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APRESENTAÇÃO
O Brasil e o povo brasileiro vivem tempos difíceis. A imensa crise social, fiscal e econômica foi
agravada pela pandemia da COVID-19 e as medidas adotadas pelo governo federal. A retirada de
direitos, o desmonte das políticas públicas, o ataque ao patrimônio público, a total ausência de
programas de desenvolvimento, faz com que a queda de arrecadação e o aumento da demanda por
serviços públicos cresça cada vez mais nos municípios brasileiros.
Neste cenário, é fundamental assumir o compromisso de governar com visão inovadora, pautada na
gestão transparente e democrática, com ampla participação da sociedade, priorizando e cuidando
dos que mais precisam.
É com esse compromisso, que a COLIGAÇÃO PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE apresenta seu
Programa de Governo para o município de Porto Seguro, período 2021-2024, com um projeto de
gestão inovadora, com o olhar no presente, mas projetando ações para o seu futuro.
Nossa administração promoverá o bem-estar da população, privilegiando os investimentos nas áreas
de educação, saúde, assistência social, saneamento básico, habitação, transporte, meio ambiente,
cultura, desenvolvimento local, como o turismo e a agricultura.
Pautaremos as nossas ações de forma articulada com todos os segmentos sociais e esferas de
poder, uma gestão aberta ao diálogo e à participação cidadã, atenta às reais necessidades da
população e às dificuldades dos segmentos vulneráveis que estão desamparados diante da grave
situação do país.
Em virtude disso, apresentamos nosso Programa de Governo Participativo, fruto das propostas que
recebemos através do Porto de Ideias, das nossas lives, do diálogo com profissionais das diversas
áreas, mas sobretudo, da escuta sensível que fizemos com a população em nossas caminhadas ao
longo da nossa pré-campanha.
Este programa também traz o acúmulo histórico das gestões progressistas inauguradas no Brasil
com o presidente Lula e na Bahia com o companheiro Wagner, assim como da atuação dos diversos
mandatos parlamentares que vem atuando na defesa de um plano de reconstrução e transformação
social do país.
Temos plena convicção que, com o apoio da população de Porto Seguro, implantaremos as políticas
que formulamos e defendemos, em pleitos eleitorais recentes, tanto no âmbito federal quanto
estadual. A partir da evolução e ampliação dessas propostas e do desenvolvimento de novos
projetos, apresentamos as diretrizes e compromissos que assumimos com o povo.

OS DESAFIOS DA CONJUNTURA
O Brasil vive uma crise sem precedentes na história. Após anos de estabilidade democrática,
em um curto período da história brasileira inúmeros direitos foram cassados, violados e
massacrados, com diversos casos de violência incentivados pelo discurso de ódio. O país andou
para trás na renda do povo, na saúde, na educação, na defesa do meio ambiente e na liberdade.
A campanha eleitoral municipal em 2020 será realizada em uma conjuntura de crise sanitária,
social, econômica, política, ambiental e cultural. O desemprego está nas alturas e quase 90% das
ocupações criadas são informais, segundo o IBGE. A taxa de trabalhadores sem registro, sem
direitos e proteção social já ultrapassa 40% - sem falar dos desalentados que nem ocupação têm.
Sofremos com o aumento dos combustíveis e do gás de cozinha e do abusivo preço dos
alimentos. O desmatamento aumentou 83%, com incentivo de um governo que arruinou nossa
imagem junto aos ambientalistas e à comunidade internacional. Líderes indígenas e sindicalistas
foram assassinados; professores e artistas, perseguidos; e mulheres, pessoas negras e LGBTIQ+s
sofrem diariamente violência e são assassinadas, tudo isso com total aval do governo federal.
Os desdobramentos da pandemia, que com a política genocida do governo levou mais de 135
mil brasileiros e brasileiras a morrerem de Covid-19, somente agravaram tudo o que já vinha
sucedendo no país, desde o golpe de 2016, que retirou a Presidente Dilma Rousseff do poder.
Apesar do clima de intimidação, agressão e violência, vislumbramos a mobilização dos mais
diversos grupos, mostrando a força dos que resistem aos retrocessos de um governo de viés ditatorial
instalado em nosso país. É com estes que nossa campanha enfrentará o pleito municipal.
No presente Programa de Governo Participativo, estes objetivos se traduzem em uma
proposta progressista e democrática que busca reafirmar os direitos de uma Porto Seguro onde as
pessoas exerçam plenamente sua cidadania.
Nesse contexto, nosso desafio, em âmbito municipal, será reafirmar princípios como: o
caráter público do SUS; a educação pública, gratuita, de qualidade; as políticas sociais como
instrumentos de combate à miséria, à pobreza e à desigualdade; o Estado como promotor das
igualdades de gênero, etnia, etária e orientação sexual; a transparência na gestão pública; a
participação política como elemento de decisão pública.
Por isso mesmo, nos orgulhamos das políticas públicas implantadas nos governos de Lula e
Dilma, como também nos governos Wagner e Rui, que estão presentes aqui em Porto Seguro, tais
como: o programa Bolsa Família, o Luz para Todos, o Minha Casa, Minha Vida, o IFBA, a UFSB, o
Universidade para todos (PROUNI), a criação da Farmácia Popular, o Piso Nacional do Salário dos
Professores, o SAMU, a construção de UPAS e a implementação do programa Mais Médicos, o apoio
à agricultura familiar, entre outros.
O povo de Porto Seguro merece um governo que tenha capacidade de enfrentar os duros
desafios dos tempos atuais e que aja no interesse da maioria da população. Para isso, a candidatura
de Lívia Bittencourt como prefeita e Alfredo Pataxó como vice-prefeito, com a COLIGAÇÃO PRA
CUIDAR DA NOSSA GENTE se apresenta para debater publicamente as diretrizes e propostas de
um Programa de Governo Participativo que defende uma Porto Seguro socialmente mais justa.
É latente em nosso município os desafios com a saúde, especialmente a atenção básica; com
a qualidade da educação; um transporte público eficiente; a requalificação de espaços públicos,
como as praias, praças, feiras e equipamentos esportivos; mas sobretudo a pouca participação
popular nas decisões de governo. As gestões petistas sempre tiveram como foco principal diminuir
o abismo existente entre privilegiados e excluídos e a defesa da vida e da dignidade dos que mais
precisam.

ASSISTÊNCIA SOCIAL: CUIDAR DE QUEM MAIS PRECISA
Os efeitos da pandemia da COVID-19 aprofundaram a crise econômica que já afetava o país. A
redução e o fim do auxílio emergencial provocará a perda da única renda de milhões de famílias no
país e terá impacto em nosso município.
A implementação de políticas sociais é essencial para diminuir os efeitos das desigualdades
estruturais e para melhorar a vida das pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Nosso
Programa de Governo Participativo propõe integrar políticas e ações para enfrentar a miséria e as
desigualdades e assegurar e ampliar os direitos sociais de forma universal.
No nosso governo, vamos assegurar condições de sobrevivência a essas famílias da nossa cidade,
seja com ações de segurança alimentar, seja com a articulação das diversas políticas públicas
municipais capazes de cuidar das pessoas mais vulneráveis.
Proteção Social e Inclusão Produtiva
Entendemos que as políticas públicas devem ser compreendidas como direitos do cidadão. Por isso,
vamos:
 Fortalecer os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência
Especializados em Assistência Social (CREAS) e viabilizar obras, reformas, ampliações e
aquisições de equipamentos e disponibilizar pelo menos 01 carro para cada uma das
unidades para melhor qualificar a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios e garantir
a sua integração com outras políticas públicas como saúde e educação.
 Ampliar e qualificar a rede de proteção social e prevenção aos segmentos vulneráveis articulando
esses serviços em rede e dá melhores condições para os serviços de convivência.
 Daremos atenção especial às ações que favoreçam a inclusão produtiva de famílias em situação
de vulnerabilidade através do Projeto Promover que irá oferecer cursos de qualificação e
serviço de intermediação de mão de obra para quem mais precisa.
Segurança Alimentar
Com o agravamento da crise econômica a fome voltará a atingir um contingente bastante grande de
famílias. Por essa razão, nosso governo desenvolverá ações de segurança alimentar para minimizar
esse efeito.
 Ciar o Banco de Alimentos, promovendo a parceria com as redes de supermercado, centros
de abastecimento e restaurantes na captação de alimentos, redistribuindo-os para as
populações vulneráveis;
 Ampliar o percentual da aquisição de produtos da agricultura familiar da alimentação escolar
para 40% fortalecendo a rede de apoio a cooperativas de agricultura familiar e orgânica; e os
produtores de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC);
 Fomentar campanhas de Educação Alimentar e Nutricional, que trabalhem a alimentação
saudável assim como o combate ao desperdício alimentar e a prevenção à obesidade;
Políticas para Crianças e Adolescentes
Estabelecer políticas específicas para as crianças e adolescentes, orientadas pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, voltadas ao combate à violência contra crianças e adolescentes, em
particular a violência sexual e à erradicação do trabalho infantil.
 Consolidar a rede intersetorial de proteção e prevenção, com o fortalecimento e a ampliação de
parcerias com organizações da sociedade civil que desenvolvem trabalhos de referência na área.
 Implantar Projeto Hora da Criança que através de ações pedagógicas envolvam a arte-educação
para qualificar o serviço de abordagem social de crianças e adolescentes em situação de rua e
trabalho infantil.

 Implantar o Projeto Lar da Alegria para trabalhar o fortalecimento dos vínculos de convivência
familiar e comunitária para crianças e adolescentes em territórios de alta vulnerabilidade social.
 Fortalecer os Conselhos Tutelares e melhorar a remuneração dos Conselheiros.
Políticas para Idosos
Promover ações que valorizem o idoso e sensibilizem as famílias e a sociedade quanto às suas
necessidades e direitos, visando a promoção do envelhecimento ativo e saudável.
 Fortalecer as atividades socioeducativas e outras ações voltadas ao convívio familiar e
comunitário.
 Oferecer formação digital, ampliando o acesso às novas tecnologias através do Projeto Geração
Conectada, um projeto de inclusão digital para o público da terceira idade.
 Articular a implantação de instituição de longa permanência no distrito de Arraial d’Ajuda;
 Articular a oferta de cursos para formação dos profissionais que cuidam de idosos.
Políticas para Pessoas com Deficiência
Ampliar o acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas, garantindo a inclusão e o
exercício de seus direitos.
 Novo Portal da Prefeitura de Porto Seguro que garanta a acessibilidade;
 Programa de Acessibilidade nos Prédios Públicos para garantir a busca por serviços;
 Selo Empreendimento Acessível que promova o acesso e o atendimento nos empreendimentos
as diversas deficiências;
 Ampliar o acesso às novas tecnologias e a capacitações que ampliem as oportunidades de
emprego e renda das pessoas com deficiência.
 Fomentar programas que fortaleçam o convívio familiar e comunitário.
 Desenvolver ações de formação das famílias e dos profissionais que cuidam de pessoas com
deficiência.
Políticas para as Mulheres
Fortalecer a rede de proteção, o combate, o enfrentamento e prevenção da violência contra as
mulheres.
 Implementar programas de prevenção da Violência contra as Mulheres urbanas e do campo, por
meio de ações educativas e de comunicação, articulando com as demais secretarias do município;
 Garantir a manutenção e ampliação das estruturas de rede de enfrentamento a violência;
 Garantir a universalização o registro das notificações compulsórias e capacitação dos
profissionais de saúde para atendimento às mulheres e correta alimentação do sistema;
 Promover capacitação continuada em gênero dos servidores, especialmente daqueles em
atuação na rede de enfrentamento à violência contra a Mulher;
 Ofertar capacitação continuada no enfrentamento ao feminicídio para gestores, educadores,
juízes, promotores de justiça, delegados, agentes, policiais e demais servidores públicos e
funcionários que atuam na rede de atendimento ou em programas e órgãos ligados à temática;
 Implementar ações de inclusão produtiva das mulheres, a partir dos programas existentes;
 Promover ações transversais com secretarias voltadas para a qualificação de mulheres,
ampliando e qualificando sua inserção no mercado de trabalho;
 Implementar o Projeto Marias voltado para mulheres de comunidades tradicionais das águas e
das florestas, garantindo a qualificação e apoio técnico para essas, fomentando o apoio à
mandiocultura e ampliação de projetos como: casas de farinhas móveis, cultivo coletivo de ostras
e marisqueiras;

Política para a Diversidade
Fortalecer a rede de proteção, o combate, o enfrentamento e prevenção da violência contra a
população LGBTQI+:
 Criar o Programa Porto da Diversidade que, entre outras ações, irá promover:
o Ações de combate à LGBTfobia institucional e de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica.
o Inclusão produtiva das LGBTQI+ através de políticas que ampliem o acesso ao crédito,
ao microcrédito produtivo e à economia solidária e cooperativista, garantindo a autonomia
das LGBTQI+, e estimular formas de geração de empregos formais diminuindo a
precarização das LGBTQI+ no mundo do trabalho;
Promoção da Igualdade Racial
Ampliar e fortalecer a institucionalidade das Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
 Implementar ações de Combate ao Racismo Institucional;
 Implementar o Plano de Ação da Década, proposto pela Assembleia Geral da ONU, que
proclamou o período entre 2015 e 2024 como a Década Internacional de Afrodescendentes,
apresentando a necessidade de reforçar a cooperação nacional, regional e internacional em
relação ao pleno aproveitamento dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos de
pessoas afrodescendentes, bem como sua participação plena e igualitária em todos os aspectos
da sociedade;
 Ampliar as ações de prevenção e enfrentamento à intolerância religiosa, por meio das ações de
educação e comunicação em Direitos Humanos com promoção de campanhas publicitárias, bem
como através da formação continuada de servidores, beneficiários de programas sociais e
instituições de ensino;
População em Situação de Rua
O governo do PT irá fortalecer a rede de proteção social às pessoas em situação de rua.
 Criar o Programa Cidadania para Todos que irá promover:
o Censo da população em situação de rua;
o Viabilizar a retirada de documentação da população em situação de rua;
o Implantar o Aluguel Social para pessoas que não tem renda até conseguirem se recolocar
no mundo do trabalho;
o Assegurar a qualificação profissional, que propiciem a construção de um novo projeto de
vida a essas pessoas.
o Criar políticas de incentivo para inserir as pessoas no mundo do trabalho, como a isenção
fiscal para empresas que emprega quem veio das ruas.
Política para as Juventudes
Ampliar e fortalecer a institucionalidade das Políticas de Juventude com estruturas e orçamento
próprio.
 Centro de Referência da Juventude como locus de referência para a juventude que se encontra
em estado de vulnerabilidade econômica e social e que ao mesmo tempo possa servir de espaço
de formulação, troca de experiência e de monitoramento das políticas que tenham como destino
o público jovem;
 Implantar um Núcleo de Audiovisual com a participação, a linguagem e a temática do universo
das juventudes;
 Realizar Festival de Linguagem Jovem Popular, com premiações na área de grafite, hip-hop e
dança de rua, por exemplo.

POVOS INDÍGENAS: GARANTIA DE DIREITOS
Os direitos dos povos indígenas, hoje fundamentados na Constituição brasileira, foram sendo
conquistados e amadurecidos no curso de uma história nem sempre justa ou generosa que, por
muito tempo, se quer permitiu aos índios se fazerem ouvir. Este panorama vai sendo pouco a
pouco modificado para dar lugar a um protagonismo exercido hoje amplamente pelos povos
indígenas e suas organizações que, junto a outros setores da sociedade que sempre apoiaram a
causa e têm buscado mais e mais colocar a lei em prática para encontrar, além do formalismo de
nossas instituições e suas normas, as soluções para a implantação dos seus direitos e para a
garantia da viabilidade de seus projetos de futuro.
Os povos indígenas que vivem no Brasil se caracterizam por uma enorme diversidade. Há os
poucos povos que se mantêm afastados da sociedade nacional e uma grande maioria de
sociedades que há muito estão em contato contínuo com não-indígenas. Muitos estão articulados
em organizações políticas que se relacionam com instâncias do Estado, organizações indigenistas,
ambientalistas e sociedade em geral.
No nosso governo, iremos declarar a Década dos Povos Indígenas onde vamos articular as
diversas políticas públicas capazes de garantir os direitos dos nossos povos originários, entre outras:
 Promover cursos e capacitações para membros de comunidades indígenas, buscando:
o qualificar as suas organizações para elaborar e submeter projetos a editais públicos (de
produtividade, de etnoturismo, de etnodesenvolvimento e de preservação ambiental);
o aprimorar a capacidade de gestão comunitária, o associativismo e o cooperativismo,
conforme as exigências tecno-burocráticas;
 Garantia da terra, englobando um conjunto de medidas relativas à regularização, à proteção e ao
uso dos territórios;
 Criar e desenvolver mecanismos de mediação de conflitos fundiários envolvendo o povo indígena,
com base no respeito aos Direitos Humanos e na sensibilização dos diversos agentes sobre a
necessidade de promover, garantir e defender os direitos indígenas;
 Apoiar às atividades geradoras de emprego e renda acompanhadas da preservação dos recursos
naturais e da promoção do conhecimento tradicional do povo indígena;
 Respeito à diversidade cultural do povo indígena na promoção de práticas alimentares e estilos
de vida saudáveis e culturalmente aceitos, bem como a participação das respectivas comunidades
no monitoramento de sua condição alimentar e nutricional.
 Realização de diagnóstico ambiental com participação indígena, visando uma gestão territorial
efetiva e sustentável;
 Manejo sustentável, pelos povos indígenas, dos recursos naturais pertencentes a seu patrimônio.
 Criação da categoria de agentes indígenas ambientais.
 Promoção de pesquisas sobre o conhecimento tradicional de povos indígenas.

