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1 - PLANO DE GOVERNO 
 

O presente plano de governo foi pensado e elaborado a partir das vivências 
com a população unense ao longo dos anos de serviços públicos prestados. 

Enquanto agente político com pretensão a alcançar o cargo de prefeito, sempre 
observei e senti de perto, as principais demandas da população de nosso município, 
já são 18 anos de atuação política no município e região, ressaltando que de filiação 

partidária ao PCdoB já são 13 anos.  
 

Várias figuras públicas passaram pelo partido, nesse ínterim, todos que 
passaram pela sigla deixaram suas marcas, experiências e objetivos em comum, 
somado a estas experiências, os integrantes da direção partidária fizeram 

levantamento das principais demandas do município, tendo como prioridade o 
estudo das zona rural, vários encontros foram realizados nas associações do campo, 

estas comunidades foram ouvidas e expuseram seus anseios e prioridades.  
 
Para atender as prioridades da zona urbana, foram feitas análises 

minuciosas das necessidades da população, com o auxílio do uso de ferramentas 
disponíveis nos sites do IBGE, do Ministério da Economia, da Direção Nacional do 

PCdoB e demais sites do Governo Federal, bem como, portais de transparências 
federal e municipal, que nos auxiliam a identificar os principais pontos a serem 
trabalhados.  

 
Algumas das propostas foram aproveitadas com adição de alterações e 

adequações, de propostas já elaboradas por personagens unenses que corroboram 
com idéias e planos semelhantes aos que foram pensados e editados pela diretoria 
partidária. 

 



 

 

2 - DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

A administração municipal contará com a formação de um conselho 
administrativo, composto por setores da administração pública, representantes de 

entidade civil organizada e instituições intergovernamentais. 
 
Será elaborada uma gestão com observância de duas premissas: a) 

diminuir o interstício de enquadramento vertical (adoção dos níveis Júnior, Pleno e 
Sênior), e criação de novas categorias por tempo de serviço e qualificação; b) revisão 

da base salarial, visando corrigir distorções entre os cargos no estabelecimento da 
política de fixação de vencimentos. 

 

É necessário ainda: 
• Instalar Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho das áreas e 

gestores, com base no Programa de Metas do Poder Executivo e contratos de gestão. 
• Promover reforma administrativa com intuito de valorizar o 

funcionalismo público e reduzir gastos. 

• Implantar programa de Treinamento e Desenvolvimento, com o objetivo 
de oferecer serviços de qualidade aos munícipes e também avaliar periodicamente o 

desempenho dos servidores, com isso, identificar e corrigir falhas decorrentes da má 
orientação, para seu crescimento pessoal e profissional. 

• Implantar Sistema de Atendimento ao Cidadão via internet para receber 

solicitações dos munícipes, estabelecendo prazo para resolução da demanda 
e otimizar os canais de comunicação da Prefeitura com as comunidades dos bairros. 

• Revisão da legislação, com a finalidade de serem garantidos e 
regulamentados benefícios tais como: a) insalubridade; b) férias que levem em conta 
as horas extras. 

• Revisar o Plano Diretor com intuito de ampliar a divulgação dessa 
ferramenta, estabelecendo a participação popular ali prevista, providenciando a sua 

constante atualização, implantando e utilizando seus instrumentos especiais de 
ocupação e uso do solo urbano. 

 



 

 

3 - DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 

Entendendo que a população, em sua maioria, é composta por cidadãos 
com limitações no que diz respeito à informação e à burocracia, nossa proposta é 

além de contemplar o servidor com conhecimentos atualizados por meio de formação 
continuada, garantindo serviços de qualidade aos unenses. 

 

Implantar e/ou revisar plano de cargos e carreira do funcionalismo 
público, além de, estudar a viabilidade de realização de concurso público visando 

extinguir contratações que se assemelham ao com os adotados por algumas gestões 
no modelo de contratação por cooperativa. 

 

Desenvolver programas de valorização do servidor público, adotando uma 
gama de medidas, como a implementação de um sistema de avaliação periódica dos 

servidores, com vistas a identificar e corrigir falhas decorrentes da má orientação, 
para seu crescimento pessoal e profissional;  

 

Ampliar as parcerias com clubes da cidade para oferecer uma ampla opção 
de lazer e entretenimento.  

