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1 - Considerações Gerais

1.1

– Dados Gerais

A Cidade teve início na construção do ramal de acesso (hoje BR-367), da
cidade de Porto Seguro, à Picada de Locação da BA-2, depois BR-5 e atual BR-101,
que fez com que os garimpeiros (como eram chamados os profissionais que
construíam estradas usando pás, picaretas e galeotas) construíssem choupanas para
abrigarem-se, esperando pela chegada das empreiteiras que iriam dar continuidade à
construção da estrada principal, naquele momento interrompida. Conhecido
inicialmente como KM 64, que era a distância de Porto Seguro ao entroncamento da
futura BA-2, foi também chamado de Nova Floresta e Ibiapina. O vilarejo cresceu
bastante, chegando a ser conhecido, já com o topônimo de Eunápolis, como o "Maior
Povoado do Mundo". O nome da cidade é uma homenagem ao engenheiro Eunápio
Peltier de Queiróz, secretário estadual de Viação e Obras Públicas da época (1954),
responsável pela aquisição de 100 hectares de terras compradas a Ivan de Almeida
Moura, doando-as para a formação do povoado cujo perímetro situava-se sobre os
municípios de Porto Seguro (20%) e Santa Cruz Cabrália (80%). Seu território foi
criado nas mesmas proporções quando da sua emancipação, por força da Lei
Estadual de 12 de maio de 1988. A sede ganhou status de cidade, através da lei que
criou o município.
A criatividade de sua gente e a vontade de ver sua terra crescer
transformaram a frase num slogan que todos passaram a pronunciar com orgulho. O
povoado era notícia em revistas, jornais e TVs do estado e até do país, como o
povoado que mais crescia, bem como por sua violência e as invasões de terra. Tudo
era grande, inclusive, a estimativa da população que alguns calculavam entre 150 e
200 mil, mas que na verdade não passava de 50 a 60 mil habitantes. Mesmo assim,
era maior que a soma da população dos dois municípios aos quais pertencia. Sua
importância econômica era tão grande na microrregião, que alguns prefeitos das
cidades circunvizinhas moravam em Eunápolis, onde havia uma 2ª prefeitura, a de
Santa Cruz Cabrália, além da de Porto Seguro.
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Eunápolis é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população, conforme
estimativas do IBGE de 2019, era de 113 380 habitantes, sendo então a 16ª cidade
mais populosa do estado.
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1.2 – Introdução

Nos últimos anos Eunápolis tem enfrentado uma profunda crise de falta de
esperança em função da desastrosa gestão municipal, a ponto de estar sendo alvo de
investigações federais e estaduais, a exemplo das operações Fraterno e Gênesis, que
registraram prejuízos aos cofres públicos. O desvio escabroso destruiu a gestão do
município e levou à falência dos serviços públicos e à consequente perda de confiança
da população nos administradores do município. O município se tornou incapaz de
resolver os problemas básicos de saúde, da educação, da infraestrutura, da área
social e da falta de estímulos à economia.
Recentemente a crise da Covid-19 mostrou a face cruel desta situação, ao
registrar o despreparo e descaso com as Unidades de Saúde que se encontram
praticamente sucateadas.
A presente proposta é o compromisso da candidata Cordélia Torres para
elaboração do Plano Estratégico de Governo, com vistas a reverter este estado
caótico, com o estabelecimento de metas e implementações de ações com o
objetivo de implantar uma gestão baseada em valores humanos, modernização
administrativa, garantindo a harmonia de uma gestão sustentável e humanizada.
A proposta de governo aqui delineada representa um modelo de gestão de
alto desempenho, com participação cidadã, onde as diretrizes, as metas e os
projetos que a compõem, serão norteados pelos critérios a seguir:
 Diagnóstico: analisar os avanços observados na cidade e os principais desafios a
serem enfrentados nos próximos anos para a área em tela.
 Diretrizes: apresentar o desdobramento dos objetivos centrais do governo para a
área em questão.
 Metas: detalhar os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área, alinhados
às diretrizes.
 Projetos: sistematizar as ações necessárias em projetos que, em conjunto,
permitirão atingir as metas.
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1.3

- Estrutura Administrativa

Estabelecer uma estrutura administrativa é importante para que as ações
propostas possam ser executadas com rapidez e eficiência.

1.4

Conclusão

Resgatar a confiança e a esperança do povo de Eunápolis não será tarefa
fácil. A última administração do município foi caótica, atentando contra a
Administração Pública de diversas formas, seja praticando atos que causaram
prejuízo ao erário público, ou atos contra os princípios da Administração Pública
(ambos previstos na Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429/92). Essa situação,
quando repetida sistematicamente, deixa qualquer população em crise de desalento,
sem perspectivas, com sentimento de desamparo social, econômico e com profunda
desesperança.

A proposta de Cordélia Torres apresenta um conjunto de metas a seguir
elencado. As metas serão os pilares do plano estratégico a ser implantado no
decorrer do seu governo.

Este conjunto de proposituras de ações governamentais fundamenta-se
na combinação de um abrangente diagnóstico da realidade do município de Eunápolis
com uma visão estratégica e funcional, que contempla ações estruturantes para sair
da estagnação econômica e social do município e a criação de um futuro pujante
com a correção das distorções, tais como:
 Estado de calamidade da saúde
 Estado de descaso com a educação
 Deficiência de infraestrutura, notadamente nas áreas de saneamento,
transporte urbano, abandono de praças e vias públicas, iluminação pública, e
instituição do Corpo de Bombeiros Civil;
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 Falta de fomento à agricultura e ao agronegócio
 A perda do dinamismo da economia.
 Persistência da pobreza, da insegurança e das desigualdades sociais

Para enfrentar a situação caótica em que se encontra o município, as ações
governamentais serão calcadas no princípio da integração de todos os setores da
administração, visando a redução dos custos administrativos, encadeamento de
providências com a redução de gastos de tempo e recursos causados pela
desnecessária superposição de atividades e/ou paralizações em função da falta de
articulação entre os vários setores da administração.

Eunápolis vai recuperar seu lugar no cenário regional como principal polo,
através da implantação de um novo modelo de gestão de serviços públicos que se
sustentará nos seguintes pilares:


Planejamento e implantação de modernização administrativa abrangente.
Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, envolvendo todas as
secretarias e unidades, integrando toda a administração. Desenvolvimento da
Gestão Pública com ampla transparência, implementando modernização
digital, eficiência e capacitação sistemática dos servidores públicos.



