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ALIANÇA POR UMA NOVA QUIXADÁ  

 

Este Programa traz as diretrizes, os projetos e os valores para governar Quixadá 

nos próximos quatro anos. Uma visão de futuro ancorada nos anseios da 

população e nas oportunidades que a maior e mais potente aliança já feita em 

nome de Quixadá pode proporcionar.  

Tendo como base a ampla participação da sociedade de Quixadá que se 

manifestou por meio de encontros presenciais e virtuais, aliada à expertise 

técnica adquirida em anos de compromisso com a administração pública, este 

documento expressa as linhas gerais de que irão nortear as ações do poder 

público municipal nas áreas da gestão pública, conhecimento e tecnologia, 

urbanismo e mobilidade, patrimônio e cultura, saúde, turismo, educação, 

esporte, desenvolvimento rural, desenvolvimento social, economia e  

preservação ambiental.  

Nosso objetivo é iniciar um novo ciclo de desenvolvimento para nossa cidade. 

Apresentaremos os caminhos para os problemas imediatos de Quixadá, como a 

crise da saúde, o desemprego, a escassez de locais de esporte e lazer, a 

mobilidade urbana, a revitalização de nossos pontos turísticos e a falta de 

perspectiva de crescimento no campo.  

Nos comprometemos em continuar mantendo o equilíbrio financeiro e fiscal do 

município, conduzindo com transparência e idoneidade as contas públicas, 

levando infraestrutura e urbanização aos bairros e distritos mais carentes e 

distantes e melhorando nossa rede de assistência social e proteção à mulher e 

à criança com as reformas nas unidades de ensino e de saúde.  

E, finalmente, iremos propor um governo ousado, com soluções inovadoras, que 

posicione Quixadá no mapa do conhecimento, da produção tecnológica, da 

excelência em gestão e em programas sociais.  

Nas décadas anteriores, minhas gestões realizaram a modernização da 

Quixadá, criando e desenvolvendo programas habitacionais, de microcrédito 

rural, escolas modelo, programa saúde da família, construindo mercados, 
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rodoviárias, vias e avenidas.  

Agora,nossa liderança se torna mais uma vez estratégica à medida em que é a 

única candidatura que reúne as forças políticas e sociais necessárias para 

promover um novo tempo para Quixadá. Tempo e cidade que serão construídos 

de forma coletiva e participativa. 

 

  

Ilário Marques  

Candidato à Prefeito  
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CONTEXTO ATUAL 

 

Com uma população estimada em 88.231 habitantes, Quixadá é a maior cidade 

do Sertão Central com densidade demográfica de 39 habitantes por km², 

segundo último censo do IBGE (2020).  

Ainda segundo esse estudo há um baixo índice de ocupação da população (8%), 

o que significa dizer que a maior parte dos quixadaenses possui renda e trabalho 

no segmento informal, com 49% da população com renda de até meio salário 

mínimo.  

Do ponto de vista fiscal, o município encontra-se com as contas de receitas e 

despesas equilibradas. A taxa de escolarização é de 95%, tendo tido em 2018, 

mais de 11.000 matrículas. A rede municipal conta com 53 escolas e 

aproximadamente 400 docentes.  

No Ensino Médio, o desempenho dos alunos e das escolas estaduais localizadas 

no município atingiu as metas do IDEB, apesar do desmonte da Educação entre 

os anos de 2011 e 2015. 

A urbanização de Quixadá encontra-se em processo de expansão. Em 2010, 

10% das vias públicas estavam asfaltadas. Hoje, esse percentual cresceu 

porque uma das prioridades da atual gestão foi a reestruturação e implantação 

da malha asfáltica da cidade.  

Entretanto, Quixadá é uma cidade arborizada (84%) e oferece esgotamento 

sanitário para mais da metade da população (53% em 2010).  

Em relação ao meio ambiente, a vegetação característica é a da caatinga, 

possuindo desde 2002 uma política de conservação do Monumento Natural dos 

Monólitos de Quixadá. Uma área de aproximadamente 240km² que atualmente 

se caracteriza como Unidade de Conservação de Proteção Integral, criada 

através do Decreto Estadual nº 26.805 de 25 de outubro de 2002.  

Em 2004, a área foi tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), com o atributo de Parque Nacional dos Serrotes de Quixadá: 
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conjunto paisagístico constituído por formações geomorfológicas em monólito, 

conhecidos como serrotes. Desde 2010, faz parte da Associação Mundial de 

Montanhas Famosas (em inglês, World Famous Mountains Association – 

WFMA). Até então, o único representante do Brasil na entidade era o Geopark 

Araripe, na região do Cariri.  

O calendário Cultural da cidade tem hoje três grandes eventos que movimentam 

a economia local, trazendo visitantes de cidades vizinhas e distritos próximos. 

São eles: Carnaval, São João (Pula a fogueira) e o Réveillon. Existem ainda 

festas menores, mas de igual importância para valorização da cultura local como 

o Festival do Feijão, no distrito de Cipó dos Anjos e o Festival do Milho, no 

Distrito Califórnia, o Festival um Barzinho e Violão, na Serra do Estevão, no 

Distrito de Dom Maurício e Festival de Culinária e Cultura do Sertão, no Distrito 

de Juatama. 

No tocante ao esporte, Quixadá possui equipamentos como o Polo Esportivo do 

Eurípedes, o Ginásio Municipal Rinaldo Roger e o Estádio Abilhão. As 

Olimpíadas do São João do Queiroz e a Temporada de Voo Livre são os 

principais eventos esportivos do calendário da cidade. Mas existem outros 

eventos esportivos que movimentam o setor, tanto do ponto de vista econômico, 

como do ponto de vista competitivo e de mobilização social. São eles: Corrida 

de São José, o Campeonato Municipal Master de Futebol, Campeonato 

Municipal de Futebol Amador, Copa Futsal Zé Louro Custodio. 

Apesar de não se configurar como uma área de gerência municipal, é importante 

ressaltar que Quixadá possui hoje um Polo Universitário constituído por diversas 

Instituições de Ensino Superior e Técnico públicas e privadas: o Instituto Federal 

do Ceará, um campus da Universidade Federal do Ceará, a Unicatólica, Fadat, 

Cisne e Estácio com a Faculdade de Medicina.   
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AS RAZÕES HISTÓRICAS DA 

DESIGUALDADE 

 

A análise dos números e indicadores de Quixadá mostram que se trata de uma 

cidade profundamente desigual e desequilibrada. Essas desigualdades se 

constituíram ao longo do processo histórico da formação da cidade, que se 

origina na combinação da decadência do ciclo do algodão que antecedeu o fim 

do ciclo do couro a partir das grandes secas.  

É preciso entender principalmente o papel do ciclo da pecuária, sus rebanhos 

animais e sistemas de criação. Foi só a partir dos estudos de Caio Prado Júnior, 

de 1945, História Econômica do Brasil e de Formação Econômica do Brasil, de 

Celso Furtado que começou a ser mais bem compreendido o processo de 

colonização associado à pecuária.  

No século XVII e XVIII, a pecuária era a atividade predominante no território do 

Sertão Nordestino para atender o objetivo de ocupar o espaço no interior da 

Colônia. Em Quixadá esse ciclo se manteve até o século XX.  

A colonização da área compreendida como município de Quixadá ocorreu 

através da penetração do gado pelo Rio Jaguaribe, seguindo seu afluente, o Rio 

Banabuiú. À princípio, Quixadá era uma fazenda distrito de Quixeramobim. Foi 

transformada em município somente em 1870. Com a redução da atividade 

pecuária Quixadá assume gradativamente os contornos de um centro regional 

de comércio e serviço responsável por 70% do PIB municipal.  

O comércio atacadista de Quixadá abastece os estabelecimentos comerciais do 

município e seus distritos vizinhos. Do ciclo da pecuária ficou uma tradição de 

ovinocultura e caprinocultura associada à avicultura.  

Com a construção do açude do Cedro, no final do século XIX, consolidou a 

centralidade da cidade e trouxe um processo de urbanização acelerado, 

recebendo cerca de 30 mil imigrantes. Quixadá se transformou, assim, num 

centro comercial e administrativo. As duas maiores fontes de empregabilidade 

da cidade são o comércio, serviços e administração pública.  
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Quixadá é a maior cidade do Sertão Central do Ceará, possuindo 17o PIB do 

Ceará e, mesmo com a renda per capita de meio salário mínimo, o município 

tem o melhor IDH e a maior renda per capita do Sertão Central.  

Como se pode observar temos um município com densidade demográfica média 

(nos anos 60 e 70, Quixadá figurava entre os 100 maiores municípios do Brasil) 

sem uma economia que permita uma melhor distribuição de renda.  

Foi somente a partir dos anos 90, com o fortalecimento da administração 

municipal, com a força política que o município ganhou a partir das gestões de 

Ilário Marques foi possível iniciar um processo de modernização econômica e 

urbanística, baseado no tripé administração municipal, setor de serviços e setor 

agrário dos pequenos proprietários.  

Com o novo perfil de cidade universitária de Quixadá, agora, o grande desafio 

transformar esse Polo do Conhecimento em Polo Científico-Tecnológico. As 

cidades médias regionais do Brasil, como São Carlos (SP) e Campina Grande 

(PA), conseguiram se desenvolver e melhorar seu IDH por meio de um processo 

semelhante. 

Considerando a nova conjuntura, são apresentados novos desafios para a 

gestão pública, especialmente porque Quixadá viveu nos 8 anos que 

antecederam a atual gestão, o sucateamento de equipamentos públicos. O 

descaso vivido nos últimos anos tornou Quixadá uma cidade secundarizada. Os 

serviços de promoção social, por exemplo, foram reduzidos ou extintos, como é 

o caso do Polo de Atendimento do Campo Novo e os Centros de Referência da 

Assistência Social.  

Entre 2011 e 2015, a saúde deixou de ter uma estrutura que pudesse resolver 

problemas do atendimento primário. Em 2016, Ilário recebeu Quixadá com 

postos sem funcionários, sem medicamentos e com os piores indicadores do 

Ceará.  

Os servidores públicos estavam marginalizados, sem calendário de pagamento 

e chegando até três meses de atraso, comprometendo sua organização familiar, 

seu padrão de vida. 

Essa desorganização administrativa foi hoje corrigida e o calendário de 
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pagamentos reestabelecido. Ilário e sua atual gestão priorizaram o saneamento 

das finanças do município e, hoje, os servidores de carreira voltaram a ter a 

estabilidade e a valorização que merecem, com seus salários em dia.  

A atual gestão teve, portanto, uma dupla jornada: restaurar e recuperar 

equipamentos e contas públicas e avançar em projetos de urbanização e 

mobilidade, habitação, educação, saúde e proteção social. 

É diante desse cenário que afirmamos: O Trabalho Não Pode Parar! A nova 

aliança liderada por Ilário Marques, ao lado de Pedro Baquit e com apoio de 

Camilo Santana, Cid Gomes, José Guimarães e Osmar Baquit tem a força 

política estratégica necessária para recuperar o tempo perdido e colocar 

Quixadá num novo patamar de desenvolvimento baseado na tríade Trabalho, 

Conhecimento e Tecnologia. Uma nova Quixadá emergirá da vontade do povo 

e da força dessa grande aliança. 
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A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UM PLANO 

PARA QUIXADÁ  

 

Uma das marcas das gestões de Ilário Marques é a participação popular. Esse 

processo de participação tem início antes mesmo da eleição, na construção dos 

nossos Planos de Governo. Em 2020, a série de encontros presenciais e virtuais 

Construindo com Ilário é o espaço que tem possibilitado uma ampla escuta dos 

anseios da população e a criação coletiva da cidade que queremos.  

Essa construção se estende por toda a campanha, sendo o presente documento 

apenas um retrato do que foi colhido até agora junto aos segmentos setoriais da 

sociedade e da gestão pública. À medida em que novos diálogos forem 

estabelecidos, novas ideias, diretrizes ou propostas poderão ser incorporadas.  
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DIRETRIZES GERAIS  

 

• Realizar uma gestão democrática, transparente, com alta performance e 

resultados mensuráveis;  

• Articular as forças políticas e os recursos econômicos necessários para 

demonstrar excelência na prestação de serviços públicos;  

• Criar canais eficientes de participação e controle social da gestão pública; 

• Gerar riquezas e oportunidades de negócios, trabalho e renda;  

• Atrair empresas e negócios sustentáveis e tecnológicos;  

• Promover a integração social e o respeito a todas as pessoas, 

independentemente das condições de gênero, classe, raça, religião e 

afetividade;  

• Preservar o bioma da caatinga;  

• Garantir gestão responsável do patrimônio histórico e 

cultural de Quixadá; 
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VALORES  

 

Toda missão se baseia em valores e os valores da gestão de Ilário Marques na 

Coligação O Trabalho não pode parar são:  

 

 

  

participação

inclusão

transparência

respeito
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GESTÃO TRANSPARENTE E 

PARTICIPATIVA  

 

A alta performance da administração passa pela Modernização da Máquina 

Pública. Uma gestão de resultados se constrói também a partir da 

instrumentalização, padronização, precisão, fluência e transparência dos dados. 

Neste sentido, uma gestão qualificada prescinde de ações como:  

• Implementar o Programa de Modernização Administrativa e Fiscal 

• Implantar o Programa de Eficiência Energética com uso de energia 

renovável nos prédios e equipamentos públicos; 

• Realizar uma gestão de políticas públicas integradas; 

• Fortalecer a Política de Comunicação, Mobilização e Participação 

Popular;  

• Qualificar os gastos no custeio da máquina pública; 

• Desburocratizar e informatizar os serviços públicos municipais, 

otimizando e garantindo assim o acesso à informação e a 

transparência;  

• Realizar a manutenção permanente de prédios e equipamentos 

públicos; 

• Radicalizar na tomada de decisões dos investimentos e prioridades, 

tendo como decisão política e administrativa a participação efetiva da 

população;  

• Garantir a estrutura necessária para a reestruturação dos conselhos 

municipais de controle social; 

• Consolidar uma gestão centrada na efetivação de resultados, 

garantindo o planejamento, o monitoramento e avaliação das políticas 

de forma permanente; - Realizar de forma pública e informatizada a 

prestação de contas de todos os gastos públicos;  

• Criar um sistema autônomo de fiscalização e controle dos gastos 

públicos municipais; 

• Garantir todo apoio necessário para serviços, órgãos e entidades que 
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desenvolvem trabalhos de importância singular e/ou complementar ao 

que será desenvolvido no município;  

• Fortalecer os conselhos de direitos e controle social;  
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TRABALHO, CONHECIMENTO E 

TECNOLOGIA: O DESAFIO DO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A 

SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS PÓS-

PANDEMIA  

Em 2020, a vida mudou radicalmente. O Novo Coronavírus trouxe a maior crise 

sanitária da história recente. A Covid 19 não só tirou vidas, como também abalou 

a economia do país e, consequentemente, das cidades brasileiras. As medidas 

de distanciamento social tiveram impacto direto sobre o setor de serviços, que é 

um dos campos mais relevantes para Quixadá.  

Postos de trabalho foram suprimidos, empregos suspensos ou perdidos, 

alterando a renda dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. As 

crianças e jovens tiveram igualmente suas rotinas de aprendizado modificadas 

com as medidas de isolamento social.  

Diante desse cenário, novas habilidades e lideranças se impõem. Tanto a 

educação como o mundo do trabalho caminham para um crescente processo de 

digitalização. Ao mesmo tempo, a relação com a natureza precisa ser revista à 

medida em que os recursos naturais se tornam ameaçados pelo manejo 

irresponsável. É preciso estabelecer um pacto permanente entre órgãos públicos 

e agentes privados para promover ações de preservação e sustentabilidade.  

Para conseguirmos manter taxas de crescimentos razoáveis diante da 

densidade demográfica do município é necessário trabalhar em três frentes:  

1. Manter Quixadá na vanguarda do conhecimento com a sua estrutura 

universitária; 

2. Modernizar o setor de serviços, dotando-o de inovadores sistemas de 

informação, abastecimento e logística;  

 

3. Transformar Quixadá num Polo de Ciência e Tecnologia; 
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CONHECIMENTO E TECNOLOGIA  

 

Nos anos 2000, Quixadá passou por um processo de reposicionamento 

econômico e cultural. Com a chegada de inúmeras Instituições de Ensino 

Superior e Técnico públicas e privadas, como a Universidade Federal do Ceará, 

o Instituto Federal do Ceará e a Unicatólica, o município passou a se caracterizar 

como uma Cidade Universitária.  

Duas décadas depois, o novo desafio é transformar Quixadá num Polo de 

Ciência e Tecnologia, com a criação do Parque Tecnológico e Criativo do 

Vale do Cedro.  

Em todo país, os Polos Tecnológicos possuem altas taxas de geração de 

empregos qualificados e, apesar dos incentivos fiscais, são bons geradores de 

arrecadação de ISS. Investir estrategicamente em políticas de desenvolvimento 

tecnológico em parceria com o governo do Ceará e a iniciativa privada de ser 

uma das prioridades da próxima gestão. Nesse sentido, apresentamos como 

diretrizes: 

• Criar um Programa de Apoio à instalação do Parque Tecnológico e 

Criativo Vale do Cedro, no Complexo Histórico da Estação, que abrigue 

os setores de pesquisa e desenvolvimento de empresas de base 

tecnológica, laboratórios de pesquisa e uma incubadora de start ups.  

• Criar condições competitivas para o setor de ciência e 

tecnologia em Quixadá  

• Atrair empreendimentos de tecnologia com a força da 

estrutura universitária  

• Criar uma incubadora de startups em convênio com a 

Funcap  

• Desenvolver o setor da indústria criativa com novas tecnologias para 

games, música e audiovisual  

• Criar o Programa Quixadá Digital de expansão da internet WI-FI para 

todos os espaços públicos   
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URBANISMO: MOBILIDADE URBANA, 

ADENSAMENTO, EXPANSÃO DO CENTRO E 

INFRAESTRUTURA PARA OS DISTRITOS 

  

O primeiro ponto estratégico é estabelecer uma “nova fronteira” do 

desenvolvimento urbano da cidade, agregando áreas a serem adensadas de 

forma planejada e equipando-as com uma infraestrutura que proporcione o 

acesso a bens e serviços como comércio e lazer, a partir de eixos de transporte 

coletivo. O adensamento permite que mais pessoas tenham acesso aos 

benefícios de infraestrutura urbana e, consequentemente, mais qualidade de 

vida. Nesse sentido, essa gestão irá buscar:  

• Criar o Transporte Público Municipal; 

• Modernização do Parque de Iluminação Pública com instalação de 

luminárias de LED; 

• Ampliar os serviços de limpeza pública; 

• Ampliar a Avenida Plácido Castelo até a Rotatória Belas Artes 

• Criar nova Avenida interligando entre José Caetano e Curicaca; 

• Criar nova Avenida interligando a Rotatória da BR 122 até o Bairro 

São João; 

• Urbanizar a Linha Ferroviária e Ponte Metálica no bairro Baviera; 

• Ampliar a Rede de Saneamento Básico; 

• Promover o embelezamento e paisagismo de Praças e Espaços 

Públicos; 

• Incentivar o adensamento de estabelecimentos geradores de postos 

de trabalho, ao mesmo tempo que comporte o uso residencial;  

• Implantar ciclofaixas; 

• Implantar estacionamento rotativo; 

• Induzir o desenvolvimento de áreas mais afastadas, o município 

oferecendo incentivos; 

• Criar o Programa de Habitação para Servidores; 
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• Dar continuidade a um programa massivo de habitação social, com 

acesso a bens e serviços  

• Estimular a implantação de atividades econômica baseadas em 

trabalho intensivo, planejando a instalação de outros usos, como 

serviços, cultura, lazer, espaços de convivência, de direitos e de 

cidadania, associados à moradia, sempre que possível. 

• Aumentar das interações econômicas locais e a disponibilidade de 

espaços públicos para comércio e convívio social; 

• Expandir o nível de acessibilidade local e regional;  

• Expandir a conexão de ruas e vias, com ciclovias, calçadas e passeios 

largos e áreas verdes.  

• Criar uma política de desenvolvimento de infraestrutura específica 

para os distritos com planos de abastecimento, iluminação e 

pavimentação  

• Estimula a  criação de novos centros de desenvolvimento sustentável;  

• Expandir o Centro de Quixadá;  

• Induzir atividades geradoras de empregos, ao mesmo tempo em que 

se estimula o uso residencial e o adensamento populacional nas áreas 

mais consolidadas;  

• Requalificar e ampliar o número de praças e espaços de vivência 

e convivência, no campo e na cidade;  

• Desobstruir e reformar calçadas de toda a cidade, tornando 

Quixadá uma cidade acessível;  

• Valorizar e promover vida digna aos agentes de limpeza e 

desenvolvimento urbano do município;  

• Criar uma Política de Valorização e Ampliação da Guarda Municipal 

e Agentes de Trânsito;  

• Criar espaços específicos para taxistas e mototaxistas;  
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SANEAMENTO BÁSICO 

• Garantir a cobertura de 100% dos domicílios com rede de 

abastecimento de água até 2025 de Quixadá, Juatama e Tapuiará, em 

parceria com a Cagece; 

• Garantir pelo menos 45% de cobertura de esgotamento sanitário para 

o município de Quixadá, em parceria com a Cagece; 

• Garantir 100% do tratamento de esgoto coletado do município de 

Quixadá até 2025;  

• Garantir a qualidade da água distribuída, em parceria com a Cagece; 

• Ampliar a cobertura dos domicílios com rede de coleta de esgotos; 

• Garantir o tratamento dos esgotos coletados; 
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PATRIMÔNIO E CULTURA: AÇÕES 

INSTITUCIONAIS E POLÍTICA CULTURAL 

 

Do ponto de vista simbólico, a história, as narrativas e memórias de um povo 

são fundamentais para a constituição de suas identidades e da sua autoestima. 

Do ponto de vista material, é preciso encontrar maneiras de tornar a economia 

da cultura um setor gerador de trabalho, renda e riquezas para o município.  

Nesse sentido, o poder público precisa garantir uma infraestrutura de formação, 

criação e difusão que ampare a produção cultural de Quixadá. Temos como 

objetivo também tornar os locais de relevância histórica uma referência no 

estado em termos conservação e gestão.  

Atualmente, Quixadá possui uma pequena rede de equipamentos culturais 

pertencentes à prefeitura e ao governo do estado: o Museu Histórico Jacinto de 

Souza, o Centro Cultural Raquel de Queiroz com anfiteatro, a Fazenda Não me 

Deixes, a Biblioteca Pública Padre Francisco Clineu Ferreira, o Memorial Raquel 

de Queiroz, onde fica o atual Chalé da Pedra, um cinema privado pertencente 

ao Pinheiro Supermercado, a Casa de Saberes Cego Aderaldo e o Açude do 

Cedro.  

Assim, essa gestão irá buscar o fortalecimento institucional para:  

• Criação da Secretaria de Cultura de Quixadá; 

• Criação do Arquivo Público Municipal; 

• Criar uma programação articulada entre os equipamentos a partir de um 

calendário anual; 

• Criar uma política de formação para a área de cultura em parceria com o 

Governo do Ceará, através do Instituto Dragão do Mar;  

• Realizar programa de incentivo à criação com novos editais para os 

artistas locais; 

• Reformar, ampliar, modernizar e garantir uma política de funcionamento, 

acesso e valorização do Museu Público Municipal;  

• Reformar, ampliar, modernizar, descentralizar e garantir uma política de 
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funcionamento e valorização do complexo Rachel de Queiroz na Praça do 

Chalé da Pedra;  

• Fortalecer, ampliar e garantir o investimento necessário para atividades 

comunitárias de cunho cultural, como por exemplo, o Festival do Feijão 

no distrito de Cipó dos Anjos e Festival do Milho no distrito Califórnia; 

• Criar um Centro de Referência LGBTQIA; 

• Apoiar e fortalecer Festivais, como a Bienal de Dança, Qxas (Festival de 

Fotografia), Festival de Cinema do Sertão, entre outros, promovendo 

assim tanto a difusão como a formação em diversas linguagens artísticas;  

• Realizar um Edital para ações (pesquisas, shows festivais exposições) 

que deem visibilidade à memória, personalidades e práticas culturais das 

pessoas pretas  

• Realizar um Edital para ações (pesquisas shows festivais 

exposições) que deem visibilidade à memória, personalidades e 

práticas culturais das pessoas LGBTQ;  
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TURISMO E MEIO AMBIENTE  

 

• Criar do Complexo Turístico do Cedro, com Parque Aquático, centro 

gastronômico e artesanato; 

• Atrair projetos e empreendimentos de urbanização, turismo e proteção 

ambiental para o Cedro; 

• Implementar uma legislação ambiental que alinhe formação da população 

e rigor na fiscalização e punição em eventuais desrespeitos ambientais;  

• Implementar uma política de destinação dos resíduos sólidos tendo como 

horizonte, a consolidação da coleta seletiva;  

