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INTRODUÇÃO 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato CAPITÃO FARIAS e da “Coligação
HIDROLÂNDIA  PARA  TODOS”,  compostas  pelos  partidos  REDE-PTB-PL,  para  a
administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi
desenvolvido  a  partir  da  experiência  adquirida  ao  longo  de  sua  trajetória  de  vida,  como
homem do campo, estudante, militar e pai de família. 
O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida com a
população hidrolandense. Trata-se de uma proposta de política pública na qual se vislumbra
amplo  desenvolvimento  social.  Neste  sentido,  contempla  em  todos  os  setores  ideias
inovadoras que tem como eixo central a articulação interinstitucional, e a busca de parcerias
com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito do município, de forma que estas
instituições passem a exercitar a máxima responsabilidade social. 
Para  isso,  será  implementado um  novo  Modelo  de  Gestão  na  administração  municipal,
propondo  e  executando  projetos  estruturantes  em  serviços  críticos  para  a  população,
buscando sempre o melhor resultados para as diversas áreas de atuação do Governo. 
No momento atual observa-se que um dos maiores anseios da comunidade está voltado para
o setor da saúde no que diz respeito a abrangência do atendimento hospitalar, bem como a
preocupação com o surgimento de epidemias/pandemias que tem atingido a população nos
últimos tempos. Assim, pretende-se ampliar os serviços já existentes e implantar outros, para
garantir à comunidade uma assistência digna e contínua.
Em outra vertente, há que se considerar que a população de Hidrolândia está se qualificando
nas mais diversas áreas de formação acadêmica, seja no nível técnico ou no nível superior,
realidade  que  demanda  a  adoção  de  estratégias  capazes  de  garantir  oportunidades  de
estágios  aos alunos  e  o  acesso a  postos  de  trabalho aos profissionais  formados.  Nessa
perspectiva,  as  estratégias  voltadas  à  geração  de  emprego,  a  exemplo  do  incentivo  à
implantação  de  empreendimentos  industriais  no  município,  também  passa  a  ser  uma
prioridade,  bem  como  incentivo  a  criação  de  programas  de  capacitação  e  formação
empreendedora com o intuito de criar um ambiente de empregabilidade com a geração de
oportunidades. 
Como a vocação produtiva do município de Hidrolândia é predominantemente agrícola, fica
difícil  pensar  no  desenvolvimento  local  sem  fortalecer  a  agricultura,  com  base  no
desenvolvimento rural sustentável, também fica difícil pensar na geração de empregos sem
que haja o aproveitamento desse potencial agrícola. Por essa razão, se pretende fortalecer a
relação com instituições voltadas ao apoio a agricultura (Secretaria de Agricultura do Estado,
Embrapa,  SEBRAE,  BNB)  que  atuam  no  âmbito  municipal/regional  para  a
implantação/ampliação  de  pequenas  empresas  (individuais  ou  cooperativas)  voltadas  ao
aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola local, conforme a vocação de cada
comunidade  (milho,  feijão,  algodão,  fava,  coco,  abóbora,  melância,  mamão,  melão
hortifrutigranjeiros e outros). 
Ainda pensando na agricultura e no agricultor, a administração centrará esforços no incentivo
a  mecanização  do  campo por  meio  do  compartilhamento  de  máquinas  para  aumentar  a
produtividade e a instalação de usinas solares que tornará viável  o custo da irrigação de
lavouras. Em paralelo, será executado um plano de manutenção das estradas vicinais por
onde se escoa a produção e por onde trafega as pessoas que produzem. O objetivo desse
plano é manter as estradas trafegáveis, inclusive, no período chuvoso.
Outra ação de impacto da futura administração, também com base na formação de parcerias,
será a construção de moradias populares na cidade e no campo, que poderá ser através do
sistema  de  mutirão.  Vislumbra-se,  nessa  direção,  uma  articulação  entre  administração
municipal, que participa com a doação de terrenos, agências financiadoras, que facilitam a
aquisição de materiais, e a comunidade, que através da sua força de trabalho estará atuando
em seu próprio benefício.
Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da administração
pública  nas  duas  esferas  (federal  e  estadual)  por  meio  de  projetos  voltados  ao



