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PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA 

Hidrolândia és Ceará, és Brasil! Agora chegou a sua vez de governar sua 

cidade! Prefeito: Antônio Bosco Cid 

Vice Prefeito: João Paulo Mesquita  

Partido Socialista Brasileiro (PSB 40)  

Administração: 2021− 2024 

PRIORIDADES DO GOVERNO 

1. Mapear todas as forças econômicas, políticas e sociais e realizar 

parcerias para sanar os problemas e promover o desenvolvimento do município. 

 2. Oferecer educação de qualidade possibilitando desenvolvimento 

profissional, humano e social.  

3. Ampliar e consolidar programas e ações que garantam mais segurança 

para a população.  

4. Melhorar e ampliar o atendimento na área de saúde, através de 

qualificação continuada os profissionais existentes, contratando outras 

especialidades e equipando todas as unidades de saúde do município. 

5. Implantar uma política de desenvolvimento humano e social, que seja 

capaz de gerar empregos, renda de modo sustentável para nossa cidade.  
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6. Criar um sistema de avaliação das políticas públicas, através da 

participação popular, que leve em conta a eficiência dos serviços oferecidos e 

que norteie as prioridades do governo municipal.  

7. Implantação de um sistema com finalidade de tornar público, as contas 

do município, através de divulgação de internet, rádio, etc. 

 

PROPOSTAS PARA A SAÚDE 

As propostas abaixo serão realizadas de acordo com os recursos 

municipais e com apoio dos governos Estadual e Federal. 

 ● Ampliação e fortalecimento do programa saúde da família com intuito 

de melhores condições de atendimento, tanto para a população quanto para os 

grupos de médicos e profissionais da saúde.  

● Criação do Centro de Exames Laboratoriais e de Imagem (CELI). Este 

centro de exames visa oferecer à população, de forma gratuita, a realização de 

exames como: hemograma completo, glicose, hepatite, entre outros que não 

são disponíveis no sistema público e são pagos pela população na rede privada.  

● Ampliação e reforma do Hospital Municipal através de melhorias 

estruturais e implementação de área para Unidade de Terapia Intensiva −UTI.  

● Contratação de profissionais capacitados para UTI e capacitação 

profissional em todas as áreas da saúde. 

● Cursos intensivos para qualificação continuada de profissionais agentes 

de saúde e agentes de endemias.  
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● Criação do programa ‘’Saúde Mais Perto de Você’’, com ações em 

comunidades que têm acesso precário à saúde.  

● Compra de ambulâncias para os distritos e para as localidades mais 

populosas, que atenderão as comunidades adjacentes. 

● Realização de convênios, a fim de promover a ampliação da atenção 

secundária, ou seja, possibilitando consultas especialistas e tratamentos em 

outras unidades fora do município e terciária, que são procedimentos mais 

complexos, tipo tomografia, ressonância magnética, e outros procedimentos de 

maior complexidade. 

● Criação de um plano municipal de valorização salarial dos profissionais 

da saúde.  

● Criação da ‘’Ouvidoria Municipal da Saúde’’ com o objetivo de ouvir os 

relatos e reclamações da população e tomar providências para a resolução de 

tais problemas.  

● Fortalecimento do Núcleo de Apoio à Saúde Familiar (NASF), através da 

contratação de profissionais qualificados em diversas áreas, para atendimento 

de pessoas com necessidades, tanto psicológicas, quanto sociais. 
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PROPOSTAS PARA EDUCAÇÃO 

As propostas abaixo serão realizadas de acordo com os recursos 

municipais e com apoio do Governo Estadual e Federal.  

● Realização de cursos de primeiros socorros para professores do ensino 

público municipal. 

● Aquisição de transportes escolares de qualidade, que garantam 

segurança e comodidade aos alunos das escolas públicas municipais.  

● Valorização dos professores através do cumprimento do plano de cargos 

e carreiras. 

 ● Formação continuada para profissionais da educação, pais e alunos, 

através de palestras, debates e minicursos.  

 ● Atendimento psicológico para profissionais da educação e alunos da 

rede pública municipal. 

● Cursos Preparatórios para Enem, concursos e para os vestibulares. 

