MEU AMIGO E MINHA AMIGA DE IPIRÁ
Estamos fazendo o melhor por nossa terra

Na apresentação do nosso plano de governo para o
mandato de 2017 a 2020, falamos da complexidade que vem formatando a
administração pública, e que estávamos conscientes das dificuldades e dos
desafios a serem vencidos.
Para nossa surpresa, recebemos o município em total abandono, seja no aspecto
contábil, fiscal, estrutural. Imaginávamos que pelo que a oposição publicava,
seria mais fácil caminhar. Engano. A situação do município era tão precária, que
tivemos que triplicar a força, o trabalho, o esforço e, acima de tudo, a fé em
Deus, para vencermos.
Vencemos bem a primeira etapa da caminhada. Organizamos a funcionabilidade
do município, pagando débitos do passado, requalificamos todos os setores,
como se verá adiante, e conseguimos crescer, construindo, sem deixar de cumprir
os compromissos em dia.
Desafio vencido, temos que continuar a crescer e construir. Que a desorganização
completa da máquina pública, que assolou o município de Ipirá no passado, não
volte a ocorrer.
Estamos prontos para continuar construindo de forma sustentável.

Um forte abraço,
Marcelo Brandão

FINANÇAS
Gestão responsável que gera crescimento sustentável

Tendo encontrado o município em total
desconformidade financeira e fiscal, onde se detectou o descumprimento de
regras e renúncia absurda de receita, partimos para a luta.
Desde o primeiro mês de gestão tratamos de
privilegiar a folha de funcionários e iniciar o árduo ajuste de contas. Melhoramos
consideravelmente a informatização, os sistemas profissionais de gestão, a
reestruturação da gestão fiscal, e assim atingimos a almejada sustentabilidade,
aumentando a arrecadação, pagando as contas em dia, principalmente a folha de
funcionários, como foi desde o início do governo, décimo terceiro salário
inclusive, norteando toda administração, sem que nenhum serviço deixasse de
funcionar a contento.
Hoje, temos plena condição de seguir cumprindo
as regras do tão sonhado crescimento sustentável. Manteremos doravante as
contas em dia, o fluxo crescente de arrecadação, o que nos levou a investir com
recursos próprios como nenhum outro governo, a busca constante de recursos
oriundos de outras esferas de poder, e o controle entre receita e despesa, ações
essas que trazem o crescimento ao município.

SAÚDE
O aparelhamento, a estrutura e a eficiência alcançados, apontam para o futuro
de conquistas

A saúde que Ipirá conheceu até o ano de 2017,
ficou pra trás. Depois do susto de ter encontrado a saúde pública em frangalhos e
sem qualquer estrutura, com muito esforço da nossa equipe, a transformamos na
melhor saúde da região e em uma das melhores da Bahia. Revitalizamos toda
estrutura física da rede de atendimento, e adquirimos móveis, alto-clave, mesas
cirúrgicas, carro de anestesia, foco de iluminação cirúrgica, lavanderia completa,
cozinha completa, aparelho ultrassom, três aparelhos de raio x, climatização de
leitos, e, por fim, uma ala no Hospital específica para o combate ao covid-19,
com respiradores, médicos especialmente contratados para esse fim, e toda
aparelhagem necessária, para vencer esse mal.
Agora, é crescer a cada dia de forma sustentável.
Já criamos a ala pediátrica no novo Centro Médico,
que foi completamente requalificado. Vamos aperfeiçoá-la ainda mais, para o seu
filho de 0 a 12 anos ter mais comodidade no atendimento.
O serviço de ambulâncias, que recebemos com
apenas 04 (quatro) veículos sucateados e agora conta com 12 (doze) veículos
novos e climatizados, vai melhorar ainda mais, pois planejamos com o nosso
financeiro a troca anual do veículo que for ficando sem condição de uso.
Um veículo ambulância van, já está atendendo a
população mas, ampliaremos esse serviço com mais uma ambulância desse porte,
já no próximo ano.
O serviço odontológico que praticamente não existia
no passado e hoje conta com o melhor CEO – Centro de Especialidades
Odontológicas da região vai crescer ainda mais, com a ampliação do número de
profissionais.
A saúde de Ipirá melhorou muito, como nunca se
viu. Agora não vamos voltar ao passado triste e vamos continuar crescendo.

