e tecnologias nas escolas para 

acompanhamento da era digital por parte da rede municipal; 

 Implementar a disciplina “Robótica” nas escolas e promover premiações 

solidárias para grupos de alunos que se destaquem em “invenção e criatividade 

social”; 

 Estimular a prática de leitura, criando bibliotecas virtuais e escambo de livros 

entre alunos e entre escolas; 

 Criar o selo municipal de “Empresa Amiga da Escola”, para parcerias 

sustentáveis e de responsabilidade social com a educação; 

 Implementar, de forma gradativa, ensino de música nas escolas; 

 Ampliação do serviço de Psicologia nas escolas da rede municipal; 

 Implementar Praças de Ciências como equipamento educativo e de lazer; 

 Criar as Olimpíadas Municipal de Cultura, Ciências e Matemática, como 

incentivo à prática de estudo em grupo e práticas interdisciplinares inovadoras e 

criativas; 

 Resgatar e fortalecer a prática esportiva nas escolas, ampliando os 

equipamentos esportivos e promovendo campeonatos de integração, a exemplo 

dos “Jogos Estudantis” e torneios diversos; 

 Desenvolver companhas junto à comunidade escolar para práticas e ações 

preventivas de saúde; 



 Ampliar a oferta de vagas nas creches das zonas urbana e rural; 

 

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL  

Implantar e ampliar gradativamente as Escolas de Tempo Integral, em que o Projeto 

Político Pedagógico contemple: 

 Alimentação adequada e saudável; 

 Prática esportiva diversificada e com qualidade; 

 Implementação de práticas artístico-culturais voltadas para o teatro, dança, 

música, literatura, artes plásticas e cinema; 

 Oferecimento de uma grade de disciplinas optativas compatíveis com o interesse 

da realidade local, a exemplo das matérias de Artes Manuais, Educação 

Ambiental, Educação para o Trânsito, Educação Nutricional e alimentação 

alternativa, Noções de Vídeo e Cinema, Informática e Robótica, técnicas 

agrícolas voltadas para agricultura familiar, entre outras. 

 

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL PARA UM 

FUTURO SUSTENTÁVEL 

 

Fortalecer o comércio, a indústria, a agricultura, os pequenos empreendedores e 

os diversos arranjos produtivos, de forma responsável, são fundamentais e 

estratégicos para o desenvolvimento de uma cidade. Assim propomos: 

 

 Definir um indicador de desenvolvimento econômico que possa diagnosticar 

assimetrias no desenvolvimento municipal e ser utilizado como instrumento no 

processo de diagnóstico de condições favoráveis à implantação de 

empreendimentos privados; 

 Instalar um Conselho para o Desenvolvimento Sustentável da cidade que oriente 

de forma sinérgica os setores produtivos e o poder público para a construção de 

pautas comuns. Esse Conselho/Fórum de Desenvolvimento Econômico terá 

capacidade técnica e contará com o envolvimento dos setores produtivos da 

cidade (comércio, indústria, agricultura, construção civil e serviços), 

associações, sindicatos de patrões e de trabalhadores, instituições dedicadas à 



qualificação profissional e empresarial  a fim de pensar e elaborar um Plano de 

Desenvolvimento Econômico para Vitória da Conquista; 

  Propor uma agenda de desenvolvimento econômico para o município com 

prazos de avaliação de resultados e atualização em 4,8 e 16 anos; 

 Promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos pequenos negócios; 

 Reduzir a informalidade, fortalecendo o Microempreendedor individual (MEI); 

  Priorizar as micro e pequenas empresas da região nas compras municipais; 

  Iniciar uma política municipal de acesso à inovação e à tecnologia; 

 Apoiar o associativismo e o cooperativismo; 

 Criar ou melhorar a política tributária para os pequenos negócios, se necessário, 

revisar o Código Tributário; 

 Buscar, junto a instituições de financiamento, alternativas de crédito para os 

micro e pequenos comerciantes, buscando fortalecer as iniciativas existentes 

como o Banco do Povo e Cooperativas diversas; 

  Mapear o setor de mineração em Conquista, identificando o seu potencial para 

formalização e regulamentação sustentável desse vetor da economia; 

 Incentivar as Parcerias Público Privadas (PPPs), em todas as áreas, 

principalmente na econômica e social; 

 Desburocratizar e dar agilidade na emissão de alvará por parte dos setores da 

Prefeitura. Se possível e legal, estudar a possibilidade de emissão de alvará 

provisório (validade de 30 dias), pela internet, para determinados ramos de 

atividade econômica; 

 Estruturar, revitalizar, promover e considerar áreas de interesse estratégico para 

a economia da cidade, para o centro Tradicional e para os novos centros 

comerciais: URBIS VI, Patagônia, Bairro Brasil, URBIS V, Alto Maron, Corredor 

da Olívia Flores, Corredor da Avenida Frei Benjamin; 

 Fazer PPP(Parceria Público Privado) para agilizar a construção do espaço da 

Central de Abastecimento do Comércio Atacadista e Produtores de Vitória da 

Conquista e Região (um novo CEASA), fortalecendo, assim,  o produtor e 

consolidando Vitória da Conquista como mercado fornecedor/distribuidor na rede 

urbana regional da Bahia e Minas Gerais; 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 



 Apoiar e estimular a criação e organização de novas cooperativas de pequenos 

produtores e da agricultura familiar; 

 Realizar convênios com as Universidades e órgãos de assistência técnica para 

orientar e estimular o perfil e a diversidade de culturas de determinada região, 

dada as suas características de clima e solo; 

 Fortalecer o apoio técnico, principalmente aos pequenos agricultores e aprimorar 

os programas já existentes: inseminação artificial, frango caipira, apicultura, 

ervas medicinais e outros. 

