
Prefeito Rildo Andrade apresenta balanço positivo da gestão de Ibirapuã 

O Prefeito de Ibirapuã Rildo Andrade reuniu a imprensa regional na manhã 

desta terça-feira, primeiro de julho no auditório do Sincomércio em Teixeira de 

Freitas para divulgar um balanço das conquistas durante os 18 meses de 

gestão. 

Acompanhado de todos os secretários da gestão e dos vereadores, Ninho 

Mendes, Arquimedes, Togo e Cislene Neres Rildo apresentou um relatório 

extenso de obras, aquisição de uma nova frota de veículos e máquinas 

agrícolas, pavimentação, construção de casas, quadras, recuperação de 

praças e a tão sonhada reconstrução da BA 693, entre outros. “ O trabalho 

desta gestão tem sido muito compenetrado, nós plantamos e agora estamos 

colhendo, só nos próximos dias Ibirapuã receberá 12 obras,” disse o prefeito 

Rildo. 

O relatório apontou melhorias significativas em todas as áreas. Na saúde, por 

exemplo, o resultado já apareceu. “ Ibirapuã teve um posto de saúde eleito 

entre os 9 melhores da Bahia, graças a um trabalho bem feito dos profissionais 

e a atenção da gestão, com médico em tempo integral, capacitação para 

funcionários, oferta triplicada de medicamentos para pacientes crônicos, 

redução a zero de casos de dengue, etc,” informou Rildo. 

Na educação a evolução também já é perceptível, prova disso é a construção 

nos próximos dias de duas quadras poliesportivas cobertas em escolas na Vila 

Juazeiro e na sede, redução pela metade do índice de reprovação, capacitação 

dos educadores, reforma de todas as escolas, aquisição de móveis e 

equipamentos para todos as escolas e muito mais. 

Na ação social já estão 40 casas em fase de construção pelo Programa Minha 

Casa, Minha Vida e outras 80 unidades já aprovadas, em fase de 

cadastramento, implantação do Centro Especializado de Assistência Social 

(CREAS) que é uma unidade estatal responsável pela oferta de orientação e 

apoio especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos 

violados. 

Confira o relatório com as principais ações da gestão: 

 PREFEITURA DE IBIRAPUÃ GOVERNANDO PARA TODOS 



Em um ano e seis meses de gestão, o prefeito  Rildo Andrade está mudando 

para melhor a vida das pessoas. Prova disso, são as ações relacionadas 

abaixo que estão fazendo de Ibirapuã um lugar melhor de morar. 

+ URBANIZAÇÃO 

- Recuperação total de 37,70 quilômetros da BA 693 que liga Ibirapuã a 

Medeiros Neto.  

- Construção de 40 casas na sede e 80 na zona rural, através do Programa 

Minha Casa Minha Vida.  

- Conclusão de 5 mil metros de calçamento na sede e na Vila Portela, 

totalizando sete ruas.  

- Dois mil metros de calçamento em fase de execução, equivalente a duas ruas 

e mais 2 mil e oitocentos metros de pavimentação previsto para começar nos 

próximos dias, correspondente a outras cinco ruas na sede.  

- Construção de mais de 3 mil e duzentos metros de calçadas na Vila Portela e 

na sede.  

- Aquisição de uma retroescavadeira, uma caçamba e uma patrol, através do 

Governo Federal.  

- Instalação de luminárias mais modernas e mais potentes na sede  e vilas 

Portela, Juazeiro e Capixaba. 

- Reforma do CRAS.  

- Reforma da Secretaria de Ação Social.  

- Construção de três pontes nas localidades de Canhota, Vila Portela e Vila 

Juazeiro.  

- Recuperação das Praças Lourival Pereira Barros e Carlos Carvalho de 

Souza.  



-  Patrolamento e cascalhento de 75% das estradas vicinais do município. Ex: 

Recuperação dos trechos que ligam Ibirapuã a Nanuque, Barcelona, Vila 

Portela, Lagoa do Capim, Palmital, Chapadinha, Vila Juazeiro,  região de Doca 

e Assentamento do MST.  

- Melhorias na rede de esgoto do bairro Nova Brasília. 

- Recuperação da pista de cavalos Otto Alencar. 

- Aquisição de 10 hectares de terra para criação do Pólo Industrial e construção 

de casas populares. 

 + EDUCAÇÃO 

- Construção de duas quadras poliesportivas cobertas em escolas na sede e na 

Vila Juazeiro. 

 - Aquisição de 4 ônibus escolares. 

- Transporte gratuito para os universitários em Nanuque e Teixeira de Freitas. 

- Aquisição de mais de 1400 carteiras escolares. 

- Reforma de todas as escolas na sede e zona rural. 

- Reestruturação da Creche. 

- Aquisição de novos equipamentos como bebedouros, fogões, ventilador, entre 

outros, para todas as escolas.  

- Implantação do Mais educação que estende a carga horária do aluno: Mais 

atividades pedagógicas em turnos opostos ao de ensino.  

- Formação de professores através do Pacto Todos Pela Educação.  

- Aquisição de 30 % da merenda escolar direto de pequenos produtores.  