MEIO AMBIENTE: CUIDAR DA NOSSA FLORA, FAUNA, ÁGUAS E AR
A Constituição Federal afirma que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Acreditamos ainda que é estratégico a instituição de novas formas de produzir e consumir e a buscar
o desenvolvimento sustentável.
Propomos, outros valores e referenciais de consumo, um novo padrão de produção no município,
capaz de apresentar alternativas econômicas que aproveitem a diversidade sociocultural e ambiental
do nosso município, seja no campo ou na cidade.
Esse eixo articulador aponta para uma economia justa, que não desperdiça e nem esgota recursos
naturais existentes, protegendo as necessidades das gerações atuais e futuras.
Temos que pensar no longo prazo. Temos que transformar a crise ambiental em oportunidades para
o bem viver do povo brasileiro e de toda humanidade. Os municípios podem fazer a sua parte, com
muitas ações para iniciar esse caminho.
Nosso Programa de Governo Participativo contém medidas no que se refere à transição ecológica
mais diretamente é composto das seguintes propostas:
 Promoção de energia limpa, com instalação de energia solar nas unidades da prefeitura;
 Programa nosso Rio: Proteção do Rio Buranhém através de um plano que promova o adequado
manejo de resíduos e de uso das suas águas.
 Programa Respirar: com ações que reduza a emissão de gases como a conversão da frota de
transporte coletivo e dos veículos da frota municipal para tecnologia menos poluente.
 Criar o Parque da Caixa D’Água / Buraco da Gia: espaço arborizado com árvores nativas e
frutíferas para o descanso das famílias e a prática de atividades ao ar livre.
 Incentivar projetos de proteção da nossa vida marinha e o cuidado com as praias.
 Realizar campanha educativas que apresentem a vida silvestre em nosso município e a
importância da sua preservação.
 Estimular a responsabilidade e a participação da sociedade nas iniciativas de controle da poluição
e do impacto ambiental, bem como pelo consumo responsável.

DIREITO A CIDADE: URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA DE QUALIDADE
A melhoria da qualidade de vida na nossa cidade passa pelo combate e redução das desigualdades,
em suas diversas dimensões, além da garantia do direito à cidade.
O pleno direito à cidade se dará por meio do acesso à moradia digna com saneamento básico – água
encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, drenagem das águas pluviais. Acesso a uma mobilidade
urbana que priorize o transporte coletivo, o sistema viário seguro e, ainda, que garanta a promoção
do acesso equitativo aos equipamentos públicos de cultura, lazer, educação, saúde em todos os
bairros.
A crise econômica que afeta as receitas municipais agravada pela extinção dos mecanismos de
financiamento federal aos municípios para políticas de saneamento, mobilidade urbana e habitação
para baixa renda, com a extinção do Programa Minha Casa Minha Vida, colocam dificuldades para
uma atuação mais ampla.
Neste cenário desafiador nossos compromissos para o desenvolvimento urbano se consolidarão por
meio das diretrizes e propostas a seguir:
 Garantir a realização de audiências públicas dos eixos do Plano Diretor, com leitura participativa
do território urbano e rural, que permitirá para avaliar a sua implantação e a discussão dos
principais problemas, conflitos e potencialidades, estabelecendo metas de médio e longo prazo.
 Garantir as funções sociais da propriedade e da cidade com o IPTU progressivo e a edificação
compulsória para refrear a especulação imobiliária.
 Criar o Programa Casa Feliz que além de priorizar a regularização fundiária, para permitir o
financiamento das famílias na melhoria de suas habitações irá atender a famílias de baixa renda
que estão em casas em condições precárias;
 Utilizar os terrenos e edifícios vazios para a produção de moradias de interesse social e de
equipamentos públicos.
 Adotar o reuso de água nas atividades e edificações da prefeitura e incentivar as empresas e a
população a fazer o mesmo.
 Aumentar progressivamente a coleta e o tratamento de esgoto, mantendo rigorosa separação
entre águas pluviais e esgoto.
 Fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade dos imóveis estarem ligados à rede de esgoto.
 Implantar o Programa Recicla Porto, através da coleta seletiva de lixo, começando pelos órgãos
públicos, restaurantes, hotéis e barracas de praia e incluindo as cooperativas de catadores de
materiais recicláveis.
 Elaborar Plano de Drenagem, visando identificar os pontos de alagamento ou inundação, para
priorizar soluções e implantar controle e monitoramento desses eventos.
 Garantir que o plano de pavimentação e qualificação das vias urbanas, considerem os sistemas
de drenagem de águas pluviais, redes de água e esgoto e calçadas permeáveis.
 Revitalizar a Praça das Pitangueiras e criar o projeto Wi-Fi Livre nas Praças.
 Criar o Programa Pedala Porto com a ampliação do número de ciclovias e ciclofaixas e a
implantação de estações de bicicletas compartilhadas, facilitando o uso dessa alternativa de
transporte.
 Ampliar as rotas do transporte coletivo, a renovação progressiva da frota, garantindo a
acessibilidade e ar condicionado nos veículos e, implantar o Bilhete Único, que irá permitir ao
passageiro pegar mais de um ônibus com a mesma passagem;
 Elaborar um plano de regulamentação do transporte alternativo (lotação e mototáxi), tendo como
princípio o conforto e a maior segurança para os usuários deste meio de transporte;
 Intermediar parceria entre postos de combustível e empresas/cooperativas de trabalhadores
autônomos dos meios de transporte e entrega de produtos (táxi, mototáxi, motoboy, motoristas de
aplicativo e de lotação);