 Ampliar a construção de barragens, aguadas e implantação de sistemas 

alternativos de água em localidades que tenham necessidade; 

 Manter as Patrulhas Rurais e buscar recursos para ampliar e renovar 

constantemente e, assim, atender mais e melhor os agricultores; 

 Apoiar as iniciativas das mulheres da área rural: artesanato, panificação e outras 

atividades; 

 Continuar e aprimorar o apoio a agricultura familiar e pequenos produtores na 

busca da diversificação, mantendo-o no campo com suas famílias e obtendo 

mais renda e qualidade de vida; 

 Apoiar tecnicamente a melhoria da qualidade dos produtos hortifrutigranjeiros 

para produção e venda; 

ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS  

            Apesar do efetivo trabalho com estradas rurais desenvolvido pela 

Prefeitura Municipal, o município conta com extensa malha viária rural, onde são 

verificados problemas graves em alguns pequenos trechos das estradas (Pontos 

críticos), especialmente, no período das águas, que acabam por comprometer o 

tráfego. Atentos a tais demandas, propomos: 

 Manter e melhorar permanentemente as estradas, com prioridade para aquelas 

nas quais são realizadas maior tráfego de ônibus e que facilitam a escoamento 

da produção; 



 Realizar obras de adequação dos pontos críticos, solucionando, assim, os 

problemas de grandes extensões de estradas;  

 Promover cursos e palestras, tanto aos operadores e responsáveis pela 

manutenção de estradas rurais, quanto aos produtores rurais, visando à 

adequada manutenção destas estradas; 

 

PROTEÇÃO E MELHORIA AO MEIO AMBIENTE 

 

A politica de Meio Ambiente pensará a cidade de forma integrada, conectando os 

serviços de água, esgoto, lixo, arborização e conforto ambiental em uma só direção. 

 Buscar parcerias com outras esfera de governo uma solução em definitivo para 

o problema do abastecimento de água de Conquista e exigir da EMBASA o fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais que garanta um bom atendimento a 

população no fornecimento de água, com responsabilidade ambiental; 

 Captar recursos e realizar parcerias para ampliar/completar a rede de esgoto 

sanitário e ampliar a construção de canais de drenagem; 

 Propor uma nova ordem de relacionamento entre a prefeitura  e os bairros, com 

o objetivo de solucionar os problemas ambientais comuns tais como água, lixo, 

esgoto e drenagem. 

 Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas áreas mais 

desprovidas, com um programa arrojado e maciço de plantio de arvores; 

 Criar comitê envolvendo os diversos segmentos e instituições para acompanhar 

e fiscalizar as ligações clandestinas de esgotos que poluem o rio verruga e 

promover campanhas mobilizadoras que envolvam a população. 

 Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos fundamentada na 

educação pelo consumo consciente que integre a proteção da saúde individual e 

pública e a qualidade ambiental, com critérios de não geração, redução, 

reutilização e reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de separação e 

coleta seletiva. 



 Promover intervenções efetivas para o escoamento da água de chuva na rede 

de drenagem das ruas de toda cidade, bem como inibir, fiscalizar e evitar a 

entrada de esgoto clandestino na rede de drenagem. 

 Implementar programas de despoluição do Rio Verruga, buscando parceria com 

as empresas privadas, incluindo ciclovia e arborização em suas margens na 

parte que vai da Avenida Bartolomeu de Gusmão até as proximidades da 

Universidade estadual; 

 Fiscalizar e desenvolver campanhas educativas para proteção da nossa fauna e 

flora; 

 Reforma e revitalização de todas as praças da cidade. 

 Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, inclusive 

por meio de campanhas educativas. 

 Estabelecer indicadores de qualidade do ar e implantar sistema de medição e 

divulgação nos principais pontos urbanos de poluição atmosférica. 

 Rever os procedimentos na administração municipal visando eliminar 

desperdícios em todos os setores e dar exemplo de redução de consumo e 

reaproveitamento de materiais. 

PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

 Buscar parcerias para Implantação de Centro de Zoonoses; 

 Criação do Conselho Municipal de Proteção aos Animais, para recepção e 

subsídios para projetos específicos da área, desenvolvidos por entidades do 

setor; 

 Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais 

urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e continuados de 

castração (esterilização cirúrgica) de cães e gatos; 

 Ampliar ações educativas junto a escolas, de modo sistêmico e continuadas; 

 Integrar os órgãos de saúde e assistência social para auxiliar na orientação das 

famílias com animais; 



 Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o 

cumprimento das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que 

atue de forma educativa, preventiva e punitiva; 

 Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata 

tomada de providências em casos de maus tratos; 

 Criar o Selo Amigos dos Animais para estabelecimentos comerciais da área, 

clínicas veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em 

parceria com os objetivos da Prefeitura Municipal. 

 

 CIDADE CRIATIVA PARA A JUVENTUDE, COM FOCO NA 

CULTURA E ESPORTE 

Cultura 

 

A riqueza de nosso acervo cultural e artístico é um dos aspectos que mais 

definem nossa identidade conquistense. Fomos formados por uma teia de significados 

construída nas mais diversas áreas e setores. Somos o resultado dos sons, imagens e 

movimentos da gente do sertão e de todas as nossas ruas, o processo de fusão da arte 

catingueira com o pulsar erudito dos nossos artistas. A beleza plástica de nossa cidade 

se traduz na harmonia de nossa cultura e na pujança do nosso povo. Na simplicidade 

das pessoas e no arcabouço inimaginável que se reflete na fala da nossa gente. 

Queremos uma cidade em que essa identidade cultural seja inscrita na alma de 

nossos moradores, por meio da educação e da ação cotidiana do poder público. 

