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INTRODUÇÃO 

Observando-se o carente cenário atual de nosso município, que vêm 

apresentando sérios problemas de infraestrutura, bem como grande defasagem 

em áreas essenciais ao bem-estar da população quixadaense como: saúde, 

educação, geração de emprego e renda e etc.  

O presente Plano de Governo vem apresentar propostas e soluções ante as 

adversidades enfrentadas pelo município de Quixadá, visando trazer conforto, 

oportunidades e qualidade de vida a cada cidadão, com coragem, verdade e 

decência.  
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EDUCAÇÃO  INTEGRAL, INTEGRADA E INFORMATIZADA 

 

 Foco na atenção básica e apoio à educação superior. 

      Ciente de que a oferta de uma boa educação básica é capaz de mudar 

positivamente toda uma sociedade, temos como objetivo investir de forma 

prioritária nessa área, sem deixar de incentivar e apoiar a expansão do ensino 

superior, em parceria com o setor privado. 

 Integralização de escolas e creches 

      Ampliar a oferta de escolas e creches integrais, com a implantação de 

núcleos educacionais em cada unidade escolar, que garantirão a oferta de 

cultura, arte, esporte e saúde para todos os usuários. 

 Informatização de todo o sistema de informação. 
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      Todos os dados do sistema educacional serão digitalizados e alimentarão 

uma plataforma digital que servirá para uma melhor territorialização do setor, 

sendo a base para o planejamento de ações mais pontuais e eficazes, assim 

como controle permanente e em tempo real das ações e serviços.   

 Programa de Incentivo ao Professor. 

     Irá garantir aos professores da rede pública de ensino, incentivo e facilidades 

ao acesso a cursos e pós graduações, garantindo um quadro de profissionais 

cada vez mais qualificados para o ensino e a gestão educacional. 

  Parceria Público-Privado. 

      Garantirá bolsas integrais em colégios e faculdades particulares do município 

para alunos do ensino público que se destacaram ao longo do ensino 

fundamental e médio respectivamente.  

 Núcleo de alfabetizadores. 

 

     Será formado por um grupo de professores e alunos de licenciatura, atuando 

nas escolas com a missão de suprir essa dificuldade nessa fase tão crucial ao 

aprendizado, garantindo uma base sólida para os próximos passos do ensino. 

 Reforço escolar. 

     Os alunos de destaque no ensino médio, receberão uma bolsa municipal para 

darem reforço escolar para os alunos do ensino fundamental que apresentarem 

baixo desempenho, contribuindo para uma melhor educação municipal e 

aumentando a renda familiar. 

 Revitalização da gibiteca. 

    Esse espaço será revitalizado e ampliado, de forma a atender as 

necessidades dos amantes de quadrinhos. 

 Fardamento gratuito. 

    Distribuição de um fardamento completo e de boa qualidade para os 

estudantes da rede pública. 
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 Retorno dos Projetos Sociais de Educação e Cultura. 

    Visa uma nova oferta de serviços como escolinhas de futsal, futebol, aulas de 

balé, hip hop, capoeira, pintura, crochê, dentre outros, que contemplarão as 

crianças de maior vulnerabilidade social. 

 Oferta de cursos. 

     Os alunos do ensino médio terão a oferta de curso de empreendedorismo, 

ciências políticas, línguas de sinais, gestão ambiental, culinária básica, 

educação financeira, turismo, robótica e tecnologia da informação, dentre outros 

que ajudarão a capacitá-los cada vez mais para a construção de suas formações 

acadêmicas e suas carreiras profissionais. 

 Implantação dos jogos e festivais interescolares. 

     Os alunos de todas as escolas do município participarão, ao longo do ano, de 

jogos de diversas áreas do esporte, arte e cultura, de forma itinerante, onde cada 

etapa ocorrerá em um bairro diferente, contemplando todo o município, 

promovendo assim a integração da educação, esporte, lazer e cultura, 

estimulando assim a economia criativa local. Os melhores em cada categoria 

serão premiados ao final dos jogos. 

 Implantação das colônias de férias. 

      Será feita uma programação com os alunos da rede pública que abrangerá 

atividades de lazer, esporte, educação e cultura no período de férias, como 

trilhas, passeios, gincanas, teatro, cinema, dentre outras. 

 Escola como espaço social. 