• Criação e formação de agentes ambientais;  

• Incorporar ao planejamento municipal uma meta de redução de gases de 

efeito nocivos ao meio ambiente, se alinhando a metas nacionais e 

mundiais e tendo como referência a implementação a mobilidade urbana 

sustentável;  

• Criar o Parque Municipal e Urbanização no Polo Eurípides;   

• Criar o Centro de Formação Turística;  

• Fortalecer o Turismo Esportivo;  

• Fortalecer o Turismo Ufológico;  

• Fortalecer o Turismo Religioso;  

• Incentivar a instalação de empresas produtoras de Energia Limpa e 

Renovável; 

• Criar um Bosque no Carrascal; 

• Criar um Centro Educacional Ambiental; 

• Fortalecer a Política de Bem-Estar e Proteção Animal; 

• Fortalecer a proteção ao Patrimônio Natural dos Monólitos e da Unidade 

de Conservação dos Monólitos;  
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SAÚDE  

 

• Ampliar o Hospital Eudásio Barroso; 

• Instalar a Casa da Mulher Cearense, em parceria com o Governo do 

Estado do Ceará; 

• Dar manutenção permanente das Unidades básicas de saúde; 

• Criar o Centro Regional de Reabilitação, em parceria com o Governo do 

Estado do Ceará; 

• Criar a Casa de Parto Humanizado; 

• Criar o Serviço de Atendimento Domiciliar; 

• Ampliar a rede de atendimento básico em saúde para mais distritos; 

• Realizar concurso público para agentes de Saúde  

• Fortalecer a gestão do SUS, pública e democrática, com controle social, 

como instrumento de identificação das necessidades da população e 

cumprimento dos princípios doutrinários do SUS;  

• Estruturar sistema municipal de regulação de acesso pela rede própria e 

complementar, fortalecendo a relação com os serviços contratados 

(HMJMJ, CDRQ e outros); 

• Retomar a organização do sistema de saúde local e de referência, 

restabelecendo as relações Inter federativas para o imediato resgate do 

Município na condição de Polo da região;  

• Restabelecer as relações regionalizadas adotando um planejamento 

regional integrado - Implementar uma política de gestão de pessoas, 

visando a valorização dos trabalhadores da saúde;  

• Ter a dimensão da promoção da saúde como diretriz determinante da 

gestão, integrada com as políticas de educação, meio ambiente, cultura, 

assistência social, habitação, dentre outras;  

• Ampliar e adequar a atenção primária da saúde para ser a organizadora 

da rede de saúde e coordenadora da linha do cuidado; 

• Qualificar toda a rede para linha do cuidado para as doenças crônicas, 

com especificidade para o programa da saúde do idoso, implantado com 

efetividade a área da geriatria;  
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• Ampliar a resolutividade dos serviços especializados, incorporando novas 

tecnologias descentralizadas para o apoio diagnóstico e terapêutico;  

• Reorganizar a assistência hospitalar com qualidade, garantindo o acesso 

e a resolutividade, 

• Ampliar políticas, em parceria com Estado e União, que melhorem as 

condições de vida da população da zona rural e urbana, garantindo o 

acesso à esgotamento sanitário, à energia elétrica e água potável, 

reduzindo disparidades entre centro e comunidades, urbano e rural; 

• Investir na integração e inteligência do sistema municipal de saúde, tendo 

as tecnologias da informação e a qualificação humana como premissa, 

melhorando assim o sistema de informação, monitoramento e avaliação 

da saúde.  
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EDUCAÇÃO  

 

• Criar um programa de Formação continuada para os professores da Rede 

Pública; 

• Instalar o Polo de Atendimento no Renascer;  

• Universalizar o atendimento da educação infantil para crianças de 0 a 5 

anos em creches e pré-escolas em tempo integral, tendo em vista a 

implantação da educação voltada para o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas e não-cognitivas; 

• Superar os 08 anos de atraso na educação elevando os indicadores 

nacionais do IDEB até 2024;  

• Ampliar o modelo de Escola de Tempo Integral, potencializando a 

utilização de espaços socioculturais e de lazer da cidade, entendo a 

escola para além dos muros e construindo uma educação libertadora;  

• Estimular a formação de rede de pais com o objetivo de promover 

a interlocução entre o governo municipal e a comunidade para 

discutir a educação no município e propor políticas para o setor;  

• Criar um mecanismo de avaliação institucional, que garanta 

intervenções eficazes e eficientes na perspectiva da excelência do 

ensino-aprendizagem; - Valorização das potencialidades e talentos 

musicais, com destaque para a banda de música municipal;  

• Empreender todos os esforços numa articulação Inter 

federativa jpara implantação da faculdade de medicina;  

• Implementar no sistema educacional do município acesso às livre e 

gratuito às tecnológicas da informação e comunicação;  

• Aprofundar a elaboração de estratégias para a democratização da 

relação escola/aluno/famílias transformando a escola em um 

espaço solidário e acolhedor;  