Queremos uma cidade onde a cultura seja democrática e colaborativa, servindo como 

instrumento de inclusão social e de formação humana, na perspectiva de uma cultura 

de paz e de combate a toda e qualquer forma de intolerância, de fortalecimento do 

sentimento de pertencimento e da identidade do cidadão. 

As diretrizes que embasam as iniciativas referentes à área da cultura no nosso 

Programa de Governo definem politicas culturais que, além da formação e divulgação 

de valores artísticos, promovem a cadeia produtiva desse setor. Tudo isso com base na 

economia criativa para geração de emprego e renda, integrada à educação e ao 

turismo.  



Buscamos uma política cultural estruturante que avance para além de uma 

agenda de bons eventos e manifestações artísticas e garanta também uma boa 

infraestrutura para produção e divulgação da arte local, gestão, parcerias e 

mecanismos de financiamento necessários para garantir o desenvolvimento de uma 

política cultural mais qualificada, que valorize os diversos segmentos artísticos e a 

comunidade em geral. Assim, propomos os seguintes pontos: 

 

 Desenvolver e programar projetos estruturantes ligados às artes e à cultura, com 

ação/formação continuada na rede educacional; 

 Elaborar um Plano Municipal de Cultura com a participação efetiva de artistas e 

da sociedade e com efetivo compromisso de coloca-lo em prática, com metas a 

curto, médio e longo prazo; 

 Requalificar e ampliar espaços culturais voltados para promoção e produção 

cultural, a exemplo do Teatro Carlos Jehovah e auditórios que possam ser 

adequados para esse fim; 

 Reformar e colocar em funcionamento o Cine Madrigal no primeiro ano de 

governo; 

 Reformar o Solar dos Ferraz e construir auditório anexo a esse imóvel, em 

parceria com a Casa da Cultura e/ou por meio de emendas parlamentares e 

recursos próprios; 

 Criar uma Escola Municipal de Teatro e Dança voltada para alunos da rede 

municipal de ensino; 

 Criar o Museu do Som e fortalecer o Conservatório Municipal de Música; 

 Caso o governo do estado não resolva em definitivo a reabertura do Centro de 

Cultura Camillo de Jesus Lima, discutir com a comunidade artística a 

possibilidade de municipalização do referido Centro de Cultura e/ou realizar 

parcerias para devolver esse importante equipamento para a comunidade; 

 Resgatar e homenagear personalidades ilustres que marcaram a história de 

Conquista, a exemplo de Glauber Rocha, José de Sá Nunes, Camillo de Jesus 

Lima, Regis Pacheco, Pedral Sampaio, Jadiel Matos, entre outros, edificando 

“bustos” confeccionados por artistas plásticos de Conquista, a fim de serem 

instalados em equipamentos públicos como preservação da memória da cidade; 

 Ampliar a agenda cultural da cidade, cujo foco seja a valorização do artista 

conquistense; 



 Reorganizar as festividades tradicionais do Natal e São João como oportunidade 

para os empreendedores da cadeia da economia criativa e da cultura, sem 

perder o foco da valorização dos nossos artistas e da nossa identidade cultural; 

 Fortalecer e ampliar os festivais, mostras e concursos culturais realizados pelo 

município, a exemplo da Mostra de Cinema e Festival da Juventude; 

 Realizar, bimestralmente, feiras de artesanato, artes e gastronomia no espaço 

Glauber Rocha. 

  

     TURISMO E NEGÓCIOS 

 

 Projetar as festividades tradicionais do Natal e São João como atração turística, 

visando fortalecer o comércio local, a ampliação das oportunidades de negócios 

para os empreendedores temporários; 

 Fazer parcerias público privadas (PPP) para que a cidade obtenha maiores 

resultados econômicos, culturais e sociais na realização do calendário de 

eventos da iniciativa privada, a exemplo do Festival de Inverno e Exposição 

Agropecuária; 

 Estimular o turismo de negócios viabilizando uma boa logística para sediar 

Cursos, Congressos Científicos, workshop, etc; 

 Valorizar o Calendário de Eventos da Cidade, com um olhar especial para os 

eventos religiosos que são organizados e realizados em Conquista e que 

recebem um grande número de visitantes, a exemplo da Festa da Padroeira, 

Semana da Cultura Evangélica, Semana Espirita, e outros; 

 Produzir um portal com grande atrativo de conteúdos para vender o projeto 

“Conquista cidade do frio”, atraindo turistas para consumirem os nossos 

produtos e colocando a cidade como referência para os turistas interessados em 

conhecer o sertão. Além disso, aparecer como uma das portas de entrada para 

outras regiões do estado; 

 Realizar parcerias para implementação de projetos sustentáveis no Parque da 

Serra do Periperi, onde está instalado o maior Cristo Crucificado da América 

Latina, o “Cristo de Mário Cravo”, revitalizando a área, instalando mirantes, 

criando estrutura segura e envolvendo as comunidades dessas localidades; 



 Revitalizar a área do Poço Escuro, garantindo a sua preservação e integrar a 

Praça da Juventude, para que a comunidade possa conhecer essa bela reserva 

de remanescente de Mata Atlântica, de forma responsável e sustentável; 

 Criar e implementar o “Projeto Caravana do Turismo”, estabelecendo roteiros 

turísticos para consumo interno e externo de áreas com atrativos, a exemplo da 

Serra do Maçal, Poço Escuro, Cristo, Serra do Periperi, a casa que nasceu 

Glauber Rocha; Casa Regis Pacheco, Centro de Artesanato, lojas de biscoitos, 

fazendas de café e restaurantes tradicionais, entre outros; 

 Criar o “Projeto Feira do Biscoito Conquistense”, cujo objetivo é projetar e 

estimular o consumo desse delicioso produto; bem como a organização dos 

empreendedores dessa área;  

 

         ESPORTE E LAZER 

 