     A escola será aberta também aos fins de semana, servindo como estrutura 

física para a comunidade realizar os mais diversos tipos de atividades, como 

exercícios físicos, reuniões, lazer, estudo, etc... 

 

 Jogos Digitais. 
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     Serão jogos eletrônicos, destinados aos diversos grupos de adeptos 

que está cada vez mais popular em nossa cidade.   

 Criação do banco de gestores. 

    Seleção e formação de profissionais que desejam gerir as instituições de 

ensino municipal, garantindo uma gestão eficiente, atualizada, com 

direcionamento único do sistema educacional. 

 Biblioteca 4.0 

     Implantação de um novo conceito de biblioteca que irá incorporar à uma 

biblioteca uma ilha digital, incubadoras de empreendedorismo, Coworking, onde 

os melhores projetos oriundos de alunos concludentes do ensino médio, serão 

contemplados e financiados.  

 Escola de líderes e gestores. 

     Tem o intuito de dar formação cívico-política e gestora para jovens que 

desejam participar de forma mais ativa nas mais diversas áreas da sociedade, 

incluído a política, incentivando assim, o desenvolvimento do pensamento crítico 

o mais cedo possível. 

 Premiação dos melhores do ano. 

     Ao fim de cada ano letivo, como forma de reconhecimento e incentivo, serão 

premiados os melhores em cada setor da educação, os melhores alunos, 

professores, gestores, colaboradores, dentre outras categorias. 

 

SAÚDE 

 Descentralização das ações e serviços. 

     Levará as ações ao alcance dos que mais necessitam, tornando a atenção 

mais presente, eficiente e atuante nos pontos mais críticos de cada região de 

saúde. 

 Projeto Nascer Saudável 
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Fluxo de atendimento secundário na primeira infância 

 Informatização do sistema. 

     Todo o sistema de saúde será digitalizado, desde os cadastros da população, 

passando por prontuário eletrônico, ao agendamento de consultas e exames, 

deixando o sistema menos burocrático, mais rápido, mais eficiente e mais 

transparente, onde o usuário terá a segurança e a garantia do acesso aos 

serviços ofertados pelo SUS. 

 Composição das equipes de saúde nas UBS. 

      Todas as unidades básicas de saúde funcionarão com 100% da equipe de 

profissionais, garantindo assim um atendimento integral ao usuário. 

 Tele saúde. 

       Será implementado, mediante treinamento, um programa para que o médico 

tenha uma cobertura de atendimento ampliada, onde através de 

videoconferências, outros profissionais da saúde terão suporte e orientações 

médicas para realizar triagens, agendamentos e encaminhamentos para 

consultas, etc... visando uma maior resolução de pequenos casos, desafogando 

os setores especializados do sistema de saúde. 

 Nova estrutura de saúde 

o      O município estruturará duas UBS com equipamentos de 

urgência e emergência, transformando-as assim em UPA’s, 

descentralizando esse tipo de atendimento, reduzindo o tempo de 

espera e otimizando o atendimento. 

o O CESPE será transformado em hospital infanto-juvenil, com 

ênfase no atendimento de crianças até 12 anos; 

o O hospital Eudásio Barroso será transformado em um hospital com 

ênfase no atendimento ao idoso. 

o A maternidade será equipada com UTI’s. 

 

 Saúde mental na escola. 
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Diante de uma realidade que nos mostra cada vez mais a necessidade de 

uma atenção para esse tema associado ao  ambiente escolar, todas as 

escolas contarão com psicólogos para a promoção de ações que visam 

proteção da saúde mental dos alunos, professores, colaboradores e 

gestores. 

 Saúde itinerante. 

     Serão ofertados serviços de saúde nos pontos e áreas de maior demanda no 

município, com a promoção de atendimentos noturnos, aos sábados, caravanas 

multiprofissionais nos bairros e distritos, obtenção de um consultório 

odontológico móvel para os mais diversos procedimentos, tendo como objetivo, 

uma melhoria no acesso da população aos serviços essenciais. 

 

 Parceria público-privado. 

     Essa parceria visa suprir, a demanda por exames e consultas com 

especialistas, reduzindo o tempo de espera que atualmente pode chegar a 1 ano 

para, no máximo, 1 mês, utilizando todo o sistema de profissionais e clínicas 

particulares presentes em nosso município. 

 Contratação de profissionais. 

      Todos os profissionais da área da saúde serão contratados por meio de 

seleção pública. 

 Qualificação Profissional. 

Todos os profissionais passarão por permanente atualização e 

qualificação em suas respectivas áreas, garantindo assim, um 

atendimento de qualidade ao usuário. 

 

CULTURA 

 Cinturão cultural. 
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     Compreenderá o espaço que abrange os galpões culturais, a praça do 

ferreiro e o museu municipal. Nesse espaço serão construídos um teatro, um 

mini auditório, salas para realização de oficinas de dança, teatro, música, 

dentre outros. 

 Comissão de projetos culturais. 

     Terá como objetivo, juntamente com os artistas locais, elaborar projetos e 

captar recursos, fazendo assim, uma cultura mais independente. 

 Intercâmbio cultural. 

       Trata-se da valorização do artista e da cultura local, onde o município 

através de intercâmbios culturais, promove os artistas locais em um cenário 

Estadual e Nacional. 

 Polo de cultura do Sertão Central. 

Reafirmará o município de Quixadá como polo de cultura do Sertão 

Central, visando o recebimento de eventos de nível estadual e nacional, dando 

espaço também aos artistas locais. 

 

 Calendário de eventos municipais. 

         Será desenvolvido um calendário com eventos municipais abrangendo 

todo o ano, tais como semana do município, pula fogueira, circuito de férias, 

dentre outros.  

 Cultura mais educação. 

          Estimula a implantação de aulas e cursos de pintura, dança, artesanato e 

violão. 

 

ESPORTE 

 Projeto Viva e Mova-se. 
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Dará apoio aos ciclistas e corredores através da delimitação do espaço para 

realização do esporte, bem como a realização de eventos.  

 Areninhas nos Distritos. 

Trata-se da construção de areninhas em distritos do município. 

 Calendário anual de eventos. 

          Será criado um calendário anual de eventos relacionados ao esporte que 

abrangerá as mais diversas modalidades de todos os esportes praticados no 

município e promoção de eventos de nível estadual e nacional.  

 Esporte na escola. 

          Ofertará em parceria com o setor privado, bolsas para os atletas que mais 

se destacarem em suas modalidades, ajudando assim, o seu desenvolvimento. 

 Centro de formação de desportistas. 

          Em parceria com as faculdades e instituições de ensino locais, serão 

instituídos Centros de Formação de Desportistas, que irá promover aulas e 

eventos esportivos, identificação e desenvolvimento de jovens atletas. 

 Centro Olímpico. 

       O ginásio Gonzaga Mota e suas imediações será transformado em um 

Centro Olímpico, para receber jogos de nível oficial. 

 

 

 Psicologia do esporte. 

        Será implementado o núcleo de psicologia desportiva, visando o 

atendimento voltado para esse público específico. 

 Melhorar as condições de prática de esporte nos parques, praças e 

academias ao ar livre, em parceria com as faculdades de educação física. 

E contarão com estagiários (estudantes de educação física). 
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• Construir 3 (três) pistas de Skate. 

 Projeto Arena Abilhão 

Reformar o estádio Abilhão para que o clube da cidade volte a participar de 

competições estaduais, além de melhorar a disputa das competições 

municipais. 

 

QUIXADÁ INDUSTRIA DO TURISMO 

 • Plano de divulgação de Quixadá para o Brasil e para o exterior. 

• Transformar Quixadá numa cidade turística acessível, com reformas dos 

pontos turísticos para a recepção adequada aos portadores de necessidades 

especiais. 

• Turismo gastronômico; parceria com o SENAC e SEBRAE, para 

organização de feiras e concursos de alimentação 2 vezes ao ano em praça 

pública com artistas locais. 

• Turismo de Esporte e Aventura; várias modalidades esportivas podem 

ser realizadas em Quixadá, as principais e ou exclusivas são: O voo Livre a 

Escalada e os esportes de natureza como a corrida de orientação e as trilhas. 

• Turismo Religioso; O estado é laico, a participação do governo municipal 

deverá sempre ser de apoio em segurança, organização de trânsito, divulgação 

e incentivo. Nosso município tem um potencial gigantesco nesta área. 

• Turismo de Massa; muito importante a recuperação da imagem do 

município em eventos tradicionais como o carnaval, eventos juninos, semana 

do município e réveillon. 

 

• Turismo Cultural; Investiremos em uma festival, danças e movimentos 

culturais. 
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• Turismo de Estudos e Eventos; Aproveitando a grande quantidade de 

cursos universitários, motivaremos e apoiaremos as universidades para 

realização de seminários e eventos profissionais, criando um prêmio para 

trabalhos científicos.  

• Turismo rural; transformaremos Quixadá em uma referência no 

agronegócio e apoio a eventos como a EXPOCECE além da requalificação da 

feira dos animais. 

• Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 

• Implantação do projeto “Quixadá Hollywood do Sertão” cuja missão 

será atrair produções audiovisuais diversas, nacionais, internacionais e um 

festival de cinema. 

 Aquisição de um ônibus turístico que apresente a cidade para os 

visitantes. 

• Viabilizar a construção do ‘’Centro de Convenções’’. 

 

 

URBANISMO E MOBILIDADE URBANA 

 Valorizar nosso patrimônio cultural. 

Todas as expressões criadas imóveis particulares, trechos urbanos e até 

ambientes naturais de importância paisagística. 

 Revitalizar nossas praças com uma arquitetura mais moderna e criativa. 

 Criar um parque ecológico ao lado do Rio Sitiá.  

 Estimular a parceria com as universidades para o 

desenvolvimento de aplicativos para facilitar a mobilidade. 

 Instituir um projeto educacional específico para o correto uso da 

motocicleta, principalmente como veículo de trabalho e 

transporte de bens. 
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 Criar uma linha de transporte coletivo com 3 ônibus, 2 grandes circulares 

e 1 ônibus turístico que apresente a cidade para os visitantes. 

 Criar um sistema de compartilhamento de bicicletas no centro da cidade. 

 Criar ciclovias e um Centro de Apoio aos Ciclistas (sanitários e vestiários)  

 Criar 5 pontos de moto-taxi com coberta e Wifi, além de oferecer aos 

Moto-taxistas cursos de capacitação e organização da frota; 

 Parada Universitária na praça José de Barros, espaço digno, com 

assentos e sombra para que os universitários possam esperar os ônibus 

com conforto. 

 

MEIO AMBIENTE, DRENAGEM E SANEAMENTO 

 Rediscutir o contrato com a CAGECE, coordenar e fiscalizar a 

qualidade dos serviços prestados, as tarifas cobradas e realizar 

trabalhos conjunto. 

 Implantar a educação ambiental nas escolas municipais. 

 Implantar placas de captação de energia solar nos prédios públicos;  

 Criar um Programa Municipal de Ações Ambientais, com objetivo de 

estimular as empresas locais a apoiar o desenvolvimento de ações de 

conscientização de proteção ao Meio Ambiente; 

  Revisar e aplicar o plano diretor do município nas questões ambientais; 

   Criar Eco pontos para ampliar a coleta de materiais recicláveis; 

        Ampliar o reflorestamento urbano, com o plantio de árvores nos bairros, 

praças e recuperação de áreas verdes; 

  Criar parques lineares, em especial às margens de córregos e rios, onde 

serão executadas obras de canalização, a fim de reverter à degradação e 

proporcionar novas áreas verdes à população; 

       Ampliar o saneamento básico na cidade, implementar programas de 

despoluição dos rios e lagos. 
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 Urbanização e revitalização da lagoa do Eurípides fazendo do local um 

passeio público; 

 Recuperação da lagoa José Caetano promovendo no local a formação de 

uma área verde que contribuirá com a melhor qualidade de vida sendo um 

local de retenção por exemplo de vetores como o Aedes aegypti que 

transmite a Dengue, Zika e Chikungunya; 

 Equipar os veículos de coleta do lixo á realidade atual, utilizando 

equipamentos modernos, inclusive fornecer os EPIs(equipamento de 

proteção individual) aos colaboradores; 

 Incentivar o descarte de lixo em forma seletiva, para coleta dos resíduos; 

 Criar a UTRS com triagem e reciclagem do lixo, com retorno de renda 

voltada para projetos de proteção ambiental, e voltar a receber o incentivo 

do ICMS ecológico; 

 Projeto para limpeza periódica e desaçoriamento do leito do nosso rio Sitiá 

minimizando risco de enchentes; 

 Parceria e diálogo entre prefeituras da região, conselhos, fornecedores e 

fabricantes de agrotóxicos voltados para a lavoura, promovendo cursos 

de orientação com relação á aplicação, manejo, segurança pessoal e 

proteção ambiental em todas as regiões do município; 

 Projetos de saneamento básico das áreas rurais com a construção de 

fossas com o sistema fossa semidouros através de recursos específicos 

do Governo Federal, Estadual e entidades não governamentais, com 

objetivo de despoluição das águas; 

 Criação do programa “cidade sustentável” com programas educacionais 

voltado para reeducação do consumo e a preservação ambiental. 

