
 



 



Estimado povo do nosso coração, 
 

Temos convicção que esperança é uma coisa que se devemos compartilhar, por isso 
entregamos nossos nomes, nossas almas e nosso suor à vida pública. O povo 

quixadaense agora é nosso ofício. A boa política, nossa missão de vida. 
 

Estamos propondo uma política nova, diferente, que realmente seja voltada para o povo, 
promovendo o bem-estar, o crescimento sustentável da cidade e a valorização das 
pessoas. E isso se faz com qualidade técnica, mentalidade moderna e planejamento eficiente. 

 

Assim, queremos apresentar o nosso Plano de Governo, construído por várias mãos a partir da 

minha vivência e sensibilidade, do conhecimento e motivação do Marcelo Ventura. 
 

Aprendemos que a gente não faz nada sozinho e que os grandes desafios são vencidos 
com preparação e trabalho duro. Aprendemos também que os grande líderes são feitos 
de ideias. 

 
Para tanto, ouvimos especialistas, mas sempre estivemos atentos a ouvir os clamores das 
ruas, numa consulta minuciosa da população de Quixadá. Fazemos esta apresentação com 

humildade, mas com muita sinceridade e vontade de realização de tudo ou mais do que aqui 
está escrito. 

 

Não prometeremos aquilo que não podemos fazer e muito menos iremos enganar a todos 
somente para ganhar votos. Nosso Plano de Governo tem uma série de projetos específicos 

que são possíveis e viáveis de serem realizados, desde que de fato haja compromisso. E, você 
sabe, eu e Marcelo Ventura temos condições para isso e, portanto, realizaremos! 

 

 

Não é retórica, mas sim fé firme de que não havendo roubos, desvios de dinheiro, falcatruas e 
crimes contra o povo, haverá recursos e condições de realizar os projetos constantes neste 

Plano de Governo e também outras ações que poderão ser identificadas na participação 
popular durante a gestão. 

 

Quixadá tem tudo para ser uma cidade moderna e dinâmica, apesar de suas graves 
desigualdades, em que a pobreza bate à porta. Perdida no tempo e no espaço há mais de 20 
anos. É hora de fazer algo. Quixadá não pode mais errar. 

 

É por isso que pedimos a sua permissão, para que insista na confiança e no otimismo. O 
sentimento de derrota é deixar Quixadá no atraso, nas mãos erradas e olhando para trás. 
Quixadá tem jeito sim! Acreditamos nisso econvidamos você também a acreditar. De coração! 

 
 

Este Plano de Governo apresenta valorosos projetos, que não são promessas, mas 

compromissos firmados, que assumimos com você e com Quixadá. 
 

Por isso será registrado em cartório, garantindo legitimidade e credibilidade ao documento. 
Este é o compromisso que assumimos com você e com Quixadá. 
Trabalhando para Transformar. 

 
 
 

Estimadopovo do nosso coração 
Prefeito 

Estimado povo do nosso coração 
Vice-Prefeito 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PONTOS PRIORITÁRIOS 
DA GESTÃO QUIXADÁ 

NAS MÃOS CERTAS 



4. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Promover uma gestão pública eficiente 
e participativa; 

 

 

2. Organização e promoção dos serviços públicos; 

3. Melhoria efetiva na mobilidade urbana; 
Geração de oportunidades efetivas de 
desenvolvimento e promoção da população; 

 

5. Fomentoàinovação, aoempreendedorismo 
e atividades econômicas existentes; 

 
Promoção de novas lideranças, criando novo 
protagonismo na cidade; 

 
Melhorias da saúde pública, educação e 
segurança; 

 

8. Valorização da cultura, esporte e efetivas políticas 

9. Organização e valorização das Sedes dos Distritos. 

1. 

6. 

7. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRANDES ÁREAS DE 
RESULTADO DAGESTÃO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Educação deQualidade; 

 
• Vida Saudável; 

 
• Protagonismo Juvenil; 

 
• Inovação, Tecnologia e Qualidade; 

 
• Qualidade Ambiental; 

 
• Investimento e Valor agregado da produção; 

 
• Logística de Integração e Desenvolvimento; 

 
• Defesa Social; 

 
• Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMAS 
EMDESTAQUE 



 

OVINOCAPRINOCULTURA 
 

Os criadores de ovinos e caprinos vão ter assistência técnica e 
vão ser estimulados ao associativismo. Assim, eles vão poder 
produzir leite em escala comerciale gerar novos empregos. 

CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA 
 

O Centro de Atenção à Saúde da Criança vai ser uma unidade 
para tratar com carinho as nossas crianças, com médicos 
pediatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, entre 
outros. Na sala de espera vai ter brinquedoteca, TV e 
revistinhas para os pequenos se entreterem, enquanto 
aguardam oatendimento. 

CENTRAL DO REMÉDIO E REMÉDIO EM CASA 
 

Vamos integrar a Central de Remédios que vai distribuir 
medicamentos gratuitos para as pessoas carentes. Com o 
Programa Remédio em Casa, todos idosos e enfermos 
impossibilitados de irem buscar remédios nos postos de 
saúde ou na Central de Remédios, vão receber seus remédios 
em casa. 

PREVENÇÃO É A MELHOR SOLUÇÃO 

Promover asaúde, também épreveni-la. Como Programa 



 

Prevenção é a Melhor Solução vamos trabalhar para que a 
nossa população não tenha problemas com muitas doenças 
como, 
porexemplo,aChicungunyaeaZika.OProgramavaisoferecer 
campanhas, palestras informativas e assistência médicas. 

PRAÇA DA GENTE 
 

Com o Programa Praça da Gente vamos construir e ampliar as 
praças, transformando-as em centros de lazer nos bairros e 
distritos. Elas vão ter pistas de skate, quadra poliesportiva e 
parquinhos para a garotada. 

 

POLO DE TURISMO E LAZER DO CEDRO 
 

Quixadá é um Município com grande potencial turístico. Uma 
das nossas iniciativas para valorizar isto vai ser a 
transformação do Açude do Cedro em um Polo de Turismoe 
Lazer com espaço para banho, pedalinhos, quiosques, lojinhas 
de artesanatos e lembrancinhas da nossa cidade, acolhendo 
os turistas e criando um ponto de encontro dos nossos 
moradores. 

 

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
 

Um dos objetivos da reforma que vamos fazer no Estádio 
Municipal ser para estimular a prática esportiva e promover a 
participação no nosso município em competições estaduais e 
até nacionais. Será uma arena esportiva. 

CALENDÁRIO ESPORTIVO 



 

Quixadá vai ter um calendário esportivo para estimular a 
realização de competições e eventos como: torneios (nos 
distritos e na sede), eventos de iniciação popular como a 
Olimpíada de São João dos Queiroz , Dom Maurício, Juatama e 
outros. 

ESTRADA PARA OS DISTRITOS 
 

Para facilitar a vida da população e o escoamento da 
produção, vamos construir/reformar estradas pavimentadas 
para os distritos, interligando a sede da cidade e o interior do 
município. 

 

QUIXADÁ PAVIMENTADA 
 

Vamosconstruirnovoscalçamentos easfaltar (algunscom 
blocosdecimento) as principais ruasdonossomunicípio. Com 
isso vamos trazer mais beleza, infraestrutura e qualidade de 
vida para o nosso povo. 

JOVEM EMPREENDEDOR 
 

Queremos estimular a vocação dos nosso jovens para os 
negócios. Por isso, vamos criar o programa Jovem 
Empreendedor, que terá o nosso apoio para montar o próprio 
negócio. Vamos capacitá-lo em parceria com o SEBRAE e as 
Universidades, efacilitar oacessoàslinhas de créditos, em 
parcerias com fundos, agências de fomento e instituições 
bancárias. 

CAPACITAR PARA CRESCER 
 

Com o programa Capacitar para Crescer vamos oferecer 
gratuitamente cursos de capacitações para jovens e adultos 



 
 
 

que vão ter mais qualificação e oportunidade no mercado de 
trabalho. 

 

ESTÁGIO NOTA10 
 

Para que os alunos do ensino médio e universitários tenham 
oportunidade de estágio, vamos fazer parcerias com 
empresas públicas e privadas do município e cidade vizinhas, 
aprimorando o conhecimento acadêmico. 

ESCOLINHAS DEESPORTES 
 

Formar erevelar talentos esportivos sãouma das metas do 
programa Escolinha de Esportes. Diversas modalidade vão 
estar disponíveis para crianças e adolescentes participarem, 
com: vôlei, basquete, futsal, handebol e futebol. Com as 
escolinhas vamos impulsionar a práticas desses esportes eno 
futuro teremos atletas ainda mais preparados para 
integrarem as seleções do município. 