 Criar a Secretaria de Esportes; 

 Criar o Projeto “Novos Atletas”, com um fundo específico para apoiar atletas 

com bom rendimento e que participarão de competições representando 

Vitória da Conquista; 

 Reforma e manutenção adequada dos espaços da prática esportiva; 

 Recuperar as praças e construir equipamentos de prática esportiva 

diversificada, a exemplo de rampas de Skate e pequenas áreas para prática 

de Vôlei e Basquete, com recursos próprios e/ou em parcerias com a 

comunidade; 

 Construir alambrados, sanitários e pequenos vestiário nos principais campos 

de Futebol dos bairros de Conquista, fortalecendo essa prática esportiva e 

possibilitando maior infraestrutura e organização dos campeonatos 

interbairros; 

 Buscar recursos para recuperar o estádio “Murilão”, dando uma melhor 

destinação àquele equipamento. Se possível, realizar convênios e parcerias 

para instalação de piso sintético e reforma geral; 

 Implementar o “Projeto Pedalando” na Lagoa das Bateais, disponibilizando 

bicicletas para essa prática esportiva na área; 

 Fortalecer os campeonatos de Futebol das zonas rural e urbana; 



 Garantir a realização de campeonatos das diversas modalidades e a 

realização dos Jogos Estudantis; 

 Apoiar e ampliar o número de “escolinhas” nas diversas modalidades 

esportivas; 

 Valorizar e apoiar outras práticas esportivas para além das modalidades 

coletivas, a exemplo do Skate; 

 Implementar uma “Escolinha de Atletismo” na Lagoa das Bateias e no 

Estádio Lomanto Júnior; 

 A partir da rede municipal de ensino e em parceria com a rede estadual, 

reestruturar as seleções de base das modalidades esportivas de quadra e 

garantir a continuidade do trabalho das nossas seleções; 

 Buscar parcerias para implementação de um projeto criativo, inteligente e 

sustentável, para garantir um amplo espaço da prática esportiva, de lazer e 

entretenimento: o “Nosso Parque”. Os espaços serão interligados por 

ciclovias e roteiros para caminhadas, nas regiões da Olivia Flores, Estádio 

Lomanto Júnior, Horto Florestal, Rio Verruga e Lagoa das Bateias. Contará 

com quiosques, banheiros e estrutura para prática diversificada do esporte e 

lazer; 

 

JUVENTUDE 

 

 Fortalecer a relação do governo e da gestão com a juventude, 

implementando uma política colaborativa por meio do projeto “A 

JUVENTUDE TEM FOME DE QUE?”. Será um instrumento permanente de 

diálogo por meio das redes sociais e fóruns específicos para definição de 

projetos prioritários e sugestões para solução de problemas da cidade. 

 Fortalecer o Festival da Juventude e realizar outros eventos para formação e 

debate da temática de interesse da juventude; 

 Buscar viabilizar as demandas sugeridas pelo Conselho da Juventude e 

absorver nesse Programa de Governo as propostas específicas a serem 

pactuadas pelos diversos segmentos da Juventude Conquistense. 

 

CIDADE DIGITAL E CONECTADA 



 Fortalecer a cidadania digital por meio da efetiva participação da prefeitura nos 

Inforcentros públicos existentes melhorando a velocidade da rede e 

possibilitando serviços elaboração de currículos e cursos de informática; 

 A prefeitura vai operar uma rede pública com investimentos em tecnologias da 

informação e comunicação para transmissão de conteúdos educacionais, 

culturais e informativos, contribuindo para ampliar e fortalecer a cidadania digital; 

 Criar "ruas digitais" (100-800m) com acesso livre a internet nas vias dos bairros 

que apresentem maior carência de conectividade; 

 Buscar mecanismos e legislação específica para disponibilizar a maioria dos 

serviços públicos online via internet; 

 Estimular a formulação colaborativa de políticas públicas com ferramentas 

disponibilizadas online na internet para registro de problemas, demandas e 

construção de comunidades de colaboração em torno de questões de interesse 

público. 

 

 INFRAESTRUTURA URBANA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE 

PARA UMA CIDADE INCLUSIVA E INTELIGENTE 

Planejamento Urbano 

Propomos a construção colaborativa de um projeto para a cidade, norteado pela 

criatividade e com bases sustentáveis. A proposta abarca, no conjunto urbano, 

qualidade de vida para os cidadãos e resgate da identidade municipal (cultura, 

vocações e evolução histórica).  

    A Vitória da Conquista que queremos é uma cidade onde as pessoas possam se 

deslocar com rapidez, segurança, qualidade e conforto, onde a rede de transportes 

seja integrada e eficiente, com prioridade para o transporte coletivo, com espaço e 

respeito aos pedestres e ciclistas. Uma cidade onde o trânsito seja seguro e inteligente 

e que respeite a vida e o meio ambiente. 



   Os compromissos com a implantação de um projeto de desenvolvimento com 

bases sustentáveis para Vitória da Conquista podem ser registrados, de forma 

resumida, nos seguintes termos: 

 Fortalecer o planejamento urbano como instrumento essencial para a gestão da 

cidade, adotando mecanismos de discussão com os diversos segmentos da 

sociedade e de debate permanente com profissionais das áreas de 

planejamento e urbanismo; 

 Considerar, no planejamento e execução, a condição de Vitória da Conquista 

como principal cidade regional, responsável por orientar a articulação com os 

demais municípios da região Sudoeste. Nosso partido buscará, assim, a 

resolução das questões comuns e ativação dos instrumentos de gestão 

intergovernamental, integrando-se com as esferas estadual e federal; 

 Estabelecer parâmetros para o desenvolvimento da cidade, que considerem o 

espaço público, nele compreendendo as calçadas, praças e jardins, mobiliário 

urbano, arborização, iluminação e sinalização; a mobilidade urbana no que 

concerne ao transporte público de qualidade, ciclovias, estacionamentos e 

calçadas. 

