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UM NOVO TEMPO PARA QUIXERAMOBIM! 
 

Nos dirigimos a você com os nossos corações repletos de esperança e            
com um profundo desejo de ser parte na construção de um Quixeramobim            

melhor para toda nossa gente. Melhor e mais democrático, o nosso plano conta             
com a participação social na elaboração de estratégias e Políticas Públicas que            

promovam de fato a igualdade social.  

Os impactos negativos oriundos da pandemia e a derrocada da          
economia, exigem empreender iniciativas e tomadas de decisões que         

busquem minimizar os prejuízos causados pela crise. Esse contexto é          
desafiador, mas considerando nosso compromisso com o povo, ética e          

transparência, iremos juntos e juntas construir “UM NOVO TEMPO” para o           

município de Quixeramobim nos próximos 04 (quatro) anos.  
Quixeramobim é um município de médio porte, com uma população de           

81.778 habitantes. Sendo o maior centro urbano do sertão central,          
caracteriza-se por ter uma das maiores produção leiteira do estado do Ceará,            

segundo dados do IBGE. É um município com um grande potencial e com uma              

riqueza ambiental e cultural que precisam ser potencializadas. Na área rural a            
agricultura familiar é uma atividade forte. Embora tenha grandes potenciais,          

existe carência de políticas públicas municipais. É necessário fortalecer e          
garantir serviços públicos de qualidade nas áreas de saúde, educação,          

segurança, meio ambiente, desenvolvimento agrário, cultura e também a         

valorização do serviço público. 
 A cidade tem crescido de forma desordenada e acelerada, com isso vem            

aumentando também os problemas sociais. Existe uma necessidade urgente         
de repensar a cidade com projetos estruturantes e sustentáveis pensando nas           

pessoas. Para isso, é necessário ousar, respeitando as peculiaridades e as           

diversidades, buscando implementar ações de redução das desigualdades        
sociais. É necessário investir na geração de emprego e renda para a            

população jovem da cidade e do campo, no saneamento básico, em um            
grande programa de educação, em uma política de saúde mais humanizada,           

potencializar ações culturais e repensar a estrutura da cidade, tornando-a mais           

saudável e mais humana. 
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No campo existe uma necessidade de fortalecer a agricultura familiar e           

os produtores rurais. É preciso pensar o emprego e renda, saneamento rural,            
inclusão digital, promovendo ações efetivas de saúde e educação, lazer como           

forma de garantir a permanência da juventude no rural e reforçar os laços de              
pertencimento e identidade com o lugar. 

Queremos promover e resgatar a confiança da população, assumindo         

um programa pautado nos valores fundamentais da democracia, equidade,         
justiça, direitos humanos, proteção do meio ambiente e promoção de serviços           

públicos de qualidade para todos/as. 
A transparência e a participação da população são dois aspectos que o            

nosso governo tem como premissa. Nesse sentido, nosso compromisso é de           

criar e manter canais de diálogo com a população e com os movimentos             
organizados da sociedade, assim como mecanismos permanente de prestação         

de contas dos serviços públicos.  
Junte-se a nós! INDEPENDEMENTE de sua cor partidária, se você tem           

a esperança como fonte de transformação, você pode ser nosso aliado na            

construção de um Quixeramobim próspero, onde todos e todas possam viver           
bem. 
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Plano construído com a Participação Popular 
 

O plano que está sendo apresentado à população de Quixeramobim tem           
o intuito de mostrar, em 13 (treze) eixos estratégicos, o que faremos nos             

próximos quatro anos – 2021 a 2024.  
 

1. Cultura e Turismo; 

2. Educação; 
3. Governança e Participação Popular; 

4. Emprego e Renda no Campo e na Cidade; 
5. Meio Ambiente e Sustentabilidade; 

6. Recursos Hídricos e Saneamento; 

7. Saúde; 
8. Desenvolvimento Agrário; 

9. Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Acessibilidade; 
10.Assistência e Desenvolvimento Social; 

11.Segurança Pública e Mobilidade; 

12.Juventude, Raça, Etnia e Diversidade; 
13.Município Saudável; 

 
As propostas que foram organizadas em cada eixo são oriundas da           

participação da população, que se manifestou através das redes socais e ainda            

pela “PLATAFORMA MAIS QUIXERAMOBIM”, ferramenta on-line criada na        
pré-campanha, para receber as propostas da sociedade. As propostas também          

vieram de profissionais das mais diversas áreas que se dedicaram          
voluntariamente em construir um plano participativo.  

