
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

P R O G R A M A   D E   G O V E R N O  

J U A Z E I R O / B A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O P O S T A S      2 0 1 7 - 2 0 2 0 

 

 
PCdoB - PDT - PT - PP - PR - PSL - PROS - PTB - PSC - PSOL - PRB - PSD 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Sumário 

 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................ 3 

ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO DO PGP ................................................................ 4 

ESTRUTURAÇÃO EM TRÊS DIMENSÕES ESTRATÉGICAS .................................... 5 

 

EIXO 1 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL..................................................................... 6 

 

I - EDUCAÇÃO ........................................................................................................... 7 

II - SAÚDE .............................................................................................................. 8 

           III – SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL...........................................11 

             IV – ASSISTENCIA SOCIAL...........................................................................11 

               V – CULTURA, ESPORTE E LAZER............................................................12 

                 VI – DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA SOCIAL.…13 

                   VII – DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ACESSOS A JUSTIÇA –      

POLITICAS PARA MULHERES, JUVENTUDE E IGUALDADE RACIAL....................14 

                      VIII – INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA, ECONOMIA SOLIDÁRIA E 

MUNDO DO TRABALHO.............................................................................................15 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL…...........................15 

 

I - INFRAESTRUTURA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / MOBILIDADE / 

URBANISMO / SANEAMENTO BÁSICO / ABASTECIMENTO DE ÁGUA / 

TRÂNSITO E TRANSPORTE  ................................................................................. 15 

II – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INVAÇÃO ........................................................... 16 

         III – DESENVOLVIMENTO RURAL E CONVICÊNCIA COM O SEMIÁRIDO.....17 

             IV – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO...................................................17 

               V – MEIO AMBIENTE E TURISMO...............................................................18 

 

EIXO 3 – GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENCIA E EFICIÊNCIA................ .19 

 



 

4 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O município de Juazeiro - Bahia tem alcançado desenvolvimento significativo 

através do compromisso, dedicação, responsabilidade e condição de gestão do 

exercício político-social-democrático do governo “Pra Juazeiro seguir em frente”. 

Com o objetivo de dar continuidade às conquistas que hoje já distanciam esta cidade 

da antiga província admitida por outros governos, apresentamos a versão consolidada 

do Programa de Governo Participativo da coligação “Pra Juazeiro mudar mais”. 

Cientes dos constantes desafios que ainda existem em nossa cidade, 

apresentamos um conjunto de propostas que se firmam como a continuação e o 

fortalecimento das perspectivas de crescimento, bem como, a busca do 

aperfeiçoamento constante dos projetos que estão em andamento. 

Estas proposições preconizam a construção de um agir político-administrativo 

que considera significativamente o respeito e o diálogo, levando em conta a assertiva 

de que um governo só consegue legitimidade a partir do princípio da cooperação como 

condição de harmonizar o crescimento social, econômico, cultural e ambiental do 

município. 

As concepções políticos-administrativas contidas neste documento, ao serem 

adotadas, permitirão a percepção clara da forma social, democrática e civilizada de 

governar. Reafirmamos que se pretende dar continuidade a um governo baseado em 

um projeto de/em desenvolvimento em que a democracia e o trabalho são condições 

essenciais para promover a melhoria das condições de vida da população. 

O tempo é premissa indispensável “Pra Juazeiro mudar mais”, dada essa 

condição, faremos uma gestão pública com inabalável compromisso com os direitos 

sociais e civis. Sabemos da importância do investimento no crescimento da sede e dos 

distritos de Juazeiro, de modo a evitar a ampliação das dificuldades impostas pelo que 

o crescimento desgovernado provocou. Para isso, o diálogo e a participação serão 

pilares fundamentais que garantirão compromisso e transparência na execução de 

cada umas das metas aqui relacionadas, assim construiremos juntos uma Juazeiro 

ainda mais próspera, desenvolvida e harmoniosa. 
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ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO DO PGP 

 
O programa de governo participativo apresentado foi produzido através da ampla 

participação popular, tendo como base o exercício da participação democrática da 

sociedade, além de conceber o cidadão e as comunidades locais como finalidade maior 

do governo municipal, procurando dessa maneira, criar ambientes de confiança e 

cooperação em torno das melhorias sociais por meio dos conselhos gestores locais e 

dos pactos de governança. 