 

Diante de tais questões, faz-se necessário viabilizar algumas ações de grande 

importância, tais como: 

 Fortalecer e incentivar a atual tendência do desenvolvimento de centros 

comerciais e de serviços nos bairros e no entorno de feiras livres, consolidando 

novas centralidades urbanas; 

 Revitalizar e realizar manutenção permanente dos centros comerciais e locais 

de convivência, com recursos próprios e com a busca da Parceria Público 

Privado (PPP); 

 Garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência nos centros comerciais, 

feiras livres, praças e em todos os equipamentos públicos; 

 Requalificar e ampliar os serviços públicos nos distritos e povoados da zona 

rural, com ações que atendam aos interesses do pequeno produtor e dos 

membros dessas comunidades. 

 



Plano Diretor Urbano 

 Atualizar o PDDU – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano estabelecendo 

parâmetros para o desenvolvimento da cidade que considerem o espaço 

público, nele compreendendo as calçadas, praças e jardins, mobiliário urbano, 

arborização, iluminação, sinalização a divisão do território municipal bairros, 

distritos, povoados e as áreas zonais no PDDU; 

 Definir novos parâmetros construtivos e de expansão econômica; identificação e 

destinação de áreas para convivência, lazer e proteção ambiental; 

 Revisar e atualizar a legislação referente a ocupação e uso do solo urbano e 

código de posturas; 

MOBILIDADE 

Por esse motivo, garantir a mobilidade e a acessibilidade em todo o espaço 

urbano é um dos principais componentes da Estratégia de Médio Prazo do Programa 

de Governo do Partido Socialista Brasileiro - PSB. Vitória da Conquista busca elevados 

padrões de mobilidade e acessibilidade, com um sistema de transporte público de 

qualidade, que permitirá o acesso rápido e econômico a qualquer ponto da região 

urbana. A integração das redes, o gerenciamento da demanda e a qualidade dos 

serviços de transporte público são os principais caminhos para essa conquista 

estratégica. 

A cidade de Vitória da Conquista enfrenta hoje todos os desafios de 

mobilidade que afligem as grandes e médias cidades brasileiras: crescimento da 

demanda por um transporte coletivo eficiente, confortável e seguro; aumento 

significativo da frota de veículos; saturação da infraestrutura viária e dos modais nos 

horários de pico, além da demanda por calçadas livres, ciclovias e formas menos 

poluentes de deslocamento.  

Outros desafios são: 

 Reduzir o fluxo de veículos na área central, com a criação de vias alternativas;  

 Ampliar a política de priorização de pedestres e ciclistas; 

 Aplicar o crescente de inteligência no monitoramento e na gestão do transporte 

urbano. 

 



Transporte e Mobilidade Urbana 

O transporte de pessoas e a mobilidade urbana devem ter como foco a 

necessidade do cidadão conquistense, sendo priorizado o transporte coletivo. 

Considerando tanto os deslocamentos não motorizados (pedestres e ciclistas), 

como o sistema de transporte público (ônibus e taxi) e a gestão do trânsito. O 

objetivo é reorganizar a cidade a partir de ações integradas nesta área. Entre 

outras ações, entendemos necessário: 

 Requalificar e dar manutenção permanente as avenidas de principais acessos 

da cidade, com prioridade para os corredores de ônibus, a exemplo da 

Bartolomeu de Gusmão, Olivia Flores, Frei Benjamim e Av. Brumado; 

 Promover a continuidade e dar celeridade a implementação do Corredor 

Perimetral, para melhor circulação da cidade; 

 Construir novas ciclovias e ciclofaixas, além de recuperar calçadas, respeitando 

os padrões modernos de acessibilidade; 

 Ampliar a sinalização para pedestres e veículos (sinalização horizontal, vertical e 

semáforos); 

 

UMA CIDADE CADA VEZ MAIS SUSTENTÁVEL 

A sustentabilidade de uma cidade depende diretamente das soluções adotadas 

para a mobilidade das pessoas que nela vivem e circulam. As intervenções com vistas 

a humanizar o trânsito em Vitória da Conquista, garantindo segurança e fluidez à 

circulação de pessoas e bens; as melhorias no sistema de transporte público, com 

ênfase na priorização dos modos coletivos e o investimento na infraestrutura viária para 

garantia de modos não motorizados, facilitando os percursos a pé e em bicicleta, 

orientam estrategicamente as propostas apresentadas neste Programa. 

A estruturação de uma rede de transporte inteligente, eficiente e harmônica, 

capacitada para equilibrar demanda e oferta e garantir rapidez, conforto e segurança, 

como desejam os usuários será, suportada com uma nova qualificação na engenharia 

de tráfego e ações de educação para garantia de uma mobilidade sustentável e de 

incentivo ao uso do transporte público.  



Tudo isso, com a participação e acompanhamento dos usuários e operadores, e 

com a participação da sociedade em seus vários segmentos.  As iniciativas de 

incentivo aos deslocamentos de pedestres e ciclistas reforçam a orientação estratégica 

por uma cidade cada vez mais sustentável, saudável e menos dependente do 

transporte motorizado individual.  

Os principais objetivos perseguidos neste Plano de Governo na área da mobilidade 

são a prioridade à circulação de pedestres e ao transporte coletivo, a requalificação 

urbana e ambiental de diferentes regiões da cidade, a redução do número de acidentes 

de trânsito e a implantação de uma sistemática permanente e participativa de 

planejamento dos sistemas viário, de transporte de trânsito.  

