Propostas para o Plano 500 – Pddu e Lous

Meio Ambiente
1º urbanização das vias públicas e a criação de áreas verdes (praças, bosques, parques) de
livre acesso a população
2º Implementação de ação social aos moradores isento do IPTU e contas de luz para a
formação de suas residências se tornarem geradores de energia para a empresa fornecedora
de energia com a instalação do sistema fotovoltaica.
3º Leis reguladoras e fiscalização para qualquer tipo de construção imobiliária possua em sua
construção e sistema de funcionalidade ações sustentáveis e ecológicas.
4º sistema de transparência nas concessões e liberações das grandes construções e
construtoras para acompanhamento populacional.
5ª limpeza regular de córregos e tubulações de aguas e implementação de tratamento para
limpeza e purificação para a transformação em água potável
6ª criação de centros de recicláveis por bairros e oficinas e ações de desenvolvimento a
pratica reciclável
7º coletores de grandes portes para a utilização da população por bairros para a coleta do
lixo descriminado – lixo seco – lixo reciclável – lixo orgânico
8º implementação do uso da inovação tecnológica para os serviços de uso comum da
população a favorecimento ao meio ambiente – (postes de luz a energia solar –
bioconstruções – permacultura)
9º Oficinas gratuitas de práticas e ideias e produtos comerciáveis criados com materiais
recicláveis
10º Ações sociais com a participação da população fomentando a importância de uma cidade
mais verde.

Cultura e Patrimônio
1º A instalação de centros culturais por bairros multifuncionais para a promoção e formação
artística
2º Eventos calendarizados por bairros promovente a fomentação a difusão e a utilização das
áreas públicas criando uma circulação
3º A criação de Espaços alternativos para apresentações de espetáculos, show, teatros de
pequeno porte em parques, praças como conchas acústicas, tablados e etc...
4º implementação de verba e planos de apoio do município a área cultural
5º A união de todos os setores e secretarias para o desenvolvimento e pratica cultural
artística.
6º Abertura de cursos profissionalizante no segmento de serviços da área cultural
7º A formação e preparação dos gestores titulados aos cargos de responsabilidade
8º A promoção e apoio aos trabalhadores autônomos, liberais e de registro de CPF no
âmbito cultural
9º A utilização dos prédios abandonados para utilização social (moradia, escolas, cinema,
teatro, bibliotecas, centro de cultura)
10º A isenção das taxas públicas para eventos de pequeno porte.

Serviços e Equipamentos públicos
1º Otimização de serviços via telefone, internet e ouvidoria
2º A utilização do CPF como registro único sendo criado ‘tipo um perfil’ para acesso a todos
os serviços públicos
3º uma continuidade dos serviços não sendo necessários a inscrição em vários setores.
Exemplo: registro no Procon, registro no produji, pequenas causas

4º melhoria no sistema de saúde e posto de atendimento por bairro
5º Implementação nas escolas públicas atendimento e acompanhamento médico e
psicológico e dentário
6º A inclusão de atendimento dentário nos postos de saúde
7º Ampliação de vacinas essências a saúde publicas
8º A regularização de atendimento aberto ao público direto aos órgãos governamentais
Exemplo: Às quintas feiras seções abertas com o prefeito de Salvador
9º revitalização das vias públicas para acesso a todos estabelecendo um padrão mínimo de
uso para benefício ao pedestre, ocorrendo modificações urbanas necessárias para a sua
execução.
10º Melhoria estrutural nos equipamentos e secretarias