 
No sentido de melhorar a conectividades dos serviços, dar agilidade na 

obtenção de informações cadastrais e alteração de dados;  

 
Impressão de Certidão de tempo de serviço via intranet e internet;  

 
Pesquisas de ficha funcional digitalizada, inclusão automática de triênios; 
 

A criação de um serviço de atendimento eletrônico via WEB, para 
impressão de IPTU e certidões negativas de débitos municipais;  

 
Organizar uma biblioteca virtual de leis, pareceres, portarias e outros 

documentos públicos;  

 
Fornecer cursos de orientação e treinamento via intranet e web. 

 
Criação de um Banco Cooperativo (Cooperativa de crédito), para oferecer 

linha de crédito com taxas diferenciadas aos servidores – retornando as sobras para 

os mesmos, após dedução das despesas efetivadas – com o objetivo de oferecer o 
empreendedorismo ao servidor.  

 
 
 



 

 

4 - DA SEGURANÇA 
 
Fortalecer as ações do Conselho de Segurança, reestruturar a Guarda Civil 

Municipal, com intuito de oferecer serviços humanos com excelência de forma que 

haja tanto por parte da sociedade como pelo servidor, sentimento de unidade e 
valorização. 

 

Proporcionar aperfeiçoamento na área de segurança pública para os 
guardas, vigilantes e porteiros da cidade, por meio de oferta de cursos, palestras, 

seminários e intercâmbio.  
 
Assegurar ampla assistência psicológica aos profissionais que trabalham 

na segurança pública Municipal, e aos seus familiares em alguns casos específicos.  
 

Implantação do sistema de câmeras de vigilância para monitoramento em 
pontos estratégicos da cidade, bem como, instalação de alarmes e melhoramento do 
sistema de iluminação pública, dando mais segurança aos munícipes.  

 
Estabelecer relação colaborativa com os órgãos de Segurança Federal, 

Estadual e Municipal, dando suporte ao aprimoramento de segurança do município. 
 
Otimizar a ronda de segurança nos Distritos e na Zona Rural, nas escolas, 

bem como, assegurar a patrulha integrada 24 horas, com a criação de uma unidade 
de RONDA. 

 
Apoio material para Guarda Civil Municipal, com aquisição/manutenção 

de viaturas, compra de equipamentos de autodefesa. 

 
Atenção prioritária à criança e ao adolescente: garantindo meios para o 

pleno funcionamento dos Conselhos Tutelar e Municipal da Criança e do 
Adolescente; 

 

Promoção de palestras educativas de combate às drogas, implantando 
programas que visem a redução da criminalidade, com a oferta de serviços que 

envolvam a juventude em programas sociais.  
 
Valorização dos espaços  públicos, garantindo segurança,  qualidade de 

vida e a autoestima da população.  
 

Elaboração do Mapa da Violência e da Criminalidade; Estruturar e 
fortalecer a rede de Proteção à Mulher Vítima da Violência; Revitalização da 
Sinalização Viária. 



 

 

 
5 - DA SAÚDE 
 

Em seis meses de pandemia, já são aproximadamente 140 mil 

brasileiros(as) mortos(as). Poucos são os países que chegaram a essa trágica 
situação.  

 

Segundo estudos, o centro da ação do enfrentamento à pandemia deve 
estar no rompimento da cadeia de transmissão, ou seja, na busca pelos 

contaminados e seus contatos, com o intuito de realizar o rastreamento, conter a 
circulação do vírus e assim obter êxito no bloqueio do contágio. 

 

É fundamental, para o êxito dessa estratégia, que o poder público assuma 
o monitoramento e os custos do isolamento temporário de pessoas contaminadas, 

ou com exposição continuada ao vírus, com precárias condições de fazê-lo por conta 
própria. 

 

Para tanto, o sistema de saúde deve estar organizado para conter a 
circulação do coronavírus. Torna-se fundamental investir em ações de Atenção 

Primária e Vigilância em saúde, com o desenvolvimento de atividades de prevenção, 
proteção, monitoramento e vigilância epidemiológica de casos e contatos, efetivadas 
pelas equipes de saúde, com a imprescindível participação dos agentes de saúde nos 

lugares onde vivem as famílias e as comunidades. 
 