desenvolvimento  local  nas  áreas  prioritárias  da  nossa  gestão  (emprego  e  renda,
infraestrutura, saúde, educação, cultura e lazer, segurança, habitação,  esporte, agricultura e
pecuária).
Além de ações mencionadas, pretende-se estimular a população local a assumir uma postura
proativa em relação à conservação do patrimônio municipal, a exemplo dos prédios, praças
públicas, quadras de esportes, escolas, ruas, etc. 
A realização dos objetivos almejados estará atrelada  a busca constante de valores como,
seriedade nas ações políticas, honestidade na gestão pública, respeito e humildade no trato
com o  povo,  legitimidade  dos  atos  administrativos,  compromisso  com  a  população,
responsabilidade dos agentes públicos, efetividade dos projetos, justiça social e fé no alcance
dos  objetivos  propostos.  Esses  valores  serão  guiados  pelos princípios  da  administração
pública  (legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência)  que  deverão
caracterizar uma administração forte e verdadeiramente comprometida com os anseios da
população, marca da nossa trajetória política. 
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a legislação
(federal,  estadual  e  municipal  vigentes)  e  obedecerão  o  princípio  da  sustentabilidade
econômica e socioambiental. 
Cabe ressaltar que este Plano 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.
O  Modelo  de  Gestão  a  ser  implantado,  com  foco  em  instrumentos  de  planejamento  e
acompanhamento  das metas,  será sustentado  pela  forte disciplina  de  execução  e
reconhecimento do mérito dos agentes públicos envolvidos nas atividades. Isso possibilitará o
controle  das  ações,  a coleta,  análise  e  aplicação  de  informações  relevantes  ao
replanejamento e  a  motivação  dos  agentes  públicos  a  se  envolverem  na  busca  pela
excelência nas tarefas realizadas para entregar a população serviços públicos de qualidade.
O Plano de Governo aqui apresentado representa um modelo de gestão de alto desempenho
com  participação  cidadã  e  foco  no  melhor  custo  benefício  para  os  hidrolândenses. As
propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, que demandarão uma administração
dedicada  e  competente,  muito  próspera  e  conhecedora  das  necessidades  do  povo  de
Hidrolândia. 

Propostas de Governo

As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste Plano de
Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as metas e os projetos
que a compõem. 

  Diagnóstico:  analisa os avanços observados na cidade e os principais desafios a serem
enfrentados nos próximos anos para cada área de atuação da gestão. 

  Diretrizes:  apresentam o desdobramento dos Objetivos Centrais do Governo para  cada
área em questão. 

  Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área alinhados com as
diretrizes. 

  Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as metas. 



EDUCAÇÃO – Não é vergonha não saber ler, vergonha é não lutar pela 
educação. 

 propostas:

  Direcionar  esforços  para  atender  o  Plano  de  Cargos,  Carreira e  Remuneração  dos
profissionais do magistério da educação básica pública do município; 

  Direcionar esforços para a promoção de melhoria  da estrutura física e  dos equipamentos
das escolas e creches; 

  Direcionar  esforços para garantia  de transporte  digno e efetivo aos estudantes que se
deslocam das comunidades para as escolas;

  Direcionar esforços para garantia de merenda escolar de qualidade aos estudantes da rede
pública de ensino.

  Direcionar  esforços  para  garantir  acesso  a  uniformes  escolares de  qualidade aos
estudantes da rede pública de ensino.

  Direcionar  esforços  para  a  manutenção/ampliação/realização  de  cursos  de  formação
continuada para os professores; 

  Direcionar esforços para projetos de intensificação de melhoria da educação básica, 

  Direcionar esforços para implantar/ampliar curso preparatório para o ENEM; 

  Direcionar  esforços  para  implantação/ampliação de Programas de  inclusão  digital nas
escolas e comunidades; 

  Direcionar esforços para a introdução de plano de escola em tempo integral envolvendo o 
conteúdo curricular básico e outras atividades como reforço escolar, ensino profissionalizante,
esporte, cultura e lazer. 

  Direcionar  esforços  para programas multidisciplinares preparatórios para o  mercado de
trabalho voltado para jovens concludentes do ensino médio com o reconhecimento dos alunos
que mais se destacarem.