 - Cumprimento do piso nacional do magistério.  



- Redução da metade do índice de reprovação dos anos anteriores.    

+ SAÚDE 

- Médico em tempo integral, todos os dias da semana em todos os postos de 

saúde, na sede e na zona rural, através do Programa Mais Médicos.  

- Oferta triplicada de medicamentos para pacientes crônicos.  

- Aquisição de dois novos veículos para saúde.  

- Oferta de atendimento de fisioterapia todos os dias.  

- Mais de 3 mil  pacientes transportados pela secretaria municipal de saúde 

para realização de exames e consultas em mais de 12 municípios em três 

estados.  

- Zero caso de dengue notificado no ano de 2014.  

- Distribuição de medicamentos para hipertensos e diabéticos em casa.  

- Mais de 2 mil exames realizados em clínicas credenciadas em 37 

especialidades.  

- Vacinação contra HPV: Imunização de meninas entre 11 e 13 anos.  

- Atendimento odontológico sem fila de espera.  

- Parceria com o governo do Estado: Saúde em Movimento- Atendimento de 

250 pacientes acima dos 60 anos para avaliação e cirurgia de Catarata.  

- Programa Saúde na Escola:  177 consultas oftalmológicas  em alunos do 

ensino fundamental com idade entre sete e 14 anos;  Doação de 104 óculos e 

37 colírios.  

- Treinamento SAMU (unidade 10) pré-hospitalar, para reciclagem que aborda 

mudanças de protocolos principalmente em acidentes catastróficos.  

- Realização dos testes rápido de HIV 1 e 2, Sífilis e Hepatite B e C.  



- Avaliação dos Serviços de Saúde em 87% pelo PMAC- Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica : Resultado acima da 

média nacional.  

- Capacitação de Profissionais da Atenção Básica: Mais conhecimento para 

melhoria do atendimento a população. 

- Distribuição de 23 bicicletas e 23  noteboock’s para os Agentes Comunitários 

de Saúde, além de uma premiação de mais de R$ 1.500,00 em dinheiro: 

Resultado  de uma ótima avaliação do desempenho dos profissionais pelo 

PMAC. 

- Reforma e Ampliação de todos os Postos de Saúde, na sede e Zona Rural. 

-  Realização de pequenas cirurgias eletivas.  

+SEGURANÇA 

-Reforma da delegacia de Polícia Civil. 

- Oferta de dois servidores para Polícia. 

- Custeio da alimentação dos presos. 

- Custeio de combustível para viaturas, a fim de contribuir com mais rondas. 

- Oferta de veículo para ajudar nas investigações. 

-  Apoio total a Campanha de reconhecimento de paternidade Pai Presente do 

Judiciário. 

+ ESPORTE 

- Reforma do Ginásio de Esportes.  

-  Reforma da Quadra Poliesportiva Valter Andrade.  

- Reforma do Estádio Dilson Rodrigues da Silva. 



- Distribuição de material esportivo de alta qualidade. 

- Investimento em eventos esportivos: Copa do Comércio, Taça Bahia de 

Futsal, Campeonato Municipal, Campeonato de Veteranos,  Jogos da 

Amizade.  

+ CULTURA E TRADIÇÃO 

 - Realização da Festa de São João. 

 - Realização da Festa do Vaqueiro. 

- Realização da Festa Cultural dos Mouros na Vila Juazeiro. 

- Realização da Festa do Dia das Mães. 

- Ornamentação natalina e junina da Praça Geraldo Chácara.  

+ AÇÃO SOCIAL 

- Projeto Cinema nos Bairros.  

- Distribuição de mais de 3 toneladas de peixes. 

- Colônia de Férias para Usuários do CRAS: Promovendo a integração e 

desenvolvimento cognitivo através do lazer.  

- Posse de Todos os Aprovados no Concurso Público.   

- Aquisição de dois carros.  

- Capacitação dos profissionais do setor.  

- Campanha de inverno: Distribuição de centenas de agasalhos. 

- Campanha Dia das Crianças: Distribuição de centenas de brinquedos. 

 -Palestras  e visitas domiciliares psicossociais. 



- Terapias ocupacionais para idosos, jovens e crianças: Artesanato, aulas de 

música, oficinas de capoeira. 

- Programa Nutre Mais: Doação de cestas básicas – Mais de 300 famílias 

beneficiadas. 

- Programa Aluguel Social. 

- Projeto Água Bem de Todos. 

- Projeto Haja Luz. 

- Programa Sorriso Feliz: distribuição de dentaduras. 

- Auxílio funeral. 

- Entrega de fraldas descartáveis infantil e geriátrica mais de 250 idosos e 

crianças beneficiados. 

- Encaminhamento para o tratamento de pessoas dependentes químicos. 

- Programa Nossa Sopa: Mais de 300 famílias contempladas. 

- Geração de emprego e renda: Curso para pedreiras , costureiras , manicures 

e artesãs. 

- Implantação do CREAS.  

+ AGRICULUTURA 

- Mais de 250 pequenos agricultores beneficiadas pela aração de terras. 

- Distribuição de 1 tonelada de sementes de feijão e milho. 
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