Acreditamos em um novo tempo para Quixeramobim, por isso nos          

comprometemos com um modelo de gestão inovador, sustentável, transparente         
com participação ativa, onde o sentido maior é de cuidar das pessoas. 

Juntos e Juntas poderemos construir um Quixeramobim diferente. 
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1 - Cultura e Turismo 
 

É preciso ação, trabalho e construção coletiva no campo da Cultura,           
para além das juras de amor e acomodação de cargos seguindo interesses            

particulares dos profissionais de carreira política. Em conexão com as          
instâncias culturais e em interlocução permanente, crítica e propositiva,         

queremos nos libertar do bairrismo, ingênuo ou de má fé, construindo juntos            

UM NOVO TEMPO para a Cultura, em um forte movimento que nos traga             
realizações no setor, no cuidado com os equipamentos públicos e uma           

dinâmica de atividades que, reunindo mais pessoas, gere ações concretas e           
duradouras, inseridas em uma perspectiva de permanente realização na área.  

 

01.Conclusão do Memorial Antônio Conselheiro (inaugurado em 1997!), sua         
obra física, reparos e finalização, tornando-o um real Lugar de Cultura,           

com programação permanente, como Centro de Memórias Artísticas:        
pesquisa, formação e exposição; 

02.Funcionamento do Memorial como instância plena pensada no campo         

Cultura, em aproximação com a Casa Antônio Conselheiro (Secult         
Ceará), dialogando, assim como com os demais entes federativos da          

Cultura, na dimensão ampla e plural da Memória viva         
Conselheiro/Canudos: pesquisadores e artistas, do Brasil e do mundo,         

artistas, juventude, comunidade escolar, fundações e entidades da        

sociedade civil; 
03.Fortalecer substancialmente o Conselheiro Vivo, aproximando diálogo       

com pesquisadores, artistas e as entidades que o organizam em março           
de cada ano, ampliando-o para além desse momento, na concretização          

de produções artísticas relacionadas às suas edições; 

04.Realizar anualmente o Painel Artístico “As Artes de Antônio: olhares e           
invenções”, na 1ª semana de outubro (antecedendo a Romaria da Terra           

em Canudos). A partir das linguagens artísticas, pesquisa e         
apresentação, fazer emergir novas reflexões no imaginário       

Conselheiro/Canudos, sempre pensando lugares de diálogo que       

ultrapassem os limites geográficos de Quixeramobim; 
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05.Organizar e realizar o Edital das Artes de Quixeramobim, com seleção           

pública anual de projetos realizada nas diversas linguagens artísticas, a          
exemplo de Música, Audiovisual, Livro e Leitura, Patrimônio e         

oralidades, dentre outras de editais similares propostas na dimensão         
contemporânea;  

06.Construir e implementar o Plano Municipal de Cultura, dentro de uma           

Política Cultural realizada em diálogo com o Conselho Municipal de          
Cultura, ouvindo e colocando em prática as diretrizes dessa instância,          

exemplo do Fundo Municipal de Cultura e da inserção plena dos agentes            
culturais no cenário de iniciativas já realizadas no setor; 

07. Implementar o Mapa Cultural do Município (virtual e dinâmico),         

construído em parceria com os próprios agentes da Cultura, entidades,          
artistas, pesquisadores, produtores e colaboradores, consolidando uma       

plataforma interativa – cadastro, interação e seleções - de acordo com           
modelos como o Mapa Cultural do Ceará, disponibilizado pela Secretaria          

Estadual da Cultura (www.secult.gov.ce.br); 

08.Criar o Programa permanente de Formação da área cultural, com o           
objetivo de, em parceria com o Conselho e entidades parceiras, preparar           

e orientar artistas e grupos culturais para demandas em programas de           
Cultura, como seleções (públicas e privadas) e demandas de inserção          

no cenário atual do setor; 