Para alcançar estes objetivos, é necessário: 

 Priorizar a segurança do trânsito sobre as condições de fluidez. Quando forem 

concorrentes, priorizar o transporte coletivo e os deslocamentos a pé em relação 

ao transporte individual; 

 Reduzir gradativamente o tráfego de veículos na Região Central, especialmente 

no centro nervoso da cidade e aproveitar ao máximo a infraestrutura existente, 

reduzindo a necessidade de investimentos adicionais e compatibilizar a 

preservação ambiental, com as necessidades de circulação.  

 

A garantia de uma mobilidade urbana sustentável, envolvendo distintas 

possibilidades, meios e facilidades para o deslocamento de pessoas e cargas na cidade, 

assume papel de fundamental importância nas políticas públicas e nas decisões 

governamentais relacionadas à regulação e ao investimento nos serviços de transporte 

urbano. As exigências de viagens mais rápidas, associadas à demanda por serviços de 

qualidade, constituem hoje, uma unanimidade entre os usuários do transporte coletivo. 

Desta forma, buscar-se-á oferecer, com soluções integradas e inteligentes, um 

sistema de transportes que efetivamente garanta viagens rápidas, seguras e 

confortáveis. Aliada às soluções técnicas mais contemporâneas, à participação das 

comunidades no planejamento e à implantação dos projetos de transporte, importante 

característica de nossa proposta de governo, produzirá soluções mais assertivas e que 

realmente atendam ao direito de ir e vir dos cidadãos de Vitória da Conquista.  



 

CENTRO DE OPERAÇÕES DA CIDADE 

Em face da importância da gestão do trânsito, as propostas colocadas neste 

plano têm caráter estratégico para o desenvolvimento de Vitória da Conquista e devem 

ser articuladas com as metas de melhoria e priorização do transporte público, pré-

requisito indispensável para o alcance das melhores condições de circulação de 

pessoas e bens na área urbana. Além dos investimentos em expansão e adequação da 

infraestrutura viária, o Plano de Governo, no que diz respeito à mobilidade urbana, 

criará um novo padrão de gerenciamento de tráfego, pautado numa engenharia lúcida 

e competente, e que trará já num curto prazo soluções factíveis em várias áreas da 

cidade, melhorando de forma consistente a locomoção das pessoas e 

consequentemente sua qualidade de vida.  

O crescente desafio da gestão eficiente da circulação viária e a comprovação de 

que os investimentos em automação, sistemas inteligentes e controles eletrônicos 

produzem ganhos consideráveis otimizando os processos de tomada de decisão por 

agentes envolvidos com o dia-a-dia da mobilidade urbana, impõem prioridade à 

instalação de um Centro de Controle Operacional, iniciativa a ser implementada como 

parte do projeto de adequação e humanização central, culminando com a criação do 

Centro de Operações da Cidade. 

O Centro de Operações da Cidade terá como função principal, contribuir para a 

fluidez e o bom andamento do tráfego de veículos e pessoas na área urbana, com 

prioridade na área central. O monitoramento será feito através de câmeras de 

segurança que ajudarão na dinamização da fluidez e na conciliação dos conflitos 

gerados na via urbana. Viaturas motorizadas também terão papel importante na 

conciliação desses conflitos, visto que estarão de prontidão sempre que a Central de 

Operações da Cidade os requisitar para a realização da ocorrência pertinente a cada 

caso. A via deverá está sempre desobstruída e por este motivo, as equipes 

motorizadas terão prioridade de fluidez para chegar no menor tempo possível ao local 

do sinistro.  

As parcerias com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério 

Público em todas as suas esferas, Conselho Tutelar e demais instituições legalmente 



estabelecidas, comprometidas com o bem estar da população serão buscadas 

prioritariamente para o bom desenvolvimento da Central de Operações da Cidade, o 

que culminará com um novo modelo de regulação do trânsito. 

Quanto às novas conexões viárias programadas, estas deverão criar alternativas de 

descompressão do atual sistema viário da cidade permitindo consolidar novas rotas, 

indisponíveis hoje pela ausência de continuidade viária de porte adequado, e revitalizar 

áreas urbanas que se encontram sufocadas pelo excesso de tráfego de passagem, a 

exemplo da Praça Barão do Rio Branco e Avenida Lauro de Freitas. 

Ademais, as intervenções sugeridas e selecionadas a seguir, serão feito projetos 

técnicos, à luz da legislação e normas de trânsito constituídas no Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB e em comum acordo com as comunidades interessadas, 

estabelecerão um novo marco no tratamento da questão, ao permitir, ao lado do 

atendimento às demandas adicionais de tráfego, a criação da infraestrutura requerida 

pela política de prioridade à circulação do transporte coletivo e de modos não 

motorizados, tendo como referenciais o respeito às diretrizes da política urbana e aos 

aspectos sociais envolvidos. 

INTERVENÇÕES SELECIONADAS 

 Requalificar o Terminal de ônibus da Avenida Lauro de Freitas; 

 Readequar o cruzamento que compõe as Avenidas Luis Eduardo Magalhães x 

Juracy Magalhães; 

 Readequar o cruzamento que compõe a Avenida João Pessoa x Ruas Odilon 

Correia x Góes Calmon x Avenida Presidente Vargas, culminando com a 

readequação viária de toda a extensão da Avenida João Pessoa; 

 Mudar a caracterização viária do cruzamento que compõe as Avenidas Juracy 

Magalhães x Bartolomeu de Gusmão x Rua Equador; 

 Mudar a caracterização viária do cruzamento que compõe as Praças Marcelino 

Mendes x Barão do Rio Branco x Caixeiro Viajantes; 

 Readequar o cruzamento que compõe a Avenida Crescêncio Silveira x Rua 

Salgado Filho x Rua Cassiano Santos; 

 Melhorar e readequar  trechos enleados da Avenida Crescêncio Silveira; 