  Direcionar esforços para ampliar o número de vagas para educação infantil; 

  Direcionar  esforços  para  transformar  Hidrolândia em  referência  nacional  no  ensino
fundamental; 

  Direcionar esforços para garantir que todas as crianças com até 7 anos de idade estejam 
alfabetizadas;

  Direcionar  esforços  para  projeto  de  gestão  democrática  que  implementará  critérios
impessoais para a eleição dos diretores e coordenadores educacionais; 

  Direcionar  esforços  para implantação  da  assembleia  geral  de  educação  que  tem  por
objetivo  organizar  e  integrar  os  processos  educacionais  em  Hidrolândia;  lançando  e
analisando propostas, planejando, junto as líderes escolares, projetos e planos de ação para
o desenvolvimento educacional; 

  Direcionar esforços  para que o calendário escolar  seja voltado à realidade local, com o
objetivo de diminuir a evasão escolar em períodos de plantação; 

  Direcionar esforços para implantar um plano de ensino ao produtor rural; 

  Direcionar  esforços  para  a  implantação  da  disciplina  (optativa)  de  técnicas  e  cultura
agrícola; 



  Direcionar esforços para implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos 
sábados, como carga horária extra; 

  Direcionar esforços para implantar o projeto Todo agricultor é empreendedor;
  Direcionar esforços  para criar cursos de administração voltado a agricultura,  tendo como

público-alvo as famílias do campo.

  Direcionar  esforços  para implantar  cursos de orientação vocacional  voltados ao ensino
técnico e superior;

  Direcionar  esforços  para  ampliar/implantar  atendimento  educacional  a  portadores  de
necessidades especiais em todas as fases de ensino; 

  Direcionar  esforços  para  analisar  a  viabilidade de  reativar  escolas  rurais  atualmente
fechadas  ou  destruídas,  visando  manter  os  alunos  próximos  de  casa,  valorizando as
comunidades; e

  Direcionar esforços  para a  manutenção/ampliação/construção de  espaços esportivos nas
escolas.  Espaços estes que serão disponibilizados ao uso pela comunidade nos horários e
períodos sem atividade escolar.

SAÚDE – Saúde para todos e todas em todos os lugares
 propostas: 

  Direcionar  esforços  para  ampliação/implantação de  um plano  de  atendimento  de
ambulâncias visando facilitar o deslocamento dos enfermos residentes nos povoados, bem
como manter disponível/adquirir veículos equipados para situações emergências; 

  Direcionar esforços para promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos
serviços  no  hospital  e  nos  postos  de  atendimento  do  município,  garantindo  atendimento
preventivo de saúde a toda população; 

  Direcionar esforços para programas de capacitação continuada para profissionais de saúde
visando à prevenção de doenças; 

  Direcionar esforços para a implantação de cursos intensivos para capacitação dos agentes
de saúde e agentes de endemias; 

  Direcionar esforços para que a população tenha acesso a medicamentos para tratamento
de doenças como pressão alta, diabetes, colesterol e outros; 

  Direcionar esforços para implementar um plano de manutenção/recuperação/construção da
estrutura dos equipamentos de saúde (postos),  mantendo,  ampliando e recuperando os já
existentes que encontrarem-se deficitários e construindo novos postos nas comunidades que
apresentarem demanda e necessidade viável; 

 Direcionar esforços para prover campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas a
consultas  e  exames  básicos  odontológicos,  oftalmológicos,  diabéticos,  ginecológicos,
urológicos, visando a prevenção e antecipação de diagnósticos para melhorar a qualidade de
vida da população; 

  Direcionar esforços  para ampliação/criação de  programas que possibilitem o atendimento
voltado ao Idoso, a mulher, a gestante, a criança e aos portadores de necessidades especiais;

  Direcionar  esforços  para  reduzir  o  tempo  de  espera  para  consultas,  exames  e
procedimentos cirúrgicos;

  Direcionar esforços para ampliar o leque de atendimento hospitalar de forma a reduzir os
deslocamentos dos pacientes para outras cidades; e



  Direcionar esforços  para fornecer transporte adequado e de qualidade aos pacientes que
necessitarem se deslocar para outras cidades para receber atendimento de saúde.

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO – Sem uma boa
infraestrutura o município não é sustentável

 propostas:

 Direcionar esforços para manutenção/realização de obras de pavimentação em bairros da
sede, distritos e comunidades. A ideia é calçar e manter calçada todas as ruas habitadas da
sede, dos distritos e das comunidades com número de casas suficientes que justifiquem o
calçamento. Dessa, forma será melhorada a qualidade de vida e a saúde da população que
sofre com a poeira constante em suas residências.

  Direcionar esforços  para  manutenção/realização de obras de  asfaltamento das principais
avenidas da sede e distritos. A ideia é melhorar o fluxo de veículos e valorizar esteticamente a
apresentação das principais avenidas da sede e dos distritos.

  Direcionar esforços para aumentar a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto; 

  Direcionar  esforços  para  liberação do Matadouro  público  e  buscar  parceria  através  de
consórcio intermunicipal para garantir o uso efetivo das instalações; 

  Direcionar esforços  para  melhoramento da feira municipal com a  reforma/construção de
novas  instalações que  garantam higiene  e  qualidade  nos  produtos  oferecidos  aos
consumidores,  bem  como  condições  de  armazenamento  e  comercialização  para  os
agricultores familiares; 

  Direcionar  esforços  para  implantação  de  Plano  de  Gestão  dos  Resíduos  Sólidos  com
descarte ou reaproveitamento adequado do lixo orgânico e inorgânico; 

  Direcionar esforços para reforma e ampliação do cemitério; 

  Direcionar  esforços  para  o  melhoramento  da  iluminação  das  vias  de  acesso  entre  os
povoados e sede municipal; 

  Direcionar  esforços  para  a  construção  de  casas  populares,  na  sede,  distritos  e
comunidades fazendo uso, se for necessário, do regime de mutirão; 

  Direcionar  esforços  para  a  manutenção  das  estradas  do  município  em  condições  de
trafegar, inclusive, no período de chuva;

  Direcionar esforços para, através de parcerias com os municípios vizinhos (Catunda, Santa
Quitéria, Ipueiras e IPU), asfaltar a estrada que liga os distritos de Betânia e Conceição a
Sede  e  interligar,  também  por  meio  de  asfalto,  estes  distritos  aos  referidos  municípios.
Criando assim, uma malha rodoviária que facilitará e reduzirá os custos de escoamento da
produção dos cinco municípios envolvidos  (Hidrolândia,  Catunda, Santa Quitéria, Ipueiras e
IPU).

Direcionar esforços para  revitalizar/construir quadras de areia e de cimento nos bairros,

distritos e comunidades;

  Direcionar  esforços  para  manter  a  fonte luminosa  da  sede  em  boas  condições  e  em
funcionamento;

  Direcionar esforços para apoiar a melhoria/construção de campos de futebol  e quadras
de esporte nos bairros, distritos e comunidades;



  Direcionar  esforços  para  a modernização  das  praças  públicas  transformando-as  em
espaços  de  convivência  e  lazer  o  que  implica  em  implantar  equipamentos  esportivos,
recreativos e arborização; 

 Direcionar  esforços  para  a  implantação  de  local  adequado  e  seguro  a  prática  de
caminhadas e passeios ciclísticos, aumentando a segurança e a qualidade dos exercícios dos
praticantes;

Direcionar esforços para reestruturação/manutenção/aquisição e direcionamento apropriado
do uso da frota de máquinas, equipamentos e veículos municipais, de forma que a utilização
seja justa, equânime e abrangente a todas as comunidades; 

Direcionar  esforços  para  revitalizar/c onstruir praças em  bairros  da  sede  e  distritos;
Direcionar esforços para revitalizar/c onstruir quadras poliesportivas nos bairros da sede e

distritos;
Direcionar  esforços  para  possibilitar  o  acesso  a  água  potável  encanada  a  todos  os

habitantes  do  município,  concluindo  projetos  já  em  andamento  e  implementando  novos
projetos.

Direcionar esforços para reformar/c onstruir ambientes apropriado a receber o público em
locais de visitação como a capela da finada Marta;

Direcionar esforços para cumprir/atualizar o   Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano –
PDDU, com vistas a manter o crescimento ordenado e sustentável da sede, dos distritos e
das comunidades.

Direcionar esforços para r eestruturar as instalações e o uso da fonte de água sulfurosa,
facilitando o acesso a fonte e divulgando seu possível potencial medicinal;

Direcionar esforços para  ampliar e melhorar a rede se saneamento básico do município,
dando atenção especial a readequação a realidade atual de obras em andamento, como o
canal da Vila Freitas;

Direcionar  esforços  para  recuperar  a  calha  do  Batoque  e  implementar  ações  para
reduzir o assoreamento do referido rio no trecho que corta a cidade de Hidrolândia.

Direcionar  esforços  para  implementar  estudos  de  viabilidade  de  canalização  do  rio
Batoque  com  construção  de  barreiras  de  contenção  nas  áreas  mais  vulneráveis  a
transbordamento como o bairro Progresso e a Vila Freitas.

Direcionar esforços para  ampliar a organização e efetivar a municipalização do trânsito.
Direcionar  esforços  para   manter a  conservação das  instalações  públicas e

equipamentos  públicos  –  escolas,  postos  de  saúde,  hospital,  prefeitura,  mercado
municipal, secretarias, praças, etc.

AGRICULTURA, PECUÁRIA e COMÉRCIO – A cidade não existe sem o
campo

 propostas:

  Direcionar esforços  para  o cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por
parte dos municípios de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores locais; 

  Direcionar esforços para a implantação de programa de extensão rural (assistência técnica
e capacitação) de acordo com a aptidão de cada povoado; 

  Direcionar esforços  para  programas de conscientização do uso correto de agrotóxicos e
descarte dos seus respectivos recipiente; 

  Direcionar esforços  para  pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para
aproveitamento no período de ociosidade do solo; 

  Direcionar esforços  para  estimular à constituição de microempresas e associações para
autogestão,  por  meio  de  cursos  de  capacitação  voltados  aos  produtores  rurais  e
comerciantes, 



  Direcionar  esforços  para  criação de cooperativas e  associações para beneficiamento e
venda da produção agrícola no comércio local; 

  Direcionar esforços  para  programas de fortalecimento e incentivo de produção agrícola
orgânica na agricultura familiar, 

  Direcionar esforços para criação de escola técnica agrícola;
  Direcionar esforços  para  perfuração de poços  profundos/artesianos  e ativação/instalação

dos já existentes em todos os povoados do município;
  Direcionar  esforços  para  incentivar  a  reforma/construção  de  açudes  e  barragens  para

estender  o  tempo  de  terra  molhada  por  vervência,  aumentar  o  potencial  de  irrigação  e
aumentar a vida útil dos criatórios de peixes das comunidades;

  Direcionar esforços  para  corrigir  deficiências de projetos de construção dos açudes das
comunidades para aumentar o potencial de armazenamento de água, aproveitar melhor os
recursos hídricos e reduzir o risco de rompimento das barragens;

  Direcionar esforços para incentivar a instalação de usinas solares para reduzir os custos de
energia na utilização de motores para irrigação das lavouras;

 Direcionar esforços para incentivar a implantação de projetos de irrigação para garantir a
manutenção da produção agrícola o ano inteiro; e

 Direcionar esforços para formar parcerias com o BNB para fomentar e facilitar o acesso do
agricultor a recursos voltados a projetos para a agricultura e a pecuária.

 Direcionar esforços para  implementar o desenvolvimento de projetos de criação de gado
leiteiro com o melhoramento genética do rebanho;

 Direcionar esforços para inc entivar parcerias e ações com o Clube de Diretores Lojistas (CDL),
Sindicatos e Associações locais para o desenvolvimento e o fortalecimento do comércio.

 Direcionar esforços para  atrair fábricas para o nosso município, gerando emprego e renda para
a região.

 Direcionar esforços para  apoiar a implantação de projetos de apicultura no município;

SEGURANÇA – A paz é fruto da justiça
 propostas:

  Direcionar esforços para manutenção e aparelhamento da Guarda Municipal; 

  Direcionar esforços para apoiar a intensificação juntos as policias (civil e militar) para 
combater furtos e roubos; 

  Direcionar esforços para implantação de uma  Delegacia da Polícia  Civil no município  e
ampliar  a  atuação  da  Polícia  Militar,  em cada  um  dos  três  distritos  (Irajá,  Conceição  e
Betânia); 

  Direcionar esforços para aprimorar/ativar um meio de comunicação direta entre a população e
o  os órgãos de segurança  do município para que a população possa colaborar com as ações de
investigação e policiamento ostensivo por meio de comunicação pública ou sigilosa de delitos;

  Direcionar  esforços  para  aprimorar/criar o  Conselho  Municipal  de  Segurança  que  será
responsável  pelo  planejamento estratégico  das  ações  de  segurança  e  combate  a  violência  do
município;

 Direcionar esforços para a promoção  de eventos educativos e permanentes para combater às
drogas e promover atividades culturais e esportivas focadas nas crianças e jovens, para preencher
o tempo disponível como teatro, música, esporte e lazer;



  Direcionar esforços para instalação de câmeras em torres de observação nas principais vias
de  acesso,  que  enviarão  imagens  de  em tempo  real  para  uma  Central  de  Vigilância  da
Guarda Municipal;

  Direcionar esforços para manter/instalar pontos de iluminação pública suficiente para manter
as  ruas  da  sede,  dos  distritos  e  das  comunidades  iluminadas,  melhorando  a  visibilidade  e  a
segurança da população;

CULTURA, ESPORTE E LAZER – Trabalhamos pela alegria e felicidade
 propostas:

  Direcionar  esforços  para,  em  parceria  com  a  iniciativa  privada,  criar um  clube  para
entretenimento e lazer social; 

 Direcionar  esforços para   trabalhar  as  categorias  de base do esporte  com profissionais
qualificados em cada modalidade;

 Direcionar  esforços  para   implantar  o  calendário  esportivo  anual  em  parceria  com  as
associações esportivas;

 Direcionar esforços para  incentivar a prática esportiva nas modalidades femininas; 

  Direcionar esforços para  programas de incentivo as práticas de esportes e realização de
eventos esportivos (passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições entre escolas); 

  Direcionar esforços para resgatar os festejos de manifestações culturais (carnaval, natal, 
réveillon, festa junina, festa da padroeira, reisado, etc). 

  Direcionar  esforços  para  criação  do  festival  da  agricultura  e  da  feira  agropecuária  de
Hidrolândia  para promoção dos  valores e da cultura  do homem do campo,  exposição de
animais e produtos agrícolas;

  Direcionar esforços para fortalecer/criar o centro de tradição cultural e o programa municipal
de valorização dos artistas da terra; 

  Direcionar esforços para possibilitar a inclusão digital por meio de parcerias com a iniciativa
privada para incentivar a implantação de  programas de acesso a  internet móvel  e wifi em
todas as comunidades do município;

  Direcionar esforços para reformar/construir espaços esportivos nas comunidades rurais, nos
distritos e na sede.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – levar aos humildes e necessitados a igualdade
de oportunidade

 propostas:

 Direcionar esforços para ampliação/criação de ambiente adequado para atendimento ao
idoso, a mulheres vítimas de violência e a pessoas com maior vulnerabilidade social; 

  Direcionar esforços para viabilizar atendimento rápido e de qualidade aos jovens infratores 
e viciados em drogas; 

  Direcionar esforços para programa de orientação para prevenção de alcoolismos e drogas; 

  Direcionar esforços para o combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual;



  Direcionar esforços para  a capacitação dos conselheiros tutelares para atuação efetiva e
correta de suas funções; 

  Direcionar  esforços para  a implementação de plano para  melhoramento de casas sem
condições mínimas de moradia; 

  Direcionar esforços para a revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais
fazendo a busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta de
acesso à informação; 

 Direcionar esforços para implantar a “Central do Povo”, local que concentrará o acesso aos
principais serviços públicos necessários ao cidadão, tais como, Identidade, CPF, Carteira de
Trabalho e Previdência Social, Junta do Serviço Militar, etc.

 Direcionar esforços para viabilizar atendimento rápido e de qualidade de Assistência Social
na Sede, Distritos e comunidades rurais.