09.Programa de Intercâmbio Artístico, com residências de pesquisa e arte e           
troca de experiências que resultem em produções. Ação viabilizada pela          

mediação do município em diálogo com outras instâncias, a partir do           
envolvimento da comunidade artística, universidades e entidades de        

Cultura; 

10.Construir a “Rede Pontinhos de Cultura”, integrada por agentes culturais          
de todo município, na perspectiva de fundir arte e cotidiano, promovendo           

interação (também virtualmente) entre saberes diversos e visibilidade de         
novas iniciativas através de elaborações e realizações artísticas; 

11.Promover, nessa articulação em Rede, uma política de produção e          

circulação de bens sustentada nos preceitos da formação cultural,         
debate social e invenção artística; 
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12. Implementar o Programa “Patrimônio Afetivo”, realizando intervenções e        

narrações artísticas a partir de edificações, espaços e trajetórias         
produtores de sentido simbólico em nosso município, propiciando novas         

reflexões sobre a Cultura e inserções desses cenários no contexto atual           
das realizações; 

13. Implementar uma Política Municipal de acervos, pensando recuperação        

de materiais (documentos, obras) e criação de acervos em temáticas          
específicas, sempre atentando para os modos atuais de preservação e          

exposição, realizada de forma atrativa para os novos públicos e          
antenada aos projetos atuais de pesquisa e apresentação. 

14.Construção de prédio próprio para abrigar a biblioteca municipal Ismael          

Pordeus; 
15.Criar a política de preservação dos Sítios Históricos; 

16.Elaborar a lei de tombamento de prédios históricos; 
17.Fortalecer a banda de Música Municipal Sebastião Doth, ampliando o          

número de integrantes e renovando os instrumentos; 

18.Elaboração de Plano de Turismo com o foco no Turismo Histórico e            
Cultural, Turismo Rural, Ecoturismo, Cicloturismo, Turismo Religioso e        

de Eventos; 
19. Incentivo de PPPs (Parceiras público-privadas) para viabilidade de        

implementação de projetos turísticos privados e investidores no        

município; 
 

2 – Educação 
 
Tendo em vista responder prioridades educacionais do município de         

Quixeramobim, esse eixo contribui no fortalecimento da política de educação a           

partir da formulação de ações e estratégias de curto, médio e longo prazo nos              
diferentes níveis e modalidades de ensino do município, assim como na           

valorização dos profissionais da área. Estabelece diálogos com outras políticas          

públicas e constitui-se em instrumento de resposta à demandas na área pública            
da educação. 
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01. Em atenção à pandemia do coronavirus, respeitar e garantir os          

protocolos de saúde, ordenados pela Organização Mundial da Saúde         
– OMS, a fim de garantir a segurança, de forma responsável, dos            

alunos e profissionais da educação.  
02. Buscar junto aos governos, estadual e federal, recursos para         

construção e ampliação de CRECHES nos bairros, conforme a         

demanda.  
03. Garantir o cumprimento da Lei que assegure aos professores 1\3 de           

planejamentos. 
04. Ampliar e efetivar a carga horária dos professores concursados de          

100 horas aulas para 200 horas aulas.  

05. Reelaboração do Plano de Cargos e Carreiras, onde os profissionais          
sejam de fato valorizados. 

06. Assegurar a Regulamentação e implantação Lei 13.935 que dispõem         
de Psicólogos e Assistentes Sociais para atendimento às Escolas         

Públicas Municipais. 

07. Assegurar, quando houver seleção pública para contratação de        
professores temporários, os saberes técnicos e pedagógicos como        

critérios indispensáveis.  
08. Estruturar, ampliar o número de vagas e adequar escolas de Modelo           

em TEMPO INTEGRAL. 

09. Fortalecer a Escola Inclusiva, reestruturando o atendimento aos        
alunos com deficiências físicas e necessidades educativas especiais.  

10. Melhorar a qualidade da merenda escolar e garantir fardamento a          
todos os alunos da rede pública municipal.  

11. Criação de um Sistema de Acompanhamento a Gestão Escolar por          

Resultados, tendo como referência o modelo já desenvolvido pelo         
Governo do Estado, possibilitando melhorias no acompanhamento,       

monitoramento e supervisão. 
12. Projeto Internet nas Escolas: garantir conexão de internet nas escolas          

urbanas e rurais de Quixeramobim, além de ampliar e melhorar os           

laboratórios de informática nas escolas. 
13. Ofertar cursos preparatórios para o Enem, de forma gratuita, na sede           

e nos distritos. 
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14. Buscar parcerias com IES (Instituições de Ensino Superior) públicas e          

privadas, visando transformar a cidade de Quixeramobim em um polo          
universitário. 

