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1 INTRODUÇÃO

O presente Plano de Governo traz consigo as propostas desenhadas pela
candidata a prefeita da cidade de Serrinha/Ba, Viviany Andrade, juntamente
com a Vice Prefeita Ilka*, do PSOL para a Administração Municipal do período
de 2021 a 2024. Tais medidas são baseadas nas observações feitas por esta
quanto as necessidades da população da cidade no que concerne a Gestão
Municipal.
Os anseios da população versam sobre as mais diversas áreas do convívio
social, e estão aqui traduzidas em 11 tópicos de metas diretas e mais 6 de
metas transversais que deverão se concretizar nos quatro anos da gestão aqui
proposta.
Neste diapasão, o plano aqui apresentado vem propor buscas de parcerias
público/privado com o intuito de contemplar o maior número possível de
demandas no tão curto período de gestão municipal.
Serão feitas análises documentais e coletas de dados reais com o interesse de
conhecer quais as áreas de maior necessidade da população e como a gestão
municipal pode otimizar a utilização das verbas públicas e de sua mão de obra
disponível para equilibrar as necessidades populares com as necessidades
municipais.
Percebe-se, por exemplo uma necessidade urgente de investimentos na saúde,
vez que Serrinha tem se tornado cidade polo da região sisaleira, e como tal,
atende também a demanda vinda de municípios menores, o que acaba por
abarrotar o sistema de saúde público, sendo necessário ampliar a capacidade
de atendimento do hospital municipal.
A pandemia que assolou o mundo no ano de 2020 demonstrou a fragilidade do
Sistema Municipal de Saúde, que teve que improvisar maneiras de abarcar os
doentes pelo Covid-19, o que só confirma a necessidade de maior atenção ao
setor da saúde.

A saúde é apenas um dos tópicos relevantes deste Plano de Governo, e, ao
longo deste será possível perceber as necessidades latentes da população
devidamente desenhadas e com projetos engajados unicamente na resolução
destes problemas, com o fito de melhorar a qualidade de vida da população
serrinhense.
Além de todo o projeto de âmbito local, são estratégias de governo ainda a
busca pelo apoio dos governos Federal e Estadual no sentido de viabilizar
projetos de maior porte e que sejam viáveis para a geração de emprego, renda
e sustentabilidade da cidade.
Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a
valores como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência,
criatividade e, acima de tudo planejamento. Esses são os princípios que
deverão caracterizar uma administração coletiva, forte e verdadeiramente
comprometida com os anseios da população, que marcará a nossa trajetória
política.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com
a legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão ao princípio
da sustentabilidade econômica e socioambiental.
Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou
imposta, mas apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas,
estando aberto a outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da précampanha e campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a
administração se abrirá à participação da comunidade.

DIAGNÓSTICO SOCIAL PARA SERRINHA
Após análise crítica de como a cidade de Serrinha tem se desenvolvido e
estudado seus índices mais importantes, perceberam-se alguns pontos mais
frágeis e necessários para que haja um crescimento social e um
desenvolvimento possível e sustentável para a cidade.

Serrinha tem sofrido muito nos últimos anos com a falta de investimento do
dinheiro público em questões necessárias para o bem estar da população,
principalmente no que tange saúde, educação e geração de emprego e renda.
Com grande potencial de ter qualidade de vida adequada, mobilidade urbana e
meios de vida e de economia sustentável, Serrinha tem se perdido no tempo
por conta de falta de investimento atrelada diretamente a corrupção e aos
desvios de verbas públicas.
Diante de tal cenário, foram construídas neste plano de governo uma série de
metas principais e transversais que tem o fito de levar Serrinha para o caminho
do desenvolvimento sustentável e social, sem perder o rumo do crescimento de
sua economia e do desenvolvimento de seus cidadãos, melhorando, como
consequência a qualidade de vida do município.

METAS PRINCIPAIS
As metas principais foram subdivididas em 11 áreas de atuação direta da
Gestão Municipal, e cada uma apresenta os maiores anseios destas.

1 Desenvolvimento Social
1 Desenvolvimento do projeto “Mini Prefeitura” – Pequenas sedes localizadas
em Bairros estratégicos para conseguir dar maior alcance as demandas locais.
2 Realizar ações integradas nas áreas da cultura, do esporte e do
desenvolvimento social, em espaços comunitários, espaços públicos e/ou
privados, centros de convivência e demais áreas disponíveis no município, que
comportem essas práticas dentro de padrões de qualidade e segurança, com
foco na juventude
3 Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham
como foco principal a família;
4 Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender a demanda de
reformas e construção de unidades habitacionais, seguindo as exigências dos

convênios firmados para as habitações de interesse social e fiscalizar o uso
destas pela população realmente necessitada;

2 Educação
1 Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e
creches;
2 Implantação de biblioteca digital municipal (centro de pesquisa)
3 Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o
conteúdo curricular básico e outras atividades como reforço escolar, ensino
profissionalizante, esporte e cultura.
4 Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior
a 6,0 para os anos iniciais e igual ou superior a 5,0 para os anos finais do IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2024;

3 Saúde
1 Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços no
hospital municipal, garantindo atendimento preventivo de saúde a toda
população que precisa;
2 Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já existentes
que atualmente encontram-se em mau estado de conservação e com serviços
deficitários; Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoados,
voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos, dentários,
pediátricos e urológicos;
3 Reduzir o tempo de espera para consultas médicas no hospital da prefeitura,
contratando mais profissionais de saúde;
4 Uso de tecnologia para simplificação, integração e padronização de
processos; adoção de mecanismos de mensuração de desempenho e
indicadores e capacitação de equipes.