Saúde - reestruturação profunda do sistema, visando tornar Eunápolis
referência regional;



Educação - reestruturação do sistema, oferecendo educação de qualidade
para todos. Promover gestão e articulação em todos os níveis, com a finalidade
de tornar Eunápolis em polo de educação regional



Infraestrutura – ações específicas na mobilidade e acessibilidade.
Esgotamento sanitário, drenagem pluvial e diversificação da matriz energética
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Desenvolvimento Econômico e Social voltado para a geração de trabalho e
renda sustentável para as classes menos favorecidas, em consonância com a
preservação do meio ambiente. No plano econômico, desenvolver projetos de
desenvolvimento sustentável, dentro da vocação do município, visando a
geração de trabalho e renda;



2

Humanização da Gestão Pública em todos os setores da administração
– Proposições e Compromissos

2.1 – Administração

O objetivo principal nestas áreas da gestão municipal é a ampla
reestruturação dela. Para tal, apontamos, abaixo, as ações fundamentais para
minimizar os problemas atuais.
 Combate a corrupção, efetivando ações que visem a transparência da execução
orçamentária, que possam permitir acesso e ampla fiscalização dos diversos
setores pela sociedade do município. Coibir todos os atos lesivos e ofensivos à
Administração Pública.
 Plano Geral de Inovação, através da elaboração e implantação do Plano Diretor
da Tecnologia da Informação – PDTI, consistindo em gestão de dados, integração
dos serviços públicos, sistema de informações, e-gov e consolidação estratégica.
O Plano será desenvolvido, a partir da elaboração de projetos junto aos diversos
setores do serviço público, criando o armazenamento dos dados de forma segura
em Data Center, e disponibilizando a informação a todos os setores da
administração

pública,

qualidade

e

segurança.

Além

da

modernização

administrativa, o Plano Diretor prevê transformar Eunápolis em Cidade Digital,
compondo iniciativas que busquem melhorar o acesso à internet, implantando rede
gratuita em praças e locais públicos, denominado Acesso Digital Eunápolis,
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possibilitando um crescimento educacional e sociocultural do município, mitigando
o analfabetismo digital. Por outro lado, o processo de transformação digital de
Eunápolis permitirá à Prefeitura implantar, posteriormente, uma gestão digital em
tempo real do trânsito, transporte, segurança, estacionamentos, iluminação,
limpeza e manutenção urbana.
 Diagnóstico e revisão do sistema de Planos de Carreira de todos os servidores
públicos do município, promovendo a progressão salarial, com seleção e avaliação
por mérito, visando a manutenção da qualidade do serviço e a atração de talentos
(instituição do programa de avaliação através de Lei Municipal). Promover
educação continuada no serviço público em todas as áreas da Administração
Municipal
 Transparência integral de todas as ações de governo com ampla divulgação por
meio digital via internet aberta, sem necessidade de senha, em tempo real e
sistema de registros públicos de irregularidades (Portal da Transparência – Site
oficial da Prefeitura).
 Reorganização do sistema de compras governamentais, priorizando, sempre que
possível, os fornecedores locais, com base no estatuto da Pequena e Micro
Empresa, na Lei Geral dos MEI, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Municipal, e na Lei de Licitação.

Quanto à Guarda Municipal, faremos as seguintes ações de melhoria:

1. Reorganização e reaparelhamento da Guarda Municipal.
2. Elaborar planejamento para introduzir programa de treinamento contínuo,
com finalidade de humanizar as abordagens e aumentar a eficiência de
ação da Guarda.
3. Criar a Ouvidoria e Corregedoria forte e dar independência a Guarda
Municipal.
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4. Criar uma Central de Monitoramento dentro do município, com câmeras nas
entradas da cidade, no centro e nos bairros.
5. Aumentar o seu efetivo abrindo espaço para a Guarda Feminina.
6. Elaborar a viabilização para abertura de concursos para o aumento do
efetivo existente.
7. Instalar sede própria.
 Criar o quadro de metas de economia e contenção de despesas para todas
as secretarias do município, exigindo que todos os gastos sejam amplamente
divulgados pelos secretários do governo, para que os munícipes saibam como e
onde o dinheiro público está sendo aplicado;
 Firmar convênios para contratação de estagiários e menor aprendiz,
oportunizando ao jovem trabalho na sua área de estudo, ajudando na renda do
estudante;
 Administração será sempre aberta à participação popular através dos Conselhos
Municipais e da Ouvidoria Municipal;
 Implantar Sistema de Atendimento ao Cidadão via internet, para receber
solicitações dos munícipes, estabelecendo prazo para resolução da demanda;
 Implantar Subprefeituras Regionais.

2.2 - Finanças

Observar e cumprir os valores e metas estabelecidos, implementando um
regime fiscal austero, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, equilibrando
receitas e despesas com rigor e seriedade, para que o município possa executar os
planos e projetos aqui elencados, independente de outros entes federados, em áreas
de extrema carência como a social. Cumprindo rigorosamente os princípios da
administração pública determinados pela Constituição Federal, agindo sempre dentro
dos princípios da LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE
E EFICIÊNCIA.
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2.3 – Saúde

A melhoria nos serviços públicos de saúde irá passar obrigatoriamente pela
humanização do atendimento, desde a recepção dos pacientes nas diversas unidades
existentes até o atendimento médico. O serviço terá que ser aperfeiçoado, o quadro
funcional valorizado e treinado, para que seja realizado com zelo e respeito aos
cidadãos que demandarem.
Focar na qualificação e melhora dos modelos de atenção à saúde básica, e
atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde. Realização de
programas especiais para TODOS OS CIDADÃOS, sem distinção de idade e gênero,
com atendimento acolhedor e integral, observando os objetivos de desenvolvimento
na saúde.
Dessa forma, o grande objetivo da gestão é estabelecer a sustentabilidade de
ações eficientes e efetivas, focando na gestão de qualidade que garanta uma Saúde
Pública que atenda com humanidade e respeito às necessidades da população.
Todos os recursos para a saúde disponíveis serão alocados criteriosamente
e dentro de um planejamento, que transforme o estado atual do sistema de saúde de
Eunápolis em um sistema que seja referência no estado.
As metas básicas da gestão do governo de Cordelia Torres serão
desenvolvidas a partir dos seguintes objetivos específicos:
 Fortalecer e expandir os serviços de saúde pública, para dar mais
acessibilidade aos usuários, com foco na qualidade, humanização e
excelência da promoção, prevenção, atenção e recuperação das pessoas.
Valorização dos profissionais de saúde, da construção, reforma e/ou ampliação
da infraestrutura e fazer uso da tecnologia da informação avançada, além da
gestão compartilhada entre os entes federados;
 Implantar a Unidade Móvel de Saúde;
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 Fortalecer a gestão do sistema de saúde, de forma consequente e
profissional, utilizando-se de indicadores e tecnologia da informação para
tomada de decisões estratégicas em saúde;
 Assegurar a distribuição de remédios de uso contínuo à população;
 Restabelecer as Cirurgias Reparadoras, observando as normas do SUS –
Sistema Único de Saúde;
 Facilitar o acesso da população à atenção primária da saúde com qualidade e
humanização,

