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PLANO DE GOVERNO 2021 A 2024 

 

 

Este plano apresenta as principais 

propostas da candidata à reeleição 

 Iris Martins e da “Coligação Avançando na 

Mudança” Composta pelos partidos PDT, 

PT, MDB e SOLIDARIEDADE, para 

administração municipal no período 

de 2021-2024. O Plano ora 

apresentado traduz o anseio de 

uma gestão realmente 

comprometida com a 

população de Hidrolândia e 

com a continuidade do 

processo de mudanças e 

melhorias que vêm sendo 

implantadas em nosso município.   
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SAÚDE 

• Fortalecer a capacitação dos servidores para garantir a melhoria e a 

humanização do atendimento. 

• Buscar implantação de mais duas equipes de Saúde da Família. 

• Ampliar a frota de carros para transporte de equipes dos PSF. 

• Reformar o hospital municipal. 

• Aquisição de matérias permanentes para as unidades básicas de 

saúde. 

• Aquisição de novas ambulâncias para o hospital municipal. 

• Aquisição de materiais permanentes para o hospital municipal. 

• Implantação de uma unidade odontológica móvel. 

• Implantação de um ponto de apoio para atendimento na região da 

Beira d’ Água. 

• Implantação da unidade de hemotransfusão no hospital municipal.   

• Reforma e ampliação das Unidades Básicas. 
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EDUCAÇÃO 

• Atualizar e aprimorar de forma participativa o Plano Municipal de 

Educação. 

• Aprimorar o Sistema de Gestão de Dados e informações. 

• Implantação do Professor Diretor de Turma no Ensino Fundamental. 

• Fortalecimento da Equipe Permanente do PAR (Plano de Ações de 

Articuladas). 

• Estimular a Formação Continuada dos educadores, aproveitando os 

programas e parcerias externas. 

• Implantação gradativa de Climatização nas escolas. 

• Realizar Reforma Elétrica nas escolas, conforme necessidade. 

• Garantir o curso de condutores de alunos para os motoristas do 

transporte escolar. 

• Garantir assistência mecânica permanente para os ônibus escolares. 

• Adquirir um transporte para a secretaria de educação. 

• Adquirir máquinas e equipamentos novos para um melhor 

desenvolvimento dos trabalhos na Secretaria de educação. 

• Aperfeiçoar o Programa Avança Educação. 

• Garantir o material didático para Educação infantil. 
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• Garantir uma equipe multidisciplinar (psicólogos, fonoaudiólogo e 

pedagogos) para acolhimento de professores e alunos nos pós 

pandemia. 

• Criar programa de garantia de acesso dos alunos a um ensino 

remoto/híbrido. 

• Garantir política de acompanhamento de aprendizagem dos alunos 

pós pandemia... 

• Promover formação de professores em letramento digital e novas 

tecnologias educacionais, além de rever as propostas curriculares e 

os métodos de avaliação, considerando o cenário de mudanças pós 

pandemia. 

• Estabelecer metas de crescimento do IDEB, com redução dos 

índices de evasão, repetência e baixo rendimento dos estudantes 

na rede municipal. 

• Implantar/Fortalecer mecanismos de premiação e estímulo, 

destinados a estudantes e docentes com melhores resultados nas 

avaliações externas. 

• Oferecer semanalmente transporte para nossos universitários que 

estudam em Crateús, proporcionando-os melhores condições de 

visita às suas famílias. 
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ASSITENCIA SOCIAL 

• Criar espaços de convivência nas periferias. 

• Reativação da brinquedoteca. 

• Ativação do CRAS no bairro da Caixa d’Agua. 

• Criação de um centro de discussão da temática de drogas. 

• Fortalecer os Centro de Convivência nos Distritos de Conceição, 

Betânia e Irajá. 

•  Realizar fórum de discussão das atividades anuais. 

• Estabelecer políticas integradas para o atendimento a pessoa idosa, 

garantindo espaços de convivência, atividades físicas, recreativas e 

sócio educativas para os mesmos. 

• Implantar o projeto “Viver Sem Limites”, assegurando acessibilidade 

aos espaços e eventos públicos. 

• Revitalizar academias ao ar livre e buscar parcerias com IES na área 

de Educação Física, assegurando acompanhamento profissional e 

qualificado para pessoas que utilizam esse espaço físico.  

• Estabelecer parcerias com Instituições filantrópicas para cuidar de 

animais domésticos abandonados. 

  



 

Coligação Avançando na Mudança  

CULTURA  

• Realizar festivais e oficinas de teatro, músicas e outras linguagens 

artísticas buscando a valorização e desenvolvimento dos talentos da 

terra. 