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS: ACESSO A CRÉDITO, INSUMOS E ASSISTÊNCIA
A transição ecológica no meio rural se expressa na adoção da agroecologia, tendo como objetivo a
produção de alimentos saudáveis, com redução gradativa do uso de agrotóxicos. O estímulo ao
cooperativismo, o apoio técnico à agricultura familiar e as compras de produtos pelo poder público
são fundamentais para um desenvolvimento socioeconômico inclusivo no campo.
Nosso programa, nessa área, é composto das seguintes diretrizes e propostas:
 Apoiar os pequenos produtores, assentados da reforma agrária e os agricultores familiares com
princípios agroecológicos, que garantam a manutenção de variedades e cultivos locais, práticas
tradicionais de manejo e desenvolvimento rural sustentável e livre do veneno;
 Em parceria com cooperativas e associações implantar o Programa de Agroindústrias
Familiares para processar e agregar valor a produção e aumentar a renda da população da zona
rural.
 Garantir espaço e melhores condições de comercialização dos produtos oriundos da agricultura
familiar e dos agroextrativistas para o abastecimento alimentar da população;
 Plano de Manutenção das Estradas Vicinais para garantir o escoamento da produção alimentar
e o acesso ao mercado consumidor.
 Reservar áreas urbanas e periurbanas ociosas para a agricultura urbana, com a produção de
alimentos, mudas de espécies florestais e medicinais, priorizando a geração de renda e a
distribuição de alimentos para a população em risco social.
 Requalificar a Tarifa de Pescadores viabilizar a inclusão do pescado na alimentação escolar;
 Fortalecer o modelo de uso dos recursos naturais desenvolvido nas reservas extrativistas, pela
pequena agricultura, pelas populações tradicionais e pelos indígenas, protegendo os meios de
vida e a cultura dessas populações.

MAIS E MELHOR EDUCAÇÃO DA CRECHE AO ENSINO SUPERIOR
No quadriênio de 2021 a 2024, norteado, entre outros, pelos planos decenais de educação e pelos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio da Organização das Nações Unidas,
implementar programas e projetos que consolidem o acesso à escola, a permanência e o direito à
aprendizagem dos estudantes, e propicie a formação integral do estudante, preparando-o para a vida
em sociedade e para a autonomia política, como orientado por Anísio Teixeira e Paulo Freire. Nesta
perspectiva, a educação será, cada vez mais, o instrumento motivador de processos educacionais
solidários, promotor de uma cultura de paz e combate aos preconceitos raciais, de gênero e de
orientação sexual onde iremos implantar programas que pensem a formação de nosso povo da
creche ao ensino superior.
Nosso programa de governo para a área é composto das seguintes diretrizes e propostas:
 Assegurar nosso compromisso com a progressiva universalização da educação infantil de 4 a 5
anos e em especial com a ampliação do atendimento em creches.
 Ampliar o número de vagas de educação em tempo integral para que as crianças tenham uma
melhor formação e estejam protegidas enquanto sua família trabalha;
 Assegurar o atendimento, em salas inclusivas e o atendimento especializado, às crianças e jovens
com deficiência, dotando as escolas de equipamentos, estrutura física adequada como rampas,
pistas táteis e toda a acessibilidade necessária, além de montar um Plano de Capacitação dos
Profissionais da Educação em Educação Especial.
 Em parceria com a UNICEF implementar o projeto Busca Ativa Escolar, envolvendo as diversas
áreas e esferas de governo para garantir que todas as crianças estejam na escola.
 Implantar o Projeto Merenda Saudável que irá garantir mais qualidade na alimentação escolar,
com o fortalecimento de hortas escolares e a inclusão de mais uma refeição no cardápio das
nossas crianças;
 Rever a situação do Transporte Escolar, inclusive com a implantação do Passe Livre
Estudantil. É uma proposta viável e que vai permitir mais oportunidades para os nossos
estudantes. Assim, vamos aproveitar melhor as linhas de ônibus existentes e também ampliar
o número de linhas.
 Reorganizar a oferta de ensino no Complexo Frei Calixto, para garantir a implantação do ensino
médio articulado com o Governo do Estado;
 Criação do Campus de Educação Básica, desenvolvido em parceria com Governo do Estado e
a UFSB. A ação irá articular o Colégio Municipal de Porto Seguro, a Nova Biblioteca Municipal
e o Complexo Integrado de Educação com a oferta de educação integral, cursos de educação
profissional, de ensino superior, diversas atividades educativas, culturais e esportivas.
 Buscar estabelecer parcerias com o IFBA e a UFSB para que possamos contribuir com o
fortalecimento da educação. Nosso projeto é consolidar Porto Seguro como uma Cidade
Universitária.
 Implantar o Projeto Escola Aberta tornando o espaço da escola disponível para atividades de
esporte, cultura e lazer para a comunidade escolar e a população do seu entorno, inclusive nos
fins de semana.
 Efetivar a implantação da Lei nº 11.645/2008 que inclui no currículo a obrigatoriedade do ensino
da história e cultura afro-brasileira e indígena.
 Em parceria com o Governo do Estado, implantar a Escola Pública de Idiomas, para que todas
e todos tenham oportunidade de aprender uma segunda língua
 Dar especial atenção à Educação de Jovens e Adultos (EJA), atendendo aqueles que não
tiveram oportunidade de frequentar a escola e não concluíram a educação básica e articulá-la à
formação profissional.