com

profissionais

de

saúde

qualificados

e

exames

complementares laboratoriais básicos. Além de equipamentos médicohospitalares essenciais, com pontos de recolhimento de exames;
 Ampliar o programa de saúde da família, aumentar as equipes e qualificação
dos seus profissionais; construir novas USF (Unidades de Saúde da Família),
inclusive, com a incorporação do Programa de Atendimento ao Idoso;
 Garantir o atendimento necessário para usuários de Urgência e Emergência, o
abastecimento de medicamentos essenciais, e o pleno funcionamento do
centro cirúrgico do Hospital Regional de Eunápolis;
 Garantir a funcionalidade do CEO (Centro de referência em Odontologia),
reestruturando e elaborando projetos com o objetivo de construir novas
unidades;
 Fortalecer a atenção à saúde da população, com a garantia da oferta de
serviços ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, atenção aos
deficientes físicos, dependentes químicos, por meio da estratégia de
fortalecimento saúde, onde proporcionará ao usuário uma estabilidade de
atendimento e tratamento;
 Estudar a viabilidade de novas Unidades do CAPS Álcool e Drogas, com
equipes multidisciplinares para dar apoio aos programas nacionais de combate
ao uso do crack e outras drogas e recuperação dos dependentes químicos;
 Viabilidade à construção do Hospital da Mulher com UTIs Neonatal,
atendimento pré-natal e pós-parto, como projeto de instalação anexo do
Hospital Regional de Eunápolis, para atenção integral à saúde da mulher e
da criança;
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 Melhorar as condições funcionais previstas em lei das pessoas com
deficiência, portadores de necessidade especiais, incentivando e apoiando
o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência;
 Implantar o Programa Caravana Itinerante da Saúde que percorrerá
mensalmente os principais bairros, distritos e zona rural para atendimento,
promovendo a prevenção médica da população mais carente (consultas,
exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos e marcação de
exames);
 Reestruturação física do Hospital Regional de Eunápolis, adequando para o
atendimento da demanda existente, implementando as melhorias necessárias
tornando mais humanizado o atendimento, qualificando os servidores e
contratando médicos e enfermeiros para atenderem a demanda do município.
Reestruturar as UTIs existentes e instalar novas, a fim de assegurar o
funcionamento adequado no atendimento;
 Reestruturação física e funcional de todas as unidades de saúde do município;
 Projeto de viabilidade e implantação de uma Unidade de Tratamento do
Câncer;
 Implantar o Programa de Saúde do Trabalhador com atendimento ampliado
em turnos diferenciados;
 Criação do Programa de Controle da Obesidade com equipe multidisciplinar,
para todas as faixas etárias (esta ação será desenvolvida pela Secretaria
Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer);
 Restabelecer o serviço de Litotripsia;
 Criar e implantar um programa de marcação eletrônica de consultas e exames
na rede municipal de atendimento à saúde, dando fim às filas e aprimorando
os serviços prestados à comunidade. O objetivo é humanizar o atendimento
e integração entre as unidades de saúde, com o armazenamento do histórico
de atendimento dos pacientes num banco de dados central (Conforme Plano
de TI);
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 Agir na prevenção e combate de epidemias através da reestruturação da
Vigilância Sanitária, a partir da constatação das necessidades levantadas, e
realizar ações preditivas, preventivas e curativas, reestruturando o sistema de
agentes de saúde e endemias;


Adquirir UTI Móvel (veículo com suporte de vida avançada, equipamentos
necessários para o translado de pacientes e primeiros socorros);

 No centro de Zoonoses, desenvolver políticas públicas voltadas ao
atendimento de enfermidades de animais, controle de reprodução;
 Levar o atendimento da saúde até a área rural do Município;
 Intensificar ações de combate aos mosquitos vetores de doenças diversas, de
acordo com o plano de contingência municipal
2.4 – Educação, Cultura, Esporte e Lazer

2.4.1 - Apresentação

O presente projeto visa definir metas e ações na área da educação para o pleito
de 2021- 2024 do município de Eunápolis no Extremo Sul da Bahia. Município que
possui uma área de 1.179 km² e com uma população de 113 380 habitantes, segundo
dados do IBGE de 2019, distribuídos em área urbana e rural.
Desta forma, não se encontra neste documento apenas uma compilação de
atividades dissociadas, mas sobretudo ações integradas, visando formar no município
um sistema de promoção de qualidade de vida, a partir do desenvolvimento de
políticas públicas nas áreas da educação formal e não formal. Ficando assim
evidente que estas ações em seu conjunto não se restringem unicamente ao ambiente
escolar, mas através do desenvolvimento de um sistema integrado com outras
secretarias municipais, empresas, ONG´S e, sobretudo, da sociedade civil, buscando
formar um sistema de melhorias sociais partindo de atividades socioeducativas
voltadas essencialmente para criar sistemas integrados de promoção humana.
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Estas mesmas ações partem de uma concepção humanística que considera o
indivíduo como um todo e não apenas em seu aspecto cognitivo, não permitindo, pois,
a dissociação de ações educativas de outras de caráter social e cultural.
Evidentemente estas ações precisam se configurar não apenas como um
projeto partidário, mas como uma proposta maior para toda a sociedade eunapolitana
e esta deve contar com a participação de educadores e outros agentes sociais,
passando assim, obrigatoriamente, pelo fomento de toda espécie de atividades
artísticas e culturais.
Essas políticas devem contar, em um segundo momento, com o pleno
engajamento dos mais variados segmentos sociais, devendo elas serem norteadas
por diretrizes do Ministério da Educação e Cultura.
Tais objetivos expressam os avanços possíveis e necessários para que se
configure uma melhoria qualitativa na configuração das práticas e políticas voltadas
para a educação então vigente e/ou apresentadas.