4 Geração de Emprego, Renda e Finanças Públicas
1 Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria com o
SENAI, SEBRAE, SENAR e outros;
2 Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos financeiros, para
as pessoas que se encontram em situação de baixa renda;
3 Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os projetos para o
Microcrédito;
4 Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e equipamentos;

5 Saneamento Básico e Infraestrutura
1 Aumentar a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto;
2 Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento
correto do lixo;
3 Iluminação em led das vias de acesso entre os povoados e sede municipal;
4 Urbanização Sustentável – desenvolvimento de estratégias para enfrentar
esses desafios consistem em: priorizar o transporte público coletivo e modos
não motorizados de deslocamento, como a circulação de pedestres e ciclistas;
vincular a política de desenvolvimento urbano à política de mobilidade

6 Desenvolvimento Rural
1 Criar o conselho Municipal de Agricultura e meio ambiente;
2 Reativar e reformular as associações rurais, para ofertar cursos de
capacitação com apoio técnico nas diversas áreas: artesanato, agricultura
familiar, agronegócio, piscicultura, serviços e outros;
3

Viabilizar

nas

comunidades

rurais,

observando

as

respectivas

potencialidades, programas como: inseminação artificial, frango caipira,
apicultura, carcinicultura, piscicultura e outros;

4 Viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e rede de distribuição
em localidades que necessitam;

7 Cultura, Esporte e Lazer
1 Reforma e modernização das praças públicas transformando-as em espaços
de convivência e lazer o que implica em implantar equipamentos esportivos e
recreativos, bem como na arborização e embelezamento;
2 Criação de um programa para instalação de WIFI (internet móvel) nos
principais pontos e praças da cidade para facilitar comunicação e interação da
população acompanhando as novas tecnologias.
3 Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de
valorização dos artistas da terra;
4 Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos
esportivos (passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições entre
escolas);

8 Políticas Públicas para as mulheres
1 Ofertar oficinas que ofereceram os seguintes assuntos: violência sexual e
doméstica contra a mulher,
2 Projeto filho no currículo: incentivo aos empresários da cidade a contratarem
mães solteiras ou que sejam uma das principais fonte de renda de seus lares
3 Implantação de um disk denúncia/apoio local para as mulheres em situação
de vulnerabilidade causada pela violência doméstica, ação em conjunto com as
polícias civil e militar
4 Assistência social e psicossocial para as mulheres vítimas de violência
doméstica ou obstétrica, bem como as que sofreram aborto e apoio psicológico
para que possam voltar ao mercado de trabalho

9 Políticas Públicas para a juventude
1 Criar o conselho municipal da juventude;
2 Criar o Conselho municipal contra as drogas;
3 Projeto de jovens aprendizes;
4 Criar o Centro de pesquisa Estudantil, com acesso grátis a internet para fins
de pesquisas, utilizando o espaço da biblioteca pública;

10 Meio Ambiente
1 Viabilizar cursos de capacitação para as pessoas envolvidas na coleta de
resíduos sólidos;
2 Promover ações de conscientização da população sobre a importância da
coleta seletiva do
3 Criar um Projeto de Arborização da cidade e reposição das matas ciliares
dos rios e córregos
4 Criação de um parque municipal no Açude do Gravatá, como forma de
revitalização e proteção ambiental

11 Segurança Pública
1 Implantação de vigilância comunitária nas localidades mais populosas;
2 Apoio de intensificação juntos as polícias (civil e militar) para combate a
furtos e roubo de motocicleta e veículos;
3 Aumentar a iluminação pública e a circulação de ronda policial em bairros
mais afastados do centro
4 Instalação de câmeras em torres de observação nas principais vias de
acesso, que enviarão para a polícia em tempo real as imagens, reduzindo o
tempo de resposta policial no combate ao crime

4 METAS TRANSVERSAIS
As metas transversais são meios de efetivar o bem-estar social e a equidade
entre o povo serrinhense. São metas que visam melhorar a qualidade de vida e
o desenvolvimento social do município.
1 Proteção aos Direitos Humanos
2 Acesso a Justiça
3 Política para o idoso
4 Proteção aos direitos das Crianças e Adolescentes
5 Igualdade e Equidade Racial
6 Políticas pró LGBTQ+

OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO
Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos
municipais;
Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais adequados às
demandas e ao crescimento da população;
Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do
patrimônio natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento da
cidade;
Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças;
Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo
e para o crescimento econômico sustentável;
Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia
serrinhense;
Tornar Serrinha uma das cidades mais integrada do ponto de vista urbanístico
e cultural
Reduzir os indicadores de pobreza na cidade;

Posicionar a cidade como importante centro político e cultural no cenário
regional.

PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO
Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo,
aproximando-o dos cidadãos;
Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e
acompanhamento para toda a máquina municipal;
Incluir a participação social como diretriz de governo através da implementação
de diversos mecanismos de diálogo com a população como PPA Participativo e
Criação ou ativação de Conselhos Municipais nas diversas áreas;
Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais,
estaduais e federais;
Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura;
Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo
padrão de qualidade em todas as regiões da cidade;
Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias
com o setor privado e outras esferas de governo;
Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da
eficiência dos processos da administração municipal.