Foram realizadas inúmeras plenárias na sede e no interior do município de 

Juazeiro para ouvir, discutir e registrar as necessidades indicadas pelas pessoas das 

comunidades. 

 

Este registro é composto por três partes: 

 

 A primeira, que apresenta os seus princípios norteadores e metodologia de 

elaboração deste programa compreendendo a inter-relação como elemento de 

articulação entre os eixos; 

 

 A segunda, que contém a compreensão adotada em cada eixo, com o objetivo 

de fazer saber qual o sentido de compor este programa e sua importância para 

o alinhamento das ideias com os projetos políticos do governo estadual e federal; 

 

 A terceira, que expõe os eixos de forma mais específica, contendo as ações 

mencionadas pelos grupos temáticos nas diversas plenárias realizadas na sede 

e no interior, revalidadas e complementadas pelos partidos políticos da base 

aliada. 

 

 

É importante salientar que, apesar de conter propostas já discutidas, esse 

programa encontra-se aberto às sugestões e contribuições para seu efetivo 

cumprimento. 
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ESTRUTURAÇÃO EM TRÊS DIMENSÕES ESTRATÉGICAS 

 

Para além da versão consolidada das plenárias realizadas durante o Programa de 

Governo Participativo da coligação “Pra Juazeiro Mudar Mais”, este documento firma o 

resultado de discussões coletivas realizadas com as diversas comunidades da sede e 

dos distritos do município de Juazeiro. Para melhor delinear as ações estratégicas que 

serão realizadas para efetivar as necessidades expostas aqui, propomos a organização 

a partir de três eixos especificados a seguir.  

 

EIXO 1 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Este eixo se refere a políticas públicas autorais articuladas às propostas pelo Governo 

Federal e Estadual ampliando o atendimento e a qualidade dos serviços públicos 

destinados a melhoria da vida dos juazeirenses. 

A ênfase em implementação e ampliação de políticas públicas de reparação social 

objetivam reduzir as desigualdades sociais, culturais, econômicas e territoriais, 

contribuindo assim para o desenvolvimento de pessoas com uma qualidade de vida 

mais justa. 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

 

O desenvolvimento econômico do município de Juazeiro tem avançado 

significativamente, ainda assim, faz-se necessário avançar ainda mais no novo modelo 

econômico sustentável com o objetivo de ratificar a imagem deste município como 

espaço singular e bastante favorável ao desenvolvimento econômico pleno. 

 

EIXO 3 – GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA 

 

Para assegurar a exequibilidade das propostas deste programa é fundamental dispor 

de uma atuação centrada na transparência, no combate a corrupção e no amplo diálogo 

com os diversos setores da sociedade para, de modo essencialmente democrático, 

congregar o modo lícito de governar à eficiência de produzir. 
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EIXO 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 

I – Educação 

 

 Continuar investindo na melhoria da qualidade da educação no município; 

 Promover a efetiva participação e envolvimento de outros setores sociais com a 

educação, além dos agentes tradicionais (professores e demais profissionais da 

educação, pais e estudantes), tais como: a juventude como um todo, trabalhadores do 

campo e participantes de movimentos sociais em respeito à diversidade; 

 Continuar consolidando a rede de creches para dar assistência às famílias; 

 Intensificar a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação; 

 Continuar integrando o eixo educacional com as diversas práticas de lazer, 

cultura e esportes; 

 Articular ofertas no sentido de continuar promovendo a inclusão dos aspectos do 

campo e da convivência com o semiárido na educação de maneira íntegra; 

 Permanecer consolidando a gestão democrática da educação; 

 Ampliar os aspectos concernentes à educação inclusiva para alunos e 

professores; 

 Implantar extensão do curso pré-vestibular do colégio Paulo VI nos distritos que 

apresentem essa demanda; 

 Ampliar o número de profissionais para atendimento de crianças com déficit de 

aprendizagem (psicopedagogos, psicólogo, pedagogos, psicanalistas); 

 Dar continuidade às ampliações e reformas dos prédios escolares; 

 Permanecer construindo quadras cobertas nos bairros periféricos nas 

proximidades das unidades escolares; 

 Implantar bibliotecas ou programas de leitura nos bairros e nas sedes dos 

distritos; 

 Ampliar a quantidade de salas de AEE nas unidades escolares; 

 Implantar salas multimídia e laboratórios interdisciplinares nas escolas dos 

distritos que não possuem esses recursos; 

 Realizar reforma e climatização das escolas da sede e dos distritos que ainda 

não foram atendidas; 
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 Ampliar a oferta de vagas nas escolas em tempo integral da sede e dos distritos; 

 Promover o diálogo permanente com gestores escolares, professores, 

funcionários, estudantes, famílias e sociedade civil com a finalidade de fortalecer o 

papel social da escola; 

 Ampliar e fortalecer os subsídios necessários à garantia da merenda e transporte 

escolar. 

