DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO

COLIGAÇÃO O TRABALHO TEM QUE
CONTINUAR

HERZEM GUSMÃO – PREFEITO
SHEILA LEMOS – VICE PREFEITA

VITÓRIA DA CONQUISTA, 2020

As eleições de 2016 foram um divisor de águas para o município de Vitória da
Conquista. A Joia do Sertão Baiano voltou a ter esperança de dias melhores,
de trabalho pelos quatro cantos da cidade e também um olhar sensível para
homens, mulheres e crianças da zona rural.
Entre os anos de 2017 a 2020, é importante lembrar, muita coisa foi feita, em
que pese períodos de frustação de arrecadação, como o provocado pela crise
econômica que assolou no país e, mais recentemente, por conta da pandemia
da Covid-19. Todavia, é importante destacar os avanços que colocaram Vitória
da Conquista reconhecida nacionalmente pelo trabalho executado prefeito
Herzem Gusmão, a vice-prefeita Irma Lemos, secretários, demais
comissionados e, principalmente pelos servidores municipais.
A cidade foi alçada como a Mais Transparente da Bahia com nota 9.8,
conferida pela Controladoria Geral da União, colocando o município como o
sétimo mais bem avaliado do Brasi. O que consolidou o trabalho de respeito
com a utilização de recursos públicos e a possibilidade de todos os cidadãos
acompanharem diretamente como o município age em benefício da população
conquistense.
O cuidado que a gestão municipal teve com a criança e ao adolescente
também foi destaque nacionalmente. A gestão ganhou o selo de prefeito Amigo
da Criança da Fundação Abrinq, consolidando o resultado e o trabalho de
políticas públicas realizadas para crianças e adolescentes em nossa cidade.
Fomos o Primeiro município da Bahia a implantar o Complexo de Escuta
Protegida de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, em
articulação com a Fundação Childhood Brasil, Tribunal de Justiça da Bahia,
Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Polícia Civil. De
igual forma a Criação do Programa Cidadão Aprendiz, que oferta o primeiro
emprego ao jovem de baixa renda com déficit de aprendizagem e a Criação do
programa de ressocialização Começar de Novo, em parceria com a Secretaria
Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), que oferta
emprego e uma bolsa para presos apenados.
A criação e a consolidação do Centro Integrado de Direitos Humanos também
marcaram o trabalho do município na área social e de respeito e de ações às
minorias. Além disso, iniciamos a construção da Unidade de Acolhimento à
Mulher Vítima de Violência (A Casa Rosa).
O município, agora em 2020, também foi reconhecido como uma das cidades
mais inteligentes do País, classificação realizada pelo Connected Smart Cities.
O estudo coloca Vitória da Conquista como 1º lugar no Nordeste, na categoria
Meio Ambiente e em 1º lugar na Bahia, na categoria Urbanismo.
A educação se transformou! Jamais o município havia batido as notas do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Saltamos de 4.1, em 2015,
para 5.6, em 2019, ou seja, em 1,5 pontos apenas em nossa gestão. E com

isso, honramos o compromisso do pagamento do que denominamos de 14°
salário a todos os profissionais envolvidos de todas as escolas que alcançaram
o índice.
Avançamos também na saúde com o funcionamento da Unacom no Hospital
Samur, a criação do Centro Municipal de Reabilitação Sebastião Castro,
ampliação da atenção básica, otimização da Secretaria de Saúde em um novo
local, reforma do auditório do Complexo de Saúde. A Fundação de Saúde
(Hospital Esaú Matos) está com nova cara, além de ter avançado bastante na
prestação de serviços.
Se de um lado retomamos todas as obras que estavam inacabadas, de outro
seguimos o plano de governo e mudamos a realidade de muitas localidades
das zonas urbana e rural com o trabalho e comprometimento. Realizamos a
pavimentação de bairros historicamente esquecidos, a exemplo do Coveima1,
Morada Real, Henrique Prates, Miro Cairo, Recanto das Águas e Vila América.
Assim como pavimentações em distritos como José Gonçalves, Veredinha e
Bate Pé, além de mudar a realidade de Cabeceira e Itaipu. Sem considerar a
reforma da Olívia Flores, Construção da Avenida José Pedral Sampaio, que
criou um novo vetor de crescimento de habitação e do comércio na cidade,
assim como investimentos em drenagem para diminuir os efeitos de chuvas
intensas que sempre prejudicavam a infraestrura da cidade e a vida da
população.
Projetando Vitória da Conquista para os 200 anos, que completará em 2040,
desenvolvemos o Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano de Circulação
Viária e reformulamos o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que já não
mais atendia a realidade dos conquistenses. Realizamos o Diagnóstico do
Transporte Coletivo, para que atenda a realidade atual dos usuários da cidade.
Criamos a prefeitura da Zona Oeste, a Prefeitura Móvel, Gabinete Itinerante,
Bairro Legal e Condomínio Legal, nas zonas urbana e rural. Fizemos a maior
ação de regularização fundiária do município, com o Programa Morar Legal.
Reforma e construção de novas praças, a exemplo da Praça Norberto Aurich
no bairro Patagônia, primeira praça construída nos últimos 20 anos.
Estabelecemos uma nova relação com a Caixa Econômica Federal, o que
possibilitou os investimentos de mais de 100 (cem) milhões de reais apenas
nos últimos anos. Executamos todas as emendas parlamentares de deputados
federais, inclusive as que estavam paralisadas com 10% de obras.
Estão em funcionamento os serviços das subprefeituras de José Gonçalves,
que já tem a sede, e em finalização os locais de funcionamento de Bate Pé e
Inhobim. Criamos o Programa Palmas Para Conquista, que capacitou e
distribuiu quase 500 mil mudas de palma forrageira para pequenos produtores
rurais.
Milhares de mudas de árvores foram plantas na cidade. A recuperação da
Serra do Peri Peri e a criação do Parque Municipal do Rio Verruga também são
ações que consolidam nossa política em respeito ao meio ambiente na cidade.