SELEÇÕES DEQUIXADÁ 
 

Vamos transformar as seleções oficiais de Quixadá, inclusive 
para esportiva (pessoas com deficiência), para garantir a 
participação do Município em eventos estaduais e nacionais. 

INDÚSTRIA AQUI 
 

Um de nossas grandes metas é a criação do Mini-Distrito 
Industrial. Com o Programa Indústria Aqui, vamos unir 
esforçosparatransformaremrealidade este sonho paragerar 
mais emprego e renda para a população. 



 

COMPRE EMQUIXADÁ 
 

Oprograma Compre em Quixadátemcomoobjetivo incentivar 
as empresas e pessoas a comprarem os produtos locais. A 
Prefeituravaitambémdarpreferênciaparacomprarprodutos 
fabricados e comercializados em Quixadá. Desta maneira, 
vamos aquecer 
o mercado local, gerando mais empregos e renda para a 
população. 

DISTRITOS LOCAIS BOM DE MORAR E VIVER 

Os moradores dosdistritos vãoganhar mais comodidade 
e qualidade de vida com a construção e o estímulo para 
implantação dos Centro Comerciais: padaria, farmácia, 
açougue, posto policial e Internet gratuita. 

PAVILHÃO DASFESTAS 
 

Construir um pavilhão para a realização de festas, festivais, 
feiras e outros eventos. 

VESTINDO A CAMISA 
 

Tratarosservidorescomo efetivoscolaboradores egeradores 
reais de transformação dos serviços públicos. 
Procuraremos criar um sistema de medição do desempenho e 
da qualidade dos serviços públicos. 
Manteremos um programa permanente de treinamento e 
atualização. 

AGENTES DEQUALIDADE 

Implantaremos oprograma de Agentes da Qualidadenas 



 
 

diversas secretarias e órgãos públicos municipais. Teremos o 
compromissocomofuncionamento dequalidadedos serviços 
públicos. Os agentes serão formados e acompanhados por 
professoresdasuniversidades públicaseprivadas, atravésde 
parcerias. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

SAÚDE 



 
 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Universalização do Programa Saúde da Família- PSF(42 
Unidades ) 

Equiparaçãodas Equipesde Saúde Bucal com as Equipes de 
Saúde da Família (42 unidades). 

Fortalecimento de Equipes de Promoção da 
Saúde(exclusivamente) (Fisioterapeuta, Prof. Educação 
Física, nutricionista, Psicólogo e Assistente Social) / NASF 
2 ESF– 1 Equipe de Promoção da Saúde – Estas equipes 
terão como finalidade práticas de atividades coletivas: 
exercício físico, terapia em grupo ou comunitária, 
fortalecimento das potencialidades e lideranças locais, 
estímulo ao empreendedorismo e a cooperação 
comunitária. 

Implamentar Plano de Cargos, Salários e Carreiras para 
servidores do munucípio. 

Implantar sistema de logística de entrega de 
medicamnetos. 

CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA E 
REDUÇÃO DE DANOS 

Eixo – Qualidade de vida - assessoria de caminhada/ 
corrida, Mat Pilates, Tai Chi Chuan, Meditação, aula de 
alongamento e yoga. 

Eixo – Cura e Redução de Dano – Dry Needling, 
acupuntura, Fitoterapia(convênio unicatólica e farmácia 
municipal), laser- terapia. Finalidade tratar sintomas sem 
uso medicação, reduzindo o consumo de medicamentos e 
as filas por consultas especializadas. 

Reestruturação do sistema municipal de Quixadá como 
Rede de saúde Escola valorizando a vocação da cidade 
como centro universitário, para qualificação e estágios dos 
funcionários da prefeitura. 



 

 

ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

 Construção de um novo Hospital Eudásio Barroso de 
médio porte comaespecialidades em oncologia, 
cardiologia, trau- matologia, centroscirúrgicos, 
alasdeemergênciaeurgência de CAPS geral e CAPS A; 

 Ressignificarosserviços doantigo Eudásio Barroso, 
transfor- mando-o na Policlínica Municipal com oferta 
de especialida- desmédicas no atendimentoa 
Hipertensão/Diabetes, Tuber- culosee Hanseníase, 
Dermatologia Clínica, Pré-natal de Risco, Pediatria 
(puericultura) para crianças de 0 a 14 anos, 
Fisioterapia Especializada em Saúde da Mulher 
(reeducação perineal–reduçãoderiscopara 
períneorrafia, disfunções pélvicas e sexuais), destaque 
para serviços de imagens e la- boratoriais; 

 Coleta 
deexameslaboratoriaisdescentralizadanasunidades de 
saúde da família; 

 Realização de US de rotinanas unidades de saúde 
dafamília;  

 Revitalização do CEO municipal; 

 Funcionamentodaunidadedeodontologiaememergência
e urgência 24horas; 

 Revitalização e ampliação dos serviços de fisioterapia 

 Aderir ao CAPS I 
(atendimentosespecializadosparacrianças); 

 Revitalização do Centro de Zoonoses de Quixadá. 

