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APRESENTAÇÃO 

 

Apresentamos aqui as principais propostas da candidata a prefeita Joanira 

Leite Alves para a administração municipal no período 2021-2024. Nosso Plano 

de Governo apresenta um posicionamento de otimismo e reconquista do 

respeito da sociedade em relação ao serviço e ao poder público.  

O conteúdo programático foi desenvolvido a partir de consulta a comunidade 

na oportunidade de preparar o município de Una para os seus 100 anos de 

emancipação política. 

Durante todo esse período, pretendemos executar vários projetos em diversas 

áreas de atuação do Governo, tendo como objetivo principal garantir a melhor 

política pública para toda população unense. 

As propostas ora descritas representa o anseio da comunidade diante de um 

novo Modelo de Gestão na administração municipal, roporcionando melhorias 

nas áreas de educação, saúde, agricultura, meio ambiente, cultura, esporte, 

lazer, infraestrutura, turismo, habitação, assistência social, segurança e gestão, 

cultivando o desenvolvimento sócio econômico, qualificação para o trabalho e 

geração emprego e renda. 

Joanira Leite Alves 
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NOSSAS PROPOSTAS: 

EDUCAÇÃO  

 Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental I e II, 

dando atenção também a educação especial; 

 Promover cursos de capacitação dos profissionais ligados à educação; 

 Investir na infraestrutura das instituições para ampliar a quantidade de 

vagas ofertadas a cada ano; 

 Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede 

municipal e estadual; 

 Implantar gradativamente a Escola de Tempo Integral com ênfase nos 

conceitos de cidadania, democracia, sustentabilidade e responsabilidade 

social; 

 Manter e melhorar o transporte escolar “gratuito” para os universitários e 

cursistas que residem em nosso município; 

 Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos do 

EJA, criando mecanismo inovadores para atender o setor educacional, 

tornando a escola mais atrativa para nossos educandos; 

 Valorização dos profissionais da educação; 

 Incentivar e apoiar a formação continuada dos profissionais da 

educação; 

 Reestruturar o Plano de Carreira do Magistério; 

 Garantir o pagamento do Piso Nacional dos Professores para todos os 

níveis; 

 Implantar o programa jovem aprendiz; 

 Viabilizar cursos profissionalizantes juntos dos Serviços Nacional de 

Aprendizagem SENAI, SENAC, SENAR e SESC; 

 Criar oportunidades aos jovens, fazendo o termo de parceria com o IEL 

ou CIEE para que os nossos jovens que fazem o ensino médio e/ou 

faculdades possam ter a oportunidade trabalhar e assegurar uma renda 

que lhes permitam se manter na caminhada dos estudos; 

 Garantir o uniforme e material escolar para nossos alunos; 

 Garantir um merenda escolar de qualidade, balanceada e nutritiva; 
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 Pré Enem; 

 Implantar o programa jovem aprendiz, com a instituição de bolsa aos 

estudantes, a ser financiada pelos recursos do FUNDEF; 

 Modernização da biblioteca municipal e aquisição de livros; 

 Implantação de creches em distritos, vilas e povoados; 

 Incentivo ao estágio profissionalizante com empresas e órgãos públicos 

e na própria administração municipal; 

 Garantir o atendimento médico, odontológico, fonoaudiólogo, psicológico 

e nutricional aos alunos da rede municipal de ensino; 

 Ativação e reforma do antigo Prédio do CMAFA. 

 

SAÚDE 

 Aprimorar o hospital para que os filhos de Una voltem a nascem em Una 

com segurança; 

 Ampliar o atendimento de especialidades e exames complementares 

nos centros de saúde; 

 Estabelecer políticas especiais de atendimentos, inclusive odontológica 

às crianças, gestantes, idosos e portadores de necessidades especiais; 

 Manter os programas e projetos existentes em funcionamento; 

 Pleitear junto as demais esferas de governo a ampliação das parcerias 

na busca de mais recursos para o município; 

 Fortalecer o Programa de Saúde da Família na Zona Rural; 

 Ampliar e otimizar as equipes de atendimento do PSF; 

 Revitalizar, ampliar, estruturar e equipar o Hospital Municipal Frei 

Silvério, implantando o atendimento humanizado e respeito a todos os 

cidadãos ; 

 Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de 

garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde 

pública, assegurando um postura de atenção e cuidado que responda 

afetivamente à expectativa da população; 

 Melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados. 
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 Organizar o fluxo de atendimento de urgência e emergência no 

município; 

 Criar um sistema que facilite a entrega de medicamentos de alto custo e 

de uso continuo, diminuindo assim a angustia das famílias que 

dependem desses medicamentos; 

 Criar programas para combater as drogas e recuperação de 

dependentes, incluindo assistência ao núcleo familiar; 

 Funcionamento e melhoria do laboratório, aquisição de equipamento 

para ampliar o quadro de exames, garantindo exames com mais rapidez 

e eficácia; 

 Garantir a nossa população o direito a consulta, exames e medicação; 

 Rever e atuar em nossa demanda reprimida de consultas de 

especialistas, exames e cirurgias de nossa população; 

 Ampliar e Melhorar o Programa de Saúde Integral a mulher; 

 Criar redes de saúde da família para tornar o atendimento próximo ao 

lugar onde as pessoas vivem e trabalham com o atendimento itinerante; 

 Enfatizar a importância da política de gratificações para funcionários 

quando da concretização de metas, reforçando os planos de carreiras; 

 Reativar o centro cirúrgico do hospital São Silvério;  

 Implementar projetos e programas de saúde pública que atendam todo 

cidadão desde a gestação até a terceira idade, implantando novos       

programas de prevenção e de atendimento prioritário para    

procedimentos    de   média    e    alta complexidade. 

 Garantir atendimento especializado para melhor idade (geriatria).   

 

SEGURANÇA PÚBLICA  

 

 Ampliar o convenio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado 

da Bahia, do custeio do banco de horas das policias militar e civil; 

 Fortalecer e apoiar o Conselho Municipal de Segurança Pública; 
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 Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as 

competências legais do órgão; 

 Promover nas escolas palestras de orientação para as crianças e jovens 

quanto à segurança pessoal e no trânsito; 

 Projetos sócios educacionais nas áreas de insegurança com a finalidade 

de diminuir ou minimizar a criminalidade; 

 Aumentar o efetivo da guarda civil municipal; 

 Revisar a lei da implantação da Guarda Civil Municipal. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Planejar ações de assistência social, tendo como centro a família, e a 

comunidade e a igreja como parceiras na construção de uma sociedade 

comprometida com o bem comum; 

 Conhecer as necessidades da população e planejar atendimento 

prioritário; 

 Melhoramento do atendimento do CAPS ; (garantir lazer, medicação, 

apoio psicológicos aos familiares, terapeuta ocupacional, melhoria da 

alimentação; 

 Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS; 

 Criar projetos Conviver com a intenção de adquirir uma sede própria; 

 Implantar o Projeto Recomeçar visando funcionar como uma parceria 

que busca resgatar o vinculo familiar e garantir um atendimento social, 

de saúde, educação e trabalho; 

 Melhorar a Cesta Básica e a implantação da Cesta Verde; 

 Dar apoio do abrigo Frei Silvério, com eventual melhoria se for 

necessário; 

 Reestruturar o Conselho Tutelar com sede própria; 

 Implantar o projeto Tenho Nome e Sobrenome, que busca criar 

parcerias com cartórios, tribunais de justiças e bancos para todas 

famílias possam ter seus documentos; 
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 Manter e ampliar as atividades que elevem o nível de aprendizagem de 

crianças e adolescentes (Jiu Jitsu, judô, balé, futebol, futevôlei, vôlei, 

fanfarra, capoeira, violão, pintura, dentre outros). 

 

EMPREGO, TRABALHO E RENDA 

 Criar incentivos à instalação de novas unidades comerciais no 

município; 

 Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando 

apoiar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e 

geração de emprego e renda; 

 Incentivo a implantação de escolas técnico-profissionalizantes focadas 

na vocação do município (turismo e agricultura); 

 Ampliar o apoio à micro e pequenas empresas; 

 Tornar o município mais atrativo para as empresas se instalarem sendo 

que qualquer empresa que queira se instalar em nosso município,  

vamos garantir um processo rápido, transparente e eficiente. Vamos 

reestruturar a nossa política fiscal, com intuito de atrair novos 

empreendedores. 

 

CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 Estruturar o Departamento de Cultura e Lazer;  

 Aprimorar a Semana Ruralista de Una; 

 Criação do Calendário Esportivo e Cultural; 

 Apoiar os jogos escolares municipais e intermunicipais; 

 Incentivo ao futebol feminino; 

 Valorização dos artistas locais;  

 Manter as festas tradicionais, culturais e religiosas no município; 

 Aprimorar a semana do Evangélico;  

 Apoiar a prática de esportes radicais como Motocross, Bike, Skate, 

construindo ou adequando áreas próprias; 

 Ampliar o apoio a prática esportiva, com a inclusão de outras 

modalidades esportivas; 
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 Apoio aos esportes amadores; 

 Criar parcerias com associações e grupos de capoeira; 

 Criar a casa da cultura e incentivar a cultura regional através de eventos 

como, aulas de música, pintura, cordel, entre outros; 

 Promover eventos esportivos de diversas modalidades, tal como corrida, 

ciclismo e natação, entre outros; 

 Apoiar eventos de lazer promovido por organizações não 

governamentais; 

 Pleitear junto às outras esferas de governo, parcerias para execução de 

projetos de iniciação esportiva; 

 Construção de novos espaços poliesportivos; 

 Implantação do projeto A Praça é Sua, com programação de atividades 

sociais, de cultura e lazer das quais a população participe; 

 Retorno do Festival do Mangustin. 

 

AGRICULTURA , TURISMO E MEIO AMBIENTE 

 Promover curso de capacitação do homem do campo; 

 Estruturar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, colocando-a 

efetivamente em funcionamento; 

 Aquisição de equipamentos; 

 Disponibilizar máquinas e equipamentos para os pequenos agricultores, 

especialmente aqueles que não têm condições de pagar a aragem da 

terra gratuitamente; 

 Valorização e promoção do turismo rural; 

 Criar rotas de turismo como o ecoturismo; 

 Criar política de sustentabilidade; 

 Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da 

agricultura familiar, bem como associações e cooperativas; 

 Investir no consorcio intermunicipal de resíduos sólidos e saneamento; 

 Preservar as áreas de mananciais; 

 Criação do programa de reciclagem e coleta seletiva para que possamos 

ter uma cidade mais limpa; 
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 Elaborar mecanismo e estratégias de despoluição e recuperação de 

solos e nascentes; 

 Implantar o viveiro municipal, com o cultivo de mudas frutíferas, 

ornamentais e nativas da região; 

 Distribuição de mudas de plantas nativas frutíferas que se adéqüem a 

nossa região; 

 Elaborar plano de marketing sobre as potencialidades econômicas 

visando a atrair empresas e fortalecimento do turismo; 

 Fortalecer as parcerias entre instituições de ensino superior e a 

secretaria de Meio Ambiente; 

 Criar um Projeto de Arborização e reposição das matas ciliares as 

margens dos rios Aliança, Maruim, Piruna e Pardo ainda existentes; 

 Incentivar ações de saneamento no meio rural com: preservação de 

mananciais hídricos, coleta seletiva de lixo, construção de cisternas e 

destinação adequada das águas, dos dejetos humanos e dos animais; 

 Fortalecer o PAA; 

 Estimular a agricultura familiar e o agronegócio; 

 Incentivos à hortas domesticas; 

 A revitalização do Rio Aliança; 

 Compromisso com o Lixo Zero; 

 Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não 

governamentais de proteção ao Meio ambiente e animais; 

 Criação de um canil municipal para que os cães abandonados sejam 

recolhidos e cuidados e disponibilizados para adoção; 

 Criar um Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e 

Gatos para que sejam esterilizados cirurgicamente. 