A Vila do Servidor, em breve, será uma realidade. O município doou um terreno
em uma área nobre da cidade para a construção de casas para os servidores
municipais.
Entre tantas outras questões para falar, é importante destacar que a pandemia
da Covid-19 mostrou que o município também se tornou referência no cuidado
à preservação da vida das pessoas, seja com a contratação de leitos de UTIs,
seja com a criação do Centro Municipal de Combate à Covid-19, o que colocou
o Vitória da Conquista como exemplo ao combate ao coranavírus.
Agora, estamos renovando os desejos de um novo momento e um novo ciclo
de desenvolvimento e trabalho para nossa terra. Por isso, criamos um plano de
governo pensando na Vitória da Conquista de 2024, que passa pela
consolidação de políticas públicas reconhecidas nacionalmente da Gestão
2017/2020 e que precisam continuar sendo desenvolvidas para os próximos
anos. Essas ações respeitam e atendem aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Organização das Nações Unidas e que estão em plena
implementação no município, como uma cidade sustentável, a luta pela
igualdade de gênero, a saúde, o bem-estar da população e a educação de
qualidade.

GESTÃO
1. Garantir a boa gestão dos recursos públicos;
2. Promover a ampliação da receita municipal;
3. Promover a racionalização dos processos internos da Prefeitura;
4. Manter o equilíbrio das contas públicas municipais;
5. Manter Austeridade na utilização e otimização dos recursos públicos;
6. Implantar o Sistema Eletrônico Integrado de Licenciamento e Alvarás;
7. Ampliar o programa de ressocialização Começar de Novo;
8. Ampliação de ações e serviços da Prefeitura da Zona Oeste, no Bairro
Brasil;
9. Ampliação das edições vida Prefeitura Móvel, Gabinete Itinerante, Bairro
Legal e Condomínio Legal, nas zonas urbana e rural.

SERVIDORES
1. Desenvolver um modelo de gestão desburocratizada, planejada e
integrada, utilizando tecnologias de comunicação estratégica com foco
em resultados;
2. Consolidar a implantação da Guarda Civil Municipal;
3. Intensificar a parceria com os servidores públicos, respeitando as
categorias, criando cursos de capacitação para a gestão pública nas
diversas áreas, inclusive ao realizar o acompanhamento da gestão e da
eficiência pública.
4. Aprimorar o diálogo com os Sindicatos que representam as categorias,
já que existe uma agenda permanente e propositiva no intuito de
resolver eventuais demandas por parte dos servidores;
5. Reformar organograma geral da Prefeitura adequando a realidade atual;
6. Aprimorar as rotinas e ações do departamento de Recursos Humanos,
dando mais transparência e agilidades dos processos ao servidor;

7. Manter o diálogo com os sindicatos e a Caixa Econômica Federal para
iniciar as obras da Vila do Servidor.

SAÚDE
1.

Promover Atenção Integral a saúde da mulher, do idoso e da criança
com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade;

2.

Expansão das Equipes de Saúde da Família com garantia de
atendimento em conjunto com todos os programas preconizados pelo
Ministério da Saúde;

3.

Promover melhorias da estrutura física das Unidades de Saúde,
garantindo atendimento de qualidade a toda a população;

4.

Garantir e melhorar o acesso a população a serviços de saúde com
qualidade, equidade e em tempo oportuno para atendimento das
necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de
Atenção Básica e da Atenção Especializada;

5.

