
 

                                REDE SUSTENTABILIDADE  

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA BAHIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Governo Municipal 
Rede Sustentabilidade  

Vitória da Conquista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEIÇÕES 2020 



 

                                REDE SUSTENTABILIDADE  

 

 

“O FLORECER DE OUTRA POLÍTICA: “A BELA POLÍTICA” 
PGPS – PLANO DE GESTÃO POPULAR SUSTENTÁVEL 

A REDE VC  E A CAMINHADA POPULAR SUSTÁVEL  
 

A “ALVORADA DAS FLORES NO SERTÃO DA BAHIA”, movimento poiético do 
século XXI, vem respeitosa e tempestivamente apresentar ao povo do Sertão da 
Ressaca, situado no Planalto da Conquista, região Sudoeste da Bahia, por intermédio 
das autoridades constituídas, o plano de governo municipal da Rede Sustentabilidade 
Vitória da Conquista 180 anos nas Eleições 2020. 

 
Em convenção realizada no último dia 15 de setembro de 2020 no prédio 

público da Casa Memorial Governador Regis Pacheco, situada a Praça Tancredo 
Neves, 191, popular Praça Jardim das Borboletas, Bairro Centro, nesta cidade, a Rede 
Sustentabilidade decidiu apresentar os nomes da professora, historiadora, 
memorialista e ativista cultural Maris Stella Schiavo Novaes e do estudante de 
economia Leone Gomes Silva para candidatura aos cargos de Prefeita e Vice Prefeito. 

 
O desafio é promover a superação do patriarcalismo e ressaltar a fraternidade, 

levando-se em consideração que a Rede Sustentabilidade passa a apresentar a 

primeira mulher que governará Vitória da Conquista em 180 anos, bem como, a 

primeira mulher candidata a prefeita desde a retomada da democracia com a 

Constituição Federal de 1988. Mãe, esposa e amiga Maris Stella é mulher que possui 

trajetória de trabalho e acumula experiência administrativa.    

 Além do magistério, foi assessora parlamentar, reúne passagem pela direção 

administrativa do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima e ainda pela Presidência 

do Conselho Municipal de Cultura por duas ocasiões, eleita pela classe artística local. 

Sensível aos valores culturais, fez extensa atuação no movimento de proteção à 

memória do Tropeirismo na Região Sudoeste e efetivou políticas pela proteção e 

estimulo à preservação do Patrimônio Cultural.  

Registre-se que Maris Stella encontra-se licenciada da Presidência do Conselho 

Municipal de Cultura em atenção à legislação eleitoral e a Rede Sustentabilidade vê 

como alternativa garantir às mulheres a faculdade de opinar diretamente nos 

destinos e encaminhamentos populares, de forma que compõe a agenda programática 

das eleições 2020, formular uma candidatura de representação autêntica e frontal das 

mulheres.  

Entre as dificuldades enfrentadas no Município, dois aspectos principais 

norteiam a iniciativa governamental da Rede Sustentabilidade, a considerar que nesta 

década Vitória da Conquista foi apontada no Mapa das Violências entre as 50 
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(cinquenta) cidades mais violentas do Mundo e a 11ª onde mais são assassinadas 

pessoas entre 100 mil habitantes no Brasil e assim é inadiável dialogar com a 

comunidade a irrenunciável e intransigente defesa da vida.     

Por sua vez, sério indicador chamou a atenção dos interlocutores da Rede 

Sustentabilidade no levantamento de que cerca de 90 mil pessoas estão vivendo na 

pobreza ou abaixo da linha da pobreza, com receita igual ou inferior a 400 

(quatrocentos) reais mensais nas periferias de Vitória da Conquista segundo o IBGE 

2019. Jovens, pobres, periféricos, negros ou pardos, do sexo masculino em idade até 

29 anos são assassinados ou encarcerados, de modo que já se menciona a juventude 

perdida. 

Não existe mais lugar para prevalência do comportamento machista, classista, 

colonialista de exploração e imperialista neoliberal. As pessoas estão informadas que 

não é mais cabível maneiras racistas, misóginas ou homofóbicas, e demais meios que 

restringem as liberdades. Já existe espaço para o consenso do que não queremos. O 

problema econômico civilizatório precisa ser superado para o alcance da dignidade, 

cidadania e desenvolvimento sustentável. 

