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Olá,  meus queridos amigos Grapiúna! Sou Gutembergue Miranda, candidato a vereador por Itabuna - BA, pelo PTC – Partido Trabalhista 

Cristão. Estou apresentando os meus Projetos para ajudar a melhorar a vida das pessoas da minha terra. Peço para que visite o nosso Blog 
e nos envie e-mail s.  Conto com o seu apoio, carinho e repeito. Que Deus nos ajude e nos dê sorte!

PROJETO DIREITO ANIMAL
Com vistas a colaborar com a Declaração Universal dos Direitos dos Animais: " 1 - Todos os animais têm o mesmo direito à vida. 2 - Todos os animais têm 

direito ao respeito e à proteção do homem.3 - Nenhum animal deve ser maltratado.4 - Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat.5 - 
O animal que o homem escolher para companheiro não deve ser nunca ser abandonado. 6 - Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem 

dor.7 - Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida.
8 - A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais.9 - Os diretos dos animais devem ser defendidos por lei.10 - O homem 

deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais." Em parceria com setores de defesa dos animais e o apoio do Executivo 
Municipal de Itabuna - BA, criaremos uma linha telefônica gratuita para atender e orientar as pessoas que presenciem animais em situações de risco. A novidade 

é que a equipe do "Defesa Animal" registrará a ocorrência e entrará em contato com os setores possíveis de solucionar o problema. Acredito na parceria com o 
Setor de Zoonoses, ONG's, clinicas veterinárias, Polícia Militar, Polícia Civil (Delegacia de Meio Ambiente), Ministério Público, Judiciário, entre outros.

Projeto possível. Defender os animais indefesos que estão em risco é uma obrigação de todos nós. Qual o legislador ou executor 
que se oporá a um trabalho tão solidário?

PROJETO DOMINGO CINQÜENTENÁRIO
Projeto de caráter social visa beneficiar toda a comunidade grapíúna. Num domingo de cada mês utilizaremos dois quarteirões da Av. Do 

Cinqüentenário, com fiscalização dos órgãos de trânsito e Polícia Ostensiva, para a realização de atividades sociais e recreativas. 
Brincadeiras para as crianças, atividades e atendimentos a idosos, assistência jurídica, médica e odontológica, corte de cabelo. A novidade 

do "Vale Retorno" - as pessoas que não têm condições de pagar transporte e são atendidas (com apresentação do comprovante de 
residência e com o cadastro) terão um passe livre para retornarem às suas residências. Para que seja possível,  manteremos parcerias com 

empresários, institutos de beleza, hospitais, clínicas, universidades, estudantes, pessoas da comunidade, além da verba municipal.

Vejo o projeto como uma idealização possível, visto que, além de proporcionar momentos recreativos e serviços gratuitos para a 
população,  irá divulgar o trabalho de várias empresas da nossa Região Cacaueira, tem um cunho social e, dificilmente, algum 

legislador será oposto a um trabalho tão engrandecedor.
PROJETO VOU DE MOTO

Projeto que visa a organização do serviço de moto-taxi do município de Itabuna - BA. Padronizar e uniformizar com numeração e cores, 
além de cadastramento de todos os profissionais deste serviço; Criar o "Moto-Seguro" para assegurar benefícios aos clientes e aos 

próprios moto-taxistas em caso de acidentes. 

Projeto viável, visto que diversas famílias que sobrevivem do trabalho de moto-taxi e os profissionais estão sendo taxados como 
"irresponsáveis," pois são confundidos com "motoqueiros" que cometem imprudências no trânsito e até praticam crimes. 

Melhora e dá segurança aos clientes do serviço.
PROJETO BOA FILA

Projeto humanizador com vistas ao bom atendimento ao povo grapiúna. Shoppings, casas Lotéricas, bancos, órgãos públicos municipais serão 
obrigados a dispor de assentos, rampas de acesso, senhas eletrônicas, condições sanitárias (banheiro, água), além de cadeiras especiais para 
deficientes e idosos. O objetivo é evitar a humilhação de ficar "em pé," durante longas horas, para esperar a boa vontade do atendimento. 

PROJETO PARCEIROS LEGISLADORES
Projeto que busca a parceria do povo grapiúna na fiscalização dos órgãos públicos dos poderes municipais. Um linha telefônica pública e 

gratuita ficará disponível 24 (vinte e quatro) horas à disposição dos "Parceiros Legisladores" para colaborar e denunciar irregularidades 
e descasos dos setores do serviço público municipal. Para que funcione bem, criaremos o Setor de Atendimento Legislativo - SEAL, 
com uma equipe pronta para registrar as ocorrências e distribuir nos gabinetes dos vereadores. Os legisladores serão obrigados a dar 

ciência do ocorrido. 

Super viável, visto que o objetivo do vereador é fiscalizar, representar e fazer valer o direito da população. Os gastos são mínimos e a população será 
estimulada a participar das seções da Câmara para ver o resultado das suas reivindicações. 

PROJETO OLHO ABERTO
Projeto que visa o acompanhamento e monitoramento por câmera de vídeo dos principais centros comerciais de Itabuna - BA. Com verba municipal e 
parcerias com os comerciantes, polícias e Settran. Como Será: Os principais Centros Comerciais de cada bairro serão acompanhados por uma equipe 
de profissionais capacitados e concursados  que monitorarão toda a movimentação do comércio. Havendo qualquer problema, as autoridades policiais e 

de trânsito do município, e setores responsáveis, serão acionados para adotar as medidas cabíveis. Assim poderemos dar mais segurança ao comércio 
com o intuito de evitar o cometimento de crimes por bandidos, agilizar o trânsito, flagrar e localizar criminosos.

Projeto viável com um certo grau de dificuldade gerada pelo custo dos equipamentos. No entanto, como buscaremos parcerias com os 
comerciantes e os poderes Executivos (Pronasci), facilitará a concretização.  A questão da violência é problema de todos!

Conto com você para a concretização deste sonho!                                           
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