Implantar redes de assistência a saúde com adoção de linhas de
cuidado aos pacientes e protocolos de atendimento;

6.

Implantar novas unidades do Programa “Saúde na Hora” com
finalidade de melhorar e ampliar o atendimento a toda a população;

7.

Intensificar a oferta e reestruturar a assistência do Programa
Municipal de Saúde Bucal, de modo a atingir as populações
prioritárias sem se descuidar das demais, utilizando além dos
consultórios das Unidades de Saúde da Família, do Odontomóvel,
estimulando a prevenção através da educação oral;

8.

Implantar novas Academias da Saúde nos bairros;

9.

Manter e ampliar oferta de medicamentos da Farmácia Básica,
respeitando os preceitos do SUS;

10.

Intensificar as ações de promoção e proteção à saúde, por meio da
Vigilância Epidemiológica e Sanitária;

11.

Implementar o serviço de zoonoses com atuação na defesa e
proteção animal, visando atingir um equilíbrio harmonioso entre
homem e animal, desenvolvendo ações de proteção animal, como
vacinação e castração de cães e gatos;

12.

Aprimorar as ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e
Emergência, proporcionando maior tecnologia junto à equipe médica
da base e os socorristas;

13.

Ampliar o atendimento Saúde Mental, com a cobertura de
atendimento dos CAPS de forma articulada e integrada a outros
pontos de atenção, atuando também na abordagem aos usuários de
álcool e drogas;

14.

Ampliar atendimento na Policlínica Municipal (CEMAE), evitando que
pacientes se desloquem para outros municípios para atendimento
médico;

15.

Garantir a formação continuada dos profissionais de saúde na
promoção ao atendimento qualificado e humanizado, respeitando as
especificidades;

16.

Garantir o atendimento qualificado e humanizado para as mulheres
vítimas de violência;

17.

Fomentar ações e articular estratégias intersetoriais no cuidado a
Saúde das populações historicamente excluídas, discriminadas,
mulheres lésbicas, transsexuais, com deficiência, quilombolas,
mulheres negras, profissionais do sexo, indígenas, ciganas.

EDUCAÇÃO
1. Universalizar o atendimento às crianças de 4 e 5 anos, por meio da
ampliação do número de vagas nas Unidades Escolares, garantindo os
direitos de aprendizagem, em cumprimento à meta 1 do Plano Municipal
de Educação.
2. Universalizar a aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental
através do Programa Municipal Educar é Conquista, que prevês
estratégias pedagógicas e investimento com base no tripé avaliação,
monitoramento e formação;
3. Buscar recursos para a construção de novas creches e escolas
municipais, aumentando o número de vagas;
4. Consolidação do uso do Planetário por colégios municipais, estaduais e
faculdades e universidades;
5. Dobrar o número atual de Escola de Tempo Integral;

6. Criar programa para abertura das escolas municipais aos finais de
semana e feriados para uso da comunidade, em parceria com as
secretarias municipais de Saúde e de Desenvolvimento Social;
7. Continuar a promoção, valorização, qualificação e a formação
continuada dos professores para uma ação pedagógica eficiente;
8. Manutenção do programa Educar com Mérito, que concede o 14° a
todos os profissionais que atuam nas unidades de ensino que atingiram
a meta do IDEB;
9. Continuar a garantir um transporte escolar de qualidade para os alunos
da rede municipal nas áreas rurais;
10. Dar continuidade à melhoria da merenda escolar;
11. Erradicar as salas multisseriadas, por meio da nucleação;
12. Efetivar as 8 metas estabelecidas no programa Educar é Conquista para
os próximos 4 anos:
Meta 1 – Alfabetizar 100% das crianças até o segundo (2º) ano até
2024.
Meta 2 – Alfabetizar 100% das crianças não alfabetizadas até 2024.
Meta 3 – Elevar para 6,5 o IDEB do Ensino Fundamental I até 2024.
Meta 4 – Elevar para 6,0 o IDEB do Ensino Fundamental II até 2024.
Meta 5 – Monitorar a frequência de 100% dos alunos da Rede Municipal.
Meta 6 – Reduzir para 2% no período de 4 anos a distorção idade – ano
dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Meta 7- Reduzir para 5% no período de 4 anos a distorção idade-ano
dos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Meta 8 – Ampliar em 30% a oferta de turmas de Educação Infantil,
garantindo os direitos de aprendizagem dos alunos desta etapa.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1. Continuar o processo de consolidação do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS no município / potencializar o suas na agenda do
governo;
2. Avançar na regulação do Sistema Único de Assistência Social;