É visível o impasse entre o alcance da cidadania e o exercício das relações de 

consumo. As pessoas que têm pouco ou quase nada permanecem em dificuldades 

insuperáveis, enquanto as pessoas que têm muito ou quase tudo continuam a usufruir 

e acumular de maneira desproporcional, a provocar o atual modelo de 

insustentabilidade. É o momento do exercício de consciência, para trazer ao debate 

político a contestação dos conteúdos que atrapalham o povo brasileiro. 

 É indispensável imaginar outras propostas e caminhos capazes de ajudar a 

solucionar os problemas. Outra política precisa florescer, para que outras pessoas 

possam opinar, e assim, é hora das mulheres e dos mais jovens assumirem o 

protagonismo. Precisamos oxigenar a política, dar um basta na recondução e 

reeleição, para passar a evitar os mesmos que estão governando há mais ou menos 

tempo em participações que não solucionam e até agravam as circunstâncias. 

Queremos exercer o papel pedagógico na prática, com o propósito de superar 

a vulnerabilidade criativa das elites dirigentes que estão provocando a sucumbência 

comunitária do povo brasileiro, bem como, buscar construir harmonização de 

interesses e respeito mútuo. É a hora de passar adiante nos modelos de relações entre 

as pessoas, que formam esta sociedade da competição, centrada no patriarcalismo, 

onde são só os homens que mandam. 

O esvaziamento do campo e o inchaço da cidade potencializou a aglomeração 

nas periferias, assim nas últimas décadas o povo migrou para zona urbana em busca 
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de oportunidades devido à falta de assistência social e econômica na zona rural. 

Temos que ajustar as relações entre a cidade (zona urbana) e campo (zona rural). No 

campo a agricultura familiar não encontra estimulo adequado à produção e na cidade 

as pessoas amargam carência da oportunidade de emprego e renda. 

No agronegócio, também é de observar, que a automação das lavouras reduziu 

o emprego da mão de obra rural e a opção por lavouras de monocultura na expansão 

de fronteiras agrícolas, com uso indiscriminado de agrotóxicos, tem causado a 

esterilização dos solos, a poluição das águas e a devastação dos biomas. Por sua vez a 

insegurança alimentar tem provocado câncer, em extensivo adoecimento e 

mortandade das pessoas, potencializando os lucros da medicina tecnológica, 

indústria farmacêutica e aumentado os gastos com a seguridade da saúde e tentativas 

de tratamento das doenças.  

O que mais impressiona, é que com a extensa produção de alimentos das 

lavouras, ainda assim, setores da sociedade já afirmam que a fome voltou. O Professor 

Milton Santos disse que o problema da fome não é a produção de alimentos, mas sim 

a distribuição dos alimentos.  Então, é perceptível que os problemas do Município vão 

além da infraestrutura e saneamento básico, e que a Rede Sustentabilidade acredita 

poder diminuir os impactos do fracasso com uma gestão pública sob o traço da 

liderança feminina.  

É preciso buscar o ajuste das necessidades públicas Municipais, com aplicação 

dos fundamentos da sustentabilidade, e para isso Maris Stella contará com equipe 

capacitada. O professor Júlio Rocha da faculdade de direito da UFBA já tem nos 

cooperado, com a disponibilização de sua obra e ensinamentos sobre: “O que é 

sustentabilidade”. Temos ainda o intuito de aplicação metodológica da criminologia 

crítica, para preencher os locais tomados pela criminalidade com propostas ligadas a 

fraternidade. 

Vida, liberdade, igualdade e fraternidade são fundamentais. 

A Rede Sustentabilidade então decide apresentar o PGPS – Plano de Gestão 

Popular Sustentável, com 18 (dezoito) propostas direcionadas a gestão colaborativa 

compartilhada dos interesses públicos Municipais, por uma gestão mais justa, 

pautada em estabelecer verdade, memória, responsabilidade (reparação) e 

transformação (mudança) deste quadro de situações adversas que a já mencionada 

sociedade da competição insiste em ignorar com prejuízo de construção da 

sustentabilidade.  