 

HABITAÇÃO 

 Construção de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit 

habitacional; 

 Promover a regularização fundiária de áreas já ocupadas; 
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 Garantir o acesso da população com renda de até 03 salários mínimos 

aos programas habitacionais. 

 

INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  

 Implantação e melhorias de sinalização horizontal e vertical no perímetro 

urbano do município; 

 Criação da Praça Digital com a disponibilização de ponto de internet livre 

para a população;  

 Priorizar a manutenção das estradas vicinais e revitalização de pontes 

em todas as regiões da zona rural para facilitar o escoamento da 

produção local; 

 Ampliação e funcionamento da tão sonhada “nova” rodoviária, dando 

conforto e segurança aos viajantes. 

 Revitalização de todos os boxes do centro e entrega do documento de 

posse (se aprovado pela Câmara); 

 Construção da praça esportiva no Marcel Ganem, além de calçamento e 

saneamento básico; 

 Restauração e manutenção permanente da ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

como fator de conforto e segurança; 

 Construção da praça esportiva no Sucupira, além de calçamento e 

saneamento básico; 

 Construir uma Garagem para a frota de veículos e máquinas do 

município, diminuindo os fatores que contribuem para o sucateamento; 

 Pavimentação de ruas e saneamento básico no bairro Santa Rita 

 Pavimentação de Ruas e saneamento básico na Urbis e construção da 

praça poliesportiva; 

 Melhorias em distritos e povoados com pavimentação de ruas com 

saneamento básico, ampliação e revitalização de clubes, construção e 

revitalização de quadra poliesportiva; 

 Parceria com o governo do Estado e Federal para o asfaltamento da 

estrada Una/Colônia com a duplicação da ponte; 

 Construção da tão sonhada creche de Colônia; 
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 Conclusão da Escola de Vila Brasil, Construção de canaletas e 

calçamento de duas ladeiras em Vila Brasil, iluminação, pavimentação, 

saneamento básico e funcionamento diário do posto de saúde; 

 Lençóis trabalhar na melhoria da qualidade de vida de seus moradores, 

funcionamento diário do posto de saúde, melhorando na qualidade da 

água, drenagem e pavimentação de ruas e saneamento básico, 

iluminação de vias e a revitalização do acesso a ilha do Desejo e da 

praia de Lençóis; 

 

 Resolver o problema tão sonhado da água na Cariua e Piedade; 

 

 Pedras pavimentação e saneamento básico, incentivar o turismo local; 

 

 Outeiro pavimentação e saneamento básico; 

 

 Comandatuba: fortalecer o turismo local, revitalização da praça 

poliesportiva, Clube Social de Comandatuba e revitalização da rua Beira 

Rio; 

 

 Vila São João: saneamento, calçamento e construção de uma quadra 

poliesportiva; 

 

 Colônia: funcionamento dos Postos de Saúde, apoio a Segurança 

Pública, construção da sonhada Creche, revitalização do campo de 

futebol, calçamento e saneamento básico; 

 

GESTÃO 

 Concurso público para todas as áreas; 

 Implantação do plano de cargos, carreiras e remuneração dos 

servidores públicos municipais; 



Coligação “A vez do povo com saúde e educação” 
PSD-Republicanos 

 

 Buscar melhorias comerciais nos distritos e tentar agencias 

credenciadas ao Banco central para operar como banco; 

 Reestruturação do Setor de Projetos e Planejamento com a finalidade de 

realizar o projeto e executá-lo com eficiência; 

 Extinguir as cooperativas que prestam serviço para a Prefeitura de Una; 

 Implantar política de Parceria Público Privada para viabilizar grandes 

obras no município; 

  Fomentar as atividades comerciais e de prestação de serviços no 

sentido de promover a expansão da economia local; 

 Dar total transparência as contas públicas para com responsabilidade 

para a comunidade, que é o dever de todo gestor público. 

 
 

 

 

 