3. Ampliação da capacidade de atendimento da rede socioassitencial
enfatizando os territórios mais vulneráveis;
4. Consolidar a descentralização do Cadastro Único (CADÚNICO) para os
programas sociais;
5. Ampliar e consolidar as ações do Bolsa Família, como o Bolsa Família
Móvel;
6. Melhorar e ampliar a infraestrutura das unidades de atendimento do
SUAS;
7. Fortalecer e ampliar ações de descentralização dos serviços, como o
SUAS Na Comunidade;
8. Pontencialização dos serviços e benefícios socioassistenciais;
9. Reorganizar a gestão e a oferta dos benefícios eventuais;
10. Aperfeiçoar as novas metodologias de atendimento, desenvolvidas no
contexto da pandemia da COVID-19, criando protocolos de atuação
presencial e remota;
11. Qualificar ainda mais o atendimento especializado da assistência social;
12. Dar continuidade aos avanços para o atendimento à população em
situação de rua;
13. Fomento de pesquisas e estudos visando a qualificação das ofertas
socioassistencias;
14. Institucionalização da gestão do trabalho e da educação permanente;
15. Intensificar a parametrização da relação interinstitucional entre o suas e
os demais sistemas públicos;
16. Fortalecer o controle social, com o investimento no Conselho Municipal e
comissões locais de assistência social;

17. Redimensionar a oferta do programa “Acessuas Trabalho” nos territórios
mais vulneráveis, facilitando acesso de adolescentes, jovens e adultos
em oportunidades de desenvolvimento profissional, trabalho e renda;
18. Valorizar ainda mais a parceria com as entidades e organizações da
sociedade civil que integram a rede socioassitencial;
19. Avançar na proteção de crianças e adolescentes com medidas
protetivas aplicadas pela justiça, vítimas de violência ou negligência;
20. Avançar na proteção de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência;
21. Fomentar estratégias que garantam o direito à profissionalização a
adolescentes e jovens;
22. Qualificar ainda mais a gestão dos recursos do Fundo Municipal de
Direitos das Crianças e Adolescentes;
23. Avançar ainda mais no fortalecimento dos conselhos tutelares e instituir
apoio técnico aos conselheiros;
24. Criar estratégias específicas e intersetoriais para enfrentar o genocídio
de crianças, adolescentes e jovens negros e periféricos;
25. Ampliar a atenção a pessoas com deficiência, idosos e suas famílias;
26. Fortalecer as políticas sociais que promovam envelhecimento digno e
qualidade de vida às pessoas com mais de 60 anos;
27. Criação e implementação do Fundo Municipal do Idoso;
28. Implantar o Centro Dia para proteção das pessoas idosas e com
deficiência;
29. Ampliar as medidas de combate ao racismo no âmbito do SUAS e
demais sistemas públicos;
30. Potencializar o programa Morar Legal, que atua na regularização e
legalização fundiária.

31. Criar e expandir as áreas habitáveis como forma de garantir o acesso ao
direito à moradia.
32. Ampliar as ações de Regularização Fundiária e Habitação Social com o
programa de transferência de glebas para os moradores;
33. Criar ações e estratégias que promovam condições dignas de moradia
para as famílias pobres e extremamente pobres.

INFRAESTRUTURA/URBANISMO
1. Buscar parceria e recursos do Governo Federal para a construção da
Barragem do Rio Catolé, que deverá acumular quatro vezes mais a
capacidade de armazenamento de água da Barragem de Água Fria 2.
Os investimentos ultrapassam a capacidade do Município, devem ser
feitos com o governo federal e os governos estaduais da Bahia e Minas
Gerais, na Bacia do Catolé e do Rio Pardo.
2. Permissão para abertura de empresas em residências, desde que as
atividades sejam compatíveis com as instalações.
3. Licenciamento expresso de empreendimentos de baixa complexidade
em até 48h.
4. Redução do tempo de licenciamento para empreendimentos de alta
complexidade para 1 mês.
5. Redução do tempo de abertura de empresas para 15 dias.
6. Solicitação, análise e liberação dos Termos de Viabilidade de
Localização (TVL) 100% online
7. Novo Código de Obras, trazendo maior clareza dos tipos de
licenciamento e dos direcionamentos construtivos;
8. Construção do Canal de Macrodrenagem do canal do Santa Cecília;
9. Construção da via de interligação do bairro Coveima 1 ao bairro Morada
dos Pássaros.
10. Oferta de água tratada e esgotamento sanitário para todos os distritos
sede da Zona Rural;

11. Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto no distrito de José
Gonçalves;