2.4.2 - Justificativa

As condições de vulnerabilidade econômica em que vive parte significativa dos
brasileiros não resultam especificamente da escassez de recursos do estado. Somos
considerados um país de renda média, com alguns indicadores econômicos
razoáveis. Entretanto, o Brasil é um dos campeões em concentração de renda e,
lamentavelmente, vem ampliando as injustiças sociais. O maior desafio político e
econômico para o país é o desenvolvimento com distribuição de riqueza, condição
para a efetivação dos direitos humanos básicos e na sua integralidade.
Apesar do cenário de restrição econômica, que inviabiliza a concretização das
iniciativas governamentais, reconhece-se que nos últimos anos o Governo Federal
adotou medidas no sentido de iniciar um longo caminho para a superação das
históricas desigualdades étnico-raciais, sociais e territoriais, que estruturam a
sociedade brasileira e violam direitos, inclusive os educativos, de milhares de
cidadãos. Evidentemente, estas iniciativas não se fazem automaticamente, assim, o
novo cenário exige trabalho, gestão democrática e articulação permanente entre
15
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diferentes atores – governo, iniciativa privada e sociedade organizada – para
responder ao desafio de crescer buscando sustentabilidade e harmonia.
Sabe-se que na atualidade, num mundo marcado cada vez mais pelas
tecnologias computacionais e informacionais, um dos veículos de democratização da
riqueza produzida por um país é a educação. Desta forma, os processos educacionais
configuram-se não somente como veículo de acesso a essa riqueza e
consequentemente de diminuição das desigualdades sociais, mas configura-se,
sobretudo, como vetor principal de produção e espalhamento desses recursos. Daí o
entendimento

que

um

precário

sistema

escolar

não

dificulta

apenas

o

desenvolvimento socioeconômico de um país ou região, mas dificulta também o
equitativo acesso e distribuição de renda entre as camadas sociais.
As questões educacionais como prioridade, se fazem na realidade brasileira
desde os anos 90 do século XX. Quer pelo estado crítico do setor escolar,
particularmente a escola pública, quer pelos discursos e propostas governamentais
ou de representantes da sociedade civil, de diferentes correntes político-ideológicas
defendendo os processos de aprendizagem como instrumentos do exercício da
cidadania.
Apresar dos avanços, se consideradas as grandes mobilizações, não só de
descrenças se nutriu sociedade brasileira neste período. Houve esperanças
constituídas através da vivência de práticas coletivas e solidárias. São experiências
educativas, questionadoras do status quo vigente, preocupadas não apenas com a
aquisição de bens materiais, mas também com a qualidade de vida que ainda estamos
construindo com o projeto para o futuro que estamos gestando no presente.
No Brasil, os direitos educacionais ainda não são garantidos na prática para
grande parcela da população, e a modificação desse quadro se transforma em um
grande desafio do século XXI, ganhando visibilidade política nunca antes recebida.
Propostas e reformas educacionais contínuas se fazem, nesse contexto, essenciais
para uma era de pluralidade cultural, de linguagens, de sujeitos, diálogos e fontes de
conhecimento e aprendizagem.
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As grandes lutas pela expansão e universalização da escola, travadas neste
período, atingiram seu êxito ao garantir a qualidade suficiente de vagas em termos
médios em todo o país (excetua-se aqui algumas regiões longínquas e isoladas dos
grandes centros urbanos), no entanto, não garantiram um mesmo crescimento em
termos qualitativos destas redes escolares, sejam estaduais, municipais ou federais.
Configura-se, a partir da realidade supracitada, a necessidade urgente de não
somente garantir o acesso à educação, sobretudo das populações mais
desfavorecidas, mas construir caminhos viáveis de permanência e sucesso nos mais
variados níveis da educação básica de todo cidadão brasileiro.
Fica então premente, a partir da realidade descrita, o urgente compromisso de
toda a sociedade, sobretudo dos poderes constituídos, em desenvolver políticas
concretas e articuladas com anseios e necessidades das comunidades, garantido a
estas o acesso irrestrito a um sistema educacional democrático e plural. Este é o único
caminho (no sentido de calçar o jeito com garantias de acesso aos bens econômicos
e culturais construídos pela sociedade) de permitir a realização plena dele, não
apenas como cidadão, mas como ser humano crítico e atuante em seu meio.
2.4.3 – Objetivo Geral

Buscar de forma continuada, a congregação do poder público municipal,
estadual e federal, juntamente com a sociedade civil organizada, no sentido de
construir e implementar um projeto educacional objetivando o desenvolvimento pleno
e integrado do indivíduo, tendo como eixos norteadores dessa proposta o crescimento
social, a identidade local, a formação de uma juventude atuante, a participação
popular nos processos decisionais, tendo em vista a formação de um sujeito crítico e
responsável.

2.4.4 - Objetivos específicos

2.4.4.1 - Educação
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 Ofertar um sistema de educação de qualidade, pública e gratuita, em sintonia
com as demandas sociais e dos setores produtivos;
 Investir nas condições infraestruturais e materiais como requisito indispensável
para o desenvolvimento do trabalho acadêmico e administrativo;
 Desenvolver políticas de qualificação, valorização e motivação do quadro de
pessoal docente e técnico-administrativo, impulsionado pelo desejo de servir
bem, superando as dificuldades e avançando na direção de uma sociedade
mais justa;
 Criar meios de atendimento e suporte, preferencialmente para as camadas
menos favorecidas da população, garantindo-lhe a assistência social como
apoio no sucesso acadêmico;
 Subsidiar incentivos de toda natureza ao estudo, ao empreendedorismo, ética
e à sustentabilidade, como também às outras iniciativas do exercício da
liberdade, autonomia e criatividade para o trabalho e promoção humana;
 Estimular a prática de atividades desportivas e artístico-culturais, como forma
de expressão e integração do ser em suas relações consigo e com o mundo;
 Regulamentar a distribuição da carga horária docente, a partir de uma ampla
discussão com o segmento envolvido, de modo a contemplar os espaços de
ensino, pesquisa e gestão, obedecendo aos critérios da competência técnica,
compromisso político e dedicação funcional;
 Fomentar os programas de capacitação, possibilitando que professores e
técnico-administrativos possam galgar novas titulações e desenvolver amplas
competências;
 Ofertar alimentação escolar de qualidade e respeitando os valores nutricionais
necessários;
 Reorganizar a estrutura das instituições de ensino no sentido de eliminar
problemas decorrentes da hierarquia organizacional e melhorar o seu
funcionamento, visando consolidar os princípios da flexibilidade, democracia e
participação coletiva;
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 Terminar a obra da construção das creches do Thiago de Melo II, e construir
novas creches para todos, nos bairros onde existam demanda de crianças a
serem assistidas, buscando implantação do programa do governo;
 Ampliar a oferta de vagas com construção de novas salas de aula para atender
a demanda e proporcionar escola para todos;
 Elaborar projeto de viabilidade para a Implantação de Escolas Modelo, inclusive
uma Escola Militar, e escolas com educação em tempo integral;
 Elaboração de Projeto para Educação Digital;
 Efetuar projeto de viabilidade para firmar convênios e parcerias com escolas
privadas, instituições religiosas e universitárias no sentido de ampliar de
imediato o número de vagas;
 Implantação dos Programas de Acuidade Visual e Auditiva com distribuição
de óculos e aparelhos auditivos nas escolas municipais aos alunos que
forem diagnosticados com necessidade de correção;
 Transformar e garantir que o ensino municipal seja classificado como um dos
melhores, garantindo que os ingressantes da escola pública se sintam
preparados e com base educacional para o futuro;
 Apoiar a Educação Especial, oferecendo suporte para atendimento dos alunos
especiais;
 Expansão do programa de educação para a segurança no trânsito e prevenção
ao uso de drogas, em parceria com a Guarda Municipal, para todos os da
educação fundamental do município;
 Implantar uma plataforma de controle de frequência do aluno por meio de
portais eletrônicos, para controlar assiduidade dos alunos e acesso dos pais ou
responsáveis à vida estudantil do aluno;
 Estabelecer sistemas de monitoramento visando reduzir o abandono e a
infrequência.
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Metas, Projetos e Programas sugeridos
Público Alvo: Corpo Docente