 Requalificar o cruzamento da Avenida Jorge Teixeira X Avenida Brasil; 



 Requalificar, nos moldes de um calçadão, a Rua Zulmiro Nunes dando-lhe uma 

nova função urbana e revigorando a via ou inverter o fluxo de veículos; 

 Promover a requalificação com pavimentação ou o recapeamento asfáltico e/ou 

melhorias em sua totalidade ou em parte, nas seguintes vias: Avenida 

Bartolomeu de Gusmão, Av. Olívia Flores, Av. João Pessoa, Rua Paulino 

Santos, Rua Santa Catarina, Avenida Frei Benjamin, Rua Laudionor Brasil, Rua 

Nilton Gonçalves, Rua Siqueira Campos, e outras a serem incluídas a partir de 

análises mais apuradas; 

 Criar o monitoramento permanente do núcleo urbano através do Centro de 

Operações da Cidade. Dotar as principais avenidas de câmeras de 

monitoramento e redutores eletrônicos de velocidade, substituindo aos poucos 

os antigos dispositivos de redução de velocidade (quebra-molas), que serão 

mantidos apenas em pontos críticos;  

 Ampliar e readequar o programa de construção de ciclovias e ciclofaixas, 

priorizando o bom senso e a necessidade de implantação desse dispositivo em 

determinadas vias. As intervenções nas vias serão feitas após análise sistêmica 

e pesquisa junto à população e os usuários de bicicletas; 

 Mudar os dois contornos da Avenida Luis Eduardo Magalhães à altura da ponte 

sobre o Rio Verruga, visto que apresentam possibilidades reais de acidentes por 

conta de suas posições inadequadas no traçado da via; 

 Promover mudança no desenho estrutural do cruzamento das Avenidas Olívia 

Flores com Luis Eduardo Magalhães, substituindo a atual rotatória por semáforo 

de 3 ou 4 fases; 

 Promover uma reestruturação de forma ampliada no que se refere à informação 

viária, incluindo-se neste contexto, a troca ou reposição gradativa de placas de 

sinalização, placas de advertência, placas de orientação, informações 

horizontais (pintadas na via asfaltada), estabelecer para as vias de circulação 

parâmetros de velocidade baseados no Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 

Promover face à necessidade, a inversão do sentido da via, realizar um estudo 

dos atuais “binários” com base numa real engenharia de tráfego e adequá-los de 

acordo à necessidade da maioria das pessoas ou revertê-los por este mesmo 

motivo e realizar o monitoramento permanente de situação das vias, quer seja 

no contexto do seu fluxo, quer seja no cuidado com a sua manutenção.  

 



TRANSPORTE COLETIVO 

 Acompanhar e fiscalizar com rigor o contrato das empresas 

concessionárias do transporte coletivo, inclusive fazer revisão do custo da 

tarifa de ônibus; 

 Garantir a renovação gradativa da frota de ônibus, visando maior conforto 

e segurança para os usuários; 

 Implantar novas linhas diametrais e perimetrais, a partir de estudos de 

novos itinerários necessários à comunidade para maior agilidade nos 

deslocamentos dos passageiros, com uma atenção especial aos 

trabalhadores do comércio e aos estudantes;  

 Recuperar e ampliar o número de abrigo de ônibus e garantindo uma 

iluminação especial nas suas proximidades; 

 Garantir a circulação das linhas diametrais e perimetrais em horários 

durante a madrugada para atender trabalhadores com essa necessidade; 

 

SERVIÇO DE TÁXI 

 Fazer parcerias para garantir maior segurança para a categoria de taxista; 

 Melhorar a sinalizar e modernizar os pontos de táxi; 

 Realizar cursos de qualificação para taxistas 

 Readequar os pontos de táxi de acordo com estudo de viabilidade técnica e de 

novas demanda, deslocando pontos de menor número de usuários para novos 

que apresente essa necessidade. 

 

 UMA CIDADE SEGURA COM RESPEITO AOS DIREITOS 

HUMANOS E O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

O desenvolvimento social da cidade também será uma prioridade do PSB. Nesse sentido o 

governo do PSB propõe: 

 

 Manter, fortalecer e ampliar programas e ações que possibilitem a qualificação e 

capacitação Profissional, atingindo o maior numero de pessoas da zona rural e urbana e 

priorizando a participação dos portadores de deficiências, reservando uma quantidade 



das vagas dos cursos para mesmas que precisam se qualificarem para serem inseridas 

no mercado de trabalho. Também vamos melhorar as políticas de acolhimento 

institucional, a exemplo da casa de acolhimento para adulto, e criação de uma casa de 

acolhimento que atendam as pessoas em situação de rua não somente durante o dia, 

mas que possibilitem a pernoite; 

 Criar a Secretaria de politicas para as mulheres afim de promover a equidade de 

gênero, por meio de ações  que reduzam as desigualdades, fortaleçam a autonomia e o 

exercício da cidadania das mulheres, elevando sua qualidade de vida e enfrentando as 

discriminações e preconceitos;  

 Ampliar e garantir os serviços que atuam na prevenção de situações de risco por meio 

do desenvolvimento de potencialidades  e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários priorizando a população que vive em situação de fragilidade decorrente da 

pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou 

fragilização de vínculos afetivos a exemplo de moradores de rua atendido pelo CREAS 

POP e pelos CRAS, Centro de Referência de Assistência Social os quais terão os seus 

serviços ampliados; 

 Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência social cultura e 
lazer para atendimento especializado aos idosos. 