 Promover a construção, melhoria e ampliação dos espaços escolares, da cidade e do campo;
agregando, laboratórios, quadras esportivas e pátios para realização de eventos, visando uma
formação integral.
 Efetivar a política municipal da Educação Escolar Indígena, construída com o protagonismo das
comunidades.
 Efetivar a política municipal da Educação do Campo, construída com o protagonismo das
comunidades e movimentos sociais.
 Promover a formação inicial e continuada das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação,
considerando a especificidade das escolas indígenas e do campo.
 Fortalecer a gestão democrática e a participação popular na educação, com o envolvimento de
toda comunidade escolar - professores, funcionários, familiares e estudantes – na elaboração,
implementação e avaliação dos projetos das escolas.
 Consolidar os Conselhos Escolares para participar das decisões administrativas e pedagógicas
da escola, com participação efetiva de todos segmentos da comunidade escolar e investimento
na sua formação.
 Fortalecer o Conselho Municipal de Educação e outros conselhos relacionados às políticas
educacionais.

SAÚDE COM ATENÇÃO INTEGRAL NO TEMPO CERTO E COM MAIS QUALIDADE
Em nosso Programa de Governo Participativo afirmamos o compromisso de promover a saúde
como direito fundamental, a defesa do direito à saúde com a responsabilidade do estado na sua
garantia de acesso universal e igualitário em todos os seus níveis bem como nos serviços de
promoção, proteção e recuperação de saúde.
Entendemos que existe uma crescente necessidade de qualificar a assistência no SUS, e que
precisamos organizar a rede de forma ascendente para garantir o acesso a uma atenção integral
na direção da descentralização das ações de baixa e média complexidade, centrando
substancialmente na modernização tecnológica para viabilizar mais velocidade no agendamento de
consultas, marcação de exames e redução no tempo de espera no atendimento.
Para a área da saúde apresentamos as seguintes diretrizes e propostas:
 Implantação de sistema de agendamento e acompanhamento dos serviços de saúde pela internet
com o objetivo de Zerar a Fila para consultas e exames e criar o prontuário eletrônico, que reúne
o histórico de atendimento de saúde dos pacientes no SUS.
 Ampliar os leitos das UPA evitando assim que as pessoas sejam direcionadas para o Hospital
Luís Eduardo Magalhães;
 Qualificar as Unidades Básicas de Saúde de modo a ampliar o acesso aos serviços de saúde
pública de qualidade
 Ampliar os mutirões em procedimentos médicos, e articular junto ao Governo do Estado mutirões
de cirurgias voltado as populações mais vulneráveis;
 Levar as campanhas de prevenção ao câncer para o litoral sul e os distritos do município;
 Em parceria com o Governo do Estado ampliar a cobertura de média e alta complexidade em
nosso município;
 Implantar programa de valorização do parto normal, humanizado, seguro e de superação da
violência obstétrica;
 Implementar um Plano Municipal para o Envelhecimento Ativo e Saudável
 Criar sistema de Entrega Domiciliar de Remédios para pacientes com doenças crônicas e acima
de 70 anos;
 Garantir Atendimento das Farmácias 24 horas nas UPAs
 Ampliar para no mínimo 20% o orçamento do município na saúde (por lei são 15%);
 Ampliar as Equipes de Saúde e investir na formação dos trabalhadores da Saúde para a garantia
da qualidade, resolutividade e humanização;
 Atuar fortemente na área da promoção da saúde, por meio de programas que incentivem a
atividade física e alimentação adequada, saudável e segura.
 Fortalecer os conselhos e conferências de saúde, de forma que seu papel de formulação de
políticas seja o orientador das políticas para o setor.

CIDADE SEGURA
A despeito da responsabilidade pela segurança pública ser principalmente dos governos estaduais,
acreditamos que a prefeitura tem um papel importante, sobretudo no que se refere à prevenção do
crime e da violência.
Em primeiro lugar, criaremos o Fórum Comunitário de Segurança Pública com participação da
Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, do judiciário, Ministério Público e Defensoria
Pública e ainda representantes da população de todas as regiões da cidade, como espaço para um
amplo diagnóstico, discussão de ações a serem realizadas e avaliação de resultados.
Nosso governo irá estruturar suas ações baseando-se no conceito de Segurança Cidadã, que
combina ações preventivas territorializadas, com ações sociais e urbanas.
✰ Garantir iluminação pública nos bairros – praças, ruas, pontos de ônibus - por ser um fator
importante para coibir a violência e os crimes.
✰ Em parceria com o Governo do Estado, ampliar o sistema de videomonitoramento para inibir a
violência com câmeras nas proximidades das escolas e principais vias das cidades e criando as
condições legais e operacionais para recepção de imagens cedidas por câmaras privadas de
condomínios, domicílios e empresas.
✰ Segurança Escolar com presença da Guarda Municipal, combinada com ronda veicular
preventiva, especialmente na entrada e saída dos alunos, que promovam interação com a
comunidade escolar e do seu entorno.
✰ Implementar programação cultural, esportiva e de lazer nas praças e parques e escolas nos finais
de semana, garantindo alternativas de entretenimento para todas faixas etárias, mas
principalmente aos jovens.