MOBILIDADE/TRANSPORTE PÚBLICO
1. Implementação do Plano de Mobilidade Urbana;
2. Requalificação viária dos corredores de transporte coletivo;
3. Requalificação de Avenidas com a implantação de pistas para
caminhada e de ciclovias;
4. Requalificação de avenidas de escoamento de tráfego;
5. Adequação do sistema viário do município para atender a atual
demanda de fluxo de veículos do município;
6. Pavimentação em asfalto de bairros e distritos da zona rural;
7. Modernização

do

sistema

de

transporte

público

coletivo,

com

implementação de tecnologia para melhoria do sistema, como a
utilização de aplicativo, que os passageiros acompanhem em tempo real
a localização dos ônibus do transporte coletivo, e reconhecimento facial
dentro dos veículos.
8. Concessão do mobiliário urbano com parceria público privado pra
modernização dos abrigos de ônibus;
9. Manter e conservar os locais existentes para implantação do plano
municipal de mobilidade, que integrará e regulamentará os diversos
modais, como BRT - Bus Rapid Transit, VLT - Veículo Leve sobre
Trilhos, ciclovias, ônibus convencionais e Sistemas Alternativos de
Transporte, preparando Vitória da Conquista para o futuro.
10. Garantir a acessibilidade e mobilidade urbana e rural;
11. Ampliação do sistema cicloviário, como meio de transporte sustentável
na cidade.

TRABALHO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EMPREGO E RENDA
1. Estimular o fomento e a criação de microempresas observando a Lei
Geral das Microempresas e estimular o empreendedorismo individual,
capacitando este público alvo.
2. Capacitação do microempreendedor;
3. Ampliar as ações de Economia Solidária;
4. Realizar parcerias com instituições de microcrédito;
5. Desenvolvimento de diretrizes e regras objetivas para licenciamento de
eventos na cidade;
6. Atrair novas empresas do ramo de comércio e de serviços para o
município.
7. Criar o Plano Municipal de Turismo;
8. Criar o circuito de museus oferecendo aos turistas, guias de informação
e visitação a equipamentos, como o Cristo de Mario Cravo, O Museu
Natural na Lagoa das Bateias, o Museu Cajaíba, Poço Escuro, etc.
9. Turismo Rural Inventariar, Diagnosticar e Incentivar Hotéis Fazenda:
- Colheita, e Beneficiamento do Café
- Equitação, Ordenha, Criação de Animais;
- Casa de Farinha – Beneficiamento da mandioca ;
- Alambiques.
10. Cadastrar e fazer pesquisas permanentes sobre ocupação, atendimento
e qualificação de Hotéis, Restaurantes e Bares, Agências de Viagens,
Receptivo e Guias.
MEIO AMBIENTE
1. Intensificar a implementação da Política Nacional de Meio Ambiente,
garantindo a manutenção do equilíbrio ecológico
2. Consolidar a criação do Parque Ambiental do Rio Verruga como espaço
de Lazer e qualidade de vida para população, como também recuperar
córrego do rio;
3. Consolidar a recuperação ambiental na Serra do Peri Peri, que já está
em curso;

4. Consolidar a recuperação da Reserva Florestal do Poço Escuro;
5. Continuar o Projeto de Arborização Urbana;
6. Ampliar as reformas e requalificações de praças nas Zonas Urbana e
Rural;
7. Buscar

recursos

junto

aos

governos

estadual

e

federal

para

Recuperação do Parque Urbano da Lagoa das Bateias, respeitando a
Política Urbana existente na Constituição Federal e o Estatuto da
Cidade;
8. Criar políticas públicas e fortalecer a educação ambiental em relação ao
respeito com os animais.
9. Fortalecer a brigada de incêndio, com cursos e capacitações, para
atender as diversas demandas decorrentes das mudanças climáticas,
como também, de ações criminosas;
10. Ampliar a fiscalização ambiental, para uma atuação mais rígida de
preservação do Meio Ambiente em todo o território do município;
11. Realizar ações de reflorestamento e recuperação das áreas de
nascentes presentes no município;
12. Ampliar as ações de educação ambiental sobre a preservação do meio
ambiente, em relação a geração de resíduos domésticos, sólidos, da
construção civil e industriais.

ESPORTE E LAZER
1. Criar o Fundo Municipal de Esportes, que possibilitem empresas e
pessoas físicas a doarem por meio da isenção fiscal, estimulando o
surgimento de novos atletas;
2. Continuar a realização de reformas e requalificações de áreas para os
desportistas;
3. Criar novos pontos interdições de avenidas em diversos bairros aos
domingos para a realização de atividades físicas ou passeios;
4. Construir novas quadras-poliesportivas nas zonas urbana e rural;
5. Criar espaço específico para a Capoeira, com projetos sócios
educacionais;