 Expandir e continuar criando projetos específicos para atender as demandas das 

comunidades a exemplo do Centro de Referência em Alfabetização e Escola Rural de 

Tempo Integral. 

 

II – Saúde 

 

 Promover o fortalecimento do sistema de saúde através de parcerias com as 

esferas do Governo Federal e do Governo Estadual; 

 Reduzir e controlar o adoecimento e morte da população por doenças 

transmissíveis e não transmissíveis garantindo aos cidadãos o acesso às ações dos 

serviços de saúde; 

 Fortalecer e priorizar os Programas e espaços da atenção básica; 

 Promover ações de humanização a exemplo do Programa Saúde Acolhedora; 

 Realizar a coleta de exames laboratoriais nas unidades de saúde da zona rural 

do município; 

 Investir na ampliação de unidades móveis para atendimento móvel de 

odontologia e oftalmologia na sede e distritos; 

 Ampliar o Programa Saúde na Escola com o objetivo de identificar, diagnosticar 

e acompanhar os escolares com baixa acuidade visual e auditiva; 

 Implantar uma unidade de urgências oftalmológicas 24h; 

 Fundar o “Projeto Sorriso Saudável” instituindo plantão odontológico nas 

unidades de saúde das 18h às 22h; 

 Fortalecer a participação da comunidade na gestão das unidades de saúde, 

conforme a Lei 8.142/90; 
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 Intensificar o desenvolvimento de ações educativas para os agentes 

comunitários e de endemias, bem como, oferecer melhores condições de trabalho para 

esse segmento; 

 Realizar acompanhamento profissional multidisciplinar nas estruturas de 

Academias da Saúde; 

 Implantar novas Farmácias da Família; 

 Ampliar o programa medicamento em casa: entrega de medicação em domicilio 

para pacientes hipertensos e diabéticos; 

 Expandir o atendimento na Maternidade Municipal, passando a constituir-se 

Hospital da Mulher; 

 Implantar a Policlínica da Mulher; 

 Realizar mutirões de cirurgias eletivas: cataratas, pediátricas, cabeça e pescoço, 

urológicas, vasectomias, ginecológicas (histerectomia e laqueadura); 

 Ampliar o número de leitos no Centro de Apoio Psicossocial – CAPS; 

 Instaurar o Centro de Reabilitação motora e psicológica do município; 

 Efetivar o Programa Trânsito Saudável: Parceria Inter setorial com o objetivo de 

prevenir acidentes automobilísticos que hoje geram grande demanda em ortopedia e 

reabilitação; 

 Ampliar, progressivamente, a transferência financeira municipal própria; 

 Priorizar atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade – Idosos, 

mulheres e crianças violentadas, grupos minoritários, etc.; 

 Consolidar e ampliar o Programa de Autonomia Financeira das Unidades de 

Saúde – PROAFIS; 

 Ampliar parcerias com hospitais credenciados da região oferecendo equipe de 

médicos para realização de cirurgias; 

 Promover a conscientização sobre o controle de natalidade para as famílias de 

bairros periféricos com palestras e ligadura de trompas; 

 Proporcionar que, nas salas de espera dos postos de saúde, consultórios e 

hospitais, enquanto aguarda o atendimento, os pacientes participem de palestras 

educativas, com recursos audiovisuais, sobre higiene, alimentação saudável, pré-natal 

e demais cuidados com a saúde. O projeto será desenvolvido por uma equipe 
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multifuncional, que conta com assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos e profissionais de educação física; 

 

 Oferecer tratamento diferenciado às mulheres negras na maternidade municipal 

em consequência do alto índice de mortalidade; 

 Ampliar a quantidade de marcação para exames nas unidades básicas de saúde 

na sede e distritos; 