Mobilidade e transporte
1º criação vias de ciclovias seguras interligando toda a cidade
2º A implementação de transporte ferroviário (trens, metro, bondes, plano inclinado e
outros)
3º fiscalização e execução das leis de transido
4º um canal de informação e serviço de reboque 24h para retiradas de carros parados em
zonas proibidas.
5º.. Em zonas de fluxo intenso (comercio, centro, Cajazeiras e outros) a criação de
estacionamentos subterrâneos e a proibição de estacionamentos nas vias – sujeito a
reboque.
6º A criação de uma linha de bonde circular Campo Grande – Barbalho/Macaúbas – sujeito a
proibição de circulação de veículo na área.
7º Otimização de serviços para a produção de empregos locais diminuindo o deslocamento
urbano.
8º A criação de um plano ou edifício garagem para moradores de áreas que não suporta a
aquisição de veículo para a retirada dos carros das vias publicas
9º Otimização do serviço rodoviário urbano regular ao serviço pago.
10º.. Um plano de acessibilidade urbana com a participação de quem precisa desta
acessibilidade (idosos, cadeirantes, deficientes visuais, deficientes auditivos, deficientes
motores)

Emprego e renda
1º A criação de polos comerciais populares para ambulantes e comerciários
2º Fomento à produção artesanal e sua comercialização e valorização
3º A utilização da Cultura artística como provedora comercial e industrial
4º A criação de Creche e centros recreativos infantis para auxílio as chefes de família
5º Fortalecimento de micro e pequeno empreendedores e produtores comerciais
6º Difusão e cursos de profissionalização de segmentos de serviços artesanais e manuais que
corem o risco de inexistência (marcenaria, cerâmica, bordado, costura, culinária, boleira e
etc.)
7º Implementação de colabores fiscais a industrias e a grandes empresas para a instalação
na cidade ou estado – com uso direto social, ambiental e educacional.
8º Promoção de jovens aprendiz como 20% da grade de funcionários da empresa sem a
perda ou diminuição de funcionários
9º diminuição dos gastos de contratação – para melhorias e aumento de cargos e serviços
10º ampliação do mercado alternativo de renda ecoturismo, culinária vegana e naturalista,
cultura turística, pontos turísticos, coletivos de interatividade e vivencia cultural, social e
esportiva.

ESPAÇOS PÚBLICOS E SEGURANÇA
1º melhorias de urbanização, iluminação e paisagismo nas vias pulicas
2º a criação de um centro único controlador urbano de monitoramento 24h
3º oficinas de cidadania e ocupação das zonas publicas
4º reforma na política e formação da policial militar para um comportamento e abordagem
humana e social
5º rotas de vigilância 24 hs
6º implementação de centros de esporte, cultural e social gratuitos nos bairros
7º valorização das zonas periféricas e zonas de baixas rendas populacionais
8º Utilização de escolas como meio promocional de eventos, oficinas, cursos e socialização.
9º A criação de penalidades alternativas de serviços sociais para crimes pequenos e para
menores de idade e infratores que ocupam as Comunidade de Acolhimento Socioeducativo
(Case)
10º Implementação de oficinas para prestação de serviços de trabalho, ocupação e renda
nos presídios (fabricação de roupas, bolsas, gráfica, horta e etc.)

HABITAÇÃO E SANEAMENTO

1º A criação de postos de tratamento de esgoto em toda cidade para requalificação da
qualidade da agua e o seu uso.
2º A criação de coletores subterrânea das aguas da chuva para uso das hidroelétricas
3º Implementação de Habitações sociais nos prédios, imóveis e terrenos sem uso
4º requalificação de áreas abandonadas com ouvidoria da população para o seu uso.
5º criação de parques, praças e centros de vivencia urbana
6º modificação do serviço de limpeza pública atual para sua melhoria
7º implementação de socorro e ajuda nas áreas de exploração imobiliária para a permanecia
da população local
8 º implementação de leis que proíbam a venda de imóveis a empresas estrangeiras ou a
pessoas civis estrangeiras que não tenha regularidade fiscal vigente no pais e que tenha já
moradia a mais de 8 anos.
9º requalificação das áreas de risco da cidades e planos de conservação
10º O uso de planos arquitetônicos que utilização as leis e regulamentação ambiental em
suas construções e uso.