A fraternidade envolve o investimento em práticas relacionadas à cultura, arte, 

desporto, lazer, ciência, tecnologia e meio ambiente. Para que as práticas da 
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fraternidade encontrem difusão equilibrada, o PGPS propõe ajusta-las com a 

administração de projetos pelo trabalho e educação, instrumentalizados com sentido 

profissionalizante, industrial, comercial e de serviços, que seja capaz de fortalecer a 

sociedade civil e multiplicar o orçamento do Município com o aporte do equilíbrio 

fiscal. 

A Rede Sustentabilidade decidiu, então, convidar o povo para a realização de 

uma “CAMINHADA POPULAR SUSTENTÁVEL”, comprometida com “OUTRA 

POLÍTICA”, cuja adjetivação poiética, estabeleceu como consenso progressivo, de viés 

estético governamental destinado à democracia de alta intensidade, chama-la, pelo 

nome de “A BELA POLÍTICA”, e com o destaque da participação feminina, se 

convencionou dizer que estamos diante de uma “ALVORADA DAS FLORES NO 

SERTÃO DA BAHIA”.    

O PGPS estimulará o desenvolvimento da autonomia local por meio do 

incremento de práticas da economia solidária e criativa, com geração de emprego e 

renda à comunidade local, de forma a priorizar a destinação de investimentos no 

empreendimento de trabalhos e produções advindas de conhecimentos, formas de 

expressão, modos de criar, fazer e viver advindas das atividades culturais brasileiras, 

com o destaque das diversas especificidades locais e potencial geração de bens e 

serviços. 

Vitória da Conquista é a Terra das Rosas, onde metade das pessoas são 

mulheres e a outra metade são os filhos delas e não podemos aceitar que o Poder 

Público continue deficitário enquanto a população encontra-se a mercê de violências 

e violações no campo civil, político, social, econômico e cultural.  
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OUTRA POLÍTICA É POSSÍVEL   

 

Uma cidade existe para proporcionar felicidade aos seus moradores. Nela, 

vivemos nossa vida, nascemos, emigramos, estudamos, conhecemos o amor, 

descobrimos nossos talentos, criamos laços e estreitamos vínculos; casamos, temos 

filhos, envelhecemos, reencontramos pessoas, nos reinventamos. É na nossa cidade 

que criamos nossas memórias e nosso futuro. Nosso PGPS – Plano de Gestão Popular 

Sustentável pretende esboçar 18 (dezoito) propostas para governar Vitória da 

Conquista. Convidamos, você, desde já, a construir a cidade para a vida que você quer: 

a Vitória da Conquista que nós queremos, uma cidade generosa, capaz de superar as 

dificuldades da sociedade da competição. 

 

1. Paridade de gênero na Gestão Pública Municipal   

Propõe a garantia dos espaços de participação das mulheres na esfera pública 

e privada do Município, de forma livre, independente, autônoma e emancipada com 

carácter de MATRIARCADO; 

 

2. Equiparação dos vencimentos da Chefia do Poder Executivo com a 

Docência Municipal 

Propõe que por Lei Municipal a (o) Prefeita (o) passe a receber salário 

exatamente igual ao salário da docência na rede pública municipal de ensino e 

aprendizagem; 

 

3. Harmonização dos interesses entre a cidade (zona urbana) e o campo 

(zona rural) 

Promover a Agroecologia com a efetivação de assistência social e econômica 

no campo (zona rural); 

Adoção de política pública de segurança alimentar para garantia da saúde; 

Criação do Projeto “Partilha Rural” – com ajuste da produção rural cooperativa 

entre grandes, médios e pequenos proprietários, trabalhadores rurais e poder público 
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(incluindo assistência técnica, utilização de máquinas e implementos agrícolas para o 

máximo de pessoas envolvidas na produção rural);   

 

4. Tutela municipal do meio ambiente  

Promoção do modelo de gestão colaborativa compartilhada com dinâmica no 

conselho, plano e fundo de Meio Ambiente, para execução da WPA - Gestão de 

Projetos pelo Trabalho e do PSA - Pagamento por Serviços Ambientais, com efetivação 

de posturas municipais para erradicação da pobreza e condutas de mínimo impacto 

ambiental; 

Recuperação e defesa das águas a considerar nascentes, aguadas, alagadiços, 

rios e demais formas de mananciais com a regulamentação do pagamento por 

serviços ambientais a produtores de água;  