 Ampliar o efetivo de médicos e enfermeiros nos postos de saúde da periferia e 

distritos; 

 Construir, reformar e ampliar os postos de saúde na periferia e distritos de 

juazeiro que ainda não foram atendidos; 

 Aumentar a contratação de agentes de saúde para a sede e distritos do 

município; 

 Fortalecer a rede de atendimentos nas unidades de saúde, melhorando a 

qualidade do atendimento nos postos de saúde dos bairros periféricos e distritos; 

 Oferecer atendimento odontológico noturno nos postos de saúde da periferia; 

 Ampliar os postos de saúde com salas de auditório nas sedes dos distritos; 

 Firmar, de maneira mais efetiva, a parceria entre saúde e educação a partir de 

políticas públicas que facilitem e estimulem a adoção de hábitos saudáveis desde a 

infância; 

 Continuar ampliando o programa de saúde da família e o NASF; 

 Consolidar as parcerias com as esferas do Governo Estadual e do Governo 

Federal no que diz respeito à garantia do acesso a medicamentos, bem como, 

promover o uso racional destes; 

 Implantar a farmácia popular da sede dos distritos; 

 Promover o acesso de pessoas com transtornos mentais e/ou usuários de 

drogas às ações e aos serviços de saúde; 

 Implementar o projeto Menina-Mãe junto a Maternidade de Juazeiro e a do bairro 

João Paulo II com o objetivo de dar apoio específico às adolescentes em fase 

gestacional; 

 Ampliar o número de ambulâncias que atendam especificamente os distritos; 
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 Estimular a valorização dos trabalhadores da saúde através de espaços de 

formação e melhoria das condições de trabalho, tendo em vista que esses 

trabalhadores lidam com difíceis situações sociais. 

 

 

III – Segurança Pública e Defesa Social 

 

 Garantir, através de políticas públicas, os direitos individuais e coletivos dos 

cidadãos; 

 Avançar em busca da paz e do bem estar da população; 

 Investir na melhoria no enfrentamento de incidentes; 

 Ampliar a segurança pública nos bairros periféricos e distritos; 

 Construir unidades integradas de segurança, em áreas de maiores incidências 

de crimes. As unidades integradas agregarão equipes da guarda municipal e das 

polícias militar e civil, salientando que polícia militar, polícia civil e guarda municipal 

farão um trabalho integrado a partir de videomonitoramento, além dos registros de 

incidências feitos pela população; 

 Fortalecer a parceria com o Estado no combate incessante ao tráfico de drogas; 

 Ampliar os investimentos em equipamentos com tecnologia avançada para 

combate a crimes e contenção da violência; 

 Buscar, junto ao Estado, a efetividade e o fortalecimento das instituições de 

prevenção social ao crime e repressão da violência; 

 Ampliar o serviço de iluminação pública das ruas e avenidas do município para 

aumentar a segurança da população. 

 

IV. Assistência Social  

 

 Garantir a ampliação da parceira com o Governo Federal no que tange aos 

atendimentos de programas de assistência familiar; 

 Fortalecer e consolidar a Política de Assistência Social no município; 

 Continuar ampliando a oferta de refeições a baixo custo e com qualidade dos 

restaurantes populares, em parceria com o governo federal; 

 Manter e ampliar os programas de apoio aos idosos; 
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 Promover ações em articulação com a sociedade civil, organizações e 

movimentos sociais, visando defesa das famílias mais vulneráveis socialmente; 

 Criar a secretaria de infância e da adolescência; 

 

 Realizar caravanas sociais com foco nas comunidades das periferias, levando 

serviços que atendam a comunidade de baixa renda;  

 

 

V. Cultura, Esporte e Lazer  

 

 Ampliar a presença da cultura na educação, visando incluir no ambiente 

curricular e extracurricular das escolas públicas municipais agentes, bens e 

manifestações culturais para aprimorar a formação dos estudantes; 

 Identificar prédios antigos públicos ou privados que tenham valor histórico, 

cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo para o município para, através de Ato 

Administrativo realizar tombamento; 

 Implantar a ‘Casa da Cultura’ nos bairros e distritos de Juazeiro de modo que 

ofereça à juventude cursos de música, teatro e dança; 

 Desenvolver projetos culturais para a juventude nos distritos; 

 Inserir no calendário de festividades do município o evento evangélico: Marcha 

para Jesus; 

 Reconhecer a música Gospel como manifestação cultural e inseri-la nas 

atividades culturais promovidas pelo Poder Público Municipal. 