• Apoiar e incentivar a preservação do patrimônio cultural material e 

imaterial existente no município. 

• Realizar a semana da identidade cultural. 

• Construção de um palco na Praça da Juventude. 

• Incentivar a produção artesanal através da criação de um espaço 

para exposição e comercialização destes. 

• Criar o programa Cultura Viva em parceria com as escolas para 

realização de aulas e apresentações artísticas. 

•  Oficialização do Calendário Cultural hidrolandense (apoiando a 

realização eventos tradicionais como o Festival de Quadrilha, Paixão 

de Cristo, Festa do Município e incentivando novos, como  o Ato de 

Natal) 

•  Organização da Sexta Cultural (palco aberto para apresentação de 

artistas locais). 

• Projeto “de Conto em conto” (incentivo à leitura) 

• Realização da Expo arte (galeria para exposição de trabalhos de 

artistas locais - fotografia e desenhos). 
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INFRAESTRUTURA 

• Modernizar a iluminação da Praça da Matriz. 

• Promover melhorias nos campos de futebol em várias localidades 

• Construção de passagens molhadas nas localidades de Riacho da 

Pelada, Riacho do Inferno e Iguará. 

• Melhoria da vasão no percurso central do Rio Batoque. 

• Continuar recuperando permanentemente calçamentos na Sede e 

Distritos. 

• Continuar calçamentando com pedra tosca as vias públicas que 

ainda não possuem na Sede, nos Distritos e Comunidades. 

• Revitalização e reforma das áreas internas do Mercado Público. 

• Manter em condições de circulação as estradas que dão acesso aos 

distritos e vias vicinais. 

• Construir Pórticos nas entradas da cidade. 

• Iluminação e pavimentação da área destinada ao Programa Minha 

terra, meu lar. 

• Acompanhamento e fiscalização das construções, reformas e 

revitalizações citadas nas demais áreas deste plano. 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

• Fortalecimento dos trabalhos da Guarda Municipal. 

• Criação do Fundo Municipal de Segurança Pública. 

• Municipalização da Gestão do Trânsito. 

• Fortalecimento da Ronda Escolar pela Guarda Municipal. 

• Garantir constante requalificação e aprimoramento da Guarda 

Municipal. 

• Intensificar o apoio às polícias (civil e militar) no combate a 

criminalidade. 

• Construir o Plano Municipal de Segurança com o objetivo de ampliar 

as políticas de segurança municipal que deverão ter a Guarda Civil 

Municipal atuando sempre com uma proposta preventiva e 

comunitária, promovendo assim a cultura da paz em toda a cidade. 

• Desenvolver projetos intersetoriais de segurança pública e combate 

à criminalidade. Envolvendo nessa causa todas as secretarias do 

município, programas e projetos já existentes. 

• Valorizar e capacitar a Guarda Municipal para atendimentos em 

casos de violência doméstica, de gênero, de geração, crimes sociais 

bem como para atuação na mediação desses conflitos  
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AGRICULTURA 

• Promover a educação Ambiental para interação dos espaços 

ecológicos e produção rural do município. 

• Programa de fortalecimento e incentivo da produção agrícola 

orgânica na agricultura familiar. 

• Promover a Semana da Agricultura, com exposições e palestras, Dias 

de Campo e Reuniões Técnicas para troca de experiências, visando 

à capacitação e aperfeiçoamento dos produtores e diversificação de 

suas atividades. 

• Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da 

agricultura familiar. 

• Arborizar a Praça da Juventude. 

• Criar a “Casa da Terra”, destinada ao comércio e exposição de 

produtos da nossa região. 

• Implementar o programa SIM – Sistema de Inspeção Municipal. 

• Continuar fortalecendo o PAA (programa de Aquisição de 

Alimentos). 
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ESPORTE 

• Implementação de um Calendário Anual de Eventos Esportivos, 

(Copa sub-17 de futsal, torneio de duplas de vôlei, copa de veteranos 

de futebol 7 Society, copa comércio de futebol 7 Society, copa 

comercio de futebol 7 Society, mini maratona, torneio de basquete, 

torneio infantil de futebol 7 Society, Campeonato municipal de 

futebol de campo. 

• Reforma das quadras municipais conforme necessidade. 

• Criar o fundo municipal de apoio ao esporte. 

• Buscar parcerias com os clubes profissionais (Ceará/Fortaleza) para 

fortalecer o projeto “Escolinha municipal de futsal e Society”. 

• Apoiar eventos intercolegiais organizando-os na quadra 

poliesportiva e na areninha. 

• Estimular prática esportiva de novas modalidades 

• Dar apoio logístico a eventos de rua (corridas e pedaladas). 


