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Apresentação 

 

Antes de tudo, rogamos pelas vítimas da pandemia da COVID-19 em todo país e mais 

especialmente em nosso município e também manifestamos nosso inteiro pesar a todos 

familiares que sofreram e ainda sofrem com essas perdas. Em razão disso e do contexto de 

pandemia, acreditamos que antes de qualquer interesse eleitoral estão as vidas todos 

munícipes e em especial daqueles que integram os grupos de risco e daqueles que trabalham 

diuturnamente na linha de frente no combate à Pandemia de Novo Coronavírus, dessa 

maneira afirmamos nosso compromisso de ter sempre em mente a importância das ações 

mais corretas e responsáveis no combate à COVID-19 que é o mais caro dever da 

administração pública no atual cenário. 

 

Inicialmente, acreditamos na necessidade de seguirmos tocando um Projeto Municipal de 

Desenvolvimento por considerarmos ser o Desenvolvimento uma peça chave do imaginário, 

sentimento, anseio e necessidade do povo de Ruy Barbosa que jamais perderá a esperança de 

garantir dias melhores às gerações futuras e aos seus vindouros anos de vida em nosso 

município. Cremos na importância do desenvolvimento porque para sua existência é 

imperativo mais apoio e investimentos à Educação, porque para sua existência é necessário 

cuidado e empenho para oferecer maior oferta de saúde de qualidade aos cidadãos, porque 

para sua existência é imprescindível honestidade, responsabilidade e sabedoria no gerir dos 

cofres públicos, porque para sua existência é fundamental a adequação e inovação em 

infraestrutura e, por fim e não menos importante, porque para sua existência é obrigatório 

lutar por lazer, inclusão social, redução da desigualdade social, inserção de minorias e 

preservação dos patrimônios históricos e naturais que sustentam a vida de todos os 

munícipes. Portanto, somente por meio do trabalho visando o desenvolvimento será possível 

contribuir para entregar no fim de mais quatro anos uma Ruy Barbosa mais humana, igual e 

civilizada.      

 

Dito isso, é preciso salientar que os resultados dos últimos quatro anos de gestão construíram 

uma realidade muito diferente da que se apresentava adversa no último pleito, apesar de que 

o cenário atual não é perfeito e ainda carece de muitas intervenções que irão além da 
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continuidade nos projetos e ações que trouxeram avanço ao munícipio.  

 

Pois o novo tempo que chegou foi fruto de muito empenho, trabalho árduo, coragem, 

sabedoria e responsabilidade. Não obstante o projeto audacioso que tínhamos há quatro anos, 

hoje se apresenta ainda mais ousado, inovador e vigoroso.  

 

Portanto, pedimos para que mais uma vez sejamos ouvidos e que o prazer da apreciação 

popular das nossas ideias, projetos e crenças nos seja dado em mais um pleito eleitoral. Pois 

garantimos que com espírito guerreiro e trabalho incansável, que são regras do nosso povo, 

continuaremos honrando a oportunidade de comandar a prefeitura desse amado município. 
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Mensagem 

 

Destarte sabemos que é imprescindível preparar a administração municipal para dar as 

respostas que todos esperam, garantindo o suporte administrativo e financeiro necessário 

para  a execução de todas as intervenções que darão corpo às ações que aqui propomos. 

 

Sem dúvidas, é preciso saber onde chegar e traçar os objetivos a serem alcançados. Este é o 

papel do prefeito, pois ele irá escolher o melhor caminho a ser seguido. No entanto, para que 

isso seja possível, é fundamental conhecer profundamente seu município, sua realidade  local   

e regional, o cenário político, atuando com competência para planejar estrategicamente suas 

ações. 

 

Porque somente assim o prefeito terá condições de conquistar o sucesso durante sua gestão, 

promover o desenvolvimento econômico e social, construir um novo cenário para a  melhoria 

dos indicadores municipais e, consequentemente, é claro, melhorar a  qualidade de vida da 

população que tanto espera do seu gestor e comandante das transformações almejadas. 

 

Como anteriormente citado vivemos um momento muito triste em todo o mundo desde o 

advento dessa pandemia do Novo Coronavírus, as vidas que de repente foram ceifadas 

estarão sempre em nossas lembranças. Além de que não é possível mensurar, a esta altura, 

precisamente os efeitos sociais, psicológicos e econômicos da pandemia, mas já podem ser 

sentidos o aumento da fome e dos índices pobreza extrema, a queda de arrecadação e o 

aumento do desemprego. Para sairmos bem desse triste cenário, é imperativo ter consciência 

do tamanho das dificuldades que serão enfrentadas e saber agir com experiência e 

responsabilidade para contorná-las e assim poder continuar no trilho do desenvolvimento no 

qual o atual modelo de gestão pública municipal colocou a nossa cidade. 

 

Para isso pretendemos continuar nesse caminho que gerou progresso e desenvolvimento com 

ações honestamente formuladas e projetadas para a realidade de Ruy Barbosa sem olvidar 

das transformações que têm passado o mundo e o Brasil. 
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Políticas de Gestão Pública 

 

Confiamos e acreditamos na continuação com o modelo de Governabilidade justa e humana 

consertando falhas e aprimorando os casos de sucesso. A seguir apresentamos, 

organizadamente, nossas propostas para o município de Ruy Barbosa. 

 

Pandemia e Pós-Pandemia 

 

A Pandemia da COVID-19, como já relatado anteriormente, trouxe muitas dificuldades para o 

município e com certeza acarretará em consequentes efeitos negativos ao trabalho da 

administração pública que deverá continuar até o fim da pandemia mantendo o mesmo árduo 

e responsável trabalho sanitário de prevenção ao Novo Coronavírus em busca da dispersão da 

contaminação. Dito isto, de modo a restabelecer o caminho do crescimento o mais rápido 

possível é necessário pensar nas ações públicas que serão desenvolvidas no próximo mandato 

ao que se refere ao cenário pós-Pandemia.   