15. Formar parcerias com instituições, para ampliar a oferta de cursos          
técnicos no município. 

16. Projeto Escola Aberta: viabilização de projetos relacionados a        

Esportes, Lazer, Arte, Cultura, cursos profissionalizantes e línguas        
estrangeiras, no campo e na cidade. 

17. Estruturar o Sistema de Transporte Universitário, de qualidade,        
garantindo as rotas intermunicipais, organizando e sistematizando as        

carteiras estudantis. 

18. Ofertar o ensino da língua estrangeira para ensino fundamental I. 
19. Implantar um Centro Municipal da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

20. Criação de um Centro de Língua Estrangeiras no município de          
Quixeramobim.  

21. Democratizar o processo de escolha dos gestores escolares,        

implementando a meritocracia com concorrência para seleção de        
diretores e coordenadores pedagógicos definidas por critérios       

curriculares e técnicos. 
22. Oferecer transporte escolar de qualidade, garantindo a manutenção        

permanente da frota própria. 

23. Investir em Ações que contribua para a prevenção e/ou redução do           
uso de drogas e violência nas Escolas.  

24. Valorização do currículo e diretrizes que integrem a educação do          
campo. 

25. Informatizar o sistema de frequência, notas e planejamento através de          

aplicativo, conforme o modelo adotado pelo governo estadual. 
26. Buscar parceria, junto ao governo do estado, para utilizar a “Fazenda           

Normal” como centro de treinamento e ensino.  
27. Incentivo a produção literária, através da criação de concursos         

municipais e adoção de obras de autores locais para bibliotecas          

escolares. 
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28. Criar um programa de bolsa de estudo para alunos/as de baixa renda,            

que passarem em universidades fora dos limites do município de          
Quixeramobim. 

 

3 - Governança e Participação Popular 
 

A gestão pública moderna exige uma estrutura extremamente eficiente         

com a modernização da máquina pública e a valorização das pessoas. A            
participação da sociedade é indispensável no processo de construção de uma           

gestão transparente que envolva a sociedade civil na elaboração,         
acompanhamento e avaliação das políticas públicas. A relação harmônica entre          

os três poderes faz-se necessário para proporcionar um ambiente político e           

institucional propício para a execução das ações, por isso, buscaremos sempre           
uma relação de parceria e respeito com os demais poderes constituídos.  

 
01.Calendário de pagamento para todos os servidores ativos e inativos; 

02.Mesa permanente de negociação entre os sindicatos e Administração         

Municipal; 
03.Criar o diário oficial eletrônico e o setor de protocolo unificado; 

04.Oferecer o apoio necessário para o funcionamento dos conselhos         
municipais responsáveis pelo controle social; 

05.Manter uma relação direta com a câmara municipal, para oferecer          

respostas rápidas aos requerimentos, projetos de indicação e demais         
proposições dos vereadores/as; 

06. Implementar o processo de planejamento participativo e itinerante        
envolvendo todos os instrumentos: Plano plurianual, Lei orçamentária        

anual, Plano diretor e os demais documentos necessários para nortear a           

gestão municipal; 
07.Criar mecanismos de gestão a partir das sedes distritais e dos grandes            

bairros visando aproximar a gestão das pessoas, quando da busca pelos           
serviços públicos; 

08.Criar mecanismos eficazes utilizando as ferramentas atuais,       

disponibilizadas pelas redes sociais, através de seus aplicativos, para         
permitir o fácil acesso das pessoas aos serviços públicos; 
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09.Fortalecer a Ouvidoria Municipal em todas as suas instâncias, fazendo          

dessa estrutura um importante canal de aprimoramento das relações da          
sociedade com o poder público municipal; 

10.Fazer uma auditoria completa no QUIPREV, para levantar as alterações          
legais e todas as alterações e movimentações financeiras realizadas nos          