Processo de Educação continuada
 Manutenção, cumprimento e otimização do tempo de estudo planejamento
(A/C);
 Realização de seminários por área de atuação e eixos transversais;
 Criação da Biblioteca do Professor;
 Incentivo à especialização Latu Sensu e Stricto Sensu e cursos de formação
ao longo do ano letivo, não apenas na jornada pedagógica anual, fomentado
em parceria com instituições de Ensino Superior da região;
 Fomento à participação de cursos de formação específicos oferecidos em
âmbito nacional ou estadual, desde que atenda às necessidades e interesses
do município.

Gestão democrática
 Conselho escolar
 Representantes de turmas;
 Grêmio estudantil;
 Eleições diretas para direção e vice-direção de forma desvinculada.

Estatuto do magistério e plano de carreira
 Mobilizar os vários setores da comunidade acadêmica municipal para a
elaboração e/ou revisão do Estatuto do Magistério;
 Definir toda política educacional do município no que concerne aos
profissionais de educação, após ampla discussão e mediante o estudo de
outros estatutos.

Acessibilidade tecnológica aos professores

20

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Programa de Governo
Cordélia Torres de Almeida
Candidata do DEM à Prefeitura da Eunápolis-Bahia
 Facilitar a aquisição de material de informática e rede, junto a instituições
financeiras cabíveis, para a aquisição e manutenção dos aparelhos.

Programa de promoção humana
 Realização de eventos específicos de lazer e cultura para os profissionais de
educação;
 Realização de palestras, encontros e debates de temas referentes ao
crescimento pessoal, autoestima, família e temas afins;
 Desenvolvimento de um sistema de bonificação e premiação partindo do
princípio da dedicação, promoção e sucesso no ensino, iniciativa em pesquisa
e extensão e certificação funcional;
 Planos de saúde e odontológicos coparticipativos;
 Parcerias com clubes esportivos e associações do gênero, tendo em vista a
promoção da saúde mental e física dos profissionais.

Público Alvo: Corpo discente, sociedade civil e estrutura física educacional

Projeto profissões do futuro
 Implantação de um sistema de apoio à profissionalização e orientação
vocacional do jovem, em parceria com empresas locais e instituições públicas.

Projeto vida e sustentabilidade
 Desenvolvimento de programas sustentáveis nas escolas, de preservação
ambiental, reciclagem e reutilização, em parceria com ONG´S e a iniciativa
privada.

Centro de estudos políticos, sociais e constitucionais
 Núcleo de reunião de grêmios estudantis das unidades escolares para posterior
socialização de temas pertinentes a direitos e deveres dos cidadãos;
 Fomento a formação de grupos de debates visando a formulação de políticas
de participação nos mais variados níveis da administração municipal.
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Projeto leitura e escrita
 Projetos municipais de incentivo à leitura e produção escrita, institucionalizados
e premiados.

Semana municipal de arte e cultura
 Inserção no calendário municipal de um período de apresentações artísticas e
culturais, produzidas pelos alunos da rede municipal de ensino.
Tecnologia educacionais
 Incentivo à utilização das novas tecnologias na proposta didático-metodológica
das escolas;
 Laboratórios de informática nas unidades escolares para fins acadêmicos e
profissionalizantes.

Programa Analfabetismo zero
 Criação de turmas de alfabetização para jovens e adultos nos locais de difícil
acesso e distantes do centro urbano

Centro Cultural
 Fundação e manutenção de um Centro Cultural Municipal para eventos de toda
ordem dentro do proposto.

Educação e primeiro emprego
 Políticas de incentivo à contratação de estagiários por empresas locais,
devidamente matriculados conforme legislação vigente

Programa universidade para todos
 Criação de um curso Pré-Enem/ Vestibular gratuito para alunos das classes
econômicas menos privilegiadas e com sistema de incentivo ao ensino
superior.
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Programa amigos das crianças
 Projetos que objetivem a retirada de menores das ruas e de situação de risco
através do esporte, cultura e educação formal.

Programa escola de qualidade
 Equipar escolas com salas de multimeios e materiais didático-pedagógicos que
atendam as diversas áreas curriculares.
 Lotação de professores em suas próprias áreas do conhecimento.

Programa empreendedorismo agrícola
 Implantação nas escolas de cursos que objetivem apoio técnico e teórico ao
pequeno produtor rural e famílias da zona rural.

Transporte escolar de qualidade e contínuo
 Melhoria e manutenção de um transporte escolar seguro, ininterrupto e de
qualidade, considerando as necessidades de mobilidade dos alunos.

Plano Municipal de educação
 Revisão do Plano Municipal de Educação de forma democrática, definindo
estratégias, investimentos e ações para o setor educacional do município em
todos os níveis, considerando todos os recursos disponíveis para área,
incluindo o FUNDEB.

Biblioteca Pública
 Ampliação de uma biblioteca pública de fácil acesso e equipada com os
recursos tecnológicos necessários, atendendo as demandas do mundo
contemporâneo.

Incentivos às práticas desportivas
 Realização de semanas desportivas municipais interescolares;
 Oferecer formação continuada para os profissionais da área;
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 Equipar as unidades com estrutura material fixa e de uso contínuo, como
espaço para as atividades e materiais em condições de uso.

Programa saúde e família na escola
 Criação de programas e políticas contínuas de combate à prostituição infantojuvenil, combate às drogas, gravidez na adolescência e DST´S.

Núcleo melhor idade
 Objetivando a valorização do cidadão na terceira idade, implantar um centro de
atividades educacionais, artísticas e comerciais para esse público, visando a
Terapia Ocupacional, fonte de renda e melhoria da qualidade de vida desses.