6. Reformar o Estádio Murilão, consolidando-o como espaço de atividades
multiuso;
7. Reformar o campo da Ester;
8. Buscar parceria com o Governo Federal para a implantação do
programa Forças do Esporte;
9. Criar o Fundo Municipal de Esporte e Lazer;
10. Modernização e dinamização dos espaços esportivos do Município (a
exemplo de Ginásio de Esportes, Estádio Lomanto Junior, e Estádio
Edvaldo Flores).
11. Buscar junto ao Governo Federal recursos para reforma do Solar dos
Ferraz,

criando

no

espaço

o

Museu

do

Artista

e

Esportista

Conquistense.
12. Incentivar a realização de eventos esportivos nos estádios Lomanto
Júnior e Edvaldo Flores, e no Ginásio Raul Ferraz, Evento ciclístico a
nível Regional;

CULTURA
1. Buscar parceria com municípios da rede de Cidades Criativas da
Unesco para proporcionar ações de intercâmbio de economia criativa;
2. Realização de oficinas de capacitação para a elaboração de projetos
culturais com parcerias, a exemplo do Sebrae;
3. Promover a Salvaguarda da capoeira, com ações que fomente
atividades voltadas ao fortalecimento, intercâmbio e dinamização dessa
expressão cultural;
4. Incentivo às artes visuais em espaços e fachadas públicas;
5. Continuar o processo que iniciamos de tombamento de casarões antigos
para proteger bens que possuam valor histórico, artístico, cultural,
arquitetônico, ambiental;
6. Garantir a realização de todos os eventos do calendário.
7. Criação dos planos municipais de Cultura e Esporte.
8. Lançar novos editais de fomento a todas as atividades culturais, a
exemplo do recém-criado Edital Gildasio Leite.

9. Modernização e dinamização dos espaços do Município (Teatro Carlos
Jeovah, Biblioteca Municipal, Conservatório de Musica, Memorial Régis
Pacheco);
10. Transformar o antigo Madrigal em no Cine/Teatro Municipal de Vitória da
Conquista;
11. Transformar a Casa Glauber em um centro de estudos da obra do
cineasta criando cursos de capacitação técnica em cinema e
audiovisual, criar e ocupar com instalações artísticas os cômodos da
casa, inspirando-se na experiência exitosa da Mostra Glauber 80 anos;
12. Buscar recursos para implantar o Museu da Memória Artística de Vitória
da Conquista na Biblioteca Municipal
13. Criar circuitos de teatro e cine clubes para os alunos da Rede Municipal
de Educação;
14. Ampliar as ações culturais nos distritos e bairros periféricos do
município;
15. Articular a criação da Orquestra Sinfônica Municipal;
16. Buscar junto ao Governo Federal recursos para reforma do Solar dos
Ferraz,

criando

no

espaço

o

Museu

do

Artista

e

Esportista

Conquistense.
17. Continuar apoiando eventos como Moto Rock, Por do Sol no Cristo,
Mostra Cinema Conquista, Natal Solidário e São João Solidário;
18. Placas com indicações claras de direção nas saídas e entradas da
cidade. Ex: “Terra de Glauber Rocha, Camillo de Jesus Lima, Elomar
Figueira Melo, Portal da Chapada”.

CIDADES INTELIGENTES / CIDADES CRIATIVAS
1. Buscar parcerias junto a iniciativa privada para a criação do HUB de
Tecnologia de Vitória da Conquista, estimulando “startups” da cidade
2. Lançamento de edital de financiamento de projetos inovadores e
“startups”

3. Intensificar o diálogo com as universidades e faculdades para
proporcionar um maior desenvolvimento na pesquisa e extensão de
novas tecnologias
4. Criação de um cadastro único da empresa e cidadão, para direcionar
políticas públicas.
5. Desenvolvimento e implementação de tecnologias para fiscalização
urbana
6. Disponibilização de Wi-fi gratuito para a população em praças públicas
7. Criar aplicativo de interação e relacionamento com o cidadão;
8. Buscar parcerias para a implantação do Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento Sustentável e de Inovação;
9. Fortalecimento da Economia Criativa através da valorização de feiras de
rua.