São ações sustentáveis, comprovadamente exitosas em países que as 

utilizaram.  
 
5.1 - DO FORTALECIMENTO DO SUS E DO CUIDADO DAS PESSOAS E 

COMUNIDADES 

 
Neste contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS), com mais de 31 anos de 

implantação, tem sido uma alternativa presente para a maioria da população no 

enfrentamento à pandemia, com um esforço notável de seus trabalhadores, gestores 
e equipes que atuam com dificuldades de coordenação e grandes desafios para 

cumprir a sua missão constitucional da universalidade, integralidade e equidade. 
Mais do que nunca, lutar pela saúde significa lutar pelo Brasil. 

 

Fortalecer o SUS se impôs como uma necessidade imperativa ao povo. 
Segundo o IBGE, 75% da população brasileira dependem exclusivamente das ações 

assistenciais do SUS, e em algumas regiões do país este percentual chega a 90%.  
 



 

 

As ações de proteção, de vigilância em saúde, muitas vezes invisíveis, 
sobre algumas das quais a pandemia colocou luz, são 100% atribuições do SUS. 

 
Garantir condições para que a população possa viver mais e viver melhor, 

através de políticas públicas e sociais que promovam a qualidade de vida dos 
trabalhadores e trabalhadoras do campo e das cidades, reforçando o papel 
estratégico da gestão municipal dos recursos da saúde, como fim e meio de 

colaborar para o desenvolvimento econômico e social municipal. 
  
5.2. DA EQUIDADE EM SAÚDE  

 
Promover a proteção e a equidade em saúde para enfrentar as 

desigualdades sociais. Para isso é fundamental o fortalecimento das políticas de 
saúde da mulher, saúde da população negra e saúde indígena, saúde da população 

em situação de rua e de outras populações em vulnerabilidade ou exclusão social, 
para garantir a proteção e o cuidado a que têm direito. 

 
5.3. DA ATENÇÃO BÁSICA 
 
Fortalecer a atenção básica: saúde em casa e na comunidade. Para isso é 

fundamental realizar a prevenção, promoção e resolução dos problemas mais 
frequentes e a coordenação da atenção em todos os pontos da rede. Defender o 

preceito constitucional de que as ações preventivas devem ser prioritárias, 
fortalecendo as ações de vigilância em saúde, além de um plano que busque a 

cobertura de 100% do território, através da Estratégia de Saúde da Família. 
 
5.4. DA SAÚDE MENTAL DA COMUNIDADE 
 
Efetivar ações de promoção e cuidados integrais em saúde mental, nas 

famílias da zona urbana e zona rural. Reforçar a Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) como um novo sistema de serviços, baseado na comunidade e na proteção 
dos direitos humanos das pessoas com transtorno mental, e na política de saúde 

mental que, à medida que foi se fortalecendo, foi também se estendendo a outros 
objetivos: a prevenção dos transtornos mentais, a atenção à saúde mental de 

crianças e adolescentes e as estratégias contra as dependências de álcool e outras 
drogas.  

 
5.5. DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS 
 
Garantir à população o acesso a medicamentos é componente fundamental 

do direito à saúde. É fundamental a utilização de todas as ferramentas 



 

 

disponibilizadas pela ciência e tecnologia, bem como a força de trabalho necessária 
para garantir o medicamento e as tecnologias da saúde como um direito.  

 
5.6. DA REGULAÇÃO DE EXAMES  
 
Fortalecer e estruturar o componente público municipal do sistema 

nacional de laboratório de saúde pública. Os laboratórios foram amplamente 

privatizados, o que resultou em precariedade na capacidade da testagem da 
pandemia em curso. Como um dos grandes legados do enfretamento da pandemia, 

prepararemos o município com um programa voltado para a estruturação de 
vigilância para doenças emergentes e re-emergentes, elevando os níveis de 
capilaridade da vigilância em saúde, com modernização de estrutura e qualificação 

de pessoas. 
 
5.7. DA MELHORIA DA ESTRUTURA HOSPITALAR 
 
Melhorar a capacidade instalada de leitos hospitalares, além da instalação 

de ar condicionados nos leitos do Hospital Municipal Frei Silvério.  
 