• Adotar, como princípios básicos fundamentais na orientação das 

atividades de ensino/aprendizagem, a cultura de paz, a tolerância e o 

respeito à pluralidade entendendo que a condição humana deve ser o 

objeto essencial de todo o ensino;  
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• Desenvolvimento de políticas de formação continuada dos 

profissionais de ensino do município;  

• Articulação de políticas intersetoriais com as áreas de saúde e 

assistência social no apoio a família de todos os estudantes em 

condição de vulnerabilidade social e monoparentais;  

• Ampliar a oferta da educação para a inclusão e o respeito às 

diversidades (comunidades indígenas, quilombolas, educação do 

campo, pessoas com deficiência etc);  

• Criar no município uma política de ciência, tecnologia e informação 

para dentro e fora das instituições de ensino, na zona rural e urbana;  

• Consolidar no município a política de apoio estudantil, tendo como 

referências as demandas dos estudantes do ensino médio e superior;  

• Reformar, ampliar, modernizar e garantir uma política de 

funcionamento, acesso e valorização da biblioteca pública 

municipal;  
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

• Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, aprimorando os 

mecanismos de gestão, participação e controle social e ampliando a 

capacidade de inclusão social dos segmentos em situação de 

vulnerabilidade social; 

• Promover oportunidades de qualificação profissional, acesso ao 

empreendedorismo e ao trabalho e inclusão social produtiva das 

juventudes; 

• Valorizar os profissionais da assistência social e elaborar o Plano de 

Cargos e Carreiras dos profissionais da assistência Social; 

• Promover a formação continuada dos profissionais da assistência social 

e dos órgãos de controle social; 

• Desenvolver projetos e ações que contribuam para expansão do 

microcrédito e espaços contínuos de comercialização popular e solidária; 

• Garantir o funcionamento de espaços e políticas de prevenção a violência, 

auto estima e profissionalização voltados para o atendimento das 

mulheres a partir das ações em parceria com a Casa da Mulher Cearense 

com sede em Quixadá; 

• Ampliar o alcance da política de assistência social com inclusão de todos 

os segmentos e áreas territoriais; 

• Promover ações de segurança alimentar e nutricional para famílias em 

situação vulnerabilidade social, utilizando produtos provenientes da 

agricultura familiar com preço justo e acessível, alinhado ao combate ao 

desperdício e a uma alimentação saudável, fortalecendo iniciativas tais 

como: Cozinhas Comunitárias, Restaurante Popular, Cooperativas de 

Consumidores, Compras Coletivas e Bodegas Solidárias. 

• Ampliar os anexos dos Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) para todos os distritos; 

• Expandir o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

para crianças, adolescentes e idosos em todos os distritos; 

• Implantar Projeto Arte Móvel itinerante na sede e nos distritos, valorizando 

o desenvolvimento lúdico e a convivência comunitária; 
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• Criar o Espaço Potência Juventude (EPJ) para dinamização de iniciativas 

criativas da juventude com vistas à sua capacitação profissional, 

coworking social, vocação empreendedora cidadã e projetos de inserção 

no mercado do trabalho; 

• Ampliar o Programa de Microcrédito e inclusão socioprodutiva para 

famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família; 

• Manter a Bolsa Catador como incentivo de renda aos catadores de 

materiais recicláveis; 

• Consolidar Sistema Único de Assistência Social (SUAS), expandindo a 

rede de serviços de apoio às famílias em situação vulnerável, articulando-

o com os outros sistemas públicos de proteção social; 

• Revitalizar e expandir a rede de serviços socioassistenciais no município 

para enfrentar vulnerabilidades e reduzir os riscos inerentes ao ciclo de 

vida, em especial de crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas 

com deficiência; 

• Criar o serviço de acolhimento voltado para o atendimento de adultos e 

idosos em situação de risco e vulnerabilidade social; 

• Criar estratégias de consolidação do lazer como direito, estando o mesmo 

diretamente relacionado com o direito à cidade; 

• Desenvolver estratégias de segurança alimentar e nutricional das 

famílias, promovendo a geração de trabalho e renda e a inclusão 

produtiva das famílias através do empreendedorismo coletivo e 

comunitário; 

• Desenvolver campanhas e projetos específicos que contribuam para a 

promoção da igualdade de gênero, o respeito à diversidade sexual e a 

eliminação do racismo; 

• Estruturar de mecanismos da política de captação de recursos para o 

desenvolvimento social no município; 

• Realizar um detalhado trabalho de recadastramento das famílias 

beneficiadas, de maneira a garantir a complementaridade e evitar 

superposições entre os programas e desvios de finalidades; 

• Fortalecer os direitos aos serviços sociais, na direção do acesso universal 

e de qualidade a esses serviços: assistência, saúde, educação, 
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capacitação, transporte, habitação, saneamento, segurança pública, 

cultura, esporte e lazer;  

• Garantir a geração de emprego e renda e melhorar as relações e 

condições de trabalho, como o apoio à agricultura familiar, à reforma 

agrária, ao microcrédito, ao empreendedorismo e a economia solidária;  

• Consolidar os programas estaduais e nacionais dirigidos à população 

mais vulnerável, como o Brasil Sem Miséria, Bolsa Família e erradicação 

do trabalho infantil, etc; 