 

PROPOSTAS: 

 

Saúde: 

 

 Garantir a prevenção da COVID-19 com os insumos e EPIs; 

 Seguir exercendo ações recorrentes de controle de temperatura nas entradas da 

cidade, comércio local e atividades esportivas; 

 Continuar oferecendo Centro de Cuidado Especiais aos pacientes com sintomas de 

Síndromes Gripais; 

 Progredir ofertando diariamente teste rápido sorológico aos possíveis infectados do 

Novo Coronavírus; 

 Prosseguir amparando os contaminados com acompanhamento regular de saúde; 

 Garantir que tão logo surja ocasião de aprovação e certificação da eficácia de vacina 

que imunize à COVID-19, buscar junto às esferas de governo estadual e federal 

parcerias para poder fornecer de forma gratuita à população em geral;   
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Educação: 

 

 Garantir que todos os conteúdos básicos que deixaram de ser ensinados e abordados 

em sala de aula em virtude da paralisação sejam prontamente apresentados com 

excelência e planejamento aos alunos ao voltarem as aulas, exceto aqueles que por 

meios distintos de ensino à distância tenham sido abordados com sucesso de 

aprendizado; 

 Continuar oferecendo às famílias com filhos matrículados na rede pública municipal 

cestas básicas de modo a repôr e auxiliar a dieta saudável dos alunos que em virtude 

da paralisação das aulas deixaram de fazer refeições nas escolas;  

 Promover o retorno às aulas apenas e tão somente quando as autoridades sanitárias, 

os pais de alunos e os representantes dos professores e prestadores de serviços 

educacionais estiverem de acordo essa decisão; 

 Assegurar que, em caso de volta às aulas, sejam tomadas todas as medidas sanitárias e 

de cuidado à saúde de alunos, professores e demais funcionários da rede pública de 

ensino; 

 

Geração de Emprego e Renda: 

 

 Garantir a fiscalização sanitária nas empresas, fábricas, comércios e estabelecimentos 

de setor de serviços em geral para assegurar condições dignas e seguras de trabalho 

de modo a evitar a contaminação do trabalhador; 

 Fazer obras de interesse público de modo a gerar mais empregos nas comunidades 

favorecidas por essas obras; 

 Fomentar a geração de emprego nos mais variados setores produtivos do município. 
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Gestão do Gasto Público 

 

O Patrimônio e os recursos públicos são o que de mais importante existe para uma Sociedade. 

Eles representam a poupança social, o resultado do esforço e do trabalho do dia a dia do 

Cidadão. Não é propriedade da Prefeitura nem do Prefeito. O patrimônio e os recursos 

públicos pertencem a cada um de nós, que contribuímos através dos impostos e tributos, na 

expectativa de que estes recursos retornem em benefício da comunidade. 

 

Ao Gestor Público é dada a incumbência de bem gerir o Patrimônio Público, agregando valor 

ao mesmo, e valorizando os recursos, aplicando-os com responsabilidade, de forma correta, 

em benefícios que a coletividade reclame. Cumpre, portanto, ao Prefeito, administrar estes 

recursos com o máximo de seriedade e transparência em obras e na prestação de serviços a 

coletividade, prestando sempre contas ao cidadão. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal fazendo o entendimento desta realidade  obriga  ao Gestor a 

elaboração de um Orçamento Plurianual de gastos e a elaboração de Orçamento Anual com a 

participação da Comunidade. 

 

Segundo a Lei, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, 

em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 

obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 

pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

 

Nos últimos quatro anos foram saneadas as finanças da Prefeitura de Ruy Barbosa e 

implantado o equilíbrio fiscal, pretendemos continuar garantindo a eficiência e eficácia na 

administração municipal. Para isto, entendemos ser fundamental avançar no aumento da 

capacidade de investimento da Prefeitura, com recursos próprios, e recursos captados de 

fontes estaduais e federais.  

 

Com fim a atender às demandas sociais mais urgentes da população ruybarbosense, 



 

 

8 

propomos a adoção das seguintes medidas: 

 

PROPOSTAS: 

 

 Avançar no combate à corrupção, atuando com transparência e ética, respeitando os 

valores democráticos e republicanos, garantindo a publicidade das ações de meu 

mandato, elaborando e divulgando, pelo menos uma vez por ano, o balanço com 

minhas principais proposições e gastos relacionados às atividades da gestão do 

Executivo municipal; 

 Continuar acompanhando a gestão de cada Secretaria Municipal, estabelecendo metas 

de economia e de desempenho para serem cumpridas pelos respectivos Secretários; 

 Seguir utilizando o sistema de contratação de mão-de-obra local e sistemas locais de 

produção dos insumos para obras urbanas. 

 

 

Gestão Tributária 

 

Normalmente, a Gestão Pública enxerga a questão tributária sempre de forma global, sob o 

aspecto macroeconômico. Cabe ao município a possibilidade de aplicação de um conjunto de 

tributações que podem ser aplicadas em seu território, equilibrando interesses dos setores 

produtivos, dos trabalhadores e das classes menos abastadas, de forma a angariar receitas 

importantes para o Município.  

 

Atendendo a uma antiga demanda dos constribuintes, a atual gestão criou uma lei que 

instituiu o Código Tributário do município, trata-se de um dispositivo de caráter progressivo 

que constribuiu para transformação da Gestão Tributária municipal. Dessa maneira, o 

problema da alta informalidade foi combatido, a omissão foi resolvida, os privilégios foram 

eximados e inexiste lentidão na tramitação dos processos. 

