
PLANO DE GOVERNO ELEIÇÃO 2020 

* APRESENTAÇÃO 

Em 2017, quando assumimos a Prefeitura, encontramos lnhambupe completamente 
abandonada e em sérias dificuldades financeiras. Foi preciso muito trabalho para 
reorganizar o município, em diversas áreas, principalmente na Educação. 

Arrumada a casa, quando nos preparávamos para implantar novas iniciativas, fomos 
surpreendidos pela pandemia do Covid, que paralisou o mundo e a nossa cidade. 
Mesmo assim, embora o nosso foco maior tenha passado a ser salvar vidas e proteger 
a saúde da população, continuamos a manter os serviços públicos com boa qualidade 
e ainda conseguimos realizar algumas obras. 

Temos consciência de que já fizemos muita coisa, mas muito ainda resta a ser feito, 
para termos a lnhambupe que todos queremos, onde nossa gente viva bem, do jeito 
que merece. 

Este é o plano que vai servir para definir as nossas prioridades, no novo governo. Foi 
construído com a participação de todos, sendo ouvidas lideranças de todos os cantos 
do município. Temos certeza de que vai atender as principais reivindicações da 
comunidade e servir de base para a construção de uma lnhambupe melhor. 

Estas são as ações que vamos fazer, nos próximos quatro anos. E você já sabe: a 
gente, você sabe que faz! 

* EDUCAÇÃO 

* EMPREENDER - CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES 

Firmar parcerias com outras esferas de governo e entidades públicas e privadas, para 
oferecer cursos técnicos e profissionalizantes, promovendo qualificação profissional 
em diversos segmentos, como: manutenção de computador, informática, marcenaria, 
construção civil, cabelereiro, beleza, doces e salgados, etc. 

* BUSCANDO O SABER — REFORÇO ESCOLAR 

Parcerias com faculdades públicas e privadas, que disponibilizarão alunos com 
conhecimento em áreas específicas, para oferecer reforço escolar aos estudantes de 
ensino fundamental e médio das escolas do município, proporcionando maiores 
conhecimentos para participação no ENEM e outros concursos. 

Curso preparatório para o ENEM (parceria com a UNEB e outras...) 

* CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO 

Construção de escolas, com toda a estrutura necessária, inclusive professores 
qualificados e recursos didáticos modernos. Estas escolas serão verdadeiros Poios 
Educacionais, preparando melhor os nossos jovens. 



EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE TABLET PARA 
ALUNOS 

Medida essencial à informatização do ensino, maximizando o aprendizado. 

Equipar escolas com materiais tecnológicos: Datashow (02 por escola), 
computadores, máquina de xerox em escolas de médio porte. 

Comprar material didático com o dinheiro da escola — com as demandas de cada 
escola. 

CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PRÓPRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COM 
FUNCIONÁRIO QUALIFICADO PARA ORGANIZAR O ACERVO. 

Ler continua a ser de grande importância, para uma boa formação cultural. Vamos 
construir e modernizar a nossa Biblioteca, para promover a leitura no município. 

IMPLANTAÇÃO DE PESQUISA DIGITAL INCORPORADO À BIBLIOTECA - 
CENTRO DE PESQUISA 

A internet é, hoje, a maior ferramenta de pesquisa em todo o planeta. Vamos implantar 
a Biblioteca Digital Municipal, que será um grande centro de pesquisas para os nossos 
alunos. 

REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS 
PROFESSORES — PARCERIA COM UNIVERSIDADE PÚBLICA 

Buscando qualificar e valorizar ainda mais os nossos mestres, para que possam 
oferecer um ensino cada vez melhor aos nossos jovens. 

AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE GRANDE PORTE, PARA 
MELHOR ATENDER OS ALUNOS COM SUPORTE PEDAGÓGICO 

Com o objetivo de proporcionar aos estudantes as melhores condições de ensino e 
aprendizado. 

IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM 
DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE 

Afinal, o aprendizado é um direito de todos! 

Ampliação de salas multifuncionais 

Parceria com as Secretarias de Saúde e Ação Social para atendimento dos 
estudantes com algum tipo de deficiência (local próprio) 

INFRAESTRUTURA 

ESTRADAS DE QUALIDADE 



Realizar os trabalhos de requalificação, manutenção e demais ações necessárias, 
para manter as estradas vicinais do município de Inhambupe em boas condições de 
tráfego, garantindo a segurança das pessoas e o escoamento da produção. 

* PLANO DE GOVERNO — ÁGUA TRATADA 

Firmar parcerias com os governos estadual e federal visando obter recursos, 
maquinários e outros meios para oferecer a todas as famílias do município o 
fornecimento de água tratada e de boa qualidade. 

* CIDADE ILUMINADA 

Garantir a boa iluminação de todas as vias públicas da sede do município e dos 
distritos e povoados, visando oferecer segurança e qualidade de vida aos cidadãos. 

* SANEAMENTO BÁSICO É QUALIDADE DE VIDA 

Buscar parcerias com os governos estadual e federal, para oferecer a todas as 
comunidades de lnhambupe a cobertura da rede coletora de esgoto. 

* PLANO DE GOVERNO — REORDENAMENTO DA FEIRA MUNICIPAL, COM 
PADRONIZAÇÃO DAS BARRACAS 

Reordenando e padronizando a nossa feira, vamos oferecer conforto e segurança a 
vendedores e compradores, além de garantir a higiene e a qualidade dos produtos oferecidos. 

Reforma e modernização do Mercado de Carne. 

* AÇÃO SOCIAL 

* PLANO DE GOVERNO — JOVEM APRENDIZ 

Contratação de estagiários, de nível médio e superior, para atuar na administração 

de trabalho. pública, oferecendo aos jovens a oportunidade de aprendizado e acesso ao mercado 

* MULHERES INDEPENDENTES 

Através de parcerias com órgãos dos governos estadual e federal, e instituições 
públicas e privadas, buscaremos oferecer apoio às mulheres chefes de família e em 
estado de vulnerabilidade social, com cursos profissionalizantes ou que proporcionem 
meio de renda, a exemplo de pequenos negócios, artesanato, etc. 

* OUTRAS POLÍTICAS PARA A MULHER 

Implantaremos o Núcleo de Atendimento à Mulher, com equipe especializada 
multidisciplinar, além de programas de promoção do empoderamento feminino, e 
criaremos um programa específico de enfrentamento a violência contra a mulher. 
Precisamos valorizar as cidadãs inhambupenses! 

* REFORMA DE HABITAÇÕES, 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NOVAS 



Com o objetivo de proporcionar maior dignidade, segurança e qualidade de vida aos 
cidadãos das áreas mais carentes, procuraremos firmar parcerias com os governos 
estadual e federal, para oferecer, a todas as comunidades em situação de 
vulnerabilidade social, melhorias habitacionais, a exemplo da aquisição de material de 
construção e serviços de reforma das habitações, bem como construção de 
instalações sanitárias. 

* APOIO AOS IDOSOS 

Os idosos são o nosso passado; merecem todo o respeito e todos os cuidados, pelo 
que já fizeram por nós e nosso município. Daremos uma atenção especial a eles, 
fortalecendo o programa intersetorial CUIDE PROTEJA, de enfrentamento à violência 
contra a pessoa idosa; ampliando os grupos de idosos para mais comunidades do 
município e construindo espaços de convivência intergeracional, para melhor 
interação e maior respeito à pessoa idosa; 

* CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

As crianças e os adolescentes serão os futuros cidadãos de Inhambupe; se 
pretendemos construir um município melhor, precisamos cuidar deles, com políticas 
específicas de proteção e apoio. Entre outras políticas, vamos incentivar e apoiar os 
projetos socioeducativos de orientação e proteção a crianças e adolescentes, no 
âmbito do poder público e da sociedade civil; vamos, também, fortalecer o trabalho 
das equipes de garantia de direitos que atendem crianças e adolescentes; e vamos 
combater todas as formas de violência e exploração nossos jovens. 

* PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Visando à inclusão plena das pessoas com deficiência, iremos incentivar a 
participação social e comunitária das pessoas com deficiência e suas famílias, além 
de trabalhar pela mobilidade e acessibilidade e pela redução de barreiras físicas e 
sociais sobre essa fatia da população, em nosso município. 

Incentivar o comércio local a contratar pessoas com deficiência. 

* GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 

O desemprego é um dos grandes problemas, em lnhambupe. Para combatê-lo, entre 
outras medidas, vamos pleitear projetos de cursos profissionalizantes e capacitação 
profissional, junto ao estado e à União; além disto, criaremos um programa de geração 
de renda e acesso ao mundo do trabalho, em parceria com empregadores do 
município, e implantaremos o programa MUNDO DO TRABALHO JOVEM, com o 
objetivo de promover, para adolescentes e jovens, as melhores condições 

de acesso ao trabalho digno. 

Vamos, também, potencializar a capacidade de investimento, através de parcerias 
com o setor privado e outras esferas de governo, visando atrair investimentos, 
implantação de empresas, inclusive indústrias, para geração de empregos, bem como 
investir em programas de capacitação dos micros, pequenos e médios empresários 
do município e apoiar o jovem empreendedor. 

* ENFRENTAMENTO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS 



Para atender a esta necessidade, adotaremos diversas ações, entre as quais estão: 
manter o Programa Renda Social, para garantir segurança financeira às famílias; 
incentivar programas de produção e distribuição de alimentos, a partir da agricultura 
familiar e das hortas comunitárias; e ampliar o Projeto SEMAS COMUNIDADE, para 
atender às comunidades mais distantes da sede do município. 

CULTURA 

PRAÇAS E ESPAÇOS DE LAZER 
Construção, reforma e modernização das praças públicas da sede do município, 
distritos e povoados, transformando-as em espaços de convivência e lazer, o que 
implica em implantar equipamentos esportivos e recreativos, bem como em 
arborização e embelezamento. 

*MUSEU DA CULTURA POPULAR DE INHAMBUPE 

Associação/grupo que reúna os movimentos culturais com o intuito de valorizar e 
manter as tradições do município. Com  formação, cursos, espaços de apresentação 
(samba de roda, capoeira, as músicas das casas de farinha) 

* MÚSICA NA PRAÇA 

Lançaremos o programa Música na Praça, para promover o lazer e a cultura, em 
praças da Zona Urbana e Rural. 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS — PRAÇA PADRE ANCHIETA 

Vamos revitalizar a Praça de Eventos, recuperando inteiramente este importante 
equipamento de lazer do município, monumento para aos índios que iniciaram a 
história do Município. 

RENOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA 

A fanfarra é uma tradição no Brasil, principalmente na Bahia e aqui em lnhambupe. 
Vamos renovar os instrumentos da nossa fanfarra, para que possamos manter esta 
importante tradição da nossa cultura. 

CARROS: UMA VIAGEM NO TEMPO 

Realizaremos, anualmente, uma mostra de carros antigos. Com  esse evento, além de 
resgatar as lembranças do passado, traremos visitantes ao município e 
proporcionaremos diversão e lazer a nossa gente. 

* COMIDA BOA É NA ROÇA 

Lançaremos o selo "Comida Boa é na Roça", para valorizar os pequenos restaurantes, 
que fazem comidas caseiras, preservando a culinária típica da região. 

*CINEMA NA PRAÇA 
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Realizaremos sessões de cinema nas praças do município, levando diversão e lazer 
ao nosso povo, gratuitamente, além de promover a integração social. 

* REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 

Um Centro de Convenções é essencial ao desenvolvimento e ao lazer de qualquer 
cidade. Vamos revitalizar e modernizar o nosso Centro de Convenções, para que fique 
à altura de nosso município! 

* SAÚDE 

Nossa meta para a saúde é o acesso universal, igualitário e gratuito a todos os 
cidadãos, com ênfase também na prevenção, para uma melhor qualidade de vida de 
nossa população, fortalecendo e resgatando desta forma a confiança em quem nos 
trata, e a humanização no atendimento ofertado. Para atingir este objetivo, vamos: 

* FORTALECER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
- Garantir a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma 
postura de atenção e cuidado que responda, efetivamente, à expectativa da 
população. 

- Ampliar e reestruturar o prédio da Secretaria Municipal de Saúde. 
- Implantar o projeto ambulante "Caravana da Saúde", com atendimento médico e de 
especialidades nas comunidades rurais. 

* ESTRUTURAR A CENTRAL DE REGULAÇÃO: 
- Regular, através de sistema integrado entre todas as unidades de saúde do 
município, e ampliar o acesso da população aos exames de diagnósticos e às 
consultas especializadas. 
- Construir Centro de Especialidades Municipal. 
- Ampliar o atendimento de especialidades de maior demanda, como neuropediatra, 
otorrinolaringologista, endocrinologista e angiologista, entre outros. 

* MELHORAR AINDA MAIS A ATENÇÃO BÁSICA: 
- Organizar a atenção primária em saúde, reestruturando as estratégias do Programa 
Saúde da Família e a Saúde Bucal. 

- Aumentar e adequar a oferta da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), 
garantindo o fornecimento de medicamento gratuito e em quantidade satisfatória para 
toda a população. 

- Construir a "Academia da Saúde", espaço público de atividade física e lazer para os cidadãos. 

- Implantar o Programa 'Melhor em Casa", garantindo internamento domiciliar para 
pacientes com doenças crônicas e terminais. 
- Implementar e implantar plano de carreira para os profissionais da saúde. 
- Aumentar oferta de veículos de transporte para as unidades de saúde, para 
atendimento das ocorrências e visitas da equipe médica e de enfermagem aos 
pacientes. 

- Fortalecer o atendimento, durante o pré-natal e pós-parto. 
- Realizar atendimento odontológico domiciliar, para idosos e pacientes acamados. 
- Implantar Laboratório de Prótese Dentária Municipal. 



- Intensificar as ações de educação continuada para os Agentes Comunitários e 
demais profissionais de saúde, para melhorar constantemente o atendimento 

prestado. 

* REQUALIFICAR E MODERNIZAR O HOSPITAL MUNICIPAL 
- Estruturar a rede de referência e contra referência, para ampliar o acesso à rede 
hospitalar. 
- Adquirir novos equipamentos e mobiliários. 
- Construir uma maternidade anexa ao hospital. 
- Implantar serviço humanizado de Acolhimento, com Classificação de Risco. 
- Melhorar a estrutura física da unidade. 
- Reativar o Centro Cirúrgico, para que a população não precise se deslocar para 
outros municípios, quando necessitar de cirurgias. 

* CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO COMO UM TODO 
- Estruturar e implementar a linha de cuidado à Saúde do Trabalhador, no município. 
- Estabelecer o projeto "SAMU nas escolas", para socialização e conhecimento das 
ações do SAMU 192. 
- Implantar o programa "Saúde com 'H", voltado à saúde dos homens, com horários 
diferenciados e ampliados de atendimento. 
- Implantar o Centro de Controle de Zoonoses, para controle de doenças transmitidas 
dos animais para os humanos. 
- Fortalecer as ações de Vigilância Epidemiológica de combate às doenças 
imunopreveníveis, Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV/AIDS. 
- Montar casa de acolhimento, para pacientes que estiverem em tratamento fora do 
domicílio. 
- Ampliar e qualificar as instalações do CAPS I municipal. 
- Estabelecer convênio com instituições para tratamento de dependentes químicos. 

* GARANTIR QUE VOCÊ POSSA FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO 
- Ampliar a participação social no Conselho Municipal de Saúde. 
- Estabelecer canal de comunicação para denúncias, sugestões, dúvidas e 
reclamações. 
- Criar comitês com representantes das comunidades, para fiscalizar o funcionamento 
das unidades de saúde. 

*REGULARIZAR A SITUAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS. 

* AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
Em lnhambupe, a economia é baseada, principalmente, nas atividades agropecuárias; 
além disto, a preservação do meio ambiente representa a preservação da própria vida. 
Por isto, para defender a ecologia e apoiar os nossos produtores, realizaremos 
diversas ações efetivas, entre as quais destacamos: 
- Plano municipal de arborização urbana 

- Implantação de programa de produção irrigada, com as associações do município 

- Implantação do serviço de paisagismo urbano 

- Reflorestamento de áreas degradadas 



- Padronização das barracas dos feirantes que comercializam itens da agricultura 
familiar 

- Realização de exposição agropecuária integrada à feira da agricultura familiar; 

- Criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com policiamento ambiental 

- Criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

- Distribuição de sementes e apoio ao agricultor, com horas de trator 

- Implantação de programa de estágio, abrigando estudantes da área rural, que serão 
remunerados 

- Implementação da coleta seletiva no município; 

- Criação do supermercado da agricultura familiar, na antiga Cesta do Povo 

- Criação da Central de Abastecimento 

- Fornecer assistência técnica e extensão rural para agricultores do município 

Distribuição de mudas frutíferas, nativas e palmas 

Desenvolvimento de programa de piscicultura 

Ampliação do programa da roça para a fábrica. 

- Fortalecimento da agricultura familiar com projetos de qualificação para 
implementação da agricultura orgânica, reaproveitamento de espaços e novos 
manejos. 

" ESPORTE 

* CENTRO DE RECREAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

Vamos incentivar e motivar os servidores públicos municipais para a criação de 
associação de servidores, com apoio do poder executivo municipal. Como parte deste 
programa, teremos a implantação do Centro de Recreação, Esporte e Lazer do 
Servidor Público Municipal, que receberá também os seus familiares, com o intuito de 
valorizar o servidor, oferecendo lazer, recreação e qualidade de vida. 

Além desta iniciativa, promoveremos o esporte, realizando torneios e campeonatos 
de diversas modalidades (principalmente o futebol), com a participação de todas as 
equipes do município, e realizaremos atividades esportivas constantes, entre as quais 
destacamos eventos ciclísticos, que já se tronaram uma febre em todos os lugares. 
Ofereceremos, ainda, todo o apoio possível aos atletas e desportistas de Inhambupe, 
para que possam apresentar um desempenho cada vez melhor. 

Participação do futebol Inhambupense no Campeonato Intermunicipal. 



Melhorias físicas e estruturais de campos de futebol localizados na zona rural, para 
proporcionar um ambiente adequado para a pratica esportiva. 

Construções e reformas de quadras de esportes nas localidades rurais. 

* ADMINISTRAÇÃO 

Vamos realizar a implantação do Almoxarifado Central, que virá tornar muito mais 
rápidos e eficientes os serviços públicos, por armazenar em um só local todo o 
material necessário à realização desses serviços. 

Vamos, também, fazer a implantação da Guarda Municipal, com toda a infraestrutura 
necessária, inclusive instalando câmeras em torres de observação, nas principais vias 
de acesso, que enviarão imagens de toda a cidade, em tempo real, para uma central 
da Guarda Municipal, proporcionando maior segurança à nossa população. 

Fortunato Silva Costa 


