
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O município de Catunda criado em 27 de dezembro de 1990, faz parte do estado do 

Ceará e possui uma população de aproximadamente 10.331 habitantes e está localizado na Microrregião 

de Santa Quitéria.  Cerca de 5,4 mil habitantes (54%) residem nos três Distritos Administrativos (Catunda, 

Paraíso e Vidéo) formando sua zona urbana. Cerca de 4,9 mil habitantes do município vivem na Cidade-

Sede, essas pessoas representam 49% da população total, os demais habitantes vivem em áreas rurais.  

O município possui uma extensão territorial de quase 800 quilômetros quadrados e 

possui cerca de 119 localidades e povoados, se dividirmos sua população por sua área territorial, teremos 

uma densidade demográfica de pouco mais de 12,6 habitantes por quilômetro quadrado.  

Catunda está entre os dez municípios mais jovem do Ceará, possui um colégio eleitoral 

de mais de 8,2 mil eleitores. Seus habitantes são denominados de Catundenses. Conta com o pico mais 

alto do Ceará, o Pico da Serra Branca com mais de 1.154 metros de altitude. Destaca-se ainda pelo 

razoável padrão de vida de seus habitantes e pelo baixo índice de criminalidade, o IDH de Catunda está 

entre os 15 melhores da região noroeste cearense e entre os 70 melhores do estado. Seu PIB é estimado 

em quase 47 milhões de reais classificando o município como a 149ª maior economia do estado.  

O Presente Plano traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a 

população Catundense, onde a união e participação da população serão carro chefe da gestão. Vem daí o 

slogan da Coligação: “Unidos por uma Catunda cada vez melhor!”.  

Trata-se de uma proposta de política pública na qual se vislumbra o desenvolvimento 

social e econômico da cidade. Dando continuidade no que se começou em janeiro de 2017. Dessa forma, 

pretende-se ampliar os serviços já existentes no município e implantar outros, que juntos garantam à 

comunidade uma assistência digna e contínua, através das estratégias constantes do corpo deste Plano.  

Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a 

legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão ao princípio da sustentabilidade 

econômica e socioambiental. 

Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, mas 

apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a outras contribuições que 

possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a administração se 

abrirá à participação da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISÃO PARA A CIDADE  

 

Este Plano de Governo fomenta um posicionamento de destaque para Catunda. Uma 

cidade socialmente justa, economicamente viável, ambientalmente correta e motivo de orgulho para o 

seu povo. Contando com o envolvimento e participação da população, Ravenna Lima pretende tornar 

Catunda uma cidade reconhecida e destaque na Educação, Saúde, Meio Ambiente e principalmente pelo 

cuidado do seu povo. 

 

 

  

PROPOSTAS DE GOVERNO 

 

As propostas serão apresentadas por setores, para cada setor o Plano de Governo 

apresentará diretrizes e metas: 

 Diretrizes: apresentam o desdobramento dos objetivos centrais do Governo para a área em questão.  

 Metas/Ações: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área alinhados com as 

diretrizes.  

 

 

PROPOSTAS SETORIAIS  

 

NO SETOR SAÚDE  

 

 DIRETRIZES  

 Garantir qualidade no atendimento à população, transparência e eficiência, por meio de novos 

modelos tecnológicos de suporte e apoio a gestão;  

 Aumentar a expectativa e qualidade de vida da população, focando as ações públicas na garantia de 

igualdade e direitos básicos a todos os munícipes;  

 Priorizar a efetividade dos serviços ambulatoriais e hospitalares de urgência e emergência através de 

uma estrutura de atendimento com foco na gestão de efetividade;  

 Difundir a saúde de maneira preventiva, com ênfase no aprimoramento da comunicação e alcance à 

população;  

 Propiciar ações que visem a humanização do atendimento em todos os serviços de saúde do 

município; 

 Fomentar a qualidade de vida dos munícipes, com especial atenção às crianças, gestantes e idosos; 

 Desenvolver políticas públicas para saúde animal, em especial aos cães e gatos. 