 

Também foi adotada a informatização da arrecadação dos  tributos  municipais  (IPTU, ITBI, 

ISS, ALVARÁS e ETC) de forma que promoveu a modernização do Sistema Tributário 

Municipal, o qual se tornou mais eficiente. 
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PROPOSTAS: 

 

 Atualizar o Cadastro Mobiliário e Imobiliário do Município; 

 Continuar aperfeiçoando o Código Tributário Municipal. 

 

Desenvolvimento Técnico de Servidores e Qualidade dos Serviços Prestados 

 

Sem dúvidas a prestação de um bom serviço aos cidadãos é uma de nossas prioridades, mas 

isso não é possível de ser ofertado sem o incentivo, apoio e preparo técnico dos servidores. 

Dessa maneira, não nos furtaremos a buscar oportunidades que venham a acrescentar na vida 

e carreira de nossos profissionais.  

 

PROPOSTAS: 

 

 Aperfeiçoar o Plano de Carreira de funcionalismo Público Municipal implantado, 

investindo permanentemente na capacitação e aperfeiçoamento do servidor público 

municipal, no conceito de gestão pela qualidade e produtividade, visando tornar o 

trabalho mais produtivo e melhorar a qualidade dos serviços; 

 Seguir investindo na modernização e informatização das áreas de atendimento ao 

público e de gestão de Secretarias Municipais, visando melhorar a qualidade da 

prestação de serviços conforme avanços e necessidades futuras; 

 Continuar fazendo Concursos públicos, quando necessário, em cossonância às 

possibilidades financeiras do município; 

 Prosseguir com o processo de modernização e ampliação do setor de RH da 

Administração Municipal. 
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Transparência e Controle Social da Gestão  

 

Acreditamos que uma gestão pública de sucesso necessita do acompanhamento e da 

participação popular em todos setores de interesse. Trata-se de uma parceria que somente 

funciona com esforço de ambos os lado, cidadão e gestão. No entanto, carece da iniciativa e 

persistência por parte da administração ao oferecer informações e meios de incentivo a 

proposições e feedbacks por parte da população de modo a contruir uma gestão pública mais 

inclusiva, popular e participativa. 

 

PROPOSTAS: 

 

 Implantar Painel Eletrônico, divulgando na Internet e em mural de locais públicos com 

linguagem simples, relatórios que mostrem a despesa com o pessoal, a despesa com 

material de consumo, a despesa com serviços terceirizados, a despesa com 

investimentos, a despesa  com serviços da dívida, com evolução da dívida, bem como       

os relatórios, especificando a arrecadação de cada tributo, os repasses dos governos 

federal e estadual e ainda extrato de todas as contas bancárias mensais e todas as 

despesas e receitas administrativas; 

 Continuar adotando os princípios da Lei de Acesso à Informação e da Parceria para 

Governo Aberto relativos ao orçamento e às decisões da administração pública, como 

forma de fortalecer a transparência e a prestação de contas à sociedade, além de 

publicar as informações da prefeitura em formato de dados abertos; 

 Fortalecer os Conselhos Municipais existentes e promover a criação daqueles em áreas 

de interesse que ainda não foram contempladas de forma a garantir pleno 

funcionamento.  
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Trabalho e Renda 

 

Vivemos num país com elevadas taxas de desemprego e com ampla parte dos empregados na 

informalidade, a falta de avanços nessa pauta na esfera federal reflete na situação complicada 

que se encontra o município. Porém, na contramão da situação nacional que vive em processo 

de desindustrialização, Ruy Barbosa tem a sorte de ser agraciada com uma Fábrica de 

Calçados que a cada ano passa a contar com mais trabalhadores e emprega boa parte da 

população ativa do município juntamente com a admistração pública.  

 

Face a isso, é necessário para possibilitar avanços na área de geração de emprego e renda em 

busca de ampliar mercados e tornar o setor comercial e produtivo mais variado.    

 

PROPOSTAS: 

 

 Continuar buscando a implantação, conjuntamente com o governo estadual e federal de 

mais  políticas de incentivos fiscais e de investimentos em infraestrutura, visando atrair 

investimentos que tornem e consolidem Ruy Barbosa como Pólo Agrícola e comercial da 

Região da Chapada Diamantina; 

 Criar e implantar o PROGRAMA NOSSO EMPREGO, que tem por objetivo capacitar e 

preparar trabalhadores desempregados para montar microempresas voltadas para 

produzir bens complementares às cadeias produtivas que dão suporte às indústrias 

instaladas nos municípios vizinhos; 

 Prosseguir na implantação de  mecanismos  que  permitam  ampliação  de   micro   e   

pequenas empresas, assim como redução de custos iniciais e de manutenção das 

mesmas; 

 Seguir divulgando nas diversas mídias sociais os potenciais artístico, cultural, turísticos 

e econômico do município, ao qual possa atrair investimentos na geração de empregos 

e renda. 
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Educação 

 

Há quatro anos entramos na prefeitura a fim de não mais adiar a revolução educacional  que 

nosso desenvolvimento exige. O primeiro passo, tínhamos noção de que passava pela 

educação básica infanti, nos anos inciais, pois um projeto que tem por objetivo primário fazer 

florescer nosso maior patrimônio: nossos filhos. 

 

Somente com um projeto sério de educação será possível promover a diminuição das 

desigualdades e a qualificação de mão de obra. Por isso acreditamos que a educação voltada 

para o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de selecionar e integrar a 

avalanche de informações do mundo contemporâneo é condição necessária para o progresso 

civilizatório e econômico, porque aumenta a produtividade do trabalho, a capacidade de 

adaptação às mudanças tecnológicas e sociais e o aproveitamento de novos talentos 

científicos. 

 

Sendo assim,  reforçamos que a educação é o fermento essencial do desenvolvimento e o 

nosso Município não se furtará jamais a fazer a sua parte, e proporcionar todos os segmentos 

da nossa população os meios necessários para essa modalidade de inclusão e promoção 

social.  

 

Portanto o Ensino Fundamental continuará recebendo atenção especial de nossa 

administração, mas não deixaremos de lutar para implantar novas unidades de ensino técnico 

profissionalizante, sobretudo aqueles voltados para a formação de  mão-de-obra  qualificada 

destinadas aos desdobramentos do novo tempo onde a indústria, a produção agrícola com uso 

de tecnologias e o turismo serão as molas mestras da propulsão do desenvolvimento 

pretendido e perseguido por todos nós. 

 

PROPOSTAS: 

 

 Incentivar a implantação de Cursos de Formação Continuada; 

 Criar Salas Multifuncionais nas Escolas Municipais; 

 Lutar pela implantação de campus de Universidades; 
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 Revisar o plano de carreira, buscando atualizações benéficas aos profissionais; 

 Criar um Centro Sócio-Educacional que abrigará a Biblioteca Municipal, Auditório e Salas 

Multifuncionais; 

 Viabilizar a implantação de Cursos técnicos profissionalizantes na rede municipal; 

 Continuar promovendo Seminários e Conferências de educação; 

 Seguir melhorando a qualidade de transporte escolar; 

 Prosseguir buscando apoio para implantar a educação integral no Município; 

 Modernizar ainda mais a infraestrutura física das unidades escolares do Município, 

equipando-as para a prática da educação física, esportes, recreação, leitura etc; 

 Criar programa de acompanhamento psicológico nas escolas do Município;  

 Ampliar construção de Creches; 

 Ampliar a oferta de vagas para na Educação Infantil, garantindo que o educar e cuidar 

sejam prioridades, preparando as crianças para a etapa seguinte;  

 Adquirir material didático/pedagógico para a Educação Infantil;  

 Construir creches para o atendimento de crianças de até 3 anos; 

 Ampliar os espaços escolares para atender as crianças da pré-escola (4 e 5 anos). 

 Garantir a universalização, e a melhoria da oferta do Ensino Fundamental – anos iniciais 

e finais, visando o desenvolvimento integral do educando; 

 Implantar o Projeto Esporte nas escolas; 

 Expandir processos de restruturação dos espaços escolares; 

 Adequar as escolas com equipamentos tecnológicos, visando a inovação das praticas 

pedagógicas; 

 Ofertar atendimento pedagógico no contra turno para os alunos com baixo 

desempenho; 

 Criar o Sistema de Avaliação Municipal para analisar a qualidade do ensino no 

município; 

 Implantar de uma  equipe  multidisciplinar na Secretaria de Educação para 

acompanhamento dos alunos da rede municipal de ensino; 

 Garantir a oferta da modalidade da Educação de Jovens e Adultos, a permanência e 

conclusão dos estudos; 

 Reestruturar da modalidade da Educação de Jovens e Adultos, articulando com práticas 

voltadas para o mundo de trabalho e empreendedorismo;   
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 Investir na formação continuada dos Profissionias de Educação, para o crescimento 

profissional, para melhoria das práticas no ambiente de trabalho; 

 Construir um Centro de Formação Continuada para os Profissionais da Educação; 

 Formar de forma continuada para Professores em todas as etapas (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental) e modalidades (Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Quilombola, Educação Especial, Educação do Campo); 

 Capacitar Agentes de portaria, Serviços gerais, Merendeiras, Motoristas, Auxiliares de 

Secretaria; 

 Aperfeiçoar o Programa Bolsa Universitária.  

 

Saúde  

 

O Desenvolvimento por nós almejado pode e deve ser relacionado com avanços na saúde do 

nosso município. 

 

PROPOSTAS: 

 

 Aperfeiçoar o processo de informatização o sistema de marcação de exames e cirurgias 

para urgências e emergências, diminuido o tempo de espera; 

 Continuar melhorando os atendimentos nos USFs e Centro de Saúde estabelecendo 

mecanismos pela Coordenação da Atenção Básica do Município, fazendo com que 

muitos problemas de saúde sejam resolvidos dentro do Programa de Saúde da Família, 

evitando assim, superlotação do hospital com demandas de PSF; 

 Garantir Adicional de Insalubridade aos profissionais de Saúde que fazem jus a esse 

direito, conforme a lei; 

 Reestruturar laboratório municipal; 

 Seguir aumentando o número de ambulâncias; 

 Intensificar o Programa Saúde nas Escolas; 

 Buscar a implantação  de atendimento médico diário no Distrito de Tapiraípe (semana e 

finais de semana); 

 Expandir o fomento Campanhas Educativa de Vigilância Sanitária; 

 Ampliar o Programa “Sorriso Branco”, que visa a beneficiar pessoas carentes que 
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necessitam de prótese dentária; 

 Apriorar o Convênio de Cooperação Técnica com a Santa Casa de Misericórdia de Ruy 

Barbosa; 

 Intensificar as campanhas a respeito da Medicina Preventiva:  

 Campanha Vacinação (Humana e Animal); 

 Campanha Prevenção Carie Zero; 

 Campanha Combate ao Câncer de Boca; 

 Campanha Aleitamento Materno (Agosto Dourado); 

 Campanha Prevenção Suicídio (Setembro Amarelo); 

 Campanha Combate ao Câncer de Mama (Outubro Rosa); 

 Campanha Combate ao Câncer de Próstata (Novembro Azul); 

 Campanha Fique Sabendo (realização de teste rápido sobre HIV, Sífilis e Hepatite B; 

 Manter os Programas de Prevenção à Leishmaniose, Arbovirose e Esquitossomose. 

 

Segurança Pública 

 

Uma das pautas mais acaloradas do discurso nacional também nos é cara, enquanto houver 

participação nossa na gestão municipal a Segurança Pública será tema de ações e discussões 

de modo a propiciar menos violência no cotidiano do cidadão. 

 

PROPOSTAS 

 

 Aperfeiçoar o Convênio com as Polícias Civil e Militar do Estado, visando implantar 

conjuntamente o plano de combate efetivo ao crime e violência urbana e rural; 

 Intensificar, através da presença constante e ostensiva, o policiamento nas escolas, 

bairros e ruas da cidade, com maior incidência de crimes e delitos; 

 Criar uma central da guarda municipal; 

 Fortalecer a atuação da Guarda Municipal; 

 Ampliar o Sistema de Monitoramento por Câmeras para as áreas urbanas; 

 Reforçar o Conselho Municipal de Segurança Pública. 
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Lazer e Esporte 

 

Incentivar à prática de esportes e oportunizar mais espaços e eventos para o lazer da 

população em espacial em bairros e comunidades menos assistidas é uma prioridade do nosso 

governo. 

 

PROPOSTAS: 

 

 Continuar ampliando o número de espaços públicos de esporte,  recreação e  lazer,  

priorizando as regiões mais carentes e as populações em situação de risco social; 

 Prosseguir melhorando os equipamentos públicos existentes de esporte, recreação e 

lazer, efetuando reposições de telas, pisos, marcação, vestiários, sanitários, 

bebedouros, bancos de apoio, arquibancadas (quando houver), arborização e limpeza; 

 Implantar Quadras Poliesportivas nos bairros, povoados, distritos e em localidades da 

zona rural que não possuem esses equipamentos; 

 Ampliar o “PROJETO BOM DE ESPORTE, NOTA DEZ NA ESCOLA”, visando a incentivar 

crianças e adolescentes a conciliar as práticas de diversas modalidades de esportes, 

com o rendimento escolar; 

 Aprimorar o “PROGRAMA TERCEIRA IDADE COM ENERGIA”, visando proporcionar aos 

segmentos da terceira idade as condições ideais para prática  saudável  de  caminhadas 

e esportes leves, em áreas abertas, pistas de Cooper e áreas esportivas; 

 Desenvolver o Programa Bolsa Atleta, visando a apoiar a preparação de jovens atletas 

com potencial; 

 Seguir equipando espaços públicos com aparelhos de Academia ao ar livre; 

 Continuar incentivando a pratica de esportes equestres; 

 Buscar criar um calendário municipal campeonatos, maratonas, jogos intercolegiais, 

gincanas etc., envolvendo varias modalidades de esportes bem como, incentivar a 

participação de todas as faixas etárias; 

 Incentivar a prática de diversas modalidades esportivas nas escolas municipais; 

 Criar um Centro Educacional Esportivo. 
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Cultura e suas Manifestações 

 

A cultura de um povo deve ser o centro da afirmação da identidade do município, que hoje, 

assim como a nossa cultura nacional, está gravemente ameaçada, não só pelo neocolonialismo 

e por hábitos de consumo, mas também por uma estética internacional consumista e 

ostentadora. Nesse sentido ela é fundamental para a afirmação de um Projeto Municipal de 

Desenvolvimento.  

 

Precisamos incentivar a política cultural incansavelmente, fazendo com que o estímulo à 

cultura tenha a ênfase necessária para que Ruy Barbosa se reconheça como uma cidade rica 

em cultura valorizando a diversidade dentro dos limites do próprio município, nas suas 

expressões tradicionais e na valorização de seu patrimônio histórico. Não se trata, é claro, de 

deixar de promover as novas estéticas, o experimentalismo de vanguarda, mas somente de 

generalizar a compreensão de nosso lugar na cultura universal. É preciso educar as novas 

gerações em nosso legado cultural, privilegiando o financiamento de sua apresentação através 

de meios e estéticas próprios.  

 

Para isso, é imprescindível agir em duas frentes. A primeira é a democratização do acesso, 

fruição e consumo de bens e serviços culturais, implementando políticas que ampliem e 

popularizem o acesso à cultura e ao lazer, criando espaços de fomento, formação de plateia, 

desenvolvimento e interação, e valorizando os espaços já existentes, principalmente nas 

periferias. A segunda é a democratização da produção, com estímulos a novos agentes e 

cooperativas culturais que surjam da facilidade e do barateamento que as novas mídias 

trouxeram à espontaneidade de manifestações culturais até então inéditas.  

 

PROPOSTAS 

 

 Ampliar o “PROJETO ARTISTAS DOS BAIRROS”, que visa a levar aos bairros mais 

carentes, eventos de arte, shows de música regional, exposições itinerantes de artistas 

plásticos regionais, espetáculos de teatro, de dança, exposições de fotografia, mostras 

de vídeos produzidos sobre a cidade, sobre o município e sobre a região. Para facilitar o 

acesso da comunidade à produção artística local, regional e nacional; 



 

 

18 

 Implantar o Programa “Músicas nas Escolas Municipais”; 

 Implantar um Calendário Cultural Anual; 

 Garantir apoio aos profissionais que participe de  eventos  nacionais  e  estaduais que 

fomentem a cultura, educação; 

 Continuar o resgate e fortalecimento das quadrilhas juninas existentes; 

 Continuar resgatando as tradicionais festas do município; 

 Fomentar encontros e festivais culturais; 

 Criar o Centro Cultural e Museu Ferroviário do Quilombo de Flores; 

 Incentivar a criação da Associação dos seguimentos comerciais e de serviço para 

melhorar  a qualidade de oferta dos serviços prestados; 

 Implantar um Centro Cultural junto ao Centro Social Educacional que será criado; 

 Criar e fazer funcionar cursos gratuitos de Teatro para a Juventude; 

 Continuar apoiando as Festas Religiosas e a festividade Gospel; 

 Implantar o programa de agente municipal de leitura (AML); 

 Reforçar o apoio às Festas de Vaqueiros e Argolinhas; 

 Reforçar o apoio à prática da Capoeira. 

 

Políticas Especiais para Mulheres e Equidade de Gênero  

 

Urge a imprescindibilidade de fortalecer as políticas públicas voltadas aos direitos das 

mulheres a fim de tornar-mos uma cidade cada vez mais inclusiva, igual e melhor 

representada. 

   

PROPOSTAS: 

 

 Fortalecer a presença das mulheres nas diversas etapas dos processos de democracia 

participativa, buscando o empoderamento; 

 Reforçar os mecanismos institucionais de políticas para as mulheres, transversalizando 

a temática para que nas regiões avance a inserção das mulheres nas políticas de 

desenvolvimento sustentável com programas de segurança alimentar, de acesso à terra 

(que assegurem a titularidade) com o enfrentamento das desigualdades raciais, 

geracionais e de deficiência; 
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 Criar o programa “Mulher Empreendedora”. Projeto que objetiva apoiar e orientar 

mulheres a implantarem seus próprios negócios, visando a geração de renda. 

 Implantar a Casa de Apoio à Mulher; 

 Ampliar trabalho com alunas sobre prevenção de gravidez na adolescência; 

 Criar trabalho com as professoras sobre prevenção do câncer de mama; 

 Oferecer cursos divididos em módulos de Introdução à Informática, Sistemas 

Operacionais, pacote Office e Internet, promovendo o contato direto com as principais 

ferramentas digitais; 

 Implementar ações de rastreamento do risco cardiovascular através da elaboração de 

protocolo de rastreamento de doença cardiovascular na população feminina, 

incorporando este rastreamento na rotina da revisão ginecológica anual. 

 Qualificar o estudo e prevenção da mortalidade materna através da análise dos fatores 

que contribuíram para o óbito materno com sugestão de estratégias de intervenção no 

hospital e rede básica de saúde. 

 Executar ações para combater a feminilização da Aids 

 Apoiar as ações e projetos estatuários para a Associação de Mulheres e Meninas, 

inclusive com cursos profissionalizantes, informática, cinema, dança/teatro, palestras 

educativas, esporte e lazer; 

 Realizar mais ações solidárias em parceria com a Secretaria da Sáude no que tange a 

saúde da mulher; 

 Incentivar aos produtores do município que exponham nos rótulos dos seus produtos, 

campanha para erradicação da violência contra a mulher; 

 Aprimorar o Programa SCFV, já existente; 

 Promover ampla divulgação da LEI MARIA DA PENHA; 

 Promover ampla divulgação da LEI MOANE; 

 Implantar o Conselho Municipal do Direito da Mulher; 

 Qualificar e promover o atendimento às vítimas de violência sexual no Município de Ruy 

Barbosa, através da capacitação dos profissionais de saúde para identificação e 

orientação dos casos de violência sexual. 

 Promover debates sobre temas relacionados com o dia-a-dia das mulheres das 

comunidades 

 Criar um evento anual com premiação pelo reconhecimento das mulheres que 
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desenvolvem diferentes atividades em sua caminhada refletindo sobre os avanços dos 

Direitos Humanos, contemplando essas mulheres com troféu. 

 Promover reflexões a respeito da condição feminina em cargos de liderança 

 Priorizar famílias com mães solteiras ou mulheres chefes de família em futuros 

programas habitacionais;  

 Contemplar percentual expressivo de mulheres na contratação de artistas para 

espetáculos musicais e de todas as áreas de arte 

 Contemplar percentual expressivo de mulheres como oficineiras para ministrar oficinas 

na descentralização, em trabalhos de intercâmbio com artistas locais. 

 Participar e apoiar a realização de eventos artísticos das secretarias, contemplando a 

transversalidade de gênero e a luta das mulheres na garantia de seus direitos. 

 

Desenvolvimento Social 

 

O Desenvolvimento, como já abordado anteriormente, tem a capacidade de encurtar o vácuo 

de desigualdade e promover mais inclusão. Dessa maneira, é imperativo um departamento de 

Ação Social fortalecido e preparado para atender às demandas populares. 

 

PROPOSTAS: 

 

 Ampliar a oferta de cursos de arte e pintura para jovens, adultos e idosos; 

 Expandir a oferta de Oficinas de músicas para os jovens com professores para vários 

instrumentos; 

 Estabelecer parcerias entre as Secretarias Municipais para promover seminários e 

oficinas no município, para ampla divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

também do Estatuto do Idoso. 

 Continuar apoiando a Casa do Idoso e demais instituições sociais e filantrópicas. 

 Fortalecer e ampliar o atendimento dos programas contra todas as formas de violência 

familiar, abuso, maus tratos, exploração sexual.  

 Manter os projetos contra violência e abuso da diversidade sexual e de gênero. 

 Seguir fomentando atividades socioeducativas em espaços abertos para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social.  
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Planejamento e Infraestrutura Municipal e Urbano 

 

Adequar espaços e promover obras de interesse público, além de promover igualdade também 

auxilia na geração de emprego e na atração de investimentos. Portanto, é indispensável aliar a 

essas ações o poder do planejamento inteligente e sustentável. 