 Manter e ampliar os editais que subsidiam espetáculos anuais em Juazeiro; 

 Dinamizar os centros culturais existentes, instalar novos, bem como estimular a 

gestão participativa e a articulação entre espaços culturais públicos e privados; 

 Garantir a participação dos artistas locais em festa populares a exemplo do 

Carnaval e São João; 

 Realização de concurso público para a área de Artes nas escolas municipais; 

 Implementar a Usina Cultural de Juazeiro; 

 Revitalizar o teatro municipal José Guilherme da Cunha no distrito de Juremal; 

 Reconhecer e legalizar e inserir no calendário de atividades culturais do 

município o Festival Wellington Monte Claro; 
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 Inserir no calendário de festividades municipais o Novembro Negro; 

 Constituir o fórum permanente de cultura;  

 Buscar junto ao Estado o fortalecimento do sistema estadual de esporte e lazer, 

especialmente do conselho estadual e sua constitucionalidade e ações que propiciem 

a captação de recursos através de uma lei estadual de incentivo ao esporte e lazer; 

 Promover a transversalidade do esporte e lazer com as políticas de educação, 

cultura, turismo e de saúde pública além das ações voltadas à inclusão de mulheres, 

de comunidades tradicionais, LGBT, juventude, pessoas idosas, pessoas com 

deficiência e da promoção da segurança para a população juazeirenses; 

 Criar a “Agência de Esportes de Juazeiro” com o objetivo de fomentar, atrair e 

gerir recursos necessários ao desenvolvimento de projetos sociais esportivos com 

vistas a democratizar, cada vez mais, o acesso e a intensificação de práticas esportivas; 

 Estimular e apoiar eventos desportivos, lazer e pesca, aproveitando as 

potencialidades do Rio São Francisco; 

 Implantar equipamentos de ginástica para prática de exercícios nos bairros; 

 Implantar parques infantis nos bairros periféricos; 

 Proporcionar a construção de quadra coberta nos bairros que ainda não foram 

contemplados e nos distritos; 

 Promover a segurança nas quadras esportivas; 

 Implantar escolas de futebol nos distritos para atender crianças e adolescentes; 

 Construir praças para práticas de educação física nos bairros e distritos de 

juazeiro; 

 Manter o apoio aos campeonatos distritais de futebol. 

 

 

VI. Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Social  

 

 Firmar um espaço de cogestão entre o munícipio e a sociedade, trazendo formas 

inovadoras de gestão pública para o exercício da cidadania ativa, possibilitando à 

sociedade a definição de um plano de gestão das políticas setoriais com uma maior 

transparência da alocação de recursos; 
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 Promover a intersetorialidade e transversalidade dos setores constituídos na 

estrutura administrativa: saúde, educação, assistência social, criança e adolescente, 

direitos humanos, etc. 

 Realizar a articulação entre os programas e os recursos Federais e Estaduais 

que tenham impacto sobre o desenvolvimento urbano e regional; 

 Continuar incentivando a criação dos conselhos relacionados a política de 

desenvolvimento urbano em níveis municipais e regionais; 

 Investir em maiores condições de acessibilidade e infraestrutura de transportes; 

 Continuar efetivando o direito à cidade por meio da distribuição igualitária do 

direito ao solo urbano. 

 

 

VII. Direitos Humanos, Cidadania e Acesso à Justiça – Políticas para Mulheres, 

Juventude, Idosos, Pessoas com Deficiência, Comunidade LGBT e Igualdade 

Racial 

 

 Implantar unidade de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de 

rua; 

 Instituir uma secretaria especifica para defesa dos direitos humanos, de modo 

que atenda as especificidades relacionados às questões de gênero, raça e a 

comunidade LGBT; 

 Assegurar por meio de Lei Municipal a participação da Comunidade LGTB em 

programas sociais; 

 Garantir, nas escolas municipais de Juazeiro, o reconhecimento e adoção do 

nome social àquele e àquela cuja identificação civil não reflita sua identidade de gênero, 

mediante solicitação do interessado como orienta a Resolução nº12/2015; 

 Efetivar na rede municipal de ensino a Lei 10.639; 

 Firmar convênios com igrejas evangélicas com o objetivo de fortalecer projetos 

sociais a exemplo dos Centros de Recuperação de Usuários de Drogas; 

 Implantar Centro de Referência para desenvolver ações integradas de política 

pública para pessoas com deficiência que, visará desenvolver projetos nas áreas de 

qualificação profissional, educação, saúde, ação social e cidadania, esportes e lazer, 
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geração de trabalho e renda, acessibilidade e transporte, comunicação e legislação, 

que possam garantir a conquista da cidadania plena para pessoas com deficiência. 

 Implantar Programa de transporte que contemple jovens estudantes de escolas 

públicas na periferia e distritos do município; 

 Instituir parcerias para criar condições de financiamento para universitários; 

 Buscar parceria com o Governo Estadual e Federal com o objetivo de viabilizar 

extensões de Escolas Técnicas na área rural do município; 

 Regimentar políticas públicas que favoreçam, intencionalmente, o enfrentamento 

do Genocídio da Juventude Negra residente na periferia do município; 

 Articular a implantação de programa que minimize o desemprego da juventude 

por meio da concessão de linhas de microcrédito produtivo e orientado através de 

subsídios não reembolsáveis para a formação de capital inicial de micro e pequenas 

empresas. 

 Criar Programa Municipal que trate de prevenção e uso abusivo de drogas 

ilícitas; 

 Fortalecer o enfrentamento da mortalidade materna juvenil durante gravidez, 

através de políticas públicas de atenção às gestantes adolescentes, especialmente por 

meio do atendimento humanizado e qualificado nas Unidades de Saúde do município; 

 Implantar Programa de Crédito para jovens empreendedores nas faixas etárias 

de 16 a 29 anos; 

 Instalar praças para a melhor idade nos bairros periféricos; 

 Implantar a Casa do Idoso em Juazeiro; 

 Implantar programas voltados para idosos; 

 Desenvolver medidas voltadas à popularização do direito e ao fortalecimento da 

cidadania, com ênfase para a justiça participativa ou comunitária, contribuindo com a 

celeridade, a efetividade e a desburocratização na resolução de conflitos; 

 Fortalecer o programa de apoio e defesa da mulher, através da CIAM, da Casa 

da Mulher e da delegacia da mulher; 

 Instaurar em parceria com o Governo do Estado uma casa de acolhimento para 

mulheres vítimas de violência; 

 Oferecer cuidados específicos para a mulher negra nas unidades de saúde, 

hospitais e maternidade; 
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 Implantar nos distritos o “Espaço da Mulher” para atender ações relacionadas à 

saúde e orientação para enfrentamento da violência doméstica; 

 Criar e executar um projeto social voltado para crianças e adolescentes, que 

atenda a juventude. Este projeto difundiria práticas de capoeira, zumba e outros 

esportes; 

 Criar grupos de debates dentro das escolas municipais que discutam: machismo, 

violência à mulher, cultura do estupro, racismo, xenofobia e LGTBfobia; 

 Articular, em parceria com o Governo do Estado, o funcionamento 24 horas da 

delegacia da Mulher; 

 Realizar adaptação nas edificações públicas municipais, que ainda não 

estiverem adequadas, às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência; 

 Proporcionar a regularização fundiária dos terreiros em Juazeiro; 

 Criar um centro de fortalecimento de matrizes africanas (escolas de terreiro); 

 Promover o lançamento de edital municipal de apoio aos festejos de terreiro; 

 Criar uma central de denúncias contra racismo e intolerância religiosa com 

equipe especializada; 

 Fazer o mapeamento dos terreiros; 

 Realizar a criação de departamento voltado para o debate sobre questões 

relacionadas à gênero e raça nas secretarias de educação e saúde e, que atendam 

especialmente a população negra, sobretudo, mulheres negras da periferia e de 

terreiros. 

 

VIII. Inclusão Socioprodutiva, Economia Solidária e Mundo do Trabalho  

 

 Dar continuidade a estruturação de empreendimentos econômicos solidários 

para a compra e venda de produtos e serviços da economia solidária em aquisições 

institucionais; 

 Estabelecer parcerias com instituições financeiras a fim de disponibilizar linhas 

de crédito para o pequeno e microempresário; 

 Incentivar os empreendimentos econômicos solidários através da organização 

dos processos de produção, comercialização e consumo sustentáveis; 

 Fortalecer cooperativas, redes de cooperação de catadores de materiais 

recicláveis para consolidar a cadeia produtiva de reciclagem; 
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 Promover cursos profissionalizantes para mulheres; 

 Promover cursos profissionalizantes para comunidades dos bairros periféricos; 

 Oferecer cursos e oficinas profissionalizantes para jovens nos bairros e distritos 

do município; 

 Implantar escola de confecções nos distritos. 

 

 

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

 

  

I - Infraestrutura – Regularização Fundiária / Mobilidade / Urbanismo / 

Saneamento Básico / Abastecimento De Água / Trânsito e Transporte 

 

 Promover a regularização fundiária dos projetos de irrigação de Juazeiro; 

 Realizar o saneamento básico para comunidades ribeirinhas na sede e nos 

distritos do município; 

 Elaborar Plano Municipal de Mobilidade; 

 Possibilitar que Guardas Municipais atuem no transito para colaborar com o 

ordenamento e com o Meio ambiente; 

 Ampliar as ações de desenvolvimento urbano sustentável para atender as 

demandas por infraestrutura, habitação, desenvolvimento e mobilidade urbana; 

 Melhorar a mobilidade urbana, organizando o sistema de transporte público e 

coletivo, ampliando estes serviços nos bairros periféricos; 

 Fornecer subsídios para o planejamento urbano e territorial através da 

regularização fundiária de bairros da zona urbana de Juazeiro; 

 Implantar pontos de ônibus cobertos nos bairros periféricos de Juazeiro; 

 Interligar por meio de novas avenidas os bairros periféricos às demais 

localidades; 

 Melhorar as vias de acesso às escolas dos distritos; 

 Realizar a implantação de ciclovias nos principais acessos da cidade; 

  Dar continuidade ao programa ‘Pavimenta Juazeiro’ para atender bairros 

periféricos e distritos do município; 
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 Buscar junto ao governo estadual e ao Governo Federal loteamentos para 

ocupação de conjuntos habitacionais populares; 

 Garantir a melhoria habitacional nas áreas urbanas subnormais para garantir a 

acessibilidade plena e o direito à mobilidade; 

 Garantir o saneamento básico no entorno dos equipamentos públicos na sede e 

nos distritos de Juazeiro; 

 Proporcionar qualidade de vida nos serviços de água e energia; 

 Continuar ampliando o serviço autônomo de água e esgoto (SAAE); 

 Ampliar os serviços de vigilância sanitária; 

 Melhorar e garantir o sistema de coleta de lixo através da coleta seletiva e do 

incentivo à continuação de programas de redução, reutilização e reciclagem de 

materiais; 

 Construir e reformar praças na sede e nos distritos; 

 Implantar fiscalização de trânsito nas sedes dos distritos. 

 

II - Ciência, Tecnologia e Inovação  

 Fazer uso intensivo da tecnologia de informação para maior aproximação do 

governo com o cidadão, redução da burocracia, conferir agilidade, eficiência e 

eficácia no atendimento aos cidadãos. 

 Elaborar Plano Diretor da Tecnologia da Informação; 

 Criação de rede e para interligação de prédios públicos na zona rural para uso 

de internet e sistemas de gestão; 

 

 Viabilizar instalação de torres para ampliação da rede de telefonia nos distritos 

de Juazeiro; 

 Sincronizar os serviços e sistemas de T.I com os indicadores do município; 

 Viabilizar ações relacionadas ao tratamento adequado do lixo eletrônico; 

 Buscar ampliação dos pontos de acesso do Projeto “Cidades Digitais”; 

 Promover a otimização de recursos em Tecnologia da Informação, tanto com a 

priorização da adoção de soluções, quanto na utilização de soluções de mercado 

que venham a promover ganhos efetivos para a administração pública.  
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III - Desenvolvimento Rural e Convivência com o Semiárido 

 

 Aprofundar o fortalecimento da agricultura familiar através de uma infraestrutura 

sócio participativa com a finalidade de promover a ampliação e incentivo do mercado 

produtor do município; 

 Dar incentivo à agricultura irrigada com ações que venham beneficiar o melhor 

desenvolvimento e escoamento da produção, além de incentivo a créditos para 

pequenos produtores; 

 Criar a secretaria do interior; 

 Realizar reformas de pontes de acesso nos distritos; 

 Oferecer cessão ou doação de prédios públicos municipais abandonados nos 

distritos; 

 Viabilizar junto ao Governo Federal e Estadual a construção de uma unidade da 

CONAB incluindo o fornecimento do milho subsidiado; 

 Promover aprovação da política municipal de convivência com o semiárido; 

 Incentivar projetos novos e a manutenção dos que estão em andamento 

relacionados a compreensão das políticas de convivência com o semiárido; 

 Recuperar as estradas vicinais dos distritos;  

 Ampliar a construção de sanitários para residências rurais; 

 Investir em cisternas com o objetivo de reservar água para consumo humano; 

 Fornecer água encanada em 100 % das residências; 

 Despoluir o rio Salitre; 

 Promover minicursos para orientar a população rural quanto ao manejo e 

descarte dos produtos agrotóxicos, bem como, melhor orientar o plantio para obter 

melhores produções; 

 Promover momentos formativos para que se reflita sobre as necessidades 

especificas para a melhor convivência com o semiárido, a fim de melhor utilizar e 

aproveitar a água para consumo humano e produção; 

 Ampliar o abastecimento de água de modo que contemple as comunidades que 

ainda não foram atendidas; 

 Redimensionar o serviço de coleta de lixo nas comunidades que ainda não foram 

contempladas; 
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 Incentivar à criação de cooperativas para o plantio de hortas orgânicas; 

 Realizar limpeza de barragens e aguadas; 

 Fomentar a elaboração de projetos de hortas orgânicas nas escolas municipais; 

 Incentivar e sistematizar a realização de feiras e festivais promovidos nas 

comunidades rurais; 

 Articular parceria com o Programa Nacional de Crédito Fundiário para implantar 

área de reforma agrária nas propriedades rurais do município de Juazeiro. 

 

 

IV - Indústria, Comércio e Serviços  

 

 Oferecer programas de capacitação para pessoas com poucas condições 

financeiras a fim de que estas se tornem aptas ao mercado de trabalho; 

 Continuar ampliando o distrito industrial e tecnológico e atrair novas indústrias, 

tais como a fábrica envasadora de coco e a fábrica de polpa de fruta; 

 Ampliar o investimento de polpas de frutas na merenda escolar; 

 Instalar o serviço do SIM (selo de inspeção municipal); 

 Favorecer o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas, 

fomentando o empreendedorismo para fortalecer a economia local; 

 Criar ambiente favorável para continuar atraindo grandes investidores para o 

município de Juazeiro; 

 Fomentar a criação de novas oportunidades de negócios e consequentemente 

de geração de novos empregos na sede e nos distritos do município. 

 

V. Meio Ambiente e Turismo  

 

 Fortalecer a consolidação da utilização consciente do rio São Francisco, bem 

como sua preservação e ampliar os projetos já existentes em relação a essa 

proposição; 

 Intensificar as ações que contribuam para a preservação da caatinga; 

 Canalizar esforços para reduzir a liberação de poluentes na cidade e nos 

distritos; 
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 Estimular políticas de controle de impacto ambiental das fontes de matérias-

primas; 

 Criar condições para amenizar os impactos ambientais adversos a novos 

empreendimentos; 

 Difundir políticas e ações de conscientização ambiental nas diversas 

comunidades; 

 Dar continuidade às ações de incentivo ao turismo, e a integração com os outros 

municípios do vale do São Francisco, buscando continuar ampliando e melhorando a 

oferta de atrativos, da infraestrutura e serviços, beneficiando o etnoturismo e 

ecoturismo da região; 

 Incentivar ações turísticas com base nos princípios de sustentabilidade 

ambiental, sociocultural, econômica e político-institucional do consumidor turista.  

 

 

EIXO 3 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA 

 

 Atuar de maneira transparente, combatendo à corrupção e mantendo um amplo diálogo 

com todos os setores sociais, econômicos, culturais e políticos, sob os princípios da 

democracia; 

 Aprimorar a eficácia nas formas de participação popular, democratizando ações e 

transformando-as em políticas públicas; 

 Aprofundar a qualidade nos serviços, voltados para o aprofundamento da inclusão 

social e ampliação da cidadania, com maior racionalização dos gastos; 

 Possibilitar a transparência, eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos e 

da comunicação de seus resultados. 


