
 

Nós, do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Nacional – PTN – em Vitória 
da Conquista, dirigimos esta mensagem à população de Vitória da Conquista, 
aos trabalhadores, aos jovens, aos homens e mulheres que confiam no futuro 
de nossa comunidade, enfim, a todos os cidadãos. 

Em atenção ao convite feito pelo prefeito Guilherme Menezes, decidimos 
somar forças ao lado da Administração Municipal com o propósito de contribuir 
para o crescimento constante, equilibrado, justo e participativo de nossa 
cidade, que demonstra uma energia incomum, e necessita, portanto, da 
integração de todos em nome do seu desenvolvimento. 

Adotamos esta posição por entender que as linhas gerais e as diretrizes do 
governo conduzido pelo prefeito correspondem, em intenções e práticas, aos 
princípios anunciados no programa de nosso partido, criando assim condições 
para uma ação cooperativa conjunta, na certeza de estarmos colaborando com 
a obtenção das metas pretendidas pelo PTN. 

De forma mais específica, enfatizamos os seguintes pontos do programa do 
nosso partido, que acreditamos terem relevância prioritária: 

 O atendimento a crianças e idosos, proporcionando a uns, melhores 
possibilidades de desenvolvimento pessoal, dignidade e melhores 
condições de vida; e aos outros, o resgate de sua importância no seio da 
comunidade;  

 A promoção das condições de vivência plena da cidadania;  
 A afirmação do trabalho como instrumento maior do progresso individual 

e coletivo, fazendo de sua promoção e proteção direitos dos cidadãos e 
dever das autoridades e servidores públicos. Neste sentido, têm 
destaque especial a harmonia das relações de produção, com a 
cooperação entre capital e trabalho e a proteção do salário dos 
trabalhadores, sob forma direta ou indireta;  

 A proteção dos direitos de usufruto da propriedade produtiva e que 
cumpra sua função social;  

 A promoção de mecanismos de distribuição da riqueza, mediante 
programas, ações e posturas compatíveis com os princípios da justiça 
social;  

 A defesa de condições razoáveis de convivência entre as necessidades 
humanas e a preservação do meio ambiente, sob a forma de ações 
políticas, educacionais e administrativas que protejam o espaço natural 



contra as depredações e o uso ambientalmente nocivo, preservando, 
restaurando e saneando;  

 A luta por condições de melhoria suficientes e adequadas para toda a 
população, incluindo o esforço de combate à especulação imobiliária, a 
expansão dos programas de habitação popular e a dotação de 
condições de urbanidade aos espaços habitados, especialmente 
aqueles ocupados pela população mais carente;  

 O contínuo esforço pela melhoria das condições de oferta e 
gerenciamento de serviços de saúde e educação públicas de qualidade, 
com abrangência suficiente para contemplar toda a população, 
prioritariamente aos que necessitam com maior premência do auxílio do 
Estado.  

Em se tratando de ações localizadas, a nível de município, entendemos ser de 
grande relevância os seguintes propósitos: 

ü  Promover, entre os órgãos competentes, através das representações sociais 
e políticas o debate sobre a questão da água em Vitória da Conquista. 

ü  Defender a transformação de Vitória da Conquista em região metropolitana 
para dar continuidade ao desenvolvimento sustentável da cidade e dos 
municípios circunvizinhos.             

Assim, por estarmos convictos de que a plena realização destes propósitos 
deve orientar a nossa ação, é que manifestamos de público o apoio às ações 
desenvolvidas pelo senhor Prefeito Municipal, firmando o compromisso de 
contribuir, em tantas situações quanto nos seja possível, com o sucesso de sua 
gestão, na medida e nos campos em que se faça necessário. 

Estamos certos de, com essa atitude, correspondermos ao papel apropriado a 
um partido que tem, como elementos centrais de sua motivação política, a 
promoção e a defesa do progresso, do desenvolvimento sustentável e da 
justiça social. 

Enfim, temos a certeza de que nos cabe o dever de somar forças pelo 
crescimento e pelo bem de Vitória da Conquista. 

 Vitória da Conquista – BA., 31 de janeiro de 2011. 
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