2.4.4.2 - Cultura

Desenvolveremos políticas públicas de investimento na cultura e lazer
enquanto componentes importantes para a inclusão social, contribuindo para a
elevação da autoestima do povo e fazendo com que todos valorizem mais a cidade.
 Atuar junto às escolas, oferecendo oficinas de teatro, música, dança, artes
visuais, folclore, festivais de música regional, como forma de incentivar a
população a participar da cultura local;
 Resgate da história do município, buscando o envolvimento de alunos e
professores, e da própria comunidade, através de atividades a serem
desenvolvidas pelo setor de cultura, para construir o Acervo da Memória da
História de Eunápolis;
 Realização de eventos cívicos, registro das datas históricas;
 Incentivar e dar apoio aos eventos religiosos;
 Realização de festivais de dança, música, peças teatrais e outras
manifestações culturais;
 Incentivar o estudo da cultura local, identificando a identidade da cultura do
município;
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 Identificar e incentivar os movimentos culturais, e artísticos na comunidade;
 Viabilizar espaço onde os artistas possam expor e comercializar seus
trabalhos, de modo permanente e organizado;
 Intensificar as ações culturais, garantindo maior acessibilidade às pessoas com
deficiência, reforçando o que prevê a Lei 13.146 (Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência);
 Implantar Banda Filarmônica para representações culturais e cívicas do
município. Ampliar a Banda Fanfarra e inserir na liga dos campeonatos de
fanfarra visando fortalecer a identidade cultural do município. Ampliar e
fortalecer o Coral Infanto Juvenil do Município e implantar a Orquestra Sinfônica
Municipal;
 Interação com os pontos de cultura do município e realização de oficinas
visando o fortalecimento das atividades desenvolvidas, convivência e a trocas
culturais de vivências, ampliando oficinas de música inserindo cursos de
técnica vocal, instrumentos de cordas, percussão e sopro;
 Implantar campeonato de grupos de Capoeira;
 Identificar e incentivar os Grupos de Reisado na zona urbana e rural do
município com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
 Resgatar o Projeto Sons de Natal em parceria com as secretarias municipais
e demais segmentos sociais valorizando a cultura de famílias e comunidades.

2.4.4.3 - Esporte e lazer
 Incentivar e ampliar os campeonatos voltados ao público feminino;
 Dar continuidade à realização aos Campeonatos Urbano e Rural de Futebol,
do Campeonato Interbairros, Campeonato Municipal, e apoiar a equipe de
Eunápolis no Intermunicipal;
 Criar os jogos estudantis envolvendo toda a comunidade Estudantil, desde que
se encontre matriculado na rede de ensino;
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 Apoiar e incentivar as demais modalidades esportivas, tais como: handebol,
voleibol, tênis, tênis de mesa, basquetebol, futebol de salão, judô, karatê,
atletismo, ciclismo, skate, box, ginástica artística, natação e outros;
 Apoiar e incentivar todas as modalidades de esportes que atenda os portadores
de deficiência física;
 Apoio oficial aos atletas de todas as modalidades esportivas. Evitando a
peregrinação de esportistas que venham a representar o município em busca
de apoio financeiro. Criação do Programa Bolsa Atleta;
 Criação de núcleos de lazer nos bairros ainda não contemplados, instituindose quadras livres e campos de futebol;
 Revitalizar as praças públicas com espaços voltados às crianças e quadras
poliesportivas;
 Reestruturação da pista de Motocross com o objetivo de trazer para o município
eventos de médio e grande porte;
 Reestruturar o ginásio de esportes;
 Construção de pista de skate e bike street (após entendimentos com os
skatistas e ciclistas e suas associações);
 Reforma e Ampliação do Estádio Araujão para sediar os jogos do torneio
Intermunicipal. Verificar a possibilidade de construir uma piscina olímpica e
pista de atletismo;
 Construção de Praças de ginástica ao ar livre com equipamentos e Programa
de Qualidade de Vida para idosos e pessoas com deficiência, assistidos
por profissionais de Educação Física e Fisioterapeutas (mobiliar, e manter as
praças de ginástica construídas possibilitando seu funcionamento);
2.5 – Assistência Social

Os programas aqui elencados visam sobretudo a integração social da grande
maioria da população de Eunápolis.
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A Cidade não difere da maioria das cidades baianas, com taxa de desemprego
elevada, baixa renda per capita, padrões educacionais degradados, bairros populares
carentes de serviços públicos de qualidade e habitação precária. Trabalhadores
autônomos invisíveis para o estado foram revelados pelo auxílio emergencial da
pandemia,
As iniciativas na área social têm o objetivo de, se não reverter este quadro,
promover a integração social das classes menos favorecidas, com foco em cuidar das
pessoas desassistidas e marginalizadas, promovendo a integração destas à
sociedade produtiva, no sentido de assegurar condições dignas de vida aos cidadãos.
As ações estratégicas serão desenvolvidas com as áreas de saúde, educação e
infraestrutura e terão sempre como foco a unidade familiar.
As ações específicas a seguir estão relacionadas às ações básicas na área social:
 Programa de Acolhimento ao morador de rua com redirecionamento para suas
necessidades específicas (através da criação de um Centro de Triagem e
Encaminhamento);
 Incremento do Programa CREAs – sentinela, combate à pedofilia, ao assédio
sexual e à violência contra crianças e adolescentes. Parceria com o Conselho
Tutelar com o objetivo de levar informação à população;
 Programa de Inclusão da Mulher no mercado de trabalho, combate à violência
doméstica (parcerias com delegacias e instituições especializadas para
disseminar informação, formas de combate e prevenção), incentivar o
empreendedorismo feminino;
 Implantar a DEAM – Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher;
 Programa de combate à desnutrição infantil em parceria com a Pastoral da
Criança e outras entidades congêneres;
 Parceria com as obras sociais das igrejas católicas, evangélicas e outras
confissões religiosas e ONGs, APAE, creche Irmã Teresinha e outras entidades
de desenvolvimento social, para ampliar a Ação Social;
 Criação de Centro de Convivência para aposentados com estratégias de
inclusão social e atividades na área de saúde e lazer;
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 Implantar programa visando combater a desnutrição da criança, do idoso e da
gestante de baixa renda;
 Desenvolver projetos contra violência e abuso da diversidade sexual e de
gênero, e discutir políticas que busquem a cidadania LGBT;
 Apoiar os asilos e instituições sociais e filantrópicas;
 Dar apoio firme às ações do Conselho Tutelar. Incentivar políticas para além
das atividades protetivas, estimulando os jovens a desenvolverem as
habilidades potenciais com a finalidade de crescer socialmente;
 Oportunizar aos grupos de catadores de resíduos sólidos, em parceria com a
Secretária de Meio Ambiente, a qualificação da gestão da cooperativa visando
a auto sustentabilidade e a geração de renda;
 Programa Mulher Empreendedora - promover políticas e programas de
microcréditos com condições especiais para Mulheres que são “chefe de
família”, beneficiando principalmente as que residem em bairros populares, as
mais carentes de apoio e atenção;
 Ampliar vagas em creches, a fim de que as mães possam ser inseridas no
mercado de trabalho;
 Implantar programa de melhorias habitacionais – morar melhor -,
especialmente em relação às instalações sanitárias em moradias de famílias de
baixa renda, ressalvadas as áreas de risco ou ambientais, onde o morador
escolhe as demais prioridades de beneficiamento do seu imóvel, garantindo a
segurança necessária em relação a uma propriedade que foi construída com
esforço e determinação, para atender a uma condição básica da dignidade
humana, resgatando a qualidade de vida dos moradores;
 Criar um Comitê Gestor presidido pela própria prefeita e composto pelos
titulares das secretarias diretamente envolvidas – Assistência Social, Educação,
Saúde, Infraestrutura - para aprovação das estratégias e definição das metas
na aplicabilidade dos recursos destinados aos investimentos para a
implementação na área social do município;
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 Organizar para que as Campanhas específicas da saúde, (outubro Rosa,
novembro azul, entre outras) receba, a cada ano, programação específica
voltada a conscientização reforçando as ações da Secretaria de Saúde;
 Desenvolver programas habitacionais com implantação de novas moradias,
para solucionar a precariedade habitacional do município;
 Buscar atender, de forma humanizada, as ações destinadas aos portadores de
diversos tipos de deficiência – física, auditiva, visual etc. –, apoiando o
atendimento e atenção necessárias em cada caso e situação. Apoiar e
implementar, os projetos e solicitações, apresentadas pelas associações dos
deficientes;
 Desenvolver projetos de combate ao racismo.
2.6 – Desenvolvimento Econômico – Município Empreendedor