Construção da política municipal de biodiversidade com estabelecimento de 

regras para regulamentar os institutos do poluidor pagador e o protetor recebedor, 

nas iniciativas de controle do aquecimento global, estabelecendo políticas de 

arborização e reflorestamento do meio ambiente construído ou natural devastado no 

Município;  

Criação do Programa Municipal de Energias Renováveis;  

Efetivação do programa lixo zero com metas éticas, econômicas e eficientes;  

Criação do programa colaborativo compartilhado de coleta seletiva de 

resíduos e efetivação da indústria de reciclagem; 

   

5. Outra educação é possível  

Promoção da pedagogia biocentrica ou educação do encontro, com o 

planejamento da gradativa aplicação da educação em tempo integral de forma 

universal na rede pública municipal de ensino; 

Valorização do magistério e plano de qualificação docente;      

Garantia da acessibilidade digital nas escolas de rede municipal de ensino;  

Programa de universalização das artes nas escolas da rede municipal de ensino 

com alfabetização musical, iniciação em dança, teatro, artes plásticas e audiovisual; 
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Inclusão do ensino da história local e do exercício da cidadania na matriz 

curricular da rede municipal de ensino;  

Inclusão da educação ambiental na matriz curricular de ensino com adoção de 

campanhas de reconhecimento, proteção, produção e consumo responsáveis; 

Criação do Projeto “Essa Escola é Nossa”: com abertura das escolas públicas 

para atividades comunitárias nos finais de semana (Realização de melhorias nas 

escolas, programas de leitura, cultura, música, teatro, dança, esporte e lazer); 

Implantação de Equipes Multidisciplinares – Agentes Comunitários de saúde, 

educação, segurança e assistência social com elos de atendimento nas escolas; 

 

6. Saúde para a vida 

Propor a implantação do Pronto Atendimento de Urgência 24 horas nas 4 zonas 

geográficas do município. Neste contexto, a UBS é entendida como Centros de 

Atendimento Temporário com o objetivo de atender aos casos menos críticos sem 

necessitar encaminhar para os hospitais;  

Propor a criação do Pronto Atendimento Pediátrico e Geriátrico nas UBS acima 

mencionadas – em projeto que visa atender exclusivamente crianças e idosos diminuindo 

a lotação no hospitais de atendimento público, melhorando e diminuindo o tempo de 

atendimento oferecido em uma consulta pediátrica ou geriátrica com mais qualidade; 

Integrar a farmácia às UBS; 

Informatização das UBS’S para agilizar os processos e atendimento ao público com 

a criação de UBS’S inteligentes e regulação simultânea de pacientes; 

Ampliação do Programa de Saúde Familiar PSF em toda a cidade; 

Investir em tecnologia da informação e comunicação para modernizar o trabalho 

das equipes do PSF junto aos indivíduos, famílias e comunidades;  

Aperfeiçoar o atendimento para questões de saúde preventiva através dos postos de 

saúde e ampliar para o pós-atendimento quando se tratar de intervenções cirúrgicas 

ou tratamentos contínuos como o câncer, por exemplo; 

Priorizar investimentos em programas e projetos para promoção da saúde e 

prevenção de doenças, apoiados em planos articulados com outros setores (meio 

ambiente, educação, assistência social e segurança); 
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Lançar o programa público de alimentação saudável: “Alimente-se bem”, com 

o oferecimento de educação nutricional para estimulo de adoção do regime alimentar 

saudável e seguro dos munícipes, por meio de campanhas e introdução de 

nutricionistas nas equipes de apoio às unidades básicas de saúde do PSF; 

Construir o programa público de atenção a portadores de necessidades 

especiais: “Amor Especial” – com oferecimento de fisioterapia, ortopedia, 

oftalmologia e odontologia, em iniciativas públicas de adequação de próteses, 

cuidados com o Pré diabético, entre outros serviços de saúde; 

 

7. Assistência social cidadã sustentável 

Promover o Programa Assistência Social Sustentável com articulação de 

acessibilidade dos Munícipes à moradia e emprego promovendo sua própria 

sustentabilidade permitindo alcançar benefícios para ele, sua família e toda a comunidade;  