ATENÇÃO TERCIÁRIA RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 

GESTÃO 

 Valorização e qualificação dos profissionais da Saúde. 
Pro- grama de permanente de Capacitação da Agentes 
de saúde 
municipaisemparceriacomopolodesaúdeexistente nas 
IES; 



 

 

 de Quixadá, vinculando aabertura decampos 
deestágio no setor público à formação dos 
profissionais da rede pública, pelas IES; 

 

 Criação desistemainformatizado(tipoaplicativo) 
deagenda- mento de consultas especializadas– 
Centralde Marcação Municipalem parceria com os 
cursos de graduação emtecno- logia, existentes em 
Quixadá; 

 

 Prontuário eletrônico em parceria com os cursos de 
gradua- ção em tecnologia, existentes em Quixadá. 

 Instituição da OUVIDORIA municipal de Saúde – 
além de gerar a sensaçãopopular de participação e 
de queestá sendo ouvido, permite à SMS saber 
quais os pontos nevrálgicos da gestão; 

 

 Formular equipe municipal de auditoria – de modo 
a acompa- nhar o trabalho que está sendo 
desempenhado nas Unidades de saúde, 
evidenciando o que está dando certo e corrigindo o 
que pode ser melhorado; 

 

 Modernização da central de marcação e criação so 
sistema digital demarcação de consultas e 
procedimentos, garantindo a todos os 
quixadaenses um curto período na fila de espera – 
desenvol- ver sistema/aplicativo junto ao polo de 
tecnologia das IES de Quixadá. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

EDUCAÇÃO 



 

Aspectos gerais da gestão 
 

 Instituir o cargo de secretário adjunto de educação para 
resolver as demandas administrativas da pasta, 
possibilitando que o secretário de educação se dedique 
às questões pedagógicas da SME; 

 Garantir autonomia na atuação do secretário; 
 Compor equipes de trabalho com base em critérios 

técnicos. 

Gestão financeira e orçamentária 

 

 Estabelecer política de controle e zelo pelos recursos 
públicos, especialmente os recursos advindos do 
FUNDEB; 

 Priorizar a folha de pagamento dos servidores, dos 
empréstimos consignados e do transporte escolar; 

 Garantir o acompanhamento dos contratos e obras em 
andamento; 

 Cumprir os prazos referentes aos convênios com o 
governo estadual e governo federal. 

 Priorizaralicitaçãodotransporteescolar, daalimentação 
escolar e do material gráfico da SME; 

Gestão democrática 

 

 Implementar e valorizar os conselhos e/ou movimentos 
que configuram a gestão democrática e participativa: 
Conselhos escolares existentes, Fórum municipal de 
educação, Conselho municipal de educação, Conselho 
municipal do FUNDEB, Conselho de alimentação escolar; 

 Fomentar o protagonismo estudantil através da 
reativação dos Grêmios Estudantis e demais entidades 
representativas dos estudantes; 

 Articulação permanente com o sindicato e demais 



 

 Instituiçõesderepresentaçãoclassista; 

 Instituir um programa permanente de manutenção da 
estrutura física das escolas municipais. 

Gestão pedagógica 

 Implementar ações intersetoriais que garantam a 
universalização da matrícula (100% de matriculados) para 
crianças, jovens e adultos; 
 Revitalizar a busca ativa de alunos fora da escola; 
 Implementar a política de atendimento especializado às 
pessoas comdeficiência; 
 Implementar a política de educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva; 
 Garantir a oferta do EJA no ensino fundamental; 
 Estabelecer política de formação continuada para 
servidores e prestadores de serviços (professores, gestores 
escolares, funcionários e técnicos em geral); 
 Implementar ações direcionadas para a melhoria dos 
índiceseducacionaisreferentesàsavaliaçõesexternas; 
 Aumentarem50%onúmerodeescolascomeducaçãoem 
tempo integral; 
 Revitalizar o parque tecnológico (computadores, 
internet) da SME e das escolas; 
 Realizar avaliação educacional diagnóstica própria da 
SME para nortear ações de melhoria da aprendizagem dos 
alunos de toda a rede municipal de educação; 
 Implantaro atendimento psicológico nas escolas; 
 Realizar concurso público para ampliação doquadro 
docente e técnico administrativo; 
1. Criar um centro de inclusão social e educacional para 
atendimento de alunos com deficiência nos serviços de 
fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. 