 

PROPOSTAS: 

 

 Continuar a integrar as atividades de planejamento urbano, implementação das ações 

pelos setores finalísticos da administração municipal, (infraestrutura, obras, meio 

ambiente, serviços públicos: limpeza urbana, tráfego, iluminação pública etc); 

 Implantar o Código de Postura do Município com a participação de todo segmento da 

sociedade; 

 Revisar o Plano Diretor atual; 

 Elaborar legislações complementares estabelecidas pelo novo Plano Diretor, entre elas 

uma nova Lei de Parcelamento do Solo e de reorganização administrativa dos distritos 

de Ruy Barbosa; 

 Prepara Planos Setoriais definidos no Plano Diretor, como instrumentos de captação de 

recursos, contemplando as áreas de cultura, turismo, habitação, desenvolvimento 

industrial, macro e micro drenagem urbana, limpeza urbana e recuperação ambiental; 

 Continuar realizando obras de cobertura e tratamento de esgotos a céu aberto.  

 Exigir infraestrutura básica dos responsáveis por loteamentos privados; 

 Continuar fomentando a criação de cooperativas dos catadores e recicladores de lixo; 

 Otimizar o serviço de coleta de lixo e implantar o aterro sanitário da cidade; 

 Continuar incentivando a coleta seletiva do lixo; 

 Seguir com obras de pavimentação dos bairros periféricos e demais ruas da cidade; 

 Prosseguir com serviços de Construção e Recuperação de Pontes; 

 Construir de um novo Cemitério municipal; 

 Continuar construindo Praças e Parques nos bairros da cidade; 

 Seguir promovendo a sinalização da cidade com vista a proteger o cidadão e facilitar o 

sistema de fluidez do tráfego urbano; 

 Incentivar a implantação do serviço de transporte coletivo da cidade; 
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 Promover ampla avaliação dos modelos de sistemas de esgotamento sanitário 

existentes, visando melhorar as condições  de  saneamento  básico  da  cidade  e 

avaliar os modelos do meio rural; 

 Buscar junto aos governos federal e estadual estação para o tratamento de esgoto; 

 Promover ampla avaliação da iluminação pública, implantando iluminação LED em toda 

cidade; 

 Promover a construção de um Terminal Rodoviário para a Cidade; 

 Construir pontos de ônibus na área urbana e rural. 

 

Humanização da Cidade 

 

Surge a necessidade da implantação de um Plano Estratégico de Humanização da Cidade, no 

qual se incluem os eixos temáticos mais essenciais às transformações necessárias, tais como: 

 Conforto Ambiental, Infraestrutura e Serviços 

 Mobilidade e Acessibilidade Urbanas  

 Imagem Urbana Dinamização Sócio-cultural de espaços urbanos com sistemas 

integrados de lazer, esporte e cultura. 

 

PROPOSTAS: 

 

 Continuar com açõe de Humanização da Cidade; 

 Seguir readequando as Praças e Jardins do município, de acordo com Plano de 

Humanização; 

 Prosseguir elaborando um projeto e ações para modernizar os acessos ao Município; 

 Seguir com o planejamento Limpeza permanente dos canais de drenagem da cidade e 

avaliar as condições dos modelos existentes nos distritos; 

 Criar Programa de Arborização Qualitativa nas áreas centrais da cidade e em todos os 

seus bairros; 

 Continuar parceria com o comércio e a CDL e outros setores da sociedade parceria para 

incentivar e ativar as datas importantes, a exemplo de Dia das Mães, Dia das Crianças, 

Dia dos Pais. 
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Agricultura e Pecuária 

 

Ruy Barbosa tem capacidade de se estabelecer como um Pólo Agropecuário da Chapada e nós 

continuaremos a trabalhar incansavelmente em busca desse sonho que significa 

Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda. 

 

PROPOSTAS: 

 

 Continuar Apoiando o agricultor familiar com assistência técnica sistemática 

permanente na produção de diversas culturas; 

 Capacitar os agricultores familiares em saúde e segurança do trabalho; 

 Seguir fornecendo Apoio ao Programa PNAE e PAA no atendimento em 100% da cota 

mínima de participação do município, com aquisição de produtos adquiridos da 

agricultura familiar; 

 Prosseguir Ampliando o apoio ao PRONAF, fortalecendo as instituições financeiras do 

credito rural para universalizar acesso ao crédito dos agricultores familiares; 

 Continuar Promovendo atenção especial às políticas públicas dos governos  Federal  e 

Estadual para que o produtor familiar tenha acesso aos programas como; Garantia 

safra, Seguro safra, distribuição de sementes; 

 Seguir Realizando de eventos exclusivos aos produtores pronafiano; 

 Prosseguir Incentivando ao reordenamento Fundiário em parceria com a CDA na 

Titularização dos Imóveis Rurais; 

 Continuar fornecendo Apoio ao programa de crédito fundiário no Município, firmando 

parceria com o MDA, CDA, FETAG e SINTRAFBE; 

 Realização de eventos educativos sobre políticas públicas da agropecuária; 

 Ampliar o espaço demarcado na feira para comercialização dos produtos da agricultura 

familiar; 

 Seguir incentivando a inserção de novas cultura agropecuárias visando o incremento da 

renda do homem e da mulher do campo; 

 Prosseguir a Promover cursos de associativismo para todas as associações legalmente 

constituídas; 

 Continuar apoiando o Fortalecimento das Associações no sentido da Organização social, 

ambiental e econômica; 
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 Seguir a Criar incentivos á formação de uma cooperativa Mista de Agricultura e 

Comercio; 

 Fomentar a Central das Associações. União das Associações Municipais; 

 Prosseguir com as ações de Melhoria das estradas Municipais e vicinais viabilizando o 

escoamento da produção; 

 Continuar com programa de apoio ao agricultor  Familiar de renda mínima, através  de 

um projeto para aquisição de máquinas e equipamentos via órgão governamental como 

CAR, SEAGRI e MDA, no sentido de amparar este produtor, beneficiando-o em todo 

segmento da cadeia produtiva, como: preparo de solo, beneficiamento do produto, 

transporte da produção e etc. 