Planejamento de médio e longo-prazo para o Município

 Este Plano  adota uma visão de longo-prazo para Hidrolândia. Essa visão orientará as ações
de Governo  a alcançar o ano  2044,  fazendo de Hidrolândia uma das melhores cidades do
Ceará para se viver, investir, trabalhar e conhecer. 

 No campo social,   considerando o nível  nacional,  a cidade  deve  reunir simultaneamente
qualidade de vida, efetivo sistema de saúde básico e  a promoção de hábitos e costumes
saudáveis para uma população integrada à educação ao esporte, ao lazer e a cultura. Para
isso, deveremos procurar ser: 

 Uma cidade referência na educação pública do País. 

 Uma cidade cujo sistema básico de saúde apresenta efetividade, tanto na qualidade do
atendimento, quanto no amplo alcance dos benefícios à população; 

 Referência nacional em redução de déficit habitacional; 

 Uma cidade sem pobreza extrema, sem desigualdades extremas e mais integrada cultural e
socialmente; 
 Uma cidade sustentável que produz, gera empregos e fornece a mão de obra qualificada

necessária para retroalimentar simultaneamente o sistema produtivo e de consumo.
 No  campo  econômico,  a  visão  objetiva  uma  cidade  de  reconhecido  destaque  pela

atratividade de negócios,  reduzida taxa de desemprego e contínuo crescimento da renda
média  dos  seus  trabalhadores.  Para  isso,  posicionaremos Hidrolândia como:  Referência
regional no ambiente de negócios, com destaque na atração e manutenção de investimentos
produtivos. 

 No campo da sustentabilidade, a cidade  deve ser referência regional em desenvolvimento
sustentável com a preservação de seu patrimônio ambiental  e ampla utilização de energia
limpa. 

 No  campo  político,  coloca remos  a  cidade  como um dos  principais  centros  políticos  e
culturais do cenário regional. Para isso, Hidrolândia será: 

 Reconhecida pela realização de grandes eventos e sediará fóruns decisórios para assuntos
de sustentabilidade regional e desenvolvimento econômico; 

 Referência regional em gestão pública de alto desempenho, focada no entrelaçamento de 
parcerias municipais para fortalecer as ações conjuntas da gestão pública regional; 

 Reconhecida pela produção cultural de alto valor que se somará ao patrimônio cultural dos 
municípios vizinhos para potencializar a cultura da região para além dos seus limites; 



Objetivos de Atuação do Governo

   Crescer na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais; 

 Transformar a cidade,  dotando-a de equipamentos urbanos   e de gestão  adequados às
demandas sociais e ao crescimento da população; 

 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da s paisagens e do patrimônio
natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento do município 

 Garantir igualdade de oportunidades para os jovens e crianças; 

 Contribuir para a formação de um ambiente de negócios competitivo e para o crescimento 
econômico sustentável; 

 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia de Hidrolândia; 

 Tornar Hidrolândia uma das cidades mais integrada do ponto de vista urbanístico e cultural 
da região; 

 Reduzir os indicadores de pobreza  do município; 

 Posicionar  Hidrolândia como importante centro político e cultural da região.

Princípios de Atuação do Governo
 Colocar  o  cotidiano  das  pessoas  como  tema  prioritário  de  governo,  aproximando   a

população dos gestores públicos; 

 Assegurar  uma  gestão  profissional  dotada  de  instrumentos  de  planejamento  e
acompanhamento do resultado da máquina administrativa pela população; 

 Incluir a participação social como diretriz de governo através da implementação de diversos
mecanismos de diálogo com o povo, eleição de representantes nas comunidades e ativação
de Conselhos Municipais nas diversas áreas; 

  Procurar estabelecer integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e federais;

 Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos d o município, respeitando as leis e os 
direitos dos servidores e cidadãos; 

 Garantir que os serviços públicos prestados pel o município tenham o mesmo padrão de
qualidade em todas as localidades e áreas de atuação; 

 Potencializar a capacidade de investimento d o município por meio de parcerias com o setor
privado, municípios vizinhos e outras esferas de governo; 

 Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da  efetividade
dos processos da administração do município.

 A  prefeitura é do povo e a administração será para o povo.


