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UM NOVO MODO DE GOVERNAR IPIRÁ 
 
 
 
Este plano tem por objetivo orientar as políticas públicas que 
deverão ser realizadas no período 2021-2024, a partir da eleição 
de Hugo Baiano e João Matos como gestores do município de 
Ipirá. 
 
Essa proposta, naturalmente, não possui o intuito de encerrar o 
debate acerca das necessidades de Ipirá, mas deseja orientar 
as ações, para que as necessidades atuais sejam avaliadas no 
futuro e colocadas à prova, frente aos recursos disponíveis.  
 
Isso significa que novas ações, não pontuadas aqui, poderão ser 
realizadas, assim como também temos a humildade de saber 
que é muito difícil cumprir um plano tão completo, tendo tantos 
fatores que influenciam tais resultados. Assim, pedimos 
humildemente que você possa caminhar junto nesse projeto de 
desenvolvimento, com as melhores ideias, e que possa 
contribuir, junto conosco, na construção de um Ipirá melhor. 
 
Em 165 anos de história, Ipirá ainda não vivenciou uma gestão 
popular, participativa e acolhedora, este é o desafio que a coligação 
LIBERDADE E RESISTÊNCIA propõe a Ipirá. Nosso potencial 
econômico precisa ser aflorado, temos uma das maiores extensões 
territoriais do Estado.  
 
Em quanto diversos municípios estão buscando o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço público, a nossa realidade é bem diferente, 
o município ainda padece de serviços básicos, de uma gestão 
diferenciada, com olhar sensível para solucionar as deficiências na  
saúde, saneamento básico, educação, esporte, cultura, mobilidade 
urbana e rural e geração de emprego e renda no campo e na cidade. 
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ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 Desenvolver planos, programas e projetos a partir de 
assessoria técnica capacitada, com estabelecimento de 
metas e objetivos para todas as secretarias municipais; 

 
 Combate ao nepotismo, a não nomeação de parentes em 

secretarias; 
 

 Monitoramento da qualidade de todos os serviços 
municipais a partir do estabelecimento dos objetivos e 
metas; 

 
 Unificação de Projetos dentro de Programas e Programas 

dentro de Planos, de modo a organizar a hierarquia das 
realizações, estabelecer prioridades nas despesas e 
garantir as melhores escolhas de políticas públicas de 
acordo com os recursos disponíveis; 

 
 Criar aplicativo para dispositivo móvel com acesso às 

informações municipais, ouvidoria, notícias, entre outras 
finalidades; 

 
 Buscar alternativas, nos diversos setores municipais, para 

que a remuneração dos servidores possa ser bonificada 
pelo desempenho, substituindo vantagens gerais por 
vantagens específicas de produtividade e desempenho, 
que garantam um melhor atendimento ao cidadão, ao 
estudante, às famílias em geral; 

 
 Aperfeiçoar os canais de comunicação da Prefeitura com 

as comunidades dos bairros, povoados e distritos do 
Município de Ipirá; 

 
 Reformular toda a estrutura de cargos e salários, de modo 

a promover maior eficiência da gestão; 
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 Desenvolver políticas de adequação do quadro de 

servidores, de modo a garantir equilíbrio financeiro e 
atendimento às orientações legais quanto ao gasto com 
pessoal e demais atribuições; 
 
 

 Reduzir a burocracia para a liberação de laudos, alvarás 
de funcionamento de estabelecimentos comerciais e 
àqueles envolvendo construção sustentável e ágil de casas 
e empresas; 

 
 Criar a ouvidoria móvel, que irá visitar bairros e povoados 

para verificar o que deve ser corrigido com relação aos 
serviços municipais, de acordo com a opinião dos 
moradores; 

 
 Realizar audiências públicas para apresentar receitas, 

despesas e demais informações relacionadas à 
transparência no serviço público; 

 
 Oferecer cursos de capacitação aos funcionários da 

Prefeitura; 
 

 Ofertar, de maneira justa, em acordo com as classes 
sindicais e os recursos disponíveis, reajustes salariais a 
servidores; 

 
 Revisão do Plano Diretor do Município de Ipirá; 