 



 

 METAS/AÇÕES 

 Implantar um modelo de gestão nas unidades de saúde, fundamentado nas diretrizes, metas e 

controles gerenciais, baseado em indicadores de resultado estabelecidos entre governo, 

trabalhadores da saúde e munícipes;  

 Ampliar o horário de atendimento nas duas Unidades Básicas de Saúde da sede do município;  

 Garantir que as UBS’s, continuem a funcionar com profissionais, material e atendimento de 

qualidade, priorizando a atenção básica e preventiva;  

 Implantar o Disk Saúde, serviço de agendamento de consultas médicas por telefone e outras 

tecnologias mais modernas para agendamento;  

 Informatizar e integrar toda Rede de Atendimento à Saúde a nível municipal;  

 Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede de saúde ou em domicílio, 

também ampliando o atendimento através de convênio com a rede privada de farmácias;  

 Implantação do Programa Remédio em Casa – pacientes acamados;  

 Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma 

postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da população;  

 Valorizar e aperfeiçoar os servidores públicos da área da saúde com permanentes capacitações;  

 Manter o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde e nas localidades;  

 Implantar na sede do município o Centro de Especialidades, garantindo consultas e exames 

especializados para população; 

 Aprimorar os programas de atenção integral à saúde da criança e do adolescente, da mulher, do 

adulto, do idoso, do trabalhador, das pessoas com deficiência, DST/AIDS e de saúde mental;  

 Implantar os mutirões itinerantes nos bairros para a prevenção e detecção de doenças; 

 Fortalecer o Programa Saúde na Escola, levando informação de prevenção e promoção de saúde em 

todas as Escolas do município; 

 Garantir o atendimento às demandas de exames laboratoriais básicos a população;  

 Estabelecer convênios com clinicas médicas e/ou hospitais especializados para garantir consultas, 

exames e cirurgias que não estejam disponíveis na rede de atenção via PPI;  

 Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso); 

 Adquirir e implantar o aparelho de Raio X para Hospital Municipal de Catunda (HMC); 

 Garantir equipe plantonista completa para atendimento 24h no HMC; 

 Criar projeto de lei “Cão Comunitário” permitindo que cães e gatos de rua que não tenham sido 

adotados possam ser castrados, vacinados e direcionado para cuidados por moradores; 

 Realizar o CENSO ANIMAL, que prevê o cadastro de todos os cães e gatos do município; 

 Incentivar a criação de uma associação de cuidados para cães e gatos, disponibilizando um veterinário 

para acompanhar e orientar os cuidados. 

 



 

NO SETOR EDUCAÇÃO 

 

 DIRETRIZES 

 Educação Infantil: expandir a oferta de vagas- aumentando a quantidade de vagas ofertadas em 

escolas e ou turmas de tempo integral, de modo que se alcance 25% do atendimento para as crianças 

de zero a três anos em creches até 2024; e 50% do atendimento para as crianças de quatro e cinco 

anos em pré- escola até 2024, através da reforma ou construção de estabelecimentos para ofertar 

esse serviço; 

 Ensino Fundamental: manter uma trajetória de melhoria das aprendizagens, tais como alfabetização 

das crianças até os sete anos de idade, garantir o minimo necessario de habilidades e competencias 

com os alunos do Ensino Fundamental e ampliar a cobertura em jornada integral para atingir 75% das 

matrículas nesta modalidade até 2024; 

 Educação de Jovens e Adultos (EJA): melhorar e ampliar os programas que atendem a esta população, 

dando suporte à profissionalização através da conclusão escolar. 

 

 METAS/AÇÕES 

 Buscar apoio financeiro para Construção do Centro de Educação Infantil, adequado e com 

profissionais qualificados, garantindo vagas para nossas crianças de 0 a 5 anos, em parceria com o 

MEC/SEDUC; 

 Reformar e ampliar as escolas municipais, adequando ao ensino de tempo integral e educação 

especial; 

 Ampliar o número de quadras esportivas e reformando e melhorando as já existentes; 

 Ampliar a rede de transporte escolar com mais ônibus, ofertando, assim, mais conforto e seguranças 

para nossos alunos na hora de ir e voltar para casa; 

 Apoiar os estudantes dos cursos superiores, ofertando transporte e ou casa de apoio, garantindo que 

nossos jovens concluam seus cursos; 

 Buscar parceria com agricultores locais para garantir merenda escolar de qualidade, fortalecendo a 

agricultura familiar e gerando emprego e renda; 

 Ampliar a oferta de ensino especializados para alunos especiais nas escolas, contratando mais 

profissionais da area (Psicologos, Assistetes Sociais, Psicopedagogos, Fonoaudilogos), alem de investir 

em equipamentos para desenvolver as aprendizagens necessarias; 

 Garantir projetos no contra turno escolar para combater as dificuldades de aprendizagens dos alunos; 

 Investir em bibliotecas e  laboratorios de informaticas nas escolas; 

 Ofertar fardamento e material escolar para as crianças durante o ano letivo; 

 Garantir a execução do Plano de Cargos e Carreiras dos Professores – PCC, possibilitando 

remuneração digna e capacitações continuadas aos nossos professores da rede municipal.  