Eunápolis deve responder ao desafio de incentivar a economia local no
sentido de criar uma economia sustentável para o município, atrair novos projetos
complementares. Os individuas autônomos, que trabalham, geram empregos e renda,
e precisam ser incentivados e dimensionados já que esta parcela da economia
invisível pesa profundamente na economia informal. A pandemia expôs um enorme e
desconhecido contingente de pessoas economicamente vulneráveis, vivendo à
margem da economia formal e sem cadastro em programas assistenciais. Esses
invisíveis apareceram e precisam, assim como os autônomos, serem incorporados à
sociedade, com apoio e incentivos para aumentarem os seus rendimentos e se
promoverem socialmente.
Intensificar o relacionamento com o SEBRAE e Sistema S, no sentido destes
apoiarem e assessorarem tecnicamente os estudos, projetos e ações a serem
desenvolvidas no município.
Toda as ações deverão estar focadas na geração de trabalho, renda e
desenvolvimento social.

Objetivos específicos a serem tratados:
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 Desenvolver mecanismos de incentivos às empresas existentes, e para atrair
novas empresas para serem instaladas no município;
 Construção - em parceria com o estado, união e a iniciativa privada (PPP) - do
Parque de Eventos (capacidade mínima para 100 mil pessoas), com espaço
para feiras, exposição, rodeios, parque infantil, shows de artistas, festas e
Centro de Convenções;
 Criação de políticas de desenvolvimento econômico sustentável que:

1. Proporcionem aos empresários a geração de mais trabalho e renda para
a população;
2. Criem atração de investimentos para novas oportunidades de micro e
pequenos negócios;
3. Incentivem o desenvolvimento de fornecedores locais para as compras
governamentais do município, instituições estaduais e federais.
 Criação de políticas claras de atração de novos investimentos para a cidade
através da implementação do Conselho Municipal Gestor dos MEI e MPEs
(COMGEMP) e reativação ou inclusão das atribuições do Conselho Municipal
de Incentivos no rol de atribuições do COMGEMP e elaboração de estudos de
viabilidade de implantação de projetos;
 Consolidação do Distrito Industrial de Eunápolis através atração de
investimentos para o desenvolvimento;
1. Do polo moveleiro;
2. Do polo de confecções;
3. Das empresas instaladas;
4. Da criação de um condomínio com as empresas instaladas para
administração e manutenção do distrito
 Criação de polos de desenvolvimento de atividades rurais para instalação do
Cinturão Verde no município como:
1. Fruticultura
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2. Apicultura
3. Horticultura
 Elaborar um plano municipal de turismo de negócios, com o objetivo de atrair
novos investimentos e ampliação da rede hoteleira da cidade
 Promoção de eventos como feiras gastronômicas e artesanatos com objetivo
de aumentar o nível de empregabilidade;
 Elaborar um plano municipal para que as empresas, microempresas e
empreendedores individuais tenham acesso ao crédito e ao microcrédito,
oferecendo

apoio

na

elaboração

dos

projetos

e

mecanismo

de

desburocratização;
 Incentivar e apoiar a Associação Comercial e o CDL na criação de uma Feira
da Indústria e Comércio;
 Criar a dar apoio a Feira Agropecuária da Associação Rural – Eunápolis;
 Apoiar todos os eventos voltados ao fortalecimento da economia local;
 Renovar, reestruturar as feiras livres (Bueiro, Pequi e Juca Rosa), visando o
fortalecimento da economia local;
 Criar um Centro de Atendimento Empresarial, para facilitar amplamente o
relacionamento entre a prefeitura e as empresas. Criar a Casa do
Empreendedor (Sebrae), parcerias com universidades, institutos de pesquisa,
Sistema S (Sebrae, Sesc, Senac), governo estadual, federal e empresas
âncoras do município, como Veracel, no desenvolvimento econômico do
município;
 Criar condições de estímulo ao trabalho, através de parcerias com a sociedade
civil organizada.
2.7 – Infraestrutura e Serviços Públicos