5.8. DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 
Os trabalhadores/as e os profissionais de saúde serão valorizados, por 

meio do desenvolvimento das políticas que melhorem condições de trabalho, 
ofertando remuneração justa. 

 
É fundamental e será analisada a viabilidade de edição de concursos 

públicos para o quadro de saúde, repondo e ampliando a força de trabalho do SUS, 

visto a grande precarização do trabalho entre os profissionais de saúde por meio da 
contratação via as organizações sociais, terceirizações, privatizações, que com a 

pandemia, ampliou-se com mais escândalos e perdas de direitos trabalhistas. 
 
5.9. DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SAÚDE  
 
Ofertar oportunidade de qualificação crescente, com residências e 

formações centradas no trabalho em equipe, com políticas de valorização dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. 

 
5.10. DO CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE 
 
Garantir a participação da comunidade no controle social do SUS, 

ampliando os espaços municipais de participação da comunidade, nos serviços de 
saúde, como conselhos gestores locais e/ou comitês de equidade (saúde da mulher, 



 

 

população negra, do campo e da floresta, juventude, população em situação de rua). 
Desburocratizar os espaços de Controle Social do SUS. Ampliar, junto às 

comunidades e famílias, os espaços de vivência das práticas integrativas e 
complementares, assim como da educação popular em saúde. 

 
6 - DO SANEAMENTO BÁSICO  
 

Promover o amplo acesso ao saneamento básico no município, como parte 
do programa de desenvolvimento integrado e consorciado entre os órgãos 

governamentais. 
 
7 – DA AGRICULTURA 
 
Com vocação predominantemente agrícola, o desenvolvimento local passa 

pelo fortalecimento da agricultura, com base no desenvolvimento rural sustentável, 
é inconcebível pensar na geração de empregos sem que haja o aproveitamento 
desse potencial agrícola.  

 
Por essa razão, se pretende fortalecer a relação com instituições como o 

Centro de Economia Solidária (Cesol), Seagri, Embrapa, Sebrae, que atuam no 
âmbito estadual/municipal/regional para a implantação de pequenas empresas 
(individuais ou cooperativadas) voltadas ao aproveitamento e beneficiamento da 

produção agrícola local, conforme a vocação de cada comunidade, diversificando a 
produção (cacau, café, pupunha, côco, cupuaçu, pimenta do reino, seringa, 

banana, milho, hortifrutigranjeiros e outros).  
 
Ainda pensando na agricultura familiar, nos agricultores e agricultoras de 

pequeno, médio e grande porte, será prioridade a manutenção e melhoria das 
estradas vicinais que são as principais conexões entre as áreas rurais e os centros 

urbanos, com a aquisição de mais máquinas para fazer a manutenção dos ramais, 
melhorando o deslocamento da população e o escoamento da produção. 

 

Como forma de garantir o desenvolvimento econômico e valorização da 
zona rural, incentivar a participação dos agricultores e agricultoras, assentados 

rurais, em editais e chamadas públicas, bem como, instituir à instalação de 
cooperativas de crédito, estimular a adesão de financiamento por meio de órgãos 
governamentais Federais e Estaduais, para os, agricultores familiares, individuais, 

pequenos, médios e grandes produtores, via parcerias com: SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS, CEPLAC, BANCO DO NORDESTE, BANCO DO BRASIL 

e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio do PRONAF (Programa Nacional do 
Fortalecimento da Agricultura Familiar), bem como, Fundo Constitucional de 



 

 

Financiamento do Nordeste (FNE) e outros, para a melhoria do desenvolvimento 
agrícola e da vida da população do campo. 

 
Instituir permanentemente ou de forma sazonal, Feira da Agricultura 

Familiar de Una e tornar calendário oficial o Festival do Mangostin (Feira de 
Agronegócio).  

 

Potencializar as ações da Secretaria de Agricultura, qualificando-a com 
profissionais técnicos agrícolas, engenheiro agrônomo(a), contador(a), advogado(a), 

com profissionais aptos para auxiliar os agricultores e agricultoras familiares, as 
associações rurais e assentamentos, desde a organização de documentos da 
propriedade ao plantio, escoamento e comercialização da produção agrícola. 

 
Promover condições dignas de valorização da agricultura familiar com a 

disponibilização de equipamentos agrícolas que otimizem as técnicas de cultivo. E 
em parceria com órgãos como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Bahia Pesca, 
Biofábrica, Ceplac, Ongs, Cooperativas, fornecer sementes, mudas, alevinos, aves e 

conhecimento técnico prático e teórico, para desenvolver economicamente suas 
propriedades/assentamentos. 

 
Garantir a segurança alimentar e incentivar a adoção do sistema 

agroflorestal, por meio da diversidade de culturas na forma consorciada. 

 
Estimular a classe empresária e o comércio local a comercializar os 

produtos oriundos da agricultura familiar do Município. 
 
Em parceria com entidades educacionais, fornecer cursos de capacitação, 

gestão, empreendedorismo, incentivando o empoderamento da mulher do campo, 
sua independência financeira, por meio da produção de alimentos da propriedade 

rural, podendo ainda explorar o turismo rural, a panificação, produção de doces e 
outros produtos e serviços. 

 

Em parceria com a Colônia de Pescadores da Região, incentivar e apoiar 
na realização de cursos de capacitação e orientação destinados a marisqueiros(as) e 

pescadores(as), principalmente dos Distritos de Pedras e Comandatuba, para que 
estes possam aumentar sua renda e gerar maior a produtividade de seu produto. 

 

Em parceria com órgãos governamentais e educacionais, levar cursos de 
capacitação, de gestão, de empreendedorismo rural aos jovens do campo que 

buscam independência financeira, demonstrando a viabilidade econômica ao 
investir em projetos da agricultura familiar, reduzindo o êxodo rural. 

 



 

 

8 - DO MEIO AMBIENTE 

 

Tornar atividade rentável ações voltadas para a preservação do meio 
ambiente, com base no desenvolvimento sustentável, com preservação das 

nascentes, rios, lagos, praias, manguezais e mata atlântica, bem como, o 
reflorestamento das matas ciliares. 

 

Promover parcerias entre os órgãos ambientais e sindicatos e associações 
rurais, de modo que haja harmonização da ocupação e uso do solo nas regiões 

confrontantes.  
 
Fortalecimento e apoio à associação de reciclagem do município, 

subsidiando ações de qualificação e prestando assessoria na formação de contratos 
e convênios com órgãos especializados, universidades ou escolas técnicas. 

 
Explorar e apoiar o conselho municipal de meio ambiente, provocando 

participação ativa de seus integrantes, além de promover qualificação a estes. 

 
Implementar o sistema municipal de áreas verdes e de lazer, priorizando o 

uso de espécies nativas ou frutíferas. 
 
Fortalecer parcerias com órgãos que atuam na atenção ao socorro e 

reintegração de Animais Silvestres à fauna da Mata Atlântica. 
 

Atuar de maneira integrada na regularização urbanística e ambiental de 
loteamentos e núcleos habitacionais. 

 

Ampliar a área urbana com responsabilidade ambiental. 
 
9- DA EDUCAÇÃO 
 
Considerando que, é de responsabilidade do município a educação básica, 

sendo responsável por instruir/educar seus cidadãos, esta proposta de governo 
defende: 

A manutenção e oferta dos serviços de qualidade da creche municipal, 
investindo na qualificação dos profissionais de educação, com o oferecimento de 
cursos de educação continuada e assistência diferenciada com profissionais que 

atendam algumas particularidades, como psicólogos(as), psicopedagogos(as), 
fonoaudiólogos(as), nutricionistas, garantindo segurança e qualidade de vida, bem 

como, acompanhamento familiar. 
 



 

 

Retomar a discussão junto aos Conselhos e demais representantes da 
educação, a viabilidade da implantação da modalidade integral para o ensino 

fundamental I. 
Garantir o atendimento especializado a crianças e adultos com 

necessidades especiais, ampliando a equipe técnica por meio de parcerias com 
universidades e faculdades particulares e reestruturando os espaços de 
atendimento. Adequar com cobertura total os espaços de acesso das pessoas com 

limitações físicas.  
 

Inserir data fixa de festival de fortalecimento da agricultura familiar no 
calendário escolar, com finalidade de promoção das riquezas locais e conhecimento 
do ambiente no qual está inserido, com ênfase em suas particularidades.  

 
Requalificar as quadras esportivas no âmbito escolar, promover e 

organizar eventos estudantis, tais como gincanas, jogos estudantis, utilizar de forma 
educativa e consciente todo espaço escolar, explorando principalmente bibliotecas, 
laboratórios e áreas externas às salas de aula.  

 
Intensificar as formações continuadas para todos os profissionais em 

educação em suas áreas e etapas especificas de atuação. 
 
Aumentar a frota de ônibus escolares por meio de programas do Governo 

Federal e/ou Estadual, como o Programa Caminho da Escola, par atender as 
necessidades de locomoção das escolas do campo e centro urbano;  

 
A colocação de câmeras de monitoramento nos ônibus escolares para 

coibir vandalismo, bem como, garantir segurança aos passageiros e preservar o bem 

público.  
 

Fortalecimento contínuo dos Conselhos Municipais voltados para a 
Educação e para a Alimentação Escolar. Incluir como essencial, na merenda escolar, 
produtos oriundos da Agricultura Familiar de Una-BA.  

 
Desenvolver programas que motivem a permanência do jovem do campo na 

escola rural, estimulando a realização de pesquisas e experimentos que favoreçam a 
produtividade e o desenvolvimento econômico da Agricultura Familiar.  

 

Reformar e adequar os espaços escolares, oferecendo e mantendo uma 
infraestrutura apropriada ao processo de formação integral do aluno, a partir de 

censos locais permanentemente atualizados e em função da viabilidade de inclusão 
nos quatro próximos Orçamentos. 

 



 

 

Implantação e Manutenção de laboratórios de informática, com acesso à 
Internet, em todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de ensino; 

 
10 - DO ESPORTE E DO LAZER 

 
Fortalecer os eventos esportivos na zona rural, como campeonato de 

sinuca, além de firmar parcerias com entidades esportivas do município. 

 
Requalificar o Estádio Municipal para atrair competições importantes 

para o Município, a fim de estimular práticas esportivas e estabelecer calendário 
permanente na cidade, bem como, reformar o Ginásio de Esporte.  

 

Manter e ampliar o apoio ao campeonato municipal amador de futebol 
com jogos no estádio, campeonato sub 17, com os clubes da cidade. 

 
Estimular prática esportiva entre as instituições religiosas, promovendo 

campeonatos. Fortalecer o futebol/futsal feminino, realizando campeonatos. 

 
Estabelecer calendário para campeonato distrital, futebol e futsal. Manter 

o incentivo dos jogos de voleibol, futevôlei, futebol de areia, ciclismo, sinuca, jogos 
de tabuleiro, entre outros. Pleitear a participação das escolas de futebol na Copa 
Dois de Julho. 

 
Criar programa de incentivo a prática de esportes para pessoas idosas e 

com necessidades especiais. 
 
Fortalecer as escolinhas de futebol do município, com curso de monitor, 

treinador, árbitros e equipamentos esportivos. 
 

Apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não governamentais. 
 
Promover atividades que atraiam a população a fazer o bom uso das 

praças, explorando programação de lazer. Promover e resgatar atividades e 
brincadeiras tradicionais destinadas ao público infantil. 

 
11 - DO TURISMO E DA CULTURA 

 

Organizar a cidade e valorizar suas riquezas, preparar os munícipes com 
conhecimento local e regional, de forma que Una se torne parte do roteiro turístico 

do litoral sul. 
 



 

 

Criar o Conselho Municipal de Turismo, identificando os principais 
pontos turísticos a serem explorados. Criar também Fundo de Turismo, a 

implantação visará financiamentos de ações na área. 
Desenvolver qualificação profissional da mão-de-obra do setor em 

parceria com o Sistema S (SENAI, SENAC, SEBRAE, SENAR, etc), instituições 
federais e universidades publicas e privadas. 

 

Aprimorar a cultura local de forma a torná-la atrativa e despertar os 
talentos artísticos, gastronômicos, artesanais, destacando manifestações e 

exposições culturais. 
 
Incentivar a criação de Associação dos Artistas do município. 
 
Fortalecer a parceria com as associações de capoeira da cidade, fortalecer 

também os artesãos e os artistas com cursos de capacitação, palestras, oficinas. 
 
Analisar a abertura das praias do Litoral de Comandatuba, interligando a 

praia de Itapororoca à praia de Comandatuba, para que todos os munícipes, em 
especial aos moradores do distrito de Colônia e população em geral tenham livre 

acesso, com facilidade de transporte e disponibilidade de balsa para travessia. 
 
Manutenção e ampliação do Festival de Mangostim. 

 
Manter e fortalecer as festas religiosas nos distritos, incluir no calendário 

data específica para celebração de evento gospel.  
 
Ampliar o turismo rural e sustentabilidade ambiental com criação do 

fundo municipal de turismo. 
 
Em parceria com o Hotel Transamérica, criar ações de marketing para 

divulgar a cidade como destino turístico. Em parceria com Fazendas, Pequenas 
Propriedades Rurais e Assentamentos, fomentar o turismo rural. 

 
Realizar em parceria público/privado, feiras culturais, apresentações 

teatrais, de dança, literatura, entre outros. Resgatar manifestações culturais de 
povos migrantes como os japoneses na Colônia, bem como, povos tradicionais da 
nossa região, como Índios, Quilombolas. 

 
11 – DA INCLUSÃO SOCIAL 
 



 

 

Fortalecimento das Instituições Religiosas que atuam diretamente no 
enfrentamento da pobreza, da diminuição da marginalização com programas de 

reabilitação para dependentes químicos e ações socais em geral.  
 

Circular programas como o PAA no combate à fome e a segurança 
alimentar.  

 

Programa de atenção à pessoa portadora de deficiência, dando 
continuidade ao atendimento através do transporte exclusivo e especializado (vans 

especialmente adaptadas), com perspectiva de ampliação. 
 
Criação de Núcleos de Convivência nas Comunidades, funcionando junto 

Promoção de cursos profissionalizantes e semi-profissionalizantes, para geração de 
renda e trabalho beneficiando a pessoa portadora de deficiência. 

 
Desenvolver e manter os programas de ampla atenção à pessoa idosa, 

assegurando o cumprimento das normas de tratamento/atendimento. 

 
Fortalecer o CRAS e o CREAS tornando efetiva todas as ações 

desenvolvidas por estes Centros. 
 
Por meio de Emendas Parlamentares, trazer para o município Lazer para 

Toda Parte, que tem como objetivo atender as comunidades de baixa renda ou em 
estado de vulnerabilidade social.  

 
Combater a discriminação contra mulheres, negros, deficientes, LGBTQI+, 

em todos os setores.  

 
12 – GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 
 
Criar núcleo de desenvolvimento econômico com integrantes de todas as 

secretarias para desenvolver plano que alavanque a economia, além de integrantes 

das secretarias, farão parte do núcleo: representantes da classe empresarial, da 
agricultura e de todos os setores que atuam na geração de emprego e renda, para 

que possam apresentar soluções e transformar a cidade de Una, um município 
próspero. 

 

A gestão proporá ao legislativo, em caráter temporário, a criação de cargo 
para agente de desenvolvimento econômico a ser ocupado por um especialista da 

área de economia. 
 



 

 

Fortalecer as atividades de economia solidária, implementar industrias 
familiares de pequeno porte tais como fábricas de chocolate, despolpadeiras, 

beneficiamento da borracha, farinheiras, beneficiamento de peixes criados em 
cativeiro, beneficiamento do palmito, da piaçava do dendê, do coco, entre outros. 

 
Manter e valorizar programas que fomentem as atividades comerciais tais 

como o Credibahia e outros programas semelhantes . 

 
Renovar o convênio com o governo do Estado na manutenção do programa 

de intermediação de mão de obra SINEBAHIA, sistema que atua na colocação e 
recolocação do trabalhador no mercado de trabalho. 

 

Promover em parceria com governo do estado, cursos de qualificação 
profissional por meio do programa Qualifica Bahia, firmar parcerias com outros 

órgãos que atuem na qualificação a fim de disponibilizar para o mercado, 
profissionais qualificados. 

 

 
“Coragem e Confiança para Prosperar.” 

Proposta de governo do PCdoB  - Una – Bahia. 
 