Campanhas educacionais, seminários, fóruns, debates e worshops 

visando a melhoria da qualidade de vida. 

 

PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

 Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal. 
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 Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais 

urbanos, por meio de programas permanentes, massivos e continuados 

de castração (esterilização cirúrgica) de cães e gatos. 

 Ampliar ações educativas junto a escolas, de modo sistêmico e 

continuadas. 

 

 Incrementar o programa municipal de registro geral de animais e propiciar 

o levantamento da população animal de cães, gatos e cavalos nas áreas 

urbanas. 

 Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar na orientação das 

famílias com animais. 

 Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para rápida e imediata 

tomada de providências em casos de maus tratos. 

 Reativar o centro de zoonoses. 

 Criar o Selo Amigos dos Pets para estabelecimentos comerciais, clínicas 

veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em parceria 

com os objetivos da Prefeitura Municipal. 

 Definir políticas de proteção e defesa dos animais. 

 

AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 

 Regularizar assentamentos e invasões, garantindo dignidade nas 

moradias da população de baixa renda. 

 Reduzir a Incidência da Pobreza 

 Expandir as políticas voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência 

nos órgãos públicos; 

 Criar programa de capacitação para auxiliar na recolocação profissional. 

 Criar a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. 

 Articular políticas da prefeitura na área da educação, saúde, assistência 

social cultura e lazer para atendimento especializado aos idosos. 

 Possibilitar agendamento telefônico preferencial em consultas e exames 

médicos, para facilitar o acesso da pessoa idosa ao sistema de saúde municipal. 
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 Valorizar os servidores públicos e aperfeiçoar os Planos de Cargos e 

Salários. 

 Respeitar diversidade humana no que se refere a gênero, cor, raça, etnia. 

Vamos combater toda forma de discriminação e adotar um conjunto de ações 

afirmativas no âmbito do poder público municipal. 

 

 Desenvolver ações para formação e capacitação da mulher para o 

mercado de trabalho. 

 Criar um cadastro de idosos em situação de abandono, para promover 

ações de amparo social. 

 Criar o centro de Referência de Saúde da Mulher; 

 

TRABALHO, RENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 Criar 5.000 (Cinco Mil) empregos em Quixadá nos 4 (Quatros) anos de 

gestão. 

 Incentivar a criação de polos de economia criativa em áreas específicas 

da cidade, aproveitando suas potencialidades. 

 Realizar a Feira Municipal do Empreendedor. 

 Apoiar o Microempreendedor Individual (MEI), oferecendo orientação e 

capacitação técnica para os processos de formalização, acesso ao crédito e 

outros. 

 Estimular a criação de polos de empreendimentos da economia criativa - 

Influencers, arquitetura, mercados de arte e antiguidades, artesanato, design, 

moda, filme e vídeo, software de lazer, artes performáticas, jogos de computador, 

Web tv e social media - no centro e nos bairros, visando estimular a geração de 

empregos e novas oportunidades aos jovens talentos de Quixadá. 

 Apoiar a implantação de incubadoras visando promover a 

descentralização da oferta diversificada de empregos, por meio de parcerias com 

entidades vocacionadas. 

 Estimular a inclusão de pessoas portadoras de 

necessidades especiais no mercado de trabalho público e privadas. 

 Implantar a Feira Noturna. 

 Revitalizar e desenvolver o comércio dos bairros. 
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 Estimular o uso de produtos orgânicos na merenda escolar e em outros 

programas de abastecimento, buscando os fornecedores regionais mais 

próximos. 

 Realizar audiências públicas com profissionais especialistas de 

preferência da Região em economia local, regional e nacional e com os atores 

dos 5 (cinco) eixos econômicos do município (primeiro eixo – Agricultura; 

segundo eixo – turismo; terceiro eixo - Industria e Comércio; quarto eixo – 

Construção Civil; quinto eixo – Tecnologia da Informação – T.I.); 

 Elaborar um plano diretor de natureza econômica capaz de realocar o 

município de Quixadá no protagonismo econômico no Estado do Ceará 

 Criar um canal de comunicação com os 5 (cinco) vetores da economia de 

Quixadá direto com o Poder Executivo. 

 

JUVENTUDE 

 Criar o programa Jovem Ousado  

Uma rede de educação integral formada por escolas contra turnos e centros 

integrados de educação, cultura, esporte, ciência, profissionalização e 

empreendedorismo. Esses centros, além de unidades de ensino e de 

profissionalização estarão voltados para a difusão do acesso ao conhecimento 

científico e tecnológico. Unidades criativas com forte articulação educacional, 

empreendedora, esportiva, cultural e de inovação. 

 Criar o Estúdio Social 

Ambiente com estúdio para fotos, gravação de vídeos e músicas, espaço 

destinado aos músicos, influencers e social media que desejam fazer suas 

gravações e realizar os seus trabalhos. 

 Promover a semana da juventude  

Apresentações culturais, seminários, e manifestações, representando as 

diversas identidades de juventudes, e fazendo com que o jovem quixadaense 

tenha a oportunidade de mostrar trabalhos, projetos, iniciativas gerais de 

atuação e protagonismo juvenil. 
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 Programa Jovem Talento  

Em parcerias com as universidades do município iremos ofertar bolsas para os 

jovens de vulnerabilidade que tenham algum talento, seja no esporte, na dança, 

na arte ou através do seu QI. 

AGRICULTURA 

 Construção de um banco de sementes, pensando na garantia de uma 

semente de qualidade e em um período oportuno para o plantio, onde as 

sementes serão emprestadas em um primeiro ano e após isso, as mesmas serão 

pagas com sementes da colheita e armazenadas no banco de sementes para o 

próximo ano; 

 A criação de um programa, tendo como proposta de nome “ ora de arar”, 

onde será disponibilizado tratores para aração da terra, com um preço mínimo 

em um período de tempo sedo para que seja possível garantir o preparo de área 

e um plantio no período ideal; 

 A criação de um programa que contemple máquinas e equipamentos 

também em um preço mais acessível, para a realização de colheita, silagem e 

debulha das culturas exploradas pelo o produtor; 

 A construção de um diagnostico junto as famílias produtoras e agricultoras 

nas diversas categorias, e consequentemente a realização de um cadastro 

unificado para o controle de produtores e produção; 

 A elaboração de um plano de negócio por associações comunitárias ou 

região, para diagnosticar as principais deficiências e traçar um plano de ação de 

acordo com as necessidades de cada região, onde no plano se tenha 

direcionamentos, como O QUE? QUEM IRÁ FAZER E QUANDO IRÁ FAZER? 

Onde para a execução dos mesmos, se envolve todos os sujeitos, os 

profissionais, a prefeitura e os agricultores;  

 A contratação de uma equipe multidisciplinar, onde no corpo técnico 

garanta a inserção de profissionais da área social e contador, como exemplo 

uma assistente social e um contador, com o objetivo de garantirmos a 

regularização social de todas as associações comunitárias.  

 A construção de um banco de dados com todas as documentações 

jurídicas das associações comunitárias de comunidades e assentamentos, para 
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o controle e para a elaboração imediata de demanda para projetos estaduais e 

federais; 

 A contratação de um profissional projetista para elaboração de projetos 

rurais, pleiteando que todas as famílias que tenham direitos as políticas públicas 

como PRONAF, CUSTEIO, FNE RURAL, FEDAF, CREDI FUNDIÁRIO e dentre 

outros consigam ter acesso aos mesmos; 

 A garantia de uma feira da agricultura familiar de forma continua, para que 

os produtores consigam escoar a produção oriunda da agricultura familiar; 

 O fortalecimento da feira dos animais, tornando-se mais abrangente e 

garantindo um melhor bem estar aos animais, bem como também a garantia da 

diversidade e organização por setores de venda; 

 A elaboração de um programa de armazenamentos de grãos, para o 

fornecimento aos produtores a preço de custo no período de estiagem; 

 A unificação das secretarias, no intuito de fortalecimento da agricultura, 

uma equipe que trabalhe desde o processo de sensibilização a execução nas 

secretarias de educação junto às escolas, nas secretarias de ação social junto 

aos seus usuários, bem como também na secretaria de saúde apartir dos 

espaços físicos como policlínica, hospitais e maternidade, a opção de se 

trabalhar a produção de hortaliças e consequentemente uma alimentação 

saudável e de consumo consciente aos seus sujeitos envolvidos; 

 A criação de um programa de incentivo e de abertura de espaço de 

trabalho ao jovem do campo no campo, explorando as potencialidades da 

agricultura, evitando assim o êxodo rural; 

 A elaboração de um projeto, tendo como propostas “mulheres e 

autonomia na agricultura”, pensando em um fomento que garanta as mulheres 

agricultoras se inserir em alguma atividade exploração pecuária ou artesanal que 

garanta uma mínima renda a mesma e consequentemente uma autonomia 

social; 

 A construção de um projeto de formação de novas cadeias produtivas, 

com a criação de um evento com a disponibilidades de cursos, simpósios, feiras 

e exposição; 

  A realização de intercâmbios com grupos de produtores selecionados 

para o conhecimento de outras cadeias produtivas em várias regiões do Brasil; 
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  A elaboração de controles sanitários através do acompanhamento da 

assessoria técnica, bem como também a execução de praticas de manejo como 

vermifugação semestral dos rebanhos ovinos e caprinos; 

 A construção de um plano sustentável para as áreas de APP(áreas de 

preservação permanente)  e ARL ( Áreas de Reserva Legal) do município; 

 

SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 

1. Criar uma Secretaria Municipal de Segurança Pública que englobe 

Guarda Municipal, Departamento de Trânsito e da Agência de Fiscalização de 

Serviços Públicos de Quixadá; 

2. Aumentar o grau de eficiência Guarda Municipal, Departamento de 

Trânsito e da Agência de Fiscalização de Serviços Públicos de Quixadá; 

3. Erradicar ações contraditórias, redundantes, conflituosas ou isoladas da 

Guarda Municipal, Departamento de Trânsito e da Agência de Fiscalização de 

Serviços Públicos de Quixadá por meio da informatização dos atos 

administrativos. 

4. Monitoramento remoto das vias públicas com prioridade nos bairros 

periféricos com comunicação instantânea com as outras Policias; 

5. Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, Departamento de Trânsito e da 

Agência de Fiscalização, bem como firmar parcerias com outras órgãos da 

segurança pública com enfoque na inteligência e na prevenção. 

 

    GESTÃO 

#SOMOSTODOSPREFEITOS 

 

 Descentralização das ações. 

          A gestão será pautada na participação popular, desde as decisões das 

ações a serem tomadas até a participação da população na manutenção das 

obras, ações e serviços públicos. Para isso serão feitos fóruns públicos com a 

participação massiva da população, através de associações dos bairros, 
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comissões municipais, dentre outras, garantindo assim um governo horizontal, 

transparente, com foco no povo e para o povo. 

 Informatização do sistema. 

Todo as secretarias farão parte de uma rede integrada e informatizada, 

eliminando a duplicidade, reduzindo desperdícios e melhor direcionando as 

ações do governo, estabelecendo com isso, uma maior transparência, um 

padrão de qualidade no governo e um direcionamento único. 

 Contratação de profissionais. 

Todos os profissionais serão contratados mediante seleção pública, garantindo 

com isso uma maior isonomia e transparência na gestão. 

  

 

Proposta para o aprimoramento da estrutura administrativa  

 

Órgãos Das Autoridades Superiores   

  Gabinete do Prefeito.  

  Gabinete do Vice.  

  Procuradoria   

  Comunicação Social  

Secretarias  

 Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.  

 Secretaria de Saúde.  

 Secretaria de Educação e Tecnologia.  

 Secretaria de Administração  

 Secretaria de Ação Social e Cidadania.   

 Secretaria de Segurança, Trânsito e Fiscalização.  

 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural.   

 Secretaria de Turismo. 

 Secretaria de Cultura e Economia Criativa. 

 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. 
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 Secretaria de Finanças.  

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comercio, Indústria e 

Empreendedorismo.   

 

 

 