 

Comemorações do Ano Centenário 

 

PROPOSTAS: 

 

Ao decorrer do futuro mandato devem ser tomadas medidas de maior atenção ao lazer e a 

cultura, tendo em vista que 2022 será o ano de comemoração do aniversário de 100 anos da 

Emancipação Política do município. E nós acreditamos que essa data tão simbólica e relevante 

merece ser marcada por um ano inteiro de ações comemorativas. Portanto serão tomadas as 

seguintes atitudes: 

 

 Criação de uma Comissão das Festividades do Centenário de Ruy Barbosa o qual será 

formado por pessoas representantes de diversos setores da sociedade de modo a 

planejar, definir e organizar os eventos e ações do Ano Centenário; 

 Assegurar que todos os setores, religiôes e representações culturais do município sejam 

visados e alcançados igualmente pelas ações comemorativas. 
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Desenvolvimento Sustentável, Turismo e Serra do Orobó 

 

A Serra do Orobó é, depois do nosso povo, o maior patrimônio da cidade de Ruy Barbosa, sua 

importâcia transcende a esfera ambiental e tatua na alma a identidade do ruybarbosence. 

Portanto, é importantíssimo pensar em ações voltadas para sua preservação e aproveitamento 

de seu potencial turístico. 

 

Além da Serra do Orobó, é também necessário pensar e desenvolver ações ligadas ao 

desenvolvimento sustentável do município em geral. 

 

PROPOSTAS: 

 

 Aperfeiçoar o funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

 Produzir um documento de Diagnóstico do Município contendo, pelo menos, o número 

mínimo de indicadores sugerido pelo Programa Cidades Sustentáveis (PCS), de acordo 

com a categoria populacional de minha cidade. Este estudo servirá de referência para a 

consolidação de um Plano de Metas para os quatro anos da gestão. O documento 

deverá contemplar os 12 eixos temáticos do PCS e os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (ODS/ONU); 

 Produzir o Mapa da Desigualdade da cidade, com a elaboração do diagnóstico preciso 

das sub-regiões administrativas da cidade, a partir dos indicadores utilizados no 

diagnóstico do município, para a implementação de políticas públicas e investimentos 

que reduzam as desigualdades durante a gestão. Detalhes sobre o processo de 

construção do Mapa da Desigualdade encontram-se em documento anexo a esta carta; 

 Criar a Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 

o Programa de Metas, preferencialmente vinculada à Secretaria Municipal de 

Planejamento. Esta instância será de natureza consultiva e paritária, com a participação 

de representantes do poder público, da sociedade civil e com equidade de gênero, que 

tenha entre suas atribuições a interlocução, o estabelecimento de diretrizes e 

disseminação de informações sobre as políticas públicas, o acompanhamento e 

monitoramento dos objetivos, ações e metas do programa, alinhados aos ODS; 

 Utilizar as ferramentas e conteúdos disponibilizados pela Plataforma do Programa 

Cidades Sustentáveis e pelo Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis 

(https://oics.cgee.org.br/), como forma de aprimorar a gestão durante o meu mandato; 
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 Aderir ao Pacto de Prefeitos pelo Clima e a Energia (http://pactodealcaldes-la.eu/pt-

br/), comprometendo-se também a cumprir todas as responsabilidades a ele inerentes: 

(i) reduzir (ou limitar onde seja relevante) as emissões de gases de efeito estufa, (ii) 

preparar para os impactos das mudanças climáticas, (iii) aumentar o acesso à energia 

sustentável, e (iv) controlar o progresso em direção a esses objetivos; 

 Continuar a Incentivar cursos de capacitação sobre gestão Ambiental das propriedades 

rurais; 

 Seguir com ações de preservação das nascentes, manutenção dos rios no Município e 

seus mananciais; 

 Prosseguir apoiando a Brigada Voluntária de Combate a incêndios florestais;  

 Continuar incentivando e fomentando a prática de esportes ecológicos, aproveitando as 

riquezas naturais da serra do Orobó; 

 Criar Mapa turístico com as principais riquezas naturais do município; 

 Seguir buscando meios externos especializados em turismo para divulgação dos 

potencias turísticos de nossa cidade com destaque à Serra do Orobó; 

 Fomentar a prática de esportes radicais como atrativo turístico; 

 Viabilizar cursos e apoiar projetos que ofereçam treinamento especializado em 

Hotelaria, Gastronomia e Guias de Turismo; 

 Divulgar o potencial turístico do município para prática do Birdwatching a fim de atrair 

amantes dessa ciência cidadã de todo o mundo. 

 

Políticas para Juventude  

 

A pauta da inclusão dos jovens nas ações de políticas públicas também nos é muito cara, por 

isso não nos furtaremos em apresentar novas ideias. 

 

PROPOSTAS: 

 

 Fortalecer a parceria com Conselho Tutelar de modo a garantir seu mais pleno 

funcionamento; 

 Elaborar um atualizado Plano Municipal de Juventude com apoio de toda sociedade 

civil; 

 Ampliar o Programa Jovem Aprendiz; 

 Garantir ampla participação dos jovens de todo município nas decisões do executivo. 
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Mensagem 

 

Com esse conjunto de ações e projetos vigorosos, audaciosos e perfeitamente possíveis de 

serem realizados, esperamos contar com o entendimento e a efetiva participação de todo o 

povo ruybarbosense para que o desenvolvimento desejado e pretendido continue sendo 

construído  por todos nós, de mãos dadas, a partir de janeiro de 2021, quando seguiremos na 

batalha pela construção de um novo tempo para o nosso município de esperança, com 

trabalho e alegrias compartilhados! 

 

 

 

Ruy Barbosa, Bahia, 19 de Setembro de 2020. 

Luiz Claudio Miranda Pires  

Itamar José de Oliveira 