 
 Revisão da legislação tributária municipal, de modo a 

ampliar a arrecadação, reduzir a inadimplência, atrair 
novos investimentos, aplicar os recursos de maneira 
transparente; 

 
 Aprimorar o funcionamento da ouvidoria municipal; 

 
 Criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;   
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EDUCAÇÃO 

 
 

 Construção do Centro Municipal de Educação, Esporte e 
Cultura;  

 
 Desenvolvimento de Escola Modelo em Tempo Integral 

como caminho para a promoção de uma educação de 
excelência;  

 
 Capacitação da equipe técnica para o atendimento ao 

público;  
 

 Formação continuada vinculada a programas de 
valorização dos profissionais do magistério, com foco em 
resultados, desempenho, melhoria dos indicadores 
educacionais;  

 
 Reestruturação do transporte escolar, em busca de uma 

utilização mais eficiente, definindo os turnos de oferta do 
transporte de acordo com a localidade, de acordo com a 
demanda;  

 
 Aproximar ainda mais a educação e a cultura, esporte e 

lazer, por meio da realização de projetos e eventos 
voltados aos estudantes em situação de vulnerabilidade 
social, com uso de espaços públicos de esporte e cultura, 
que precisam de reforma e adequação (praça de esportes, 
anfiteatro do centro cultural e outros); 

 
 Aproximar ainda mais a educação da saúde, por meio da 

criação de programas e projetos destinados à prevenção 
de doenças, gravidez na adolescência, uso de drogas, 
suicídio, etc. Projeto Saúde na Escola; 

 
 Promover e aprimorar o funcionamento de programas de 

alfabetização para jovens e adultos;  
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 Criação do Projeto Música nas Escolas;  

 
 Criação de estágio para estudantes de ensino médio e 

superior; 
 

 Criar estratégia de elevação do IDEB do município;  
 

 Ampliar o serviço de Transporte Universitário  
 

 Buscar parcerias com Faculdades e Universidades, 
buscando descontos para estudantes do município, além 
da possibilidade de campos presenciais; 

 
 Incentivar a participação de estudantes nas olímpiadas 

nacionais estudantis; 
 

 Adequar a merenda escolar, para garantir merenda de 
qualidade; 

 
 Criação do Projeto Gincana Pedagógica, de modo a 

integrar escolas da sede e zona rural;  
 

 Estruturar áreas de lazer em escolas da Zona Rural; 
 

 Criar programas de capacitação de gestores, 
coordenadores e professores no município;  

 
 Criação da gestão democrática nas escolas, eleições para 

diretores escolares; 
 
 Implantar nova metodologia de gestão escolar, 

fundamentada nas competências de formação, 
produtividade e capacidade técnica de gestão 
administrativa, pedagógica e relações humanas; 
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SAÚDE 

 
 

 Manter funcionamento pleno de todas as unidades do 
Programa Saúde da Família (PSF) existentes; 

 
 Informatização dos PSF, assegurando a conectividade das 

unidades, garantindo acesso seguro e eficiente das 
equipes aos sistemas de informação da Atenção Primária 
à Saúde (APS); 

 
 Informatizar o sistema de marcação de consultas e 

exames, atentando-se para humanização do serviço; 
 

 Criar o Programa Saúde na Escola (PSE) para 100% das 
escolas do município, com ênfase nas ações de saúde 
bucal e saúde ocular; 

 
 Manter funcionamento pleno da unidade existente e 

ampliar ações de atividades físicas nas comunidades rurais 
em parcerias com as equipes dos PSF e NASF; 

 
 Criação do Programa Saúde do Homem, garantindo 

acesso à consulta especializada e todos os exames de 
apoio diagnóstico;  

 
 Criação do Programa Saúde da Mulher, garantindo acesso 

à consulta especializada e todos os exames de apoio 
diagnóstico;  

 
 Assegurar acesso aos medicamentos da Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais (RENAME);  
 

 Assegurar manutenção permanente das estruturas das 
unidades de saúde; 
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 Requalificar a atenção materno-infantil, tanto no aspecto 
físico estrutural como no processo de trabalho, com ênfase 
na humanização do parto e puerpério;  

 
 Implantação de assistência de suporte avançado de vida, 

UTI (unidade de tratamento Intensivo) no Hospital 
Municipal de Ipirá; 

 
 Manter o serviço de urgência e emergência em 

funcionamento pleno; 
 

 Regularização do serviço do SAMU de forma plena;  
 

 Construir estrutura própria ou conveniada da base do 
SAMU; 

 
 Buscar parceria através do consorcio da Bacia do Jacuípe 

a criação de um Centro de Hemodiálise do Território; 
 

 Requalificar a atenção psicossocial no município: Construir 
sede própria do CAPS, através de parceria com o Governo 
Federal e Estadual;  

 
 Manter e ampliar as ações da Vigilância epidemiológica 

(VIEP) de forma plena, assegurando todas as condições 
de trabalho com ênfase no transporte; 

 
 Manter e ampliar as ações da Vigilância Sanitária (VISA) 

de forma plena;  
 

 Sistema de informação de gestão na assistência 
farmacêutica; 

 
 Garantir distribuição dos medicamentos de acordo a 

RENAME; 
 

 Manter a autonomia do Conselho Municipal de Saúde;  
 

 Garantir a construção do Plano Municipal de Saúde (PMS);  
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 Garantir a elaboração do Plano Anual de Saúde (PAS);  

 
 Garantir a geração do Relatório Anual de Gestão (RAG); 

 
 Buscar alternativas para a implantação de uma 

POLICLÍNICA em Ipirá, com parceria com Governo do 
Estado e consorcio da Bacia do Jacuípe;  

 
 Aprimorar o serviço do centro de Fisioterapia e 

Reabilitação,  
 

 Garantir o transporte adequado para as pessoas que 
precisarem de Tratamento Fora do Município; 

 
 Manter e ampliar o vínculo entre o setor saúde e os outros 

setores da gestão municipal (Assistência Social, 
Infraestrutura, Educação, Cultura, Meio Ambiente, esporte 
e outros), garantindo a intersetorialidade com enfoque para 
os determinantes e condicionantes de saúde; 

 
 Desenvolver ações para o acompanhamento e combate às 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs);  
 

 Garantir a realização de exames por meio da rede própria 
e da rede conveniada;  

 
 Buscar a informatização de unidades de saúde, buscando 

a implementação do prontuário eletrônico, sistema de 
dispensação de medicamentos, controle de exames 
solicitados e realizados e de encaminhamentos;  

 
 Estabelecer vínculo da atenção básica com as demais 

esferas de atenção à saúde, exercendo controle sobre a 
referência e a contra referência no município, garantindo a 
intersetorialidade e contribuindo para a integralidade da 
assistência;  
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 Realizar mapeamento por Geolocalização do serviço dos 
Agentes Comunitários de Saúde de modo a garantir a 
cobertura de todas as microáreas da área de abrangência 
dos PSF; 

 
 Apoio ao terceiro setor, entidades sem fins lucrativos, 

sejam associações, fundações ou ONGs que dão 
assistência aos portadores de deficiência; 

 
 
 
 

JUVENTUDE 
 
 

 Promover iniciativas para a criação de central de 
capacitação profissional em tecnologia, prospecção de 
investimentos e incentivos a iniciativas empreendedoras 
em tecnologia; 

 
 Buscar investimentos industriais; 

 
 Incentivar o Empreendedorismo;  

 
 Criar o Projeto Jovem Agricultor; 

 
 Criação do Projeto Jovem Artesão, que será desenvolvido 

nos povoados Umburana e Malhador; 
 

 Implantação de programa de estágio; 
 

 Buscar a implantação de unidades presenciais de nível 
superior e técnico no município; 

 
 Desenvolver ações de apoio às famílias de jovens 

envolvidos com entorpecentes; 
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 Garantir a ampliação dos programas de capacitação 
profissional no município, seja através dos governos 
Federal e Estadual, seja através do município; 

 
 Incentivar a criação de projetos culturais; 

 
 Ampliação do serviço de Transporte Universitário, 

garantido qualidade, conforto e segurança; 
 

 Fomentar a manutenção da Fanfarra, como forma de 
integração social, aprendizagem, disciplina e frequência 
escolar; 

 
 Criar eventos esportivos vinculados às escolas do 

município, promovendo inclusão, visibilidade e 
enfrentamento a problemas sociais como drogas, violência, 
entre outros; 

 

 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
 
 

 Construir galpões industriais de pequeno porte em bairros, 
incentivando a produção comunitária; 

 
 Ampliar e aprimorar o serviço de iluminação pública no 

município com a implantação de novos braços de luz e 
refletores; 

 
 Criar no aplicativo da gestão municipal, ambiente para 

sugestões, elogios e reclamações quanto à iluminação 
pública, com geolocalização, facilitando o atendimento às 
demandas de substituição de lâmpadas e demais serviços; 

 
 Ampliar os investimentos em pavimentação no município 

com recursos próprios; 
 

 Criar o Programa Local de Desenvolvimento Econômico; 
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 Garantir a ampliação dos programas de capacitação 

profissional no município, seja através dos governos 
Federal e Estadual, seja através do município; 

 
 Buscar a implantação de unidades industriais no município, 

junto ao Governo do Estado e diretamente nas visitas a 
unidades fabris no país; 

 
 Criar o Projeto de Apoio à Indústria Local, de modo a 

estruturar unidades fabris de baixa tecnologia, a partir de 
associações e/ou cooperativas; 

 
 Incentivar o registro de atividades de microempreendedor 

individual no município para trabalhadores autônomos; 
 

 Intensificar a participação do município em programas 
estaduais e nacionais de qualificação e geração de 
emprego e renda, em parceria com órgãos como o SENAI, 
SESI FIEB, CIEB, CNI, entre outros; 

 
 Fortalecimento do Comercio; 

 
 Incentivo a indústria; 

 
 Criação do POLO INDUSTRIAL DO COURO; 

 
 Criação do SHOPPING DO COURO, margem da BA 052, 

parceria com setor privado; 
 

 Requalificação da entrada da cidade, construção do portal 
da cidade, iluminação moderna, construção de canteiros e 
paisagismos; 

 
 Construção de ciclovias; 

 
 Ampliação do saneamento básico, com a implementação 

do Plano Municipal de Saneamento Básico;  
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 Ampliação da pavimentação asfáltica do centro da cidade; 
 

 Requalificação do Centro Comercial, visando a valorização 
do comercio local e a mobilidade Urbana; 

 
 Criação do Projeto MEU BAIRRO MELHOR, levará mais 

dignidade e qualidade de vida para os moradores de bairro 
mais periféricos, saneamento básico, calçamento, 
iluminação Pública; 

 
 Adequação da concessão do transporte coletivo urbano, 

que possa atender de forma eficiente, construção de 
pontos de parada; 

 
 Terminal de Transporte coletivo; 

 
 Apoio a associação/cooperativa de transporte 

intermunicipal Ipirá/Feira de Santana, buscando o meio de 
colaborar com a regularização; 

 
 Requalificação e retomada da administração do Centro de 

Abastecimento; 
 

 Criação da Feira Livre Bairro 20 de Abril; 
 

 Desenvolver o canil municipal; 
 

 Desenvolver políticas públicas de acolhimento e adoção de 
animais abandonados; 
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DESENVOLVIMENTO RURAL 
 
 

 Criar o Projeto BIO CAATINGA, levando para o homem do 
campo a conscientização e conhecimento do bioma, 
fomentar o reflorestamento, capacitar para promover a 
economia sustentável; 

 
 

 Criar o Projeto PLANTA IPIRÁ, que levará o serviço de 
tratores para aração de terras de agricultores familiares e 
doará sementes para impulsionara produção agrícola no 
município; 

 
 Criar o Projeto Jovem Agricultor; 

 
 Incentivar a fruticultura, através de projetos de viabilidade 

e orientação técnica a produtores, observando a vocação 
de cada território; 

 
 Incentivar e resgatar o potencial leiteiro no município; 

 
 Buscar alternativas para o fortalecimento da cultura do 

milho e do feijão no município; 
 

 Fomentar suporte técnico à produção agropecuária através 
de profissionais ligados à área, como Técnicos Agrícolas, 
Médicos Veterinários, entre outros; 

 
 

 Criar o Projeto PESCA IPIRÁ, uma adaptação a nossa 
realidade, nosso município possui um vasto potencial na 
criação de peixe de água salgada, isso porque a maioria 
dos poços artesianos existentes são de água salobra, com 
o alto custo da dessalinização, a alternativa viável é a 
criação do peixe de água salgada; 
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 Incentivar a criação de cooperativas de produção em 
comunidades rurais; 

 
 Regularização do Transporte Coletivo Rural, capacitação, 

criação de cooperativa, incentivo a compra de veículos, 
garantindo a prestação do serviço em conformidade com a 
norma legal; 

 
 Ampliação do Saneamento Básico nos povoados e coleta 

de lixo; 
 

 Continuar as parcerias com as entidades dos 
trabalhadores e produtores rurais, de modo a buscar 
benefícios para a produção local, como subsídios para a 
compra de sementes, construção de cisternas de 
produção, dando prioridade a esses produtores nas feiras 
livres da cidade, entre outras iniciativas; 

 
 Aplicar estratégias para o fortalecimento da cultura de 

palmas sem espinhos no município; 
 

 Construir e/ou distribuir cisternas residenciais para 
famílias de baixa renda que ainda não tenham sido 
contempladas com esse benefício; 

 
 Buscar recursos para perfuração de poços artesianos nas 

comunidades rurais; 
 

 Aprimorar o funcionamento dos poços artesianos no 
município; 

 
 Construir novas barragens e aguadas; 

 
 Realizar periodicamente a limpeza de barragens e 

aguadas; 
 

 Incentivara avicultura na agricultura familiar; 
 

 Buscar viabilizar implantação de abatedouro municipal; 
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 Incentivar a apicultura; 

 
 Realizar manutenção e construir, se necessário, novas 

passagens molhadas ou pontes no município; 
 

 Dar continuidade a EXPOR IPIRÁ, como forma de 
promover o desenvolvimento, a cultura e o esporte Rural; 

 
 Mobilidade Rural, criação de um Plano Municipal de 

Manutenção de Estradas, que possa de forma organizada 
e eficiente promover reparos e manutenção de nas 
estradas rurais, podendo fazer parcerias com associações 
locais para a complementação da manutenção das vias 
secundarias, que muitas vezes fica em localidade de difícil 
acesso; 

 
 Incentivar a mineração básica do município, como 

demandante e como articulador de benefícios; 
 

 

 
INCLUSÃO SOCIAL 

 
 

 Manter e aprimorar o atendimento aos programas sociais 
como Bolsa Família; 

 
 Oferecer suporte social aos moradores dos conjuntos 

residenciais; 
 

 Políticas públicas de apoio à mulher; 
 

 Criar projeto de inclusão produtiva destinado a mulheres; 
 

 Incentivar o acolhimento, acompanhamento e assistência 
a pessoas da terceira idade, como a pintura, música, teatro 
e outras atividades relacionadas; 
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 Desenvolver ações de apoio a famílias de jovens 
envolvidos com entorpecentes; 

 
 Ampliar a cobertura de serviços da secretaria, como a 

distribuição de Sopa em comunidades urbana e rural; 
 

 Acompanhar e participar de chamadas para a implantação 
de projetos do Sistema Nacional de Habitação, como o 
“Minha Casa, Minha Vida”; 

 
 Ampliar o atendimento jurídico especial a pessoas carentes 

que necessitem do serviço; 
 

 Oferecer cursos de pintura, teatro, música, cinema e outras 
expressões artísticas; 

 
 Ampliar os auxílios realizados pela Secretaria, como a 

doação de cestas básicas a famílias carentes; 
 

 Implantar o Programa Municipal de Combate às Drogas, 
que buscará, de maneira educativa, evitar que os jovens 
tenham o primeiro contato essas substâncias; 

 
 Desenvolver Palestras e cursos de conscientização para a 

promoção do respeito à comunidade LGBTQI+; 
 

 Desenvolver cursos de capacitação para a comunidade 
LGBTQI+, de modo a promover inclusão produtiva; 

 
 Realizar capacitações e palestras destinadas a 

comerciantes e empresários locais, de modo a estimular a 
contratação e a inclusão de membros da comunidade 
LGBTQI+ em seu corpo de funcionários; 

 
 Realizar capacitações e palestras destinadas a 

comerciantes e empresários locais, de modo a estimular a 
contratação e a inclusão da mulher, com ênfase na 
valorização e na igualdade de gênero;  
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 Apoiar e fortalecer as ações da Coordenação de Atenção 
à Mulher na inclusão da mulher no mercado de trabalho, 
no acesso aos cursos profissionalizantes, no 
enfrentamento à violência e no empoderamento feminino; 

 
 Apoiar e fortalecer as ações do Centro de Acolhimento para 

Mulheres Vítimas de Violência; 
 

 Estimular a implementação de ações que visem o 
empoderamento das mulheres em situação de 
vulnerabilidade; 

 
 Estimular o empreendedorismo feminino; 

 
 Incentivar a organização de cadeias produtivas em 

atividades em que há maior presença da mulher 
(confecção, agricultura familiar); 

 
 Reforçar a priorização do acesso à creche para o 

atendimento a filhos de mães de baixa renda e em situação 
de vulnerabilidade; 

 
 Realizar passeatas, congressos, encontros e outros 

eventos que promovam o combate ao racismo e demais 
tipos de discriminação; 

 
 Realizar, junto às escolas municipais, eventos de 

promoção da igualdade, equidade e respeito às minorias, 
de modo a formar novas gerações com valores sociais 
importantes; 

 
 Desenvolver campanhas específicas para inclusão social 

em períodos como a semana da mulher, semana da 
criança, natal, semana santa, entre outras; 

 
 Oferta de programas de assistência sociocultural como a 

capacitação profissional, oficina de artesanatos, 
programas de acesso ao crédito, entre outros; 
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 Campanhas de combate à violência, como a violência 
sexual, pedofilia, maus-tratos, violência doméstica, 
violência de gênero; 

 
 Aprimorar o acompanhamento de adolescentes envolvidos 

com a prostituição e o uso de drogas; 
 

 Adaptação de calçadas, repartições e instalações públicas 
para o pleno acesso de pessoas portadoras de 
necessidades especiais; 

 
 Implantar CAPS AD no município com apoio Programa 

Nacional de Saúde Mental;  
 
 
 
 

SEGURANÇA 
 

 
 Ampliar e aprimorara sinalização vertical e horizontal do 

trânsito na sede do município; 
 

 Manter e aprimorar a estrutura da Polícia Civil Municipal, 
mantendo a base de apoio, manutenção e/ou compra de 
novos veículos, novos equipamentos; 

 
 Criação da guarda municipal; 

 
 Desenvolver mapeamento de ocorrências por 

Geolocalização, de modo a desenvolver políticas voltadas 
para áreas de maior risco; 

 
 Buscar alternativas para manter as rondas rurais por parte 

da polícia militar; 
 

 Oferecer total apoio e suporte necessário às atividades da 
polícia militar; 
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 Buscar equipar ainda mais a Polícia Militar do município, a 

exemplo de novas viaturas, junto ao Governo do Estado; 
 

 Buscar, junto ao Governo do Estado, a ampliação do 
Efetivo Policial; 

 
 Implantar câmeras nos acessos ao município e verificar a 

possibilidade de integração de câmeras privadas e 
públicas em uma central de comando; 

 
 Desenvolver o Programa Municipal de Combate às Drogas, 

que buscará, de maneira educativa, evitar que os jovens 
tenham o primeiro contato com essas substâncias; 

 
 Buscar junto ao Governo do Estado a implantação de uma 

Delegacia Especializada para atendimento à Mulher, 
devendo atender o Território da Bacia do Jacuípe; 

 

 
ESPORTE E LAZER 

 
 

 Construir novas quadras poliesportivas no município; 
 

 Construir novas quadras cobertas no município; 
 

 Reforma e ampliação do Ginásio de Esporte; 
 

 Criar as Olimpíadas Escolares; 
 

 Realizar e aprimorar o campeonato Ipiraense de futebol e 
outras modalidades; 

 
 Realizar e aprimorar a Copa Rural; 

 
 Realizar e aprimorar os Campeonatos Máster; 
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 Realizar campeonatos femininos de futebol, vôlei e 
basquete (a depender da demanda); 