Verificar a situação dos ambulantes e informais para lhes assegurar orientação 

empresarial, capacitação de microempreendedores individuais;  

Implantar programa de voluntariado social e clube de mães com a criação do 

Instituto do Conhecimento - programa que permita desenvolver a cultura do voluntariado 

e compartilhamento de conhecimento;  

Vincular as instituições de ensino como escolas técnicas, faculdades e 

universidades permitindo que seus alunos possam disseminar seu aprendizado com a 

compensação de horas complementares e a efetivação de estágios voluntários, para que 

possam ser agregados em seu currículo acadêmico;  

Ampliação e modernização do atendimento a população vítima de violência de 

qualquer natureza, assim como da família do agressor e da vitima, com o conceito de um 

Centro Integrado de informações e respostas rápidas;  

Criar um programa de atendimento a moradores de rua;  

Promover o atendimento a pessoas vulneráveis em albergues;  

Criar um local para que os moradores de rua possam levar seus animais de 

estimação como forma de incentivo a sua reintegração;  

Ampliar as hortas comunitárias de modo a permitir a integração da comunidade e 

possibilitar o seu sustento;  

Efetivar o Conselho Tutelar do Idoso;  
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Criação de um conselho com pelo menos dois conselheiros eleitos e remunerados 

para atuar de maneira ostensiva e fiscalizadora no atendimento ao trato com os idosos em 

todas as esferas, sejam no cuidado em casa, seja no cuidado em asilos, casas de cuidado e 

clinicas;  

O Conselho seguirá os moldes do conselho tutelar infantil já existente, e também 

deve ser aprimorado;  

Criação do Centro “Dia do Idoso”, com espaço do Município para acolher o idoso, 

que mora com a família mas passa o dia sozinho, pois os familiares trabalham ou estudam. 

O idoso, em boas condições de saúde, será acolhido por uma equipe multidisciplinar.  

No programa estarão atividades como passeio, jogos diversos, rodas de conversas, 

atividades culturais, lúdicas, de entretenimento e outras que apareçam espontaneamente e 

sejam oferecidas, tendo ainda direito ao almoço do restaurante comunitário e dois lanches, 

de frutas;  

A sustentabilidade do projeto ocorrerá através de parcerias público privadas e a 

mensalidade subsidiada parcialmente pelo Município. Este lugar servirá ao longo do dia e 

temporariamente como segunda casa, onde o idoso fará novas amizades e à noite voltará 

para a família para contar como foi o dia, sentindo-se útil e valorizado.  

Criação do Projeto Mãe Crecheira: Credenciamento de pessoas cuidadoras de 

crianças já existentes junto a prefeitura para que possam ter subsídios e assistência 

necessárias para o desenvolvimento de suas atividades, minimizando o impacto financeiro 

para a prefeitura e comunidade na construção de novas creches;  

Aumento do número de vagas para crianças que necessitem ficar nas creches para 

que seus pais possam trabalhar;  

Criação de nova alternativa de renda para cuidadores através do credenciamento e 

subsídios;  

Criação do Projeto Restaurante Instituição, segundo os seguintes itens:  

Credenciamento de restaurantes e estabelecimentos que trabalhem com alimentação 

junto à prefeitura e a vigilância sanitária que permita a distribuição de alimentos as diversas 

instituições e organizações filantrópicas que oferecem alimentação e auxilio as classes mais 

necessitadas e desassistidas;  

Credenciamento das instituições ligando estas aos estabelecimentos compatíveis de 

acordo com suas necessidades e horários de atendimento;  

Adaptação integral da cidade a norma NBR 9050 que estabelece a padronização de 

vias e acessos a pessoas portadoras de necessidades especiais.  
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Criação do Projeto Produção Caseira: Regularizar e credenciar junto a prefeitura 

pessoas que tem produção caseira de diversos seguimentos, principalmente no ramo 

alimentício como massas, conservas, licores e etc. 

Permitir a regularização junto a vigilância sanitária conferindo aos credenciados o 

selo “Conquista Sustentável” para que possam transformar suas atividades em fonte de 

renda para contribuição familiar e, permitindo também, que estes ganhos sirvam de 

comprovação financeira para suas necessidades junto as instituições bancarias;  

 

8. Juventude vibrante e intensa na bela política 

Incrementar política públicas para a juventude com propostas de saúde, 

educação, acesso à cultura, esporte, qualificação profissional e lazer;  

Desenvolver métodos de combate à evasão escolar, gravidez precoce, doenças 

sexualmente transmissíveis e dependência química;  

Estabelecer programas de finanças e empreendedorismo para juventude; 

Formar elos de coesão social, integração, formação para o trabalho criativo e 

desenvolvimento sustentável com pagamento por serviços ambientais leves, a 

jovens) maiores de 14 (quatorze) anos;  

Criar gincanas, feiras e premiações de incentivo à produção juvenil nos campos 

da educação, cultura, ciência e tecnologia;   

  

9. Mulheres protagonistas da esperança  

Fortalecer o centro de referência da Mulher, com o incremento da rede de proteção 

à mulher, e intuição do espaço de acolhimento às mulheres através da atuação de equipe 

multidisciplinar, composta por Psicólogas, Assistentes Sociais, Advogadas, entre outras 

profissionais para abranger as necessidades e assuntos referentes às mulheres, enquanto 

cidadãs e desenvolver políticas públicas em cinco linhas de atuação:  

∙ Autonomia e igualdade no trabalho; 

∙ Educação inclusiva e não sexista;  

∙ Combate à violência doméstica contra a mulher;  

∙ Saúde da mulher;  
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∙ Valorização da mulher; 

Formação de elos para capacitação em estética, moda, culinária, finanças e 

empreendedorismo nos bairros periféricos em parceria com escolas públicas, associações 

de bairros ou entidades religiosas;   

 

10. Animais com direito a vida 

Estabelecer a política de proteção e atenção animal com a efetivação do centro 

de zoonoses e endemias;  

Criar o elo sustentável de cidadãos protetores, com a efetivação de atividades 

voltadas a valorização do cuidado com os animais; 

Promover gincanas da proteção e atenção animal com a realização de 

atividades lúdicas e participação das escolas na valorização da vida animal; 

Estabelecer a gestão colaborativa compartilhada das atividades relacionadas a 

proteção e atenção animal, com formação de Conselho Público Municipal Especial 

para definir ações de posse responsável e combate as violações da Lei de Crimes 

Ambientais; 

Contratar equipe técnica municipal composta por profissionais da biologia, 

zootecnia e medicina veterinária para efetivar as políticas de proteção e atenção 

animal;   

 

11. Segurança indireta no jardim das rosas 

Utilização da criminologia crítica, com análise perspicaz do mapa das 

violências para efetividade de práticas de segurança pública indireta nos locais de 

maior incidência da criminalidade;  

No caso específico de Vitória da Conquista, análise da geografia urbana, para 

realização de atividades que substituam os acontecimentos violentos no ambiente 

comunitário, por iniciativas salutares e capazes de promover cultura de paz; 

Instituição no Conselho de Segurança Pública Municipal do elo colaborativo 

compartilhado de valorização de atividades voltadas a fraternidade e paz 

comunitária, dentre elas as atividades que se relacionem com cultura, arte, despostos, 

lazer, ciência, tecnologia e meio ambiente; 
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Evitar que as mães possam continuar a chorar caladas a morte dos seus filhos, 

jogadas ao fracasso no vale da depressão;   

Incentivo a criatividade comunitária com a realização de atividades diversas a 

serem oferecidas através do município aos munícipes, via mobilizadores sociais e 

instrutores contratados, em horários chaves, nas praças com realização de: artes 

visuais e grafite, danças desde o Hip Hop, Rap, Funk, Samba e etc a atividades 

esportivas como skate, basquete, vôlei, patins, parkour e etc, bem assim atividades 

musicais, com palcos itinerantes para apresentação de artistas nos bairros;    

   

12. Mobilidade inteligente da outra política 

Instituir o elo de gestão colaborativa compartilhada da mobilidade em Vitória 

da Conquista a contemplar portadores de necessidades especiais, idosos, crianças, 

jovens, mulheres e homens;  

Ampliação das ciclovias e ciclo faixas às demais zonas geográficas da cidade, 

de forma a garantir a mobilidade ao maior número de ciclistas, também nas periferias 

e zona rural;  

Implementar o programa paz no transito, com medidas educativas de redução 

de conflitos;  

Reconhecer e assegurar a prioridade dos pedestres;  

Promover a inclusão social através da redução dos custos do transporte com 

cobrança de tarifas diferenciadas para setores economicamente menos favorecidos;  

Revisão e definição de fontes de recursos para as gratuidades já estabelecidas 

no transporte público municipal; 

Construir a efetivação do bilhete único integrado entre as linhas e concessões 

de transporte público municipal na cidade; 

Promover o incremente do Transporte Público Municipal inteligente com a 

disponibilização de acessibilidade digital nas linhas de ônibus sem, quaisquer 

aumentos nas tarifas;   

Através da gestão colaborativa compartilhada estabelecer um elo comunitário 

para custeio sustentável da gratuidade a estudantes no transporte público municipal 

com percentual a ser subsidiado pelo município e parcerias público privadas com 

setores industrial, comercial e de serviços;  
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Inserir transporte e transito como parte da questão ambiental, revendo 

procedimento de avaliação de impactos ambientais quando necessários;   

 

13. Infraestrutura  

Garantir a igualdade na destinação dos investimentos em infraestrutura com 

observação maior aplicação de recursos nas zonas oeste e sul, para compensar a 

diferença de tratamento em relação a zona leste;  

Promover planejamento, investimento e incentivo ao Centro Industrial dos 

Imborés;  

Garantir condições de infraestrutura à Lagoa das Flores;  

Investir em oferecimento de abundância digital e inovação da tecnologia, 

incluído inteligência artificial, para alcançar o patamar de cidade inteligente e 

conectada. 

 Buscar equipar as praças e locais públicos com internet sem fio e de 

desempenho satisfatório de forma gratuita, promovendo a inclusão e democratização 

a todas as pessoas no ambiente digital e de amplo acesso à informação;  

 

14. Cultura  

 Aplicar as diretrizes do Sistema Municipal de Cultura com a elaboração do 

Plano Municipal de Cultura e aperfeiçoamento dos meios de atuação do Conselho 

Municipal; 

Promover a ampliação de recursos, inclusive por meio de captação, e garantir 

a aplicação do Fundo Municipal de Cultura para promoção da geração de emprego e 

renda com viés de economia criativa; 

 Formular instrumento de Proteção e Estimulo a Preservação do Patrimônio 

Cultural como meio de proteger e reconhecer o acervo local do período pré–colonial 

(Pataxó, Mogoió e Botocudo) à contemporaneidade do povoamento desde os 180 

anos de Vitória da Conquista; 

Instituir a Fundação Municipal de Cultura para executar a política de 

Tombamento e Registro do Patrimônio Cultural Material e Imaterial que servirá de 

base para acervo e produção industrial cultural; 
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 Construir o Teatro Municipal do Sertão da Ressaca e os Galpões Municipais 

Industriais de Produção Cultural;   

Instituir e executar o funcionamento:  

∙ Criar o Polo Industrial de Cinema e Audiovisual;  

∙ Criar a Companhia de Teatro Municipal;  

∙ Criar a Companhia Municipal de Dança;  

∙ Criar a Orquestra Sinfônica Municipal;  

∙ Municipalizar a Filarmônica Maestro Vasconcelos; 

Promover a auditória pública da aquisição do Cine Madrigal e assegurar a 

revitalização do equipamento;  

Fundar a Empresa Municipal de Cinema; 

 Abrigar o Festival Nordestino Internacional de Cinema e instituir o prêmio 

“Glauber” de Cinema da América do Sul;    

Promover a ampla inserção dos espaços culturais e artistas locais nas 

atividades do universo da cultura, com aplicação da Lei Cultura Viva:   

 

15. Desporto e Lazer  

Instituir o elo de gestão colaborativa compartilhada do desporto e lazer em 

Vitória da Conquista, com a efetivação de Conselho, Plano e Fundo de desporto e lazer;  

Recuperar o Estádio Municipal da Zona Oeste e promover a revitalização do 

Centro Social Urbano – CSU;  

Promover o incremento do Turismo na sede e zona rural do Município com a 

revelação de monumentos naturais à exemplo da Cachoeira do Moreno Sapateiro, 

além da criação de roteiros na região circunvizinha em atenção as diretrizes da zona 

turística dos Caminhos do Sudoeste; 

Retomar as festas populares:  Carnaval ou Micareta, São João e Natal;  

Pavimentar a pista de atletismo do Estádio Lomanto Júnior e conveniar a 

criação da Equipe de Atletismo com o Curso de Educação Física da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia visando inserir Vitória da Conquista no cenário do 

esporte Olímpico e de auto rendimento;   
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16. A caminhada da Indústria, Comercio e Serviços 

Apontar a geração de emprego e renda em Vitória da Conquista por via do 

setor de economia criativa com base no acervo cultural,  que servirá de motivação 

para a especificidade local da indústria, comércio e serviços;  

Promover a gestão colaborativa compartilhada nos setores de Indústria, 

Comércio e Serviços com a efetivação de Conselho, Plano e Fundo para Industria, 

Comercio e Serviços;  

Instituir comitê de crises e avaliação econômica para geração de emprego e 

renda;  

Implementar o ajuste da concepção da propriedade intelectual, com efetivação 

da criação autoral, de marcas, patetes e desenho industrial, com a lógica da economia 

de mercado; 

 Potencializar o incentivo ao surgimento de micro, pequenas e médias 

empresas capazes de alcançar os recursos que circulam na economia criativa Mundial, 

da ordem estimada de $2,7 trilhões ao ano;   

Alavancar o planejamento do microcrédito, economia solidária e 

complementação de renda, voltada às atividades industriais, comerciais e de serviços;  

Na indústria, comércio e serviços investir no fomento à criação e produção 

industrial cinematográfica, audiovisual, artes – cênicas, música, literatura, moda e da 

diversidade cultural; 

Propor o cooperativismo e associativismo para o incremento de atividades 

derivadas das iniciativas de economia criativa e solidária;    

17. Transparência 

Aprimorar a transparência governamental municipal e facilitar o acesso da 

população às informações da gestão pública; 

 Garantir informações sobre as competências e infraestrutura organizacional 

da prefeitura;  

Permitir o acesso a dados, informações, relatórios, sistemas e outros recursos, 

para aproximar a população das iniciativas de transparência;  
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Fortalecer os órgãos de controle e fiscalização municipal, para que possam 

desempenhar suas atribuições com transparecia e eficácia;  

Apresentar as receitas extraoçamentárias, orçamentarias, as previsões e o 

quadro geral de verbas públicas disponíveis de maneira atualizada; 

Mostrar as despesas extraorçamentárias e orçamentárias, de comunicação, 

custos com pessoal, previsão e o quadro geral de gastos realizados de maneira 

atualizada;  

18. Felicidade 

Felicidade não seria cidade feliz? Queremos outra política, a bela política, não 

simplesmente no parâmetro estético e visual, mas sobretudo no conteúdo ético, das 

práticas do governo e da pessoa governante; 

A Felicidade Interna Bruta – FIB é dividida em 9 (nove) categorias, ou seja, 

exatamente na metade das propostas apresentadas neste PGPS;  

Bem estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, 

cultura, meio ambiente, governança e padrão de vida;  

Tudo que almejamos é o equilíbrio entre os diversos setores da comunidade 

local de Vitória da Conquista, para estabelecer a Caminhada Popular Sustentável; 

A FIB não se opõe ao PIB – Produto Interno Bruto, mas se configura como 

índice de avaliação do bem estar comunitário.  

 A nossa perspectiva é um olhar interior do Brasil profundo, no Sertão da 

Ressaca, nesta Vitória da Conquista, lugar que temos dentro de nós. 

 A Rede Sustentabilidade não está propondo a disputa do poder, comum à 

sociedade da competição, tampouco nutrimos o desejo de superar as crenças das 

demais pessoas.  

Pretendemos apenas uma oportunidade de fazer, queremos exercer a 

pedagogia do encontro na prática, para desafiar a hegemonia com uma flor em nossas 

mãos.       

A alvorada das flores está começando!  Quem é ela? Quem é ela? É Maris Stella! 

É Maris Stella!  

Como flores na primavera, vão chegar: Marina, Heloisa e Maris Stella!   

Vitória da Conquista – BA, 22 de Setembro de 2020. 
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