últimos 20 anos; 

11.Elaborar o cálculo atuarial do Instituto de Previdência Municipal de          
Quixeramobim tendo em vista a grave crise financeira pelo qual passa o            

órgão nos últimos anos; 
12.Valorização do servidor inativo e aposentado, dando a todos um          

tratamento digno e responsável; 

13.Atualizar os planos de cargos e carreiras existentes e criar os planos            
para as categorias que ainda não tem; 

 

4 - Emprego e Renda no Campo e na Cidade 
 

A geração de emprego e renda terá todo o nosso esforço e empenho,             

para tanto, buscaremos fomentar a parceria entre o setor público e privado,            
para que tenhamos maior possibilidades para ofertas de oportunidades de          

emprego, trabalho, renda e formação, contribuindo para o desenvolvimento         
econômico e sustentável no campo e na cidade. Esta nossa iniciativa terá            

como estratégia principal uma política de desenvolvimento socialmente justa,         

inclusiva e eficaz. 
 

01.Criação de órgão gestor para implementação e execução das políticas          
municipais de fomento ao empreendedorismo, trabalho e renda no         

campo e na cidade; 

02.Mapear o potencial vocacional do município para fortalecer as cadeias          
produtivas que tenham competitividade nos mercados, local, regional e         

nacional que possibilitem mais geração de trabalho e renda; 
03.Fomentar as oportunidades de negócios para as mulheres        

empreendedoras, chefes de famílias e jovens, urbano e rural. 

04.Firmar parcerias para implementação de projetos que gere emprego e          
renda para os jovens; 
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05.Ampliar o acesso a compras públicas, local e regional, para os pequenos            

negócios, microempreendedores individuais, produtores rurais e      
agricultores familiares; 

06.Fomentar a inclusão dos pequenos negócios, urbano e rural, nos          
mercados institucionais; 

07.Ampliar o percentual de aquisições do PAA (Programa de Aquisição de           

Alimento) com foco no desenvolvimento local; 
08. Implementação da “Sala do Empreendedor”; 

09.Firmar parcerias para incentivar a promoção de feiras, seminários e          
outros eventos que proporcionem ambientes de negócios; 

10. Implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa; 

11.  Regularização dos micros empreendedores individuais; 
12. Implementar a criação de um calendário anual das compras         

governamentais; 
13.Resgatar a produção de artesanatos e apoiar toda esta importante          

cadeia produtiva; 

14.Fomentar o associativismo e cooperativismo baseado nos princípios        
fundantes da cooperação sustentável e solidária; 

15. Incentivar a instalação de novas unidades industriais e comerciais no          
município (fiscal, logístico, infraestrutura e outros); 

16.Articular com as entidades representativas do setor empresarial visando         

apoiar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e         
geração de emprego e renda. 

17.Criar um fundo de aval para oferecer suporte financeiro aos micros e            
pequenos empreendedores; 

 

5 - Meio ambiente e Sustentabilidade 
 

Visando modernizar e fortalecer a Gestão Ambiental e a implementação          

da política municipal de meio ambiente e bem estar social, teremos como            

missão, promover a adoção dos princípios e estratégias para o conhecimento,           
a proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso racional dos recursos             
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naturais e a inclusão do desenvolvimento sustentável, por meio, da fomentação           

de políticas públicas de forma participativa e democrática. 
 

01. Intervenções urbanas, visando a recuperação ou reutilização dos        
espaços vazios espalhados na cidade, para garantir uma maior         

qualidade de vida. 

02.Buscar parcerias para revitalização das áreas de proteção permanente         
(APP) do Rio Quixeramobim, delimitando a faixa mínima de proteção do           

curso d’água com técnicas de regeneração natural e plantio de espécies           
nativas.  

03.Desenvolver um projeto de educação ambiental com as universidades,         

ongs e outros parceiros. 
04. Implementar legislação sobre a política municipal de meio ambiente,         

reativando o Conselho Municipal do Meio Ambiente e criando o Fundo           
Municipal do Meio Ambiente, obedecidas as peculiaridades locais,        

respeitadas as legislações federal e estadual sobre o assunto; 

05.Elaborar e implementar o Zoneamento Ambiental municipal, o qual         
subsