PROGRAMA DE GOVERNO CANDIDATA A PREFEITA: JANDIRA XAVIER – PSD
CANDIDATO A VICE-PREFEITO: INACIO – PT
COLIGAÇÃO: BAIANÓPOLIS NÃO PODE PARAR
PSD / PT / REPUBLICANOS

APRESENTAÇÃO

Apresentamos aqui as principais propostas à gestão 2021-2024, e o conteúdo foi
desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo dos anos de nossas vidas,
vivenciando os anseios e necessidades dos baianopolenses, especialmente nessa gestão
que ora se finda, na qual experimentamos vitórias e temores ante uma dificuldade mundial
que nossa geração jamais pensou testemunhar.

Neste período pudemos executar projetos em diversas áreas de atuação do
Governo, sempre com o objetivo de obter os melhores resultados para a população.

As propostas ora descritas representam a continuidade dos trabalhos
desenvolvidos e reflete simultaneamente nosso pragmatismo e idealismo. Contemplam
objetivos e projetos ousados, com aptidão e enredamento que proporcionarão uma
administração ainda mais dedicada e competente em prol de nosso povo.

Nos orgulhamos do trabalho realizado por nossa gestão, marcada pela presença
constante da administração junto à população, e nos comprometemos em conduzir, com
mais motivação e diligência a próxima etapa do desenvolvimento de Baianópolis.

O Município de Baianópolis se desenvolveu, nos últimos 04 anos, em ritmo
acelerado, na contramão do resto do país, em profunda recessão e estagnação social e
econômica. Recuperamos todos os retrocessos do quadriênio anterior e implementamos
o ritmo do desenvolvimento que o povo necessita.
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Mesmo nos tempos difíceis que vivemos, neste cenário de pandemia pelo novo
Coronavírus, a administração municipal não mediu esforços para minimizar os impactos
na saúde do povo de Baianópolis, bem como na economia do município, visando o
equilíbrio entre preservar as vidas humanas e amparar a atividade econômica local.
É com o propósito de garantir a participação popular que a coligação “Baianópolis
Não Pode Parar”, resultante da união dos partidos: PSD, PT, e REPUBLICANOS
apresenta o programa de trabalho dos candidatos a prefeita JANDIRA XAVIER e o vicePrefeito (INACIO), que se encontram PREPARADOS PARA CONSOLIDAR AS
MUDANÇAS já visíveis no município de Baianópolis.

Não teremos medo de enfrentar as dificuldades e aprender com as adversidades.
Ousaremos lutar, ousaremos vencer. E aqui está o nosso convite para vencermos juntos,
de braços dados, em uma marcha que não pode parar.

Estas propostas, construídas a partir de um sentimento coletivo, nortearão nosso
próximo governo.

EDUCAÇÃO

✓

Fortalecimento de políticas para a juventude em conjunto com a Secretaria de
Assistência Social;

✓

Garantia de formação continuada para os trabalhadores da educação;

✓

Garantia de condições adequadas de trabalho aos profissionais da educação;

✓

Continuação do programa de construção, reforma e ampliação das escolas
municipais;

✓

Manter condições para que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade correta;

✓

Reestruturação dos laboratórios de informática nas escolas da Rede Pública
Municipal;

✓

Realizar convênio para construção de uma Creche na sede do município;
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✓

Garantir a melhoria do transporte escolar dentro do município;

✓

Garantia dos programas mantidos pelo Governo Federal;

✓

Aquisição de 06 ônibus Caminho da Escola;

✓

Aquisição de transporte para entrega de merenda escolar;

✓

Construção 01 escola no distrito de Várzeas com 10 salas de aula;

✓

Oferta de ponto de acesso a internet: Política municipal: Educação Online;

✓

Construção de 01 quadra coberta na sede;

✓
Fortalecer equipe multidisciplinar na secretaria de educação: Psicopedagoga,
pedagoga, fonoaudióloga e psicóloga;
✓
Garantir investimentos em: materiais pedagógicos, merenda escolar com qualidade,
tecnologia da informação e a manutenção e ampliação dos espaços escolares;
✓

Viabilizar a climatização das salas de aula das escolas públicas municipais;

✓
Implantar a casa do estudante no município de Barreiras – Bahia para os alunos que
estudam durante o dia;
✓

Reformular o Plano de Cargos e Carreira e Salário da educação;

✓
Construção do Centro educacional de Baianópolis com 18 salas de aula, auditório,
quadra poliesportiva;
✓

Construção de quadra poliesportiva em escolas na Zona Rural do município;

✓
Construção do Prédio da Secretaria De Educação ( no Espaço da Escola Castro
Alves na Avenida ACM
✓
Reformar o Prédio Escolar Caio Torres Bandeira para Biblioteca Pública e Centro
de ciências e tecnologia;
✓

Ampliação da Escola Frederico em Várzeas;

✓

Ampliação do Prédio escolar de Canabrava dos Portos;

✓

Implantação do Colégio em regime militar;

✓

Ampliação de atendimento AEE.
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AGRICULTURA

✓

Requalificação da Secretaria Municipal de Agricultura;

✓

Promoção de estratégias para fortalecer as potencialidades da agricultura familiar e
pecuária do município;

✓

Ampliar a assistência técnica aos pequenos produtores rurais do município;

✓

Elaboração de projetos para garantir o financiamento das atividades agrícolas e
pecuárias do município;

✓

Orientação técnica para o incentivo a criação de animais de pequeno porte:
apicultura (criação de abelhas), criação de galinhas caipiras para postura e frango
de cortes em parceria com o SEBRAE;

✓

Orientação técnica em parceria com o SEBRAE para a criação de animais de médio
porte: caprinocultura (bodes e cabras), ovinocultura (carneiro) e suinocultura
(porcos).

✓

Orientação técnica a criação de animais de grande porte em parceria com o
SEBRAE: - bovinocultura (gado de leite e gado de corte);

✓

Fortalecimento e constituição de novas associações de agricultores e cooperativas;

✓

Incentivo a instalação de indústrias no município tais como: laticínios, destilados,
fábricas de farinha e cerâmicas;

✓

Apoiar e incentivar a produção de alimentos na agricultura familiar para a merenda
escolar;

✓

Garantia Safra, garantia de renda mínima para a sobrevivência de agricultores de
áreas atingidas por seca ou enchentes.

SAÚDE

✓

Ampliar o atendimento de especialidades na Casa de Saúde Senhor do Bonfim;

✓

Manter e ampliar os programas e projetos em funcionamento atualmente;
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✓

Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias na busca de
mais recursos para o Município;

✓

Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a
melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando
uma postura de atenção e cuidado que responda afetivamente à expectativa da
população.

✓

Garantir recursos oriundos dos planos dos governos Federal e Estadual;

✓

Cumprimento das metas estabelecidas pelos Programas de Saúde, fixadas pelas
três esferas de Governo;

✓

Seguir os princípios básicos do SUS, sensibilizando os usuários dos seus direitos ao
acesso aos serviços de saúde.
Revitalização de Postos de Saúde no município, assim como garantir a cobertura
integral do Programa Saúde da Família;

✓

Implantar programa de saúde do homem;

✓

Implantar programa de atendimento ao idoso com intuito de garantir a atenção
integral da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e estimulo ao
envelhecimento ativo.

✓

Fortalecer campanhas de prevenção e combate à proliferação das Doenças
Sexualmente Transmissíveis;

✓

Ampliar o atendimento das unidades móveis de odontologia nas comunidades mais
distantes.

✓

Incentivar o Aleitamento Materno;

✓

Implantar equipes de saúde bucal no PSF de Cana Brava;

✓

Gerenciar a qualidade da atenção à saúde através de um sistema de ouvidoria tendo
como proposta básica a avaliação do desempenho de serviços e prestadores de
serviços da saúde;

✓

Implantar uma Casa de Apoio Municipal em Barreiras;

✓

Implantar o PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso) através de equipes
especializadas;

✓

Adquirir um equipamento de mamografia digital para a Casa de Saúde Senhor do
Bonfim;

✓

Implantar CEO (Centro de Especialidade Odontológica);

✓

Implantar CAPS (Centro de Atenção Psicossocial);
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✓

Adquirir equipamentos de ultrassonografia.

INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA PÚBLICA

✓

Ampliação e melhoramento do sistema de abastecimento de água em todo
município;

✓

Ampliar Programa de Pavimentação asfáltica nas vias do Município;

✓

Ampliação, recuperação e manutenção de estradas vicinais;

✓

Apoio à implantação de telefonia móvel na zona rural pelos órgãos competentes;

✓

Ampliação das ações de melhoria da iluminação pública municipal;

✓

Realizar parcerias com os governos federal e estadual para construção o de um
Centro Administrativo Municipal;

✓

Revitalização do Estádio Municipal;

✓

Ampliação da malha de ciclovias e ciclofaixas;

✓

Construção da praça no Bairro Bela Vista;

✓

Pavimentação nos bairros Bela Vista, Rufino Alves, Vitoria e Mario Borges;

✓

Padronização de calçadas nos bairros Bela Vista, Rufino Alves, Vitoria e Mario
Borges;

✓

Continuidade das ações de sinalização de transito;

✓

Continuidade da Instalação de placas com nomes dos logradouros públicos (ruas,
praças, etc).

✓

Ampliação da pavimentação do Distrito de Lagoa Clara;

✓

Construção de um novo cemitério e salas para velórios na sede;

✓

Construção de uma rotatória e pórtico da entrada da cidade;

✓

Apresentar projeto e viabilizar recursos junto aos governos Federal e Estadual para
construção de um “trevo” no entroncamento com a BR-242;

✓

Construção de uma quadra poliesportiva e uma praça sustentável na localidade de
Canabrava dos Portos, com captação de recursos junto ao Governo Federal;
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✓

Construção de uma quadra poliesportiva e uma praça sustentável na localidade de
Cocos, com captação de recursos junto ao Governo Federal;

✓

Construção de quadra poliesportiva na comunidade de Sapé, com captação de
recursos junto ao Governo Federal;

✓

Construção do Terminal Rodoviário na sede;

✓

Continuação da instalação de novos abrigos nos pontos de ônibus;

✓

Ampliação da Central de Inteligência e Monitoramento Municipal;

✓

Construção da Sede para a Guarda Municipal.