● Cursos profissionalizantes nas salas de aulas ociosas das escolas públicas 

municipais, com o aproveitamento dessas salas para capacitação através de 

cursos e oficinas visando a melhoria profissional de toda a comunidade. 

● Criação de bibliotecas públicas municipais na sede e nos distritos. 

● Incentivar a criação e aplicação do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola, que visa nortear a maneira como a escola planeja suas ações 
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estratégicas e estabelece metas para conseguir evoluir no processo de ensino 

aprendizagem.   

● Projeto ‘’Leitura Viva’’ (Momento da Cultura na Escola), visa introduzir e 

incentivar crianças e jovens à leitura através de experiências artísticas por meio 

do Teatro.  

● Projeto ‘’ Soletrar’’: Público-alvo: Alunos do 6˚ ao 9˚ ano. O projeto 

sugere competições primeiramente entre salas, posteriormente, entre as 

turmas campeãs de cada escola, em que por fases de grupos, chegará até o 

estudante campeão, com prêmios para os três melhores alunos e para suas 

escolas.  

● Projeto “Eu conto. Tu contas?”. Esse projeto visa incentivar a leitura e a 

escrita, possibilitando o surgimento de escritores mirins de Hidrolândia.  

● Projeto Hidro Language: Cursos de inglês e de espanhol para os 

moradores de Hidrolândia com vistas a capacitação para o mercado de trabalho. 

Esses cursos ocorrerão através de parcerias com empresas da iniciativa privada.  

● Projeto Speak Habla: O projeto visa atingir o público estudantil mediante 

cursos de Inglês e Espanhol. 

 

PROPOSTAS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 As propostas abaixo serão realizadas de acordo com os recursos 

municipais e com apoio dos governos Estadual e Federal.  

● Reabrir a cozinha comunitária, a qual possui o restaurante popular, com 

o objetivo de atender quaisquer pessoas carentes que necessitem desse serviço. 
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● Transportes gratuitos para Ipú e Santa Quitéria duas vezes por semana.  

 ● Transportes gratuitos para todas as comunidades e distritos duas vezes 

por semana.  

● Casa de apoio em Fortaleza e Sobral para pessoas que precisam fazer 

exames, cirurgias e outros serviços.  

● Buscar apoio ou parcerias para criar programas de combate às drogas no 

município.  

● Programa de orientação para prevenção de alcoolismo e de drogas.  

● Combate e erradicação do trabalho infantil.  

● Compra de veículos com ar−condicionado, que proporcionem maior 

conforto e proteção aos pacientes que fazem hemodiálise. O transporte será 

utilizado para buscar e a deixar os moradores do interior.  

● Disponibilizar veículos para pacientes que tenham necessidade de 

realizar exames e consultas não disponibilizadas no município. 

● Formação continuada para os profissionais da Assistência Social.  

● Mapear todas as famílias em vulnerabilidade social e o 

acompanhamento dessas, com objetivo de inserção em programa sociais, 

juntamente com a Secretaria de Assistência Social.  

PROPOSTAS PARA INFRAESTRUTURA , SANEAMENTO BÁSICO E 

HABITAÇÃO 

As propostas abaixo serão realizadas de acordo com os recursos 

municipais e com apoio dos governo Estadual e Federal.  

● Piçarramento de Estradas que interligam os Distritos de Conceição e 

Betânia a Hidrolândia.  

● Construção de um CRAS no Distrito de Conceição.  

● Conclusão da praça do distrito de Conceição. 

● Pavimentar todos os bairros que faltam na sede e nos distritos.  

● Construção de casas populares, as quais serão entregues para famílias 

de baixa renda, após estudo que será realizado pela assistência social. 
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● Reformar as duas quadras poliesportivas do distrito de Irajá e construção 

de quadras nos distritos Betânia e Conceição. 

● Melhorar a gestão e a sinalização do trânsito na cidade, possibilitando a 

melhoria da mobilidade urbana.  

● Reestruturação e formação continuada da guarda municipal de trânsito. 

● Criação de projeto para extinguir a contribuição de iluminação pública. 

● Construção de uma Rodoviária na sede de Hidrolândia. 

● Criação de uma área para os mototaxistas, evitando exposição ao sol e 

às chuvas.  

