
PROPOSTA DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024 

UNA (BA) 

Una com sua vasta cultura e agricultura! O distrito de Colônia com sua cultura e fruticultura;  
Comandatuba e Outeiro com a força no turismo; Pedras com seus ricos ecossistemas 
manguezais; Lenções com suas praias exuberantes; Vila Brasil com sua riqueza na cultura da 
mandioca; Cariua com suas matas intactas e seus cacauais. Todos ricos em empreendedorismo! 
Propomos para o Município de Una, localizado na Região Cacaueira da Bahia, a seguir: 

1) Departamento de Agua, esgoto e infraestrutura urbana para cuidar das vias de acesso 
aos distritos, povoados e zona rural  e pensar uma avenida do centenário; 
 

2) Criar um centro de psicologia e atendimento ao professor e sua família; 
 
 

3) Montar uma escola itinerante de línguas para as crianças dos assentamentos e zona 
rural; 
 

4) Gestar junto ao Governo Federal a transferência da Estação da Ceplac, para uma 
universidade e a Estação da Embrapa para um conselho de mulheres, representantes da 
agricultura familiar, para gerar tecnologia, agroindústria, produção de mudas e geração 
de emprego; 
 
 

5) Projeto piloto no bairro nova una, com esgotamento sanitário e pavimentação; centro 
de capacitação de jovens; produzir um lago para criação de peixes e uso no esporte de 
canoagem; 
 

6) Revitalizar os cajueiros da Região dos lenções, potencializando o cajueiro I e II e 
adjacência e implantar o Projeto Biófitos de Plantas Medicinais. Transformar essas 
localidades definitivamente como rota de turismo em parceria com o Governo do 
Estado e o Município de Ilhéus; 
 
 

7) Conectar o bairro da urbis/Ribeirão das varas/Outeiro/comandatuba, consolidando as 
festas populares, a cultura e o turismo; 
 

8) Festival de inverno com abertura em Comandatuba; 
 

9) Criar um Centro de Ginecologia e obstetrícia e saúde da mulher e da família; 
 

10) Criar um Departamento de Urologia e saúde do Homem; 
 

11) Consolidar o São João de colônia; criar a feira da agricultura família e incentivar a criação 
da festa da cultura japonesa e o Festival de Mangostin. 
 

Una, Ba, 12 de setembro 2020 
 

Helvécio Serra Rufino 
Candidato a Prefeito de Una pelo psol 

CPF: 163768545-91 