CULTURA: NOSSAS FESTAS, TRADIÇÃO E PATRIMÔNIO
Defendemos que a cultura exerce na sociedade uma função estratégica e central, uma vez
que incide diretamente nas questões econômicas, sociais e simbólicas, pois ela eleva a autoestima
e o sentimento de pertencimento dos grupos da sociedade local.
A cultura aparece expressa em modos de vida, valores práticos, identidades e crenças
religiosas e é fortalecida pela perspectiva de acesso a bens culturais, tais como teatro, cinema,
biblioteca, consumo de livros, museu, entre outros.
No nosso caso em especial, a cultura se apresenta também como um importante vetor de
desenvolvimento econômico, de geração de trabalho e renda, de modo que é fundamental fomentar
e promover a cadeia produtiva da cultura do município.
O Programa de Governo Participativo que apresentamos traz no campo da cultura as
seguintes diretrizes e propostas:
✰ Requalificar e ampliar os espaços culturais existentes, a exemplo do Centro de Cultura
tornando-os economicamente sustentáveis e turisticamente atrativos;
✰ Estruturar um Calendário Cultural em parceria com os diversos segmentos com o objetivo de
fortalecer os grupos locais e as nossas tradições;
✰ Criar o projeto Revitaliza Porto com incentivo e promoção dos projetos auto organizados com
expressões da cultura livre (hip hop, grafite e outros);
✰ Qualificar as políticas e os instrumentos de fomento para assegurar a execução de programas
estruturantes governamentais, bem como a descentralização e democratização dos recursos
para atendimento pleno da diversidade e identidade do município;
✰ Criar o projeto O Teatro Vai até a Escola para trabalhar a formação de novos expectadores;
✰ Desenvolver, em parceria com os municípios vizinhos um consórcio territorial de cultura com
vistas ao fortalecimento das diversas linguagens artísticas e a utilização pública de equipamentos
culturais;
✰ Desenvolver uma política de formação artística e cultural no município, ampliando as ações
formativas com a criação de núcleos territoriais nos bairros, distritos e povoados;
✰ Elaborar um Plano de Requalificação do Centro Histórico.

ESPORTIE E LAZER: PROMOVER A PRÁTICA SAUDÁVEL E APOIAR O ALTO RENDIMENTO
O governo do PT garantirá o direito ao acesso da população, de todas as idades, ao esporte e lazer
em seus bairros e comunidades.
Daremos uma atenção especial à utilização dos espaços públicos, praias, praças e logradouros para
a prática do esporte e do lazer. Estimularemos os momentos de convívio entre gerações, com jogos
e outras práticas coletivas. Atenderemos também demandas de skatistas, ciclistas entre outros, para
implantação de estruturas adequadas às suas práticas esportivas.
Essas propostas serão desenvolvidas a partir de uma gestão democrática e participativa, procurando
resgatar e preservar a memória do esporte como uma das bases da construção da identidade local
e popular.
Nosso programa para esporte e lazer é composto das seguintes diretrizes e propostas:
✰ Promover a construção, melhoria, ampliação e uso dos equipamentos e espaços públicos de
esporte e lazer, implantando, por exemplo, complexos esportivos de areia nas praias de
Curuípe e Taperapuan para a prática de Beach Tennis, Futevôlei, Vôlei de Praia e Treinamento
Funcional com presença de instrutores e monitores e possibilidade da utilização no período
noturno;
✰ Fortalecer a animação artístico-cultural e esportiva nos espaços públicos voltados para o lazer:
praças públicas, os equipamentos esportivos e escolas.
✰ Implantar políticas públicas inclusivas, explorando a diversidade esportiva em atividades voltadas
para mulheres, crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência.
✰ Implantar um Programa de Orientação de Atividades Físicas nas praças da cidade e nos
espaços onde a população realiza atividades.
✰ Capacitar gestores, técnicos e lideranças esportivas comunitárias.
✰ Abrir quadras poliesportivas das escolas às comunidades.
✰ Dialogar com as federações e confederações esportivas, visando contribuir com a captação de
congressos e eventos esportivos locais, regionais e nacionais, na perspectiva de fortalecer a
prática esportiva da nossa população, inclusive no paradesporto.
✰ Apoiar os eventos esportivos nos bairros, estimulando a prática esportiva, conforme a demanda
da comunidade.
✰ Ampliar as ações de escolinhas esportivas, qualificando os técnicos e apoiando-os com materiais
esportivos adequados.
✰ Organizar jogos escolares, inclusive nas modalidades paradesportivas.