EDUCAÇÃO
Crescimento, com olhar para o futuro

O profissional da educação foi valorizado agora,
como nunca antes na história de Ipirá. Além da estruturação das escolas,
investimento em enquadramentos, mudanças de níveis, e outros direitos, mostrou
que temos compromisso, e que, em breve, atingiremos a totalidade da concessão
de benefícios, valorizando sempre esse profissional tão importante.
Investimos na nova Biblioteca Eugênio Gomes,
que você viu e ficou linda, adquirimos móveis novos, por duas vezes, para
aparelhar as escolas, e continuaremos a buscar mais requalificação a cada dia.
Pretendemos continuar investindo na educação
superior, através do polo UAB de Ipirá, que encontramos com um curso em
funcionamento e hoje são 24 (vinte e quatro) cursos. Dos cerca de 30 (trinta)
alunos iniciais, hoje são mais de 500 (quinhentos) em formação. Tudo com o
investimento do município, que agora pode crescer a cada ano.
Continuaremos aperfeiçoando o transporte escolar
e a merenda escolar, para melhor atender aos nossos alunos.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Continuar melhorando a vida das pessoas

Ao longo de quase quatro anos, a assistência social
no município de Ipirá deu um grande salto de qualidade e atendimento ao público
mais carente.
O município, mesmo enfrentando dificuldades
financeiras geradas pelos débitos acumulados das administrações passadas,
avançou. A assistência aos idosos foi intensificada, com a realização de eventos,
viagens de lazer, assistência médica, o que gerou mais qualidade de vida.
O combate à fome da população mais carente,
também foi intensificado através da distribuição de cestas básicas.
Agora, os projetos sociais viabilizados com
recursos federais e municipais serão ainda mais fomentados. Com o município
saneado, será possível ampliar o atendimento às populações mais carentes,
fazendo o acolhimento social.
O município que já investe muito com o recurso
próprio, o que não acontecia no passado, vai agora aumentar esse tipo de
investimento, uma vez que hoje à estabilidade nas finanças o que propicia a
ampliação no atendimento.
No novo governo, haverá distribuição de cestas
básicas em maior quantidade, seguindo-se o cadastramento que já existe, além do
aumento considerável na oferta de reformas básicas em moradias, com foco na
questão sanitária.

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Estrutura que facilita a vida

Com esforço, em função do estado temerário das
finanças do município que foi encontrado pela nossa gestão, conseguimos dar
uma estrutura diferenciada na sede e interior do município.
Mais ruas e avenidas pavimentadas, asfaltamento
do centro da cidade e em algumas localidades rurais, limpezas de açudes, para
armazenamento de água, construção de açudes, prospecção de cascalho como
nunca se viu.
Limpeza pública, recuperação de esgoto, coleta
regular de entulho, recuperação e manutenção da iluminação pública, construção
e urbanização de praças públicas.
Tudo isso foi feito com dedicação

no

nosso

primeiro governo.
Agora,
com
um
município
saneado
financeiramente, depois de termos quitado muitos débitos do passado,
continuaremos nesse foco.
Com recursos próprios, no novo governo, serão
pavimentadas mais 50 (cinquenta) ruas na sede do município. É compromisso de
quem já fez e sabe por onde continuar fazendo. Continuaremos também o projeto
de substituir gradativamente a iluminação da cidade, para que em 04 (quatro)
anos ela seja toda em LED.
Daremos continuidade ao projeto já vitorioso de
construção de esgotos. As estradas, apesar das abençoadas chuvas, continuarão a
ter a nossa atenção, com encascalhamento e patrolamento.
Mais açudes serão construídos. E esse é um
compromisso de quem já fez.
A urbanização, limpeza, pavimentação, iluminação
e outros serviços nos povoados e distritos vão ser ainda mais intensificados, com
foco nas localidades que apresentem maior necessidade, levando-se em conta que
muito foi feito, mesmo com o estado de calamidade em que foi encontrado o
município.

ESPORTE, CULTURA E LAZER
Avançaremos ainda mais

O esporte, a cultura e o lazer foram alvo de
inúmeros avanços em nosso primeiro governo.
No esporte, prestigiamos o HUMAI TAI, o
motociclismo, o ciclismo e muito especialmente o futebol, que teve
investimentos grandes no campeonato municipal, valorização no intermunicipal,
e retorno, com muito brilho, da nossa copa rural que fez o congraçamento de 20
(vinte) equipes.
Na cultura o ponto alto foi a criação da casa de
cultura “Herculano da Viola”, que passa constantemente à comunidade,
notadamente os estudantes, a nossa história. As festas foram de grande porte,
como micareta, festejos juninos, eventos no interior do município, tudo isso que é
a cultura do povo, principalmente, a juventude de Ipirá.
O homem do campo foi lembrado no aspecto
cultural, com a requalificação do nosso Parque de Exposições de Ipirá. As duas
edições da Expo-Ipirá resgataram a cultura do homem do interior na agricultura e
pecuária, levando o nosso nome mais longe.
Tivemos participação em vaquejadas, festas de
vaqueiros e outros eventos culturais.
Além de tudo que está aqui escrito, o lazer foi
intensificado como a construção de praças, como a praça São José, praça do
Novo Horizonte e praça da Nova Barão.
Tudo isso feito em menos de quatro anos e tendo o
município tantos problemas do passado. Imaginem o que faremos em um novo
governo.
Mais praças, mais incentivo ao esporte, pistas de
atletismo na Avenida do Estádio e na Avenida Brasil, festas e eventos culturais.
Muito, muito mais.