SERVIÇOS PÚBLICOS
1. Intensificação da Política Nacional de Resíduos Sólidos;
2. Realizar parceria Público Privada de Resíduos Sólidos para os serviços
de transbordo, tratamento e disposição final;
3. Ampliação e modernização das feiras livres;
4. Atualização do Código de Polícia Administrativa;
5. Informatizar e padronizar os pareceres e autos de infração;
6. Revisão da legislação sobre fiscalização e retirada de animais das ruas;
7. Reforçar equipe do Setor de Posturas, para dar celeridade nos
processos de liberação de alvará e fiscalização;
8. Fortalecer e ampliar as ações do programa Cata Bagulho, que recolhe
grandes quantidades de entulho acumulados nas residências, evitando a
proliferação de animais e insetos peçonhentos;
9. Apoiar o trabalho de associações e cooperativas de coleta seletiva, bem
como as ações de compostagem dos resíduos orgânicos;
10. Concessão para utilização da energia biomassa no Aterro Sanitário;
11. Construção da Estação de Tratamento do Efluente (chorume) no Aterro
Sanitário;

12. Modernizar o parque de iluminação pública com o uso iluminação em
LED nas zonas urbanas e rural;
13. Criar novos pontos de luz na zona rural;
14. Ampliar a limpeza pública nas zonas urbana e rural;
15. Instalação de Usinas solares para redução de custos de energia elétrica;
16. Substituição do piso do CEASA Edmundo Flores;
17. Ampliar ações de reforma e verticalização dos cemitérios públicos
existentes;
18. Construção de um novo cemitério público;
19. Aquisição

de

equipamentos

para

melhoria

da

limpeza

pública

(roçadeiras, caçamba, etc.)
20. Elaboração do plano municipal de resíduos sólidos;
21. Incentivar a implantação de indústrias de reciclagem (papel, plástico e
vidro);
22. Implantação de indústria de reciclagem de resíduos da construção civil
por meio da Parceira Público-Privada (PPP);

DIREITOS HUMANOS
Juventude
1. Ampliar o programa Cidadão Aprendiz, que oferta o primeiro emprego ao
jovem de baixa renda com déficit de aprendizagem.
2. Buscar estímulos para inclusão dos jovens com deficiência no mercado
de trabalho;
3. Modernizar o programa de estágio nos órgão públicos do Município;
4. Criação do Programa Jovem Empreendedor Digital, com foco em gestão
de conteúdos digitais, com a capacitação e atuação para o
empreendedorismo juvenil, com o apoio de entidades como o Sesi,
Sebrae e Senac;
5. Fortalecer as atividades do Sinajuv;
6. Fortalecimento

do

programa

Escambo

empreendedorismo juvenil;
7. Fortalecer as ações de adesão ao ID JOVEM;

Cultural

para

o

8. Alocar rubrica orçamentária anual para o desenvolvimento de ações da
Juventude.
9. Saúde Integral orientada pelo o sistema único de saúde;
10. Reforçar a política pública de esporte, cultura e lazer para valorizar e
integrar espaços já existentes para a Juventude;
11. Ampliar a realização de cursos e oficinas voltados para o jovens da Zona
Rural, que evitem o êxodo rural.
Mulher
1. Criar a Sala da Mulher Empreendedora;
2. Consolidar o funcionamento da Casa Rosa (unidade de acolhimento da
mulher vítima de violência);
3. Reforma e ampliação do Centro de Referência Albertina Vasconcelos
(CRAV);
4. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de
oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de
decisão na vida política, econômica e pública;
5. Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de
informação e comunicação, para promover a força das mulheres;
6. Manter o diálogo permanente junto a Rede de Proteção e Atenção a
Mulher;
7. Fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher a partir dos
seguintes eixos: combate, prevenção, assistência e garantia de direitos.
8. Desenvolver ações que promovam o respeito a diversidade e inclusão
de mulheres transexuais, lésbicas, bissexuais, quilombolas, ciganas, em
situação de rua, coletoras de material reciclável, com deficiência,
respeitando as especificidades;
9. Promover ações que potencialize a autonomia das mulheres com o
objetivo de executar ações de fomento ao empreendedorismo liderado
por mulheres em situação de violência doméstica e familiar, o
desenvolvimento de pequenos negócios e consequente geração de
emprego e renda;

10. Garantir formação continuada aos profissionais que atuam nos
equipamentos para o conhecimento das normativas e o fortalecimento
da rede de atenção e proteção à mulher;
11. Promover a integração entre as políticas públicas, de maneira que possa
haver uma convergência na agenda do governo no que tange às
questões de gênero;
12. Alocar rubrica orçamentária anual para o desenvolvimento de ações da
para a mulher.

LGBT+
1. Fortalecer a política de assistência integral à saúde do público trans;
2. Criação do Conselho Municipal LGBT;
3. Buscar meios para viabilizar a Casa de Acolhimento LGBT;
4. Apoio para a legalização dos segmentos sociais, quanto a entidades
públicas, voltado para o público LGBT;
5. Alocar rubrica orçamentária anual para o desenvolvimento de ações da
coordenação LGBT+.