 
 Fortalecer a participação feminina no esporte; 

 
 Levar às comunidades rurais, eventos que proporcionem 

lazer como gincanas escolares e eventos esportivos em 
geral; 

 
 Prospectar a realização de eventos esportivos regionais e 

estaduais; 
 

 Realizar estudo de viabilidade para implantação de grama 
sintética no estádio municipal, garantindo qualidade do 
gramado e reduzindo custos de irrigação e manutenção do 
mesmo; 

 
 Construir novos campos de futebol na zona rural; 

 
 Dar apoio a iniciativas sociais ligadas ao esporte; 

 
 Apoiar os atletas do município em competições regionais 

e, de acordo com a viabilidade, também competições 
nacionais; 

 
 Apoiar as equipes de comunidades rurais com 

equipamentos esportivos e outras estruturas; 
 

 Realizar torneios esportivos de base, de modo a promover 
a revelação de novos talentos e inclusão social através do 
esporte; 
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CULTURA 

 
 

 Construção do Anfiteatro Municipal; 
 

 Resgatar, fortalecer e apoiar a Semana da Cultura 
promovida pela AEIPI; 

 
 Apoio aos eventos culturais com as seguintes vertentes: 

 
 Realização de show de talentos para novos cantores e 

músicos de Ipirá e Região (com premiações); 
 

 Música tradicional local a exemplo do “Samba de Roda”, 
valorizando os artistas da terra; 

 
 Música alternativa, como Rap, Hip Hop, Rock, Reagge, 

entre outras; 
 

 Teatro voltado para as temáticas atuais; 
 

 Exposição Fotográfica; 
 

 Palestras; 
 

 Oficinas. 
 

 Total apoio aos músicos locais na contratação em eventos 
tradicionais 

 
 Apoio a Bandas de Fanfarras; 

 
 Incentivar a produção audiovisual de músicos e atores do 

município, a partir da abertura de editais; 
 

 Manter e ampliar projetos de incentivo à leitura; 
 

 Criar bibliotecas comunitárias na zona rural; 
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 Aprimorar as ações de incentivo à arte, como o teatro, 

música, dança, cinema independente, literatura, artes 
plásticas, entre outras; 

 
 Buscar a realização de eventos culturais apoiados pelo 

Governo do Estado; 
 

 Apoiar eventos religiosos e culturais do município a 
exemplo da eventos já existentes da Igreja Católica, bem 
como eventos das igrejas evangélicas por exemplo (macha 
para Jesus) e (Dia do Evangélico); 

 
 Incentivar a produção cinematográfica independente; 

 
 Continuar investindo nas festividades locais como 

cavalgadas e festas tradicionais nos povoados, valorizando 
as comunidades e suas tradições; 

 
 Manter a tradição das festividades do Aniversário da 

Cidade; 
 

 Incentivar a produção musical do município, como 
fanfarras, pífanos, repente, entres outros; 

 
 Aprimorar a biblioteca municipal e ampliar o acervo de livro 

e demais materiais a partir da aquisição de novos 
exemplares; 

 
 Valorizar as quadrilhas juninas do município; 

 
 Realizar eventos de exposições musicais e teatrais no 

Centro Cultural; 
 

 Criar a Feira da Juventude, que propicie um ambiente para 
troca de experiência, arte, tecnologia, cultura e lazer; 
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TURISMO 
 
 

 Realização de Eventos de grande porte, São João, Expor 
Ipirá e Feira do Couro; 

 

 Criação do Parque Municipal da Caboronga, fomentar o 
turismo ecológico, esporte e outros; 

 

 Estruturação do Monte Alto, reforma da capela e a 
edificação da imagem de Nossa Senhora Santana, 
padroeira do Município e de Feira de Santana, podendo ser 
desenvolvido o turismo religioso, que ajudará a 
desenvolver o comercio local; 

 

 Construção do SHOPPING DO COURO, nas margens da 
BA 052, em parceria com a iniciativa privada que poderá 
organizar excursões comerciais, feiras de negócio e outros 
eventos, para atrair o turismo comercial; 

 

 

 

 

   