TURISMO: ARTICULAR E FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA
Um em cada dez empregos no mundo vem da atividade turística. Além de gerar renda e atrair
investimentos, a indústria de viagens e turismo valoriza a cultura e o patrimônio histórico. O turismo
precisa ser prioridade no nosso governo, pois é a principal atividade econômica, envolvendo
pequenas e médias empresas e com grande poder de ascensão social na geração de emprego e
renda. Abrange não somente quem trabalha diretamente no setor, mas todo o seu entorno, como a
produção de alimentos na agricultura familiar e o entretenimento.
Defendemos que o turismo deve ser desenvolvido de forma sustentável que seja viável tanto
na alta como na baixa temporada. Portanto, iremos atuar fortemente no uso de tecnologias
avançadas e uma gestão compartilhada para manter a entrada de divisas e o crescimento do
município e aproveitar não só o potencial dos cerca de 60 milhões de brasileiros que viajam todos os
anos pelo Brasil, mas viabilizando a promoção do nosso município para o público exterior.
As nossas diretrizes e propostas para o setor do turismo são as seguintes:
✰ Estruturar um Núcleo de Audiovisual que possa atuar de forma integral na produção de
vídeos e outros materiais promocionais do município;
✰ Formar turmas exclusivas para guias, taxistas, trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes,
barracas de praia, ambulantes e demais trabalhadores que vivem do turismo na Escola
Pública de Idiomas;
✰ Implantar o Programa Sou Praia, que irá requalificar a Orla Norte e a Orla Sul e promover o
nosso principal ativo:
o Implantar sistema cicloviário que ligue as áreas centrais a orla através ciclovias,
ciclofaixas, ciclorotas e estações de bicicleta compartilhada;
o Projeto de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida
nos pontos de ônibus, acesso aos hotéis e barracas de praia;
o Projeto que promova o banho de mar para as pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida;
o Equipamentos públicos para a prática de esporte na areia com a presença de instrutores
e monitores;
o Campanhas de prevenção ao câncer de pele com a distribuição de protetor solar;
o Ampliar os postos de Salva Vidas para maior segurança dos banhistas;
o Apoio permanente a projetos de conscientização e de limpeza das praias e do mar.
✰ Aumentar os recursos para promoção do município no exterior através de diversas estratégias,
mas sobretudo com marketing digital;
✰ Em parceria com o Governo do Estado viabilizar a implantação de um Novo Terminal Rodoviário
e o Novo Aeroporto para voos internacionais;
✰ Apoiar a diversificação do turismo com apoio ao turismo cultural, religioso, de negócios, de
aventura, rural, ecoturismo, da terceira idade e LGBTI+.
✰ Promover junto aos agentes de viagem a imagem do município no combate ao turismo
sexual;
✰ Promover o turismo Pet Friedly articulando o trade para atender este público;
✰ Promover o Turismo Gastronômico e apoiar o projeto de implantação do Restaurante Escola
em parceria com o Governo do Estado;

GESTÃO COM EFICIÊNCIA, PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E TRANSPARÊNCIA
A extinção de Conselhos Participativos ligados às políticas públicas, em decreto presidencial
de abril de 2019, desmontou os canais de participação da sociedade e dificultou ainda mais a
transparência e o acesso aos dados públicos.
Entretanto, nosso Programa de Governo Participativo considera fundamental compartilhar
o exercício do governo com a população. A realização desta concepção de governo é a maneira mais
concreta de construir a prática da cidadania ativa e de aprofundar a cultura democrática no plano
municipal.
É nesse cenário de resistência e enfrentamento, que reafirmamos a importância da
participação cidadã que virá acompanhada de mecanismos de controle social da gestão pública.
Estes objetivos exigirão o fortalecimento da capacidade da Prefeitura cumprir suas funções,
mas também para garantir a igualdade de acesso de qualquer munícipe aos serviços e ao
aprimoramento dos mecanismos de transparência governamental.
Adotaremos uma nova forma de organizar a ação da Prefeitura, tornando-a mais moderna,
inovadora, eficiente e responsável. Este novo modelo de gestão se estruturará a partir das diretrizes
a seguir:
 Elaboração do Plano Plurianual, que define as prioridades para os 4 anos de governo, de forma
participativa.
 Será constituído o Conselho do PPA, com representantes eleitos, responsável por fazer o
acompanhamento da execução das demandas incorporadas ao Orçamento de cada ano.
 Consolidar os Conselhos e Fóruns existentes e criar novos, estabelecendo condições
adequadas ao seu funcionamento e garantindo diversidade e legitimidade das representações.
 Estimular a participação dos diversos segmentos da cidade nos conselhos gestores de políticas
públicas, com especial atenção aos usuários dos serviços e equipamentos públicos.
 Utilizar recursos, técnicas e metodologias que possibilitem e facilitem o entendimento, a
comunicação e a expressão de ideias.
 Fornecer informações apresentadas de forma clara, com recursos de visualização e outras
estratégias capazes de tornar a participação do cidadão a mais fundamentada possível.
 Realizar atividades de formação para os conselheiros sobre as políticas públicas, o
funcionamento da gestão, o papel dos canais de participação, na perspectiva de fortalecer sua
atuação.
 Criar um ambiente de respeito e confiança, garantindo o diálogo com as entidades sindicais dos
servidores de forma democrática e transparente, com a instituição da Mesa de Negociação
Permanente.
 Realizar parcerias com diferentes agentes, como universidades e instituições para ampliar a
capacidade técnica da prefeitura e dos servidores e até mesmo na execução de políticas;
 Aproveitaremos o potencial de parcerias com outros municípios, através dos consórcios públicos,
para prestação conjunta de serviços, compras comuns e promoção do desenvolvimento regional.
 Tornaremos o cidadão o foco central de nossa atividade, com investimentos no aperfeiçoamento
das atividades com maior impacto na prestação de serviços como, por exemplo, o atendimento
presencial e na Internet. Avançaremos para um Governo Digital com a adoção de tecnologias na
prestação de serviços.
 Além disso, usaremos os dados disponíveis para melhorar os serviços e economizar recursos.
Adotaremos iniciativas na linha das Cidades Inteligentes, sempre que houver benefícios para a
população, em áreas como iluminação pública, coleta inteligente de lixo, sistemas integrados de
dados em transporte e segurança, centros de inteligência e inovação municipal.
 Monitoramento cuidadoso de todas as despesas, sejam os grandes montantes, como a folha de
pagamento, sejam as despesas de manutenção, como água, energia, telefonia, entre outras.

“Eu me sinto uma mulher forte e preparada, pois aprendi
a me colocar no lugar do outro, trabalhando e buscando
o avanço da cidade, mas, acima de tudo, cuidando da
qualidade de vida das pessoas. ”
Lívia Bittencourt

“Vamos falar de igual para igual, para índios, negros,
para todas as comunidades da nossa cidade, este é o
nosso projeto. ”
Alfredo Pataxó