Igualdade Racial
1. Efetivação do Plano Municipal de Igualdade Racial;
2. Criação de ao menos 4 (quatro) novos espaços públicos para rodas de
capoeiras;
3. Buscar forma de criar um Museu da Memória Afro de Vitória da
Conquista;
4. Criação do Encontro Municipal de Capoeira;
5. Fortalecer o Pré-vestibular Quilombola;
6. Articular a criação de espaços comunitários nas comunidades
quilombolas;
7. Ampliar as ações de combate ao racismo.
8. Buscar parcerias para cursos profissionalizantes de capacitação nos
territórios quilombolas;

9. Alocar rubrica orçamentária anual para o desenvolvimento de ações da
para o combate ao racismo e à intolerância religiosa;

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
1. Continuar como a cidade mais Transparente da Bahia e buscar ser a
mais transparente do Brasil;
2. Criar aplicativo para o monitoramento da população das contas públicas.
3. Inserir a Política de Dados Abertos com ações de fomento com o
envolvimento da sociedade civil no âmbito do executivo municipal,
garantindo a conexão entre o que o cidadão busca e o que o governo
oferece, considerando não somente dados, mas também ferramentas de
tecnologia da informação e formas de disponibilização de informações
adequadas;
4. Manter o município como referência em Ouvidoria Pública, ampliando o
direito de manifestação a população sobre os serviços municipais
oferecidos;
5. Transformar o setor do PAD em Corregedoria Municipal;
6. Ampliar os mecanismos e canais de participação popular, principalmente
perla internet, junto a administração municipal;

ZONA RURAL
1. Promover o desenvolvimento rural planejado
2. Manter a intensificação do desenvolvimento agrícola da área da Lagoa
das Flores, que potencialize a produção de hortaliças.
3. Manter a recuperação e sinalização as estradas vicinais do município.
4. Realizar e modernizar a iluminação nos povoados e distritos;
5. Ampliar a Construção e Manutenção de Aguadas, Açudes e Barragens
na zona rural.
6. Ampliar os sistemas simplificados de água nos distritos e povoados;
7. Ampliar a abertura de poços artesianos;

8. Continuar incentivando o fomento ao associativismo e o cooperativismo
para geração de emprego e renda no intuito da melhoria da qualidade de
vida para a população do campo, proporcionando o desenvolvimento
sustentável proporcionando o desenvolvimento da região.
9. Proporcionar a regularização fundiária dos assentamentos já existentes
no município.
10. Ampliar o programa Palmas para Conquista, levando-o para novos
pontos da região do semiárido.
11. Buscar parcerias de financiamento junto aos bancos oficiais para
estimular a lavoura cafeeira e novas culturas;
12. Estimular ainda mais projetos que visem a fixação do homem do campo,
no campo, com foco no desenvolvimento sustentável com o auxílio das
universidades públicas e privadas do município

EMURC
1. Estimular a EMURC a buscar sua autonomia financeira, administrativa e
patrimonial;
2. Incentivar a EMURC a ter autossuficiência na produção de meio-fio, piso
tátil e outros, reduzindo os custos operacionais e possibilitando o maior
ganho em benefícios nas obras para comunidade;
3. Indicar a EMURC que proceda a análise acerca do processo de
indenização de lotes apropriados indevidamente por gestões anteriores;
4. Manter a parceria com a EMURC priorizando-a como principal executora
das obras e assim contribuir para o crescimento do município.

FUNDAÇÃO DE SAÚDE
1. Conclusão da construção do centro de parto PPP (Pré-parto, Parto e
Pós-parto);
2. Conclusão da obra do arquivo da FSVC;
3. Inicio do funcionamento do centro de parto com suítes PPP (Pré-parto,
Parto e Pós-parto);

4. Implantação da casa da gestante com 05 vagas;
5. Ampliação dos leitos obstétricos de 51 para 70;
6. Ampliação dos leitos de UTI de 10 para 20;
7. Ampliação dos leitos de Semi Intensiva de 15 para 20;
8. Ampliação dos leitos de canguru de 04 para 06;
9. Aquisição de unidade móvel de coleta para o Banco de Leite;
10. Buscar a pactuação para atendimento a mais municípios, atualmente
temos 19 pactuados e atendemos mais de 76 sem apoio financeiro do
Governo do Estado;
11. Fortalecimento da Rede Cegonha, incluindo ampliação dos recursos do
Governo Federal;
12. Captação de recursos por meio do programa “100% SUS” junto ao
Governo Federal;
13. Implantação do atendimento de fisioterapia uroginecologica;
14. Ampliação da cobertura de atendimento de curativos especiais e para o
Pé Diabético;
15. Ampliação da cobertura do Pré-natal de alto risco;
16. Ampliação dos sistemas de controle e gestão com a informatização
geral;
17. Implantação de sistema de energia solar;
18. Implantação do ambulatório de cirurgia pediátrica;
19. Implantação do ambulatório de cardiologia clínica;