 Criar um incentivo financeiro as escolas e ou professores pelos bons resultados alcançados- 

CATUNDA 10 EM EDUCAÇÃO. 

 

NO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

 

 DIRETRIZES 

 Formular, implantar, regular, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de 

Assistência Social como parte integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); 

 Fortalecer as ações do Sistema Único de Assistência Social e do controle social, principalmente na 

tangente dos direitos humanos, da área do trabalho e empreendedorismo e das Políticas Sociais de 

Segurança Alimentar; 

 Desenvolver ações de fomento na área do Trabalho e Empreendedorismo; 

 Garantir o funcionamento e das ações de programas e projetos; 

 Apoiar os Conselhos Municipais. 

 

 METAS/AÇÕES 

 Implantar o Balcão da Cidadania, ofertando atendimento direcionado aos trabalhadores autônomos, 

informais, microempreendedores e desempregados voltado à população em geral. No balcão 

também poderá ser prestado serviço de orientação jurídica, produção de currículos e dicas para 

marketing e vendas; 

 Ofertar cursos de qualificação para inserção no mercado de trabalho;        

 Fortalecer as ações do CRAS com implantação de grupos do SCFV para crianças com idade entre 3 a 

6 anos na sede, ampliar a oferta do SCFV de Crianças com Idade entre  6 a 11 anos na Barrinha e no 

Distrito de Paraiso e de adolescentes com idade entre 12 a 17 anos na Sede e na Barrinhas conforme 

diagnóstico sócio territorial das famílias em situação de vulnerabilidade sócio econômica; 

 Qualificar de forma sistemática e permanente os profissionais que atuam no Sistema Único da 

Assistência Social – SUAS de Catunda; 

 Realizar atividades socioassistenciais para crianças do Cartão Mais Infância – CMIC e do Programa 

Criança Feliz e adolescentes, junto à rede de proteção social local (creches, praças, ginásios) nas 

localidades onde não há oferta de núcleos do SCFV; 

 Implementar ações junto as gestantes e aos idosos atendidos no CRAS de oficinas de artesanato para 

confecção de kits bebês, redes, artigos de decoração e outros; 

 Implantar o CREAS Regional em parceria com o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria 

de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos – SPS; 

 Oportunizar as famílias do PCF maior interação com suas crianças por meio de atividades em espaços 

de lazer e em contato com o meio ambiente; 



 Realização de oficinas de fabricação de brinquedos caseiros com as famílias do PCF e implantação de 

uma Sucatoteca no CRAS para as crianças com idade entre 3 a 6 anos; 

 Implantar a Vigilância Socioassistencial para atuar junto aos CRAS, Cadastro Único, Programa Bolsa-

Família, Programa Criança Feliz e CREAS (após implantação) na elaboração e atualização de dados 

sociais, geoterritoriais e econômico; 

 Fortalecer as ações dos conselhos com capacitações sistemáticas de conselheiros municipais do 

CMAS, CMDCA, CMM e CMH e CMDI; 

 Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais, da Assistência Social, dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, dos Direitos do Idoso, da Mulher e de Habitação, como também dos Comitês 

municipais; 

 Implantar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar; 

 Manter o funcionamento regular dos Comitês intersetoriais, como o Comitê do Programa Bolsa 

Família, Comitê do Programa da Primeira Infância, Comitê de Atendimento Socioeducativo e Comitê 

da Escuta Especializada para Crianças e Adolescentes Vítimas e/ou Testemunha de Violência;     

 Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender a demanda de reformas e construção de 

unidades habitacionais, seguindo as exigências dos convênios firmados para as habitações de 

interesse social; 

 Buscar recursos para construção de casas populares e/ou módulos sanitários; 

 Criar o programa bolsa aluguel para garantir moradia imediata para as famílias em vulnerabilidade 

social; 

 Apoiar o Conselho Tutelar; 

 Apoiar e implementar os Programas Federais; 

 Ampliar o atendimento do CRAS enquanto equipamento público de acesso as Políticas Públicas 

principalmente no atendimento as necessidades básicas da população; 

 Definir equipe de referência para a prestação de serviços conforme determina a NOB/RH/SUAS, 

preferencialmente com servidores concursados, valorizando e qualificando os trabalhadores que 

prestam serviços de caráter público e continuado; 

 Apoiar toda a Rede Socioassistencial do Município: Pastoral da Criança, Associações, dentre outras; 

 Implementar ações de vigilância sócio territorial e monitoramento sistemático e regular dos 

atendimentos e serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social.    