● Projeto Água Para Todos – Levando água para as comunidades que não 

dispõem de água encanada.  

● Adotar uma política de redução de esgotos na cidade, através de uma 

parceria com a CAGECE. 

● Criação de um Aterro Sanitário Municipal. 

● Construção de passagens molhadas nas localidades que necessitem. 
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PROPOSTAS PARA AGRICULTURA 

As propostas abaixo serão realizadas de acordo com os recursos 

municipais e com apoio dos governos Estadual e Federal.  

● Projeto Agricultura Familiar - PNAE (Programa de Alimentação Escolar) 

em parceria com o agricultor familiar. Inicialmente será realizado um 

levantamento de informações de caráter animal e vegetal do município, após 

esse levantamento será efetuada a compra de insumos através dos nossos 

agricultores para que sejam fornecidos na merenda escolar do município. 

Acontecerá em conjunto com a secretaria de educação com o objetivo de 

incentivar e fortalecer os agricultores locais.  

 ● A aquisição dos produtos da agricultura familiar diretamente dos 

produtores da cidade de Hidrolândia, por meio de chamada pública, sendo 

dispensado, nesse caso, o procedimento licitatório, de acordo com a Lei n˚ 

11.947, de 16 de junho de 2009 (PENAE). 

● Programa de Melhoramento Genético: Esse programa tem por 

finalidade o aumento da produtividade do rebanho bovino de leite ou de cortes, 

bem como de suínos, de caprinos e de ovinos por meio do melhoramento 

genético. O projeto funciona mediante a consultorias tecnológicas 

especializadas para o pequeno produtor que será atendido em sua propriedade 

por técnicos. O projeto visa melhorar a qualidade do rebanho do município 

através da inseminação artificial, propiciando a melhoria da qualidade da carne, 

do leite e do queijo. Como também, possibilita o aumento da produtividade e 



11 
 

da rentabilidade dos produtores locais.  

● Formação continuada do pequeno e médio produtor, visando melhorar 

a produção local através de treinamentos e de consultoria técnica, pois com sua 

maior qualificação, os produtos aumentarão a qualidade, bem como o 

desempenho dos produtores em sua área de trabalho, favorecendo sua 

rentabilidade. Essa melhoria ocorrerá mediante parcerias com a Embrapa e com 

o Sebrae, com o objetivo de apoiar, incentivar e fornecer suporte para os 

produtores locais.  

● Disponibilização de ferramentas para agricultores, com o objetivo de 

preparar as terras e para a atividade de desbulhar milho e feijão. Há 

necessidade da realização de cadastros na Secretaria de Agricultura.  

 ● Implantação do Centro de Apoio de Defesa dos Direitos dos Animais 

(CADDA), onde os animais em situação de maus tratos ou abandono, serão 

submetidos a tratamentos como por exemplo: castração, vermifugação, tosa, 

alimentação, entre outros. 

 

PROPOSTAS PARA CULTURA E TURISMO 

As propostas abaixo serão realizadas de acordo com os recursos 

municipais e com o apoio dos Governos Estadual e Federal.  

● Criação de um Teatro Municipal.  

● Criação da Semana Cultural de Hidrolândia (SCH). Esse evento ocorrerá 

na semana que antecede a emancipação política de Hidrolândia. 
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● Criação do forró solidário. Evento mensal voltado para o entretenimento 

da população. 

● Apoio ao Evento “Hidrolândia da Paixão’’, que acontece na Semana 

Santa. 

● Criação do evento “Natal Para Todos” de Hidrolândia.   

● Criação do pré-carnaval de Hidrolândia - “Hidrofolia”.   

● Fortalecimento do evento ‘’Arraiá Xique-Xique’’.  

● Criação de grupo de Teatro do Município - Os Sulfurosos. 

 ● Aquisição de oficinas de teatro.  

● Apoiar manifestações e festas das diversas religiões.  

● Ativação permanente da Banda de Música do Município, bem como 

salários justos para os musicistas.  

● Promover o I Encontro de Bandas de Música de Hidrolândia. 

● Criação de eventos culturais como: Show de calouros, danças, festivais 

de teatro, etc.  

● Criação do Centro de Tradição e programa municipal de valorização do 

artista local.  

● Criação do festival da agricultura para promoção dos agricultores e da 

cultura rural.  

● Criação de um memorial das águas sulfurosas com objetivo de preservar 
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a memória e promover o fortalecimento do turismo local.  

● Compra de um ônibus para as quadrilhas federalizadas do município.  

● Criação de uma sede para as quadrilhas juninas federalizadas do 

município.  

● Ajuda financeira para as quadrilhas juninas. O incentivo ocorrerá através 

de recursos voltados para a compra de roupas, de calçados, de acessórios e de 

alimentação no dia dos eventos. As quadrilhas juninas deverão ser federadas e 

deverão ter seu orçamento aprovado pelo financeiro das prefeituras para que o 

apoio seja concretizado.  

● Fortalecimento da Festa do Município com bandas musicais e com 

transportes gratuitos para os moradores das localidades e distritos.  

● Fortalecimento do evento Miss Hidrolândia, criação do Mister 

Hidrolândia e Miss Beleza Gay (MBG). 

● Criação de Coral Infantil Municipal, com o intuito de apresentações em 

festejos do município. 

● Fortalecimento da festa de emancipação política de Hidrolândia, com as 

melhores bandas de forró. 

● Apoio aos grupos de Hip hop de Hidrolândia. 
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          ● Criação da Rádio Central: Esta rádio terá seus alto falantes alocados no 

centro da cidade, reproduzindo músicas e informações importantes. 

 

 

PROPOSTAS PARA O ESPORTE 

As propostas abaixo serão realizadas de acordo com os recursos 

municipais e com apoio dos governos Estadual e Federal.  

● Criação do ‘‘Projeto Primeiro Passo’’: Projeto contempla crianças de 6 a 

12 anos e objetiva a implantação de diversas modalidades esportivas e de jogos 

para tais faixas etárias.  

● Criação do ‘’Projeto Novos Atletas’’: Este projeto englobará jovens de 13 

a 18 anos, bem como serão implantadas diversas modalidades, competições 

municipais e intermunicipais com a intenção de incentivar o desenvolvimento 

em equipe, os desenvolvimentos cognitivo e físico, e promover a competição 

sadia e positiva destes jovens.  

● Criação do ‘’Projeto Esporte Grisalho’’: O projeto pretende atingir 

pessoas da terceira idade com diversas modalidades como: dança, natação, 

caminhadas, jogos e outras.  

● Criação do ‘’Projeto Incluir’’: O projeto propicia a inclusão de pessoas 

com deficiência, na qual essas terão a possibilidade de participar de categorias 

esportivas com objetivo de promover a inclusão social efetiva.  

● Construção e reforma das quadras esportivas localizadas nos distritos do 

município.  



15 
 

● Implantação do Centro de Apoio de Práticas Esportivas de Hidrolândia 

(CAPEH). Tal local será voltado para o desenvolvimento de diversas categorias 

esportivas do município.  

● Construção de ciclofaixas para os ciclistas do município, incentivando a 

prática e garantindo maior segurança e mobilidade.  

● Criação de um Centro de Apoio dos Ciclistas e realização de um evento 

anual.  

● Conclusão efetiva do Estádio Municipal.  

● Construção de uma área específica para a prática de esportes radicais no 

município, como skate, patins e similares.  

● Criação e expansão de eventos esportivos no município, como 

campeonatos de futebol, de futsal e de basquete.  

● Elaboração de um plano para angariar patrocinadores municipais e 

intermunicipais com objetivo de monetização, com o intuito de repassar um 

percentual para as equipes de futebol que participarem de eventos promovidos 

pelo município.  

● Formação de uma seleção de futebol de campo municipal em que está 

irá disputar a terceira divisão do Campeonato Cearense de Futebol.  

● Apoio financeiro às equipes de futebol de campo que participarem do 

Campeonato Municipal de Futebol.  
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● Criação da Semana Esportiva de Emancipação Política de Hidrolândia 

(SEEPH). Tendo diversas modalidades que serão praticadas na cidade de 

Hidrolândia e também com a possibilidade e incentivo de competições 

intermunicipais.  

● Criação de um grupo de corrida da cidade de Hidrolândia.  