MEIO AMBIENTE

✓

Incentivo a criação de uma associação em parceria com o município para o
tratamento, compostagem e reciclagem do lixo urbano;

✓

Implantação da coleta e destinação do lixo doméstico nas comunidades de Várzeas,
Tabua, Lagoa Clara e Cocos;

✓

Continuidade ao combate aos lixões clandestinos do município;

✓

Ações e práticas ambientais visando: recuperação e preservação de cabeceiras,
rios e igarapés; conter o desmatamento desordenado; incentivar o reflorestamento
e arborização nos Distritos e na Sede;

✓

Criação de novas Reservas de Desenvolvimento sustentável –RDS

✓

Fortalecer o Programa de Educação Ambiental em todo o município de forma regular
nas escolas da Zona Urbana e Rural;

✓

Criação de um Horto Florestal (viveiro) destinado a produção de mudas de árvores
nativas para reposição florestal e outras para a produção de madeiras;
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✓

Construção de uma sede própria a estrutura da secretária, com área para criação de
um viveiro municipal de mudas de árvores nativas;

✓

Continuidade do programa de criação do cadastro ambiental municipal, visando a
regularização das áreas rurais de até 4 módulos fiscais.

PROMOÇÃO SOCIAL, ACESSIBILIDADE E MULHERES

✓

Criar programas específicos para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com
deficiência;

✓

Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços públicos;

✓

Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco,
vulnerabilidade e pobreza, articulando as competências municipais, estaduais e
federais;

✓

Estabelecer articulação com as redes governamental e não governamental de
políticas públicas para garantir os direitos fundamentais ao cidadão;

✓

Capacitar os atores da política de assistência social (conselheiros do CMDCA,
CMAS e Conselheiros Tutelares), a fim de assegurar a melhoria da gestão,
considerando todo o sistema decentralizado e participativo;

✓

Fortalecer os conselhos, as conferencias e os fóruns de assistência social como
espaços de democratização e de gestão compartilhada;

✓

Fortalecer ações públicas voltadas ao Trabalho e Renda;

✓

Estimular o desenvolvimento da prática do cooperativismo com as famílias
cadastradas no cadSUAS;

✓

Criar o Fórum Municipal de Economia Solidária, em parceria com a Secretaria de
Agricultura;

✓

Incentivar a criação de cooperativas no município;

✓

Atuar de forma integrada com os conselheiros tutelares, resguardando as
competências legais de cada órgão;

✓

Incentivar a criação de associação de mulheres em todo município;
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✓

Realizar oficinas e cursos profissionalizantes para mulheres em parceria com o
SEBRAE, SENAI e SENAR a fim de prepará-las para o mercado de trabalho;

✓

Garantir a participação, o atendimento, o respeito, e o direito pleno a todas as
mulheres de Baianópolis;

✓

Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS;

✓

Ampliar ações do Projeto Criança Feliz.

ESPORTE, CULTURA E LAZER.
✓

Incentivar a prática de todas as modalidades esportivas;

✓

Criação de centro de formação de atletas;

✓

Apoiar os eventos esportivos e culturais realizados no município;

✓

Reestruturação da Liga Esportiva municipal;

✓

Implantar o campeonato de futebol para a juventude;

✓

Fortalecer p Projeto de Show de Talentos no município de Baianópolis;

✓

Ampliar a realização dos Festejos Juninos do município, incluindo o Festival das
Quadrilhas Juninas Municipal;

✓

Ampliação do Projeto de Internet Pública, para prover acesso universal à internet
em Praças, na Sede e na Zona Rural;

✓

Iluminação e estruturação dos campos de futebol nos povoados para atendimento
dos alunos da rede;

✓

Criar a casa da cultura e incentivar a cultura regional através de eventos como, aulas
de música, pintura, cordel, capoeira, artes marciais entre outros (utilizar uma escola
que será desativada com a construção do centro educacional na sede);

✓

Apoiar os jogos escolares municipais e intermunicipais;

✓

Dar apoio às escolinhas de futebol do nosso município além de incentivar a criação
de outras com modalidades diversas.
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MOVIMENTOS RELIGIOSOS

✓

Apoiar as Instituições Religiosas, estabelecendo parcerias com as mesmas no
sentido de viabilizar as ações definidas por estas;

✓

Apoiar às fundações religiosas que desenvolvem projetos sociais que visam à
profissionalização e a divulgação dos valores religiosos;

✓

Apoiar ações que visem a prática da tolerância religiosa e liberdade de exercer culto
e crença.

Nosso projeto é dinâmico e está sempre em construção, primando pelos princípios
democráticos e participativos. Contamos com todos vocês em mais esta jornada.
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