 

NO SETOR AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 

 

 DIRETRIZES 

 Apoiar os agricultores familiares; 

 Desenvolver açõs para o desenvolvimento da pecuária; 



 Promover o desenvolvimento e a preservação ambiental. 

 

 METAS/AÇÕES 

 Incentivo a utilização de sementes selecionados; 

 Realização de feiras solidárias com produtos da agricultura familiar; 

 Incentivo aos associativismo; 

 Distribuição de mudas frutíferas para formação de quintais produtivos; 

 Estimulo da agricultura irrigada; 

 Incentivo a expansão da apicultura no município; 

 Apoiar a compra da agricultura familiar para escolas; 

 Vacinação dos rebanhos bovinos, ovinos e caprinos e outros pequenos animais; 

 Projeto de melhoramento genético dos rebanhos; 

 Incentivo a criação de ovinos e caprinos; 

 Incentivo a realização de feiras de pequenos animais; 

 Incentivos com treinamento a pratica de conservação de solo; 

 Projetos de educação ambiental para redução das queimadas; 

 Fomentar a coleta seletiva de resíduos sólidos; 

 Ampliar no município a produção de compostagem; 

 Construção de uma central de coleta de resíduos sólidos; 

 Redução ao destino do lixo ao lixão e isolamento da área; 

 Implantação de um horto e distribuição de mudas de plantas nativas e frutíferas. 

 

 

NO SETOR DE CULTURA E TURISMO 

 

 DIRETRIZES 

 Desenvolver politicas públicas de apoio às linguagens culturais; 

 Fomentar a Linguagem leitura; 

 Incentivar a Linguagem Musical; 

 Busca ativa dos fazedores de cultura; 

 Implemento do Sistema Municipal de Cultura. 

 

 METAS/AÇÕES 

 Realização do Festival Regional, Catunda Cidade Junina, Santo Antônio da Alegria; 

 Apoio aos grupos tradicionais de capoeira, reisado entre outros e incentivos aos blocos carnavalescos; 

 Aquisição de matérias de leitura e áudio visual para Biblioteca Pública Municipal e Telecentro; 



 Apoio integral a escolinha de música com implantação de novos projetos (violão, teclado e flauta 

doce); 

 Cadastramento e mapeamento de trabalhadores da cultura, espaços culturais e coletivos; 

 Elaboração do plano de Cultura; 

 Lei para criação do Conselho Municipal de Cultura e turismo; 

 Projeto de lei para a criação do Fundo Municipal de Cultura e turismo; 

 Integração com Estado e Governo Federal. 

 

 

NO SETOR DE EMPREGO E RENDA 

 

 DIRETRIZES 

 Buscar parcerias para geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; 

 Desenvolver ações de formação e desenvolvimento profissional; 

 

 METAS/AÇÕES 

 Buscar apoio junto aos governos Federal e Estadual para a implantação de indústria em nosso 

Município, oferecendo incentivos fiscais para facilitar a instalação; 

 Fomentar o artesanato local; 

 Desenvolver cursos de qualificação/capacitação e profissionalizantes em vários setores; 

 Fomentar feiras, eventos e festivais de produtos locais.  

 
 

ESPORTE 

 

 DIRETRIZES 

 Escolinhas de esportes coletivos para crianças e adolescentes do município, nos gêneros masculino e 

feminino nas modalidades basquete, vôlei, handebol, futsal e futebol de campo e fut 7, fomentando 

e fortalecendo ainda mais o esporte de base do nosso município. 

 Realização dos campeonatos municipais  

 Apoiar e incentivar o esporte em nosso Município. 

 

 METAS/AÇÕES 

 Projeto de iniciação as modalidades individuais, as escolas do município em parceria com a diretoria 

de esportes irão promover à iniciação as modalidades, xadrez, dama tênis de mesa e atletismo, 

proporcionando esporte educacional e seguro para os alunos, além da iniciação as modalidades 

individuais objetivando a participação nas olímpiadas escolares do ceara. 



 Implantação de um projeto de esporte recreativo educacional para crianças, onde a diretoria de 

esporte envia uma equipe com toda estrutura móvel para os distritos/localidade de Catunda, 

realizando brincadeiras recreativas, esportivas e culturais para as crianças, PROJETO CARAVANA DO 

ESPORTE 

 Com a aquisição de um areninha em nosso municipio pretendemos acrescentar mais três 

competições em nosso calendário. Um campeonato feminino já que o numero de praticantes dessa 

modalidade aumentou muito nos últimos anos e já temos varias equipes formadas no municipio. Um 

campeonato máster de fut 7, e um campeonato adulto de fut7. 

 

 