● Criação dos jogos Municipais de Férias Escolares.  

● Apoio às diversas modalidades esportivas, como futebol, futsal, vôlei, 

handebol, atletismo e os demais esportes praticados pelos atletas do município.  

● Aprimoramento e efetivação do Projeto Academia da Saúde na sede e 

nos distritos e manutenção periódica dos equipamentos, além da inclusão de 

um profissional de educação física com o objetivo de repassar instruções 

corretas de tais exercícios físicos.  

PROPOSTAS PARA SEGURANÇA 

As propostas abaixo serão realizadas de acordo com os recursos 

municipais e com apoio dos governos Estadual e Federal.  

● Instalação de câmeras em torres de observação nas principais vias de 

acesso, que enviarão imagens de toda a cidade em tempo real, para uma central 

da polícia.  

● Solicitação de implantação de uma companhia policial permanente no 

município e a implantação de uma ronda escolar para garantir a segurança dos 

alunos. 
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● Criação da Ronda Escolar no entorno das escolas públicas municipais, 

através da Guarda Municipal. 

● Realizar palestras nas escolas com o intuito de promover os valores 

humanos, como por exemplo: a prevenção de drogas, suicídio, gravidez na 

adolescência, consumo de álcool, consequentemente, com amparo psicológico, 

jurídico, encaminhamento médico, entre outros.  

● Implantação do Centro de Apoio e Defesa dos Direitos da Mulher 

(CADDM), onde a mulher terá amparo psicológico, jurídico, encaminhamento 

médico, entre outros.  

  

PROPOSTAS PARA GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 

As propostas abaixo serão realizadas de acordo com os recursos 

municipais e com o apoio dos governos Estadual e Federal. 

● Criação de um Polo Industrial, além do incentivo fiscal e doação do 

espaço físico, para que sejam instaladas fábricas no município, tais como: 

fábrica de sapatos, fábrica de vassouras de garrafa “pet”, fábrica de artesanatos, 

fábrica de roupa, fábrica de gelo, fábrica de brita, entre outros.  

● Incentivo fiscal para as empresas do município, visando facilitar a 

contratação de mão de obra. 
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● Reabertura da mina de pedra de cal no distrito de Conceição para a 

fabricação de cal, tendo em vista a geração de empregos e o fortalecimento da 

economia do distrito.  

● Criação do Centro de Cursos Profissionalizantes de Hidrolândia (CCPH), 

este local, funcionará para que pessoas possam através de uma matrícula optar 

por cursos profissionalizantes em diversas áreas, para que se amplie a oferta de 

mão de obra qualificada. Além disso, neste local, pessoas que estão 

desempregadas, poderão deixar seu curriculum, para que estes possam ser 

levados para empresas de Hidrolândia e de fora do município. 

 

PROPOSTAS PARA MEIO AMBIENTE 

As propostas abaixo serão realizadas de acordo com os recursos 

municipais e com o apoio dos governos Estadual e Federal.  

● Criar um projeto para implantação de energia solar em todas as 

repartições públicas visando reduzir gastos com energia tradicional.  

● Criação de um ‘’Centro de Coletas Recicláveis’’ para o município, com a 

finalidade de reduzir a poluição e a destruição do meio ambiente, como 

também, visando gerar empregos com a reciclagem.  

● Criação de um projeto para recuperação das margens do rio Batoque, 

como drenagem, escavação e plantações e revitalização da mata ciliar do rio 

Batoque.  
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● Colocar lixeiras para coletas de produtos recicláveis em toda a cidade.  

● Aumentar o sistema de coletas de lixos nas comunidades do município. 

● Criação do projeto ‘‘Hidrolândia Verde’’, promovendo plantações de 

árvores na cidade com o objetivo de maior sombreamento, redução de 

temperaturas, cuidado com a biodiversidade e preservação do meio ambiente.  

● Palestras sobre a importância do meio ambiente e sobre a valorização 

do bioma da caatinga, que consiste na vegetação nativa do nosso estado.  

● Criação do projeto “Hidrolândia de Cores”, projeto este, que visará uma 

menor temperatura na cidade, através da pintura com cores mais claras das 

coberturas dos prédios do município. 
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