O Saneamento básico será, com certeza, a primeira preocupação do setor de
infraestrutura. Projetar e implantar um sistema de esgotos sanitários é premente,
sobretudo nos bairros mais carentes.
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Elaboração de estudos de mobilidade, visando sobretudo os bairros populares e
conjuntos habitacionais. Incluir nos estudos: requalificações e complementações dos
sistemas viários.
 Estudar viabilidade de Construção do aterro sanitário juntamente com uma
Usina de Geração de Energia a partir do lixo com a criação de associações de
catadores e outras envolvidas com a destinação de componentes recicláveis
do lixo) conforme Lei 12.305/2010;
 Implantar uma usina de asfalto no município, para que Eunápolis tenha asfalto
em quantidade e qualidade, para acabar com a farra do “asfalto sonrisal”
 Estudo de viabilidade da construção do Cemitério Parque;
 Reforma do cemitério do Juca Rosa e da Consolação no bairro Pequi;
 Estimular a ampliação da eletrificação rural através do desenvolvimento de
projetos, inclusive com tecnologia alternativas, para o Programa Nacional de
Eletrificação Rural (PNER) "Luz no Campo";
 Requalificação das ruas e avenidas e dos prédios públicos municipais, a fim de
garantir o acesso das pessoas com deficiência, com atenção especial para a
normalização de passeios públicos e manutenção/conservação dos prédios
Públicos;
 Requalificação e ampliação da sinalização horizontal e vertical de vias públicas,
inclusive com a informação ostensiva sobre a presença de radares de limite de
velocidade;
 Viabilizar projetos de construção das ciclovias interligando os principais bairros
da cidade, valorizando o perfil da cidade, direcionando-as tanto para o trabalho
quanto para o lazer;
 Viabilizar a obra do Anel Viário;
 Viabilizar Viadutos e Passarelas sobre as rodovias;
 Viabilizar a tão sonhada obra de saneamento básico, aproveitando “O Marco
do Saneamento”, Lei 14.026/20;
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 Promover, junto com os agentes públicos competentes, a recuperação do Rio
Buranhém;
 Requalificação e canalização dos córregos da área urbana, inclusive o córrego
Gravatá;
 Projeto urbanístico com áreas de lazer, arborização, estacionamento e praças,
dando acesso aos portadores de necessidades especiais, para que se torne
um cartão postal da cidade;
 Implantação de política de trânsito abrangente, com ampliação da sinalização
e semáforos, estabelecendo fiscalização justa e efetiva por parte dos agentes
municipais de trânsito, a fim de evitar a famigerada indústria da multa. Projeto
deverá prever a substituição dos semáforos antigos por modernos e inteligentes
e a instalação de novos semáforos, conforme Código de Trânsito Brasileiro Lei 9503/97 | Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;
 Requalificação urbana de ruas e avenidas, com introdução de acessibilidade,
sinalização e marcação nas calçadas padronizadas, e estacionamentos;
 Cidade Luz - projeto para substituir 100% das lâmpadas existentes na
iluminação pública com lâmpadas de LED e painel solar, gerando assim uma
redução na taxa de iluminação pública que poderá chegar até 70% do valor e
promoverá um banho de luz na cidade;
 Promover gestões visando ampliar a oferta de energia elétrico no município,
incentivo à geração de energias alternativas, eólica, solar, térmica dentre
outras. Eliminar os pontos escuros da cidade e distritos por meio de extensão
da rede de iluminação pública;
 Substituir as pontes de madeira por tubulões, galerias e pontes de concreto
armado/metálicas;
 Elaborar projeto de viabilidade para implantação de um novo Centro
Administrativo, onde serão locados toda estrutura administrativa do município;
 Elaborar projeto para construção de novos Parques Ecológicos proporcionado
a comunidade uma melhor qualidade de vida e saúde;
 Elaborar projeto para implementação da limpeza pública através da coleta
seletiva e industrialização do lixo;
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 Manutenção e melhoramento das estradas vicinais;
 Promover ações de pavimentação e melhorias das vias distritos e bairros;
 Elaborar um Plano de Mobilidade/Acessibilidade com o objetivo de indicar
as prioridades de curto e médio prazo a serem implementadas para permitir a
contínua melhoria das condições de mobilidade/acessibilidade urbana no
município.
2.8 – Agricultura

A agricultura no município se ressente pela falta de POLÍTICAS PÚBLICAS,
que venham de fato criar condições de sobrevivência ao pequeno agricultor.
A seguir, as propostas para impulsionar o setor:
 Implantar projetos em parceria com o curso de Agronomia/Técnico Agrícola e
afins das universidades baianas, para transferir conhecimentos e tecnologia
aos agricultores;
 Incentivar a industrialização da cadeia produtiva do café;
 Incentivar a criação de peixes (psicultura) onde o município entrará com
assistência técnica;
 Fomentar e implantar mini e pequenas agroindústrias da agricultura familiar,
para agregar valor nos produtos;
 Apoio e fortalecimento da agricultura familiar;
 Incentivo à Associação dos Apicultores garantindo apoio ao Entreposto do Mel;
 Incentivo ao cultivo e produção café e culturas diversificadas;
 Incentivar e desburocratizar a agricultura orgânica, incluindo a criação de
selo de Inspeção Municipal para os agricultores que estiverem dentro das
diretrizes do referido programa;
 Viabilizar técnicos de áreas agrícolas com o objetivo de orientar, fomentar e
melhorar a produção nos assentamentos;
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 Apoiar e aprimorar a agricultura familiar e pequenos produtores na busca da
diversificação, mantendo-o no campo com suas famílias, obtendo mais renda
e qualidade de vida;
 Incentivar a criação do polo de fruticultura com produção de doces, polpas,
sucos e extratos;
 Criar políticas de incentivo ao desenvolvimento rural sustentável a fim de criar
autonomia de abastecimento de hortifrutigranjeiros para o município;
 Elaborar projeto de viabilidade para criação do Mercado do Produtor Rural (mini
Ceasa).
2.9 – Meio Ambiente
 Levantar e sistematizar os dados e informações existentes ao manejo dos
resíduos sólidos do município de Eunápolis e propor medidas para o
gerenciamento adequado de todo o sistema envolvido desde a geração até a
destinação adequada dos rejeitos, abordando principalmente aspectos
socioeconômicos e ambientais;
 Implantar a coleta seletiva do lixo, com o melhoramento e disponibilização de
lixeiras específicas para cada tipo de resíduo, bem como trabalhar com a
população a conscientização desta, promovendo assim o destino correto do
lixo. Implantar programa de incentivo à seletividade do lixo, como, por exemplo,
redução do IPTU para as residências que aderirem e permanecerem no
programa;
 Promover ações e campanhas com apoio das secretarias municipais em
relação à conscientização de conservação do meio ambiente, como o
reflorestamento, preservação de nascentes e descarte de lixos químicos e
orgânicos. Implantar programa de incentivo a florestamento urbano, com
redução do IPTU, para as residências que aderirem e permanecerem no
programa “Plante uma árvore na sua calçada’;
 Promover campanhas para o uso racional dos recursos hídricos;
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 Estimular a conservação dos espaços verdes na cidade, pelas escolas e
empresas;
 Conservar e recuperar a cobertura florestal do município;
 Estimular um modelo agroecológico de produção rural no município;
 Elaborar projeto com o objetivo de monitorar e revitalizar o rio Buranhém;
 Elaborar projeto para recuperar as nascentes urbanas e criar parques
ecológicos;
 Reestruturar e ampliar a estrutura da área do Parque Gravatá;
 Viabilizar o Reflorestamento das matas ciliares dos rios e córregos.
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