• Reestabelecer ações dirigidas à redução de preços dos bens de consumo 

popular, como remédios e alimentos, através da Farmácia Popular, 

Cozinhas Comunitárias, Restaurante Popular, Cooperativas de 

Consumidores, Compras Coletivas e Bodegas Solidárias; 

• Consolidar o SUAS – Sistema único de Assistência Social – expandindo 

a rede de serviços de apoio às famílias em situação vulnerável, 

articulando-o aos outros sistemas públicos;  

• Revitalizar e expandir a rede de serviços socioassistenciais no município 

para enfrentar vulnerabilidades e reduzir os riscos inerentes ao ciclo de 

vida, em especial de crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas 

com deficiência;  

•  Difundir os endereços de solidariedade social que vão desde as creches, 

escolas, unidades de saúde, projetos sociais de apoio à infância, à 

adolescência e a terceira idade, serviços para mulheres vítimas de 

violência e outros projetos que humanizam a cidade;  

• Criar estratégias de consolidação do lazer como direito, estando o mesmo 

diretamente relacionado com o direito à cidade;  

• Garantir a elaboração e implementação do plano de cargos e carreiras 

para os profissionais efetivos da assistência social do município;  

• Aprofundar estratégias de segurança alimentar e nutricional das famílias, 

promovendo a geração de trabalho e renda e a inclusão produtiva das 

famílias através do empreendedorismo coletivo e comunitário;  

•  Efetivação de políticas públicas que contemple com eficiência, proteção 

e promoção dos direitos das mulheres quixadaenses;  

• Consolidar uma política sobre drogas no município em parceria com a 
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saúde e a educação, além de instituições estaduais e nacionais;  

• Contribuir para a política de igualdade, favorecendo a diversidade, 

promoção e respeito das culturas sexual e de gênero;  

• Estruturar a política de captação de recursos para o desenvolvimento 

social no município. 
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 ESPORTE E LAZER 

• Criar o Memorial do Esporte de Quixadá; 

• Requalificar Ginásio Coberto; 

• Criar o programa Bolsa atleta de Quixadá;  

• Apoiar os eventos do Calendário Esportivo de Quixadá; 

• Estabelecer parceria com o Centro de Formação Olímpica para 

formação de atletas de alto rendimento; 

• Garantir investimentos para as ações e estruturação do esporte 

educacional, de participação e de alto rendimento;  

• Intensificar ações voltadas para o incentivo à prática esportiva de 

caráter formativo, promovendo o surgimento dos talentos esportivos 

nas comunidades;  

• Criar uma política de fortalecimento de organizações da sociedade 

civil e iniciativas esportivas e de lazer no município;  

• Estimular atividades físicas e esportivas que propiciem o 

desenvolvimento da sociabilidade e relações interpessoais, da 

melhoria da qualidade de vida, da participação espontânea, da 

criatividade e da ocupação prazerosa do tempo, também interagindo 

com a promoção de lazer, a exemplo das olimpíadas do distrito de São 

João dos Queiroz;  

• Aprimorar a legislação de promoção do esporte, consolidando este 

como estratégia de geração de renda e promoção da economia local;  

• Requalificar e ampliar os espaços esportivos e de lazer, na zona 

urbana e rural, com a finalidade de oferecer alternativas para 

profissionais e amadores do desporto;  

• Garantir a destinação de transporte específico para logística esportiva  
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DESENVOLVIMENTO RURAL 

• Ampliar o Programa de Compras Coletivas de Alimentação Animal para 

Agricultura Familiar; 

• Consolidar a agricultura familiar e a economia solidária, com assistência 

técnica, através da implantação de projetos alinhados com a viabilidade 

econômica de cada comunidade/território, potencializando as ações do 

PRONAF e PAA, PNAE;  

• Criar o Programa Feirante Empreendedor com oferta de microcrédito e 

orientação profissional; 

• Apoiar e incentivar a realização de Feiras Itinerantes com a 

comercialização de produtos da agricultura familiar e produtos artesanais; 

•  Implantar um projeto estruturante com construções de estradas, 

oferta de energia e água apropriadas às necessidades produtivas de 

cada região;  

• Articular com a política de desenvolvimento social iniciativas de geração 

de renda no campo com beneficiários de programas sociais de 

assistência em especial, do Bolsa Família;  

• Acompanhar e implementar as políticas estadual e federal, voltadas 

para o campo e pesca artesanal;  

• Implementar uma política de aproveitamento das potencialidades 

agropastoril, aprimorando a produção agropecuária;  

• Implementar o Programa Estratégico de Suporte Alimentar Animal 

para garantir expansão e manutenção dos rebanhos da Agricultura 

Familiar;  

• Criação de centro de melhoramento genético voltado para melhoria 

dos rebanhos; 

• Criar o Programa de Logística Agrícola de melhoria das vias de 

acesso às localidades produtivas e armazenagem de produtos 

perecíveis;  

• Implantar Programa Vilas Rurais para substituição de casas de taipa 

e formação de agrupamentos agrícolas;  
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• Requalificar o espaço destinado à comercialização de produtos da 

agricultura familiar;  

• Realizar o Programa Água para Todos 
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