Gestão administrativa 



 

 Adquirir veículo próprio com refrigeração para entrega 
dos gêneros alimentícios da alimentação escolar; 

 Instituirplanodemanutençãoepreservaçãodosveículos 
dafrota interna. 

Recursos humanos 

 
 Atender aosservidores de forma humanizada ejusta. 

 Contratar servidores temporários com base em critérios 
técnicos; 

 Garantir a avaliação do estágio probatório e do 
desempenho segundoo Plano de Cargos e Carreiras; 

 Instituir programa de formação continuada para 
docentes, gestores e técnicos administrativos; 

 Possibilitar o gozo da licença prêmio de 3 meses para o 
servidor solicitante a cada 5 anos de efetivo exercício 
ininterrupto. 

Transporte escolar 

 

 Garantir o acesso ao transporte escolar a 100% dos 
alunos; 
 Garantir aqualidade(segurançaeconforto)dotransporte 
escolar; 
 Ampliar a frota própria de transporte escolar; 
 Priorizar a formação de motoristas e cuidadores do 
transporte escolar. 

Alimentação escolar 

 

 Garantir aaquisiçãodealimentosadvindosdaagricultura 
familiar; 
 Zelar pela oferta de alimentação escolar com qualidade e 
quantidade satisfatórias. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 



 

 

 

• Criar centro de apoio à Terceira Idade, com 

especialistas na área de saúde, bem como proporcionar 

atividades que venham a melhorar a qualidade de vida 

dos idosos. 
• Capacitação permanente dos agentes da assistência social; 

• Implantar um Centro de Assistência aos 

Dependentes Químicos; 

• Criar centro de apoio à Terceira Idade com 

especialidade na área de saúde; 

• Capacitação permanente dos agentes da 

assistência social; 

• Implantar um Centro de Assistência aos 

Dependentes Químicos; 

• Criar projetos de moradia para famílias de baixa renda 
das áreas de risco que ocupam irregularmente o entorno 

do monólito Galinha Choca. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CULTURA 



 
 
 
 
 
 
 

• Incentivar aculturaeosartistasdaterra, criando o 

Fundo Municipal da Cultura para fomentar movimentos 

culturais nomunicípio; 

• Implantar o Cinema na Praça, levando entretenimento 

para os bairros e localidades do município; 

• Fortalecer a tradição de festas juninas na cidade com o 

“Quixadá Junino”; 

• Melhorar o funcionamento do Museu Jacinto de Sousa 

e criar projetos de incentivo para divulgação do espaço 

junto apopulação; 

• Revitalizar e incentivar o turismo ao Centro Cultural 

Rachelde Queiroz; 

• Instituir um calendário cultural do Município com 

datas importantes de eventos que valorizem os artistas 

locais e possam fomentarrenda eturismo para acidade; 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS 
HÍDRICOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Incentivar uso racional de água através de programas 

e incentivos; 

• Instalação de cisternas com prioridade para os distritos 

mais afetados pela estiagem; 

• Buscar investimentos junto ao Governo Estadual e Federal 

para a instalação de adutora no açude Banabuiu e 

Pedras Brancas; 

• Perfuração de poços profundos em todas as áreas 

necessitadas pelomunicípio 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TURISMO 



 
 
 
 

• Fortalecer a Secretaria de Turismo como porta principal 

para o desenvolvimento do turismo de Quixadá; 

• Desenvolver e propagar Quixadá comouma das mais 

importantes cidades brasileiras para a prática de esportes 

radicais; 

• Buscarrecursosjunto ao Ministério doTurismopara 

fortaleceras áreasde prática deesportesradicaise do 

turismo deaventura; 

• Criação de política de incentivo para rede hoteleira 

melhorando a infraestrutura para turistas; 

• Criar um conselho de discussão de políticas para aumentar 

a visibilidade do município como pólo para prática de 

esportes radicais; 