 

Habitação/regularização fundiária 

Uma moradia adequada não é aquela que apenas oferece guarida contra as variações 

climáticas. Não é apenas um teto e quatro paredes. É muito mais: É aquela com condição de 

salubridade, de segurança e com um tamanho mínimo para que possa ser considerada 

habitável. Deve ser dotada das instalações sanitárias adequadas, atendida pelos serviços 

públicos essenciais, entre os quais água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, coleta de 

lixo, pavimentação e transporte coletivo, e com acesso aos equipamentos sociais e 

comunitários básicos (postos de saúde, praças de lazer, escolas públicas, etc.). 

A importância da moradia digna para aqueles que não possuem um teto, também será 

preocupação do governo do PSB. Assim apresentamos as seguintes propostas:  

      Possibilitar intensificar o ritmo de construção de novas unidades habitacionais; 

 Tratamento prioritário para as áreas de risco ou em condições insalubres; 

 Requalificação dos espaços urbanos visando a superação do déficit habitacional e das 

desigualdades decorrentes da exclusão fundiária; 

 A ampliação da oferta para diminuir o déficit habitacional;  



 Criação de um amplo e verdadeiro programa de regularização fundiária; 

 Devolver ao cidadão os espaços de convivência, cultura e lazer, cuidando da limpeza e 

oferecendo segurança às pessoas que frequentam o ambiente; 

 Acompanhar e assistir as famílias contempladas nos programas habitacionais do 

governo federal, garantindo maior acompanhamento técnico social, promovendo 

oficinas de desenvolvimento que possibilitem a vivencia em harmonia e oferecendo 

cursos de capacitação profissional em diversas áreas afim de possibilitar que pessoas 

desempregadas possam ser reinseridas no mercado de trabalho. 

 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso 

regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 

de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis. 

A saída do Brasil do Mapa Mundial da Fome é uma conquista histórica, consequência direta 

dos esforços do governo e da sociedade civil para a realização progressiva do Direito Humano 

à Alimentação Adequada (DHAA). Tais esforços foram materializados por meio de um conjunto 

de políticas públicas geridas de maneira participativa e teve a contribuição do PSB. 

Apesar destes avanços, a insegurança alimentar e nutricional, nas suas formas grave, 

moderada e leve, persiste no Brasil, e na Cidade de Vitória da Conquista não é diferente 

especialmente entre grupos populacionais específicos, tais como a população negra e os 

povos e comunidades tradicionais, especialmente as comunidades quilombolas, bem como as 

populações mais vulneráveis que moram nas periferias da nossa cidade. Assim, o governo do 

PSB dará prioridade: 

 Garantir assistência técnica aos pequenos produtores adotando técnicas que 

favoreçam a produção de alimentos orgânicos e aumento da diversidade de 

produtos agrícolas; 

 Ampliação do numero de hortas comunitárias e fortalecimento e restruturação 

das que já existem possibilitando aumentar a oferta de alimentos de elevado 

poder nutritivo e melhorar as condições de vida de grupos sociais em situação 

de insegurança alimentar; 

 Criação de feira especifica para produtores de hortas comunitárias nos bairros; 



 Oferecimento de cursos de culinárias e técnica agrícolas para os produtores de 

Hortas comunitárias; 

 Ampliação do numero de refeições servidas no Restaurante Popular; 

 

     SEGURANÇA PÚBLICA 

      Redução da violência e garantia de maior segurança à população 

 Estudar a viabilidade de implantação da Guarda Municipal em relação ao 

custeio, mantido o seu papel e limite legal; 

 Criação do Comitê integrado de Segurança vinculado diretamente ao gabinete do 

prefeito. O prefeito assumindo a correta responsabilidade que lhe cabe na segurança 

pública e responsabilizando as áreas envolvidas com o tema como as secretarias da 

Defesa Social, Saúde, Educação, e Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer; 

 Criação de núcleos de proteção ao cidadão (núcleos locais) nos bairros com 

representação da PM, Comunidade e Prefeituras para sensibilização e promoção de 

atividades que amplie a harmonia e tranquilidade entre moradores e a paz social, 

utilizando a experiência da Policia Comunitária e similares; 

 Elaborar planos locais de segurança pública em todos os bairros de Vitória da 

Conquista com a participação da sociedade; implementando projetos como "Vizinho 

Solidário"; onde um conjunto de ações da Prefeitura em parceria com a população 

trabalhará na prevenção da criminalidade; 

 Criar o sistema municipal de vídeo monitoramento, integrando sistemas já existentes 

públicos e privados, e ampliando para as áreas definidas em comum acordo com os 

conselhos de segurança comunitários priorizando os pontos de maior insegurança nos 

bairros; 

 Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos que inibam a 

criminalidade; 

 Rede de educação e proteção constante às crianças e jovens. Combatendo a violência 

e as drogas, sem crianças e jovens desprotegidos na rua. Será realizadas parcerias 

para implantado o programa Portal do Futuro, uma rede de educação integral formada 

por escolas integrais, contra turnos e centros integrados de educação, cultura, esporte, 

ciência e profissionalização. 

 Manutenção e fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança Pública, criando  

Conselhos comunitários em todos os bairros. Participação efetiva da população.  

 Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de segurança envolvendo 

crianças e adolescentes. 

DROGAS 



Prevenção e Tratamento 

 Criar Comitê integrado antidrogas intersetorial vinculado à saúde; 

 Criar programa integrado de atendimento aos dependentes e família, que envolva 

atenção na área da saúde, educação, formação profissional e assistência jurídica; 

 Campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares, estaduais e federais 

de ensino básico, nas igrejas, clubes de serviços, objetivando a prevenção ao uso de 

drogas; 

 Capacitação de profissionais da saúde para o atendimento adequado aos usuários e 

dependentes de drogas licitas e ilícitas. 

 

Vitória da Conquista, Bahia, 15 de agosto de 2016. 

Joás Meira Cardoso – Candidato a Prefeito (PSB) 

Gildelson Felicio de Jesus – Candidato a Vice Prefeito (PSB) 