• Incentivar o turismo religioso através de um 

calendário oficial dos festejos de Nossa Senhora 

Imaculada Rainha do Sertão; 

• Fomentar oturismoevisitação à Grutade São Francisco; 

• Fortalecer o turismo arqueológico no município em especial 

na Serra dos Macacos. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ESPORTE 
E LAZER 



                     Esporte Educacional 
 Implantação de núcleos de projetos sociais 

pautados no esporte para crianças e adolescentes 
em convênio com o governo federal e estadual em 
bairros e distritos a serem escolhidos com critérios 
técnicos; 

 Promoção dos Festivais de Esporte Educacional; 
 Dinamização do projeto “Luta social”, no qual 

serão ofertadas aulas de lutas e artes marciais 
para estudantes da rede pública; 

 Implantação do projeto “Corujão do esporte”, no 
qual serão dinamizadas práticas esportivas nos 
bairros de maior incidência da criminalidade no 
horário compreendido entre 22h e 2h da manhã 
em parceria com a PMCE. 
 
Esporte de Rendimento 

 Implantação da “Escola da bola”, projeto que visa 
proporcionar uma formação motora generalista 
para as crianças até 12 anos; 

 Ampliação da oferta das escolinhas esportivas de 
volei, basquete, futsal, handebol e futebolpara os 
bairros edistritos com foco na detecção e formação 
de talentos esportivos que possamvira 
representaras seleções do município; 

 Implantação das “Mirinzadas”, eventos de esporte 
com metodologiatotalmente 
adaptadaparacriançasaté 14 anos; 

 Cadastro dosequipamentosesportivos, 
atletasetécnicos do município; 

 Ampliação dos eventos esportivos a nível 
municipal: torneios, campeonatos, corridas, provas 
de ciclismo, provas de natação, entre outras nas 
diversas modalidades; 

 Realizaçãoanualdos Jogos Estudantis de Quixadá; 
 Promoção de eventos a nível regional e estadual: 

intermunicipais, Jogos do Interior, Copas Regionais 
em 



 parceria com as associações esportivas, federações 
e governo estadual; 

 Inclusão das seleções do município nos diversos 
torneios intermunicipais; 

 Contratação de técnicos responsáveis pelas 
seleções municipais e as escolinhas desuas 
respectivas modalidades; 

 Implantação, melhoria e ampliação das estruturas 
destinadas aos esportes radicais: slackline, skate, 
bicicross, Le Parkour, Calistenia,escalada; 

 Realização de encontroseeventospara os esportes 
de aventura: escalada, rappel, mountain bike, 
trekking, corrida de orientação; 

 Promoção de cursos técnicos voltados para o 
rendimento nas diversas modalidades esportivas; 

 Criação do Centro de Excelência Esportiva, com 
vistas a detecção e treinamento de talentos 
esportivos; 

 Implantação das seleções esportivas para 
portadores de 
deficiência(futsalparadeficientesvisuais, goalball, 
atletismo adaptado, basquete de cadeirantes); 

 Fortalecimento daparceriaentre aprefeitura eo 
Quixadá Futebol Clube, estabelecendo metas de 
implantação das equipes de base das diversas 
modalidades: futsal, handebol, vôlei ebasquete. 

 Promover cursos de formação de árbitros através 
das diversasfederações, objetivando a criação de 
um corpo de árbitros do próprio município; 

 Criar a central do futebol amador, local que 
permitirá o encontro dostécnicos eatletas 
defutebolamadorde Quixadá; 

 Jogos Interdistritais; 
 Instituir o agente esportivo distrital para promover 

a prática de atividadefísica eesportes emtodos os 
distritos; 

 Realizar o campeonato quixadaense de base nas 
modalidades de futsal, basquete, vôlei e handebol; 



  
 Realizar anualmente o festival de esportes de 

mesa (xadrez, dama, tênis de mesa, futebol de 
botão); 

 Apoiopara realização de eventos de 
iniciaçãopopular 

 (olimpíadas do São João dos Queiroz, Jogos de 
Verão de Dom Maurício, Copa Juatama, dentre 
outras); 

 Realizar os Jogos Quixadaenses de Esportes de 
Areia; 

  
Nível da Participação Popular 

 Implantação de projetos de atividades físicas 
voltadas paraaqualidadedevidaempraças, parques, 
quadraseoutras estruturas em 
parceriacomogovernoestadualefederal; 

 Inclusão do município no Dia do Desafio, para 
competir com cidades de todo o mundo; 

 Implantação de projetos para dinamização de 
atividades físicas e esportes para a terceira idade; 

 Realização do Festival de Dança de Quixadá; 
 Criação da I Mostra da Cultura Corporal, que 

congregará todas as manifestações das práticas 
físicas; 

 Realização da Olimpíada do trabalhador; 
 Criação do Jogos da terceira idade; 
 Criar, dentro das competições esportivas, 

categorias a serem disputadas especificamente por 
pessoas com deficiências; 

 Realizar a Olimpíada da diversidade, voltada para 
o público LGBTQIA; 

 Entidades da Educação Física e Esportes Fortalecer 
a atuação do Conselho Municipal de Desporto– 
COMDEQ; 



 
 Fomento para criação da Associação dos 

Profissionais de Educação Física de Quixadá; 
 Fortalecer as iniciativas das diversas associações 
 esportivas do município. 
  
  Infraestrutura 
 Implantar ciclovias na cidade de Quixadá. 
 Estabelecer um plano de recuperação e manutenção 

das estruturas esportivas existentes. 
 Reestruturar o Estádio Abilhão. 
 Estruturar os principais campos de futebol com traves 

metálicas, vestiário e banco de reservas. 
 Dotar os distritos de, pelo menos, 01 estruturas voltada à 

prática de esportes e 01 estrutura voltada para a 
prática de atividade física. 

 Adquirir materiais permanentes (cones de sinalização, 
grades de isolamento, fitas de isolamento, tendas, 
pórticos) que possam ser utilizados nos diversos 
eventos esportivos da cidade. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AGRICULTURA 
E PECUÁRIA 



 
 
 

• Implantação de projetos de irrigação para propiciar 

condições de melhores colheitas por parte de nossos 

produtores rurais; 

 
• Criação de matadouro público para normatizar e higienizar 

o abate de animais; 

 
• Criaçãode incentivos para aagricultura familiar que 

garantam independência financeira para os produtores 

rurais; 

• Criação de plano para compra de alimentos derivados da 

agricultura familiar para a merenda escolar do município; 

 
• Capacitação dos pequenos agricultores com melhores 

práticas para cultivo do solo; 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SEGURANÇA 
PÚBLICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ampliar, fortalecer ecapacitar aguarda municipal; 

 
• Equipar o Departamento Municipal de trânsito 

para uma melhor orientação e fiscalização no 

trânsito; 

 
• Criação da secretaria de Segurança Pública 

Municipal; 

 
• Ampliação do sistema de câmeras de Vídeo 

Monitoramento no município. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

INFRAESTRUTURA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Iniciar projeto para reforma de pavimentação da 

sede do município e dos distritos; 

 
• Melhorar a mobilidade urbana do município; 

 
• Melhorarasinalizaçãohorizontaleverticaldasvias 

da sede do município; 

 
• Reformar o Plano Diretor do Município juntamente 

com apopulação; 

 
• Reurbanização das praças e equipamentos 

públicos do município; 

 
• Criação da praça da terceira idade, com equipamentos 

para a prática de esportes e lazer; 

 
• Construção de uma nova Rodoviária de Quixadá, 

adequanda a receber seu contigente de 
passageiros. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

MEIO AMBIENTE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• Criação do projeto “Quixadá Arborizado” para 

todo o município com utilização de espécies 

nativas adequadas ao meio ambiente; 

 

• Implantação do Programa de Educação Ambiental 

que envolva os cidadãos; 

 
• Modernização da coleta seletiva de lixo doméstico, 

adquirindo equipamentos adequados; 

 
• Revitalizar oentornodo açude Eurípedes Pinheiro; 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Implementar políticas públicas de incentivos para 

geração de micros e pequenas empresas, micro créditos 

para empreendedores; 

 
• Parceria com o SEBRAE para capacitar pequenos 

empreendedores atravésde palestras cursos; 

 
• Implementar oprograma primeiro emprego em parceria 

com as empresas do município e governo estadual; 

 
• Criar mecanismos fiscais e tributários para incentivar 

a vinda de empresas para o município; 

 
• Estimular a economia popular através de parcerias 

com o setor privado; 

 
• Criaçãodo distrito industrial para atrair diversas 

empresas dos mais variados seguimentos e geração 

de emprego e renda à população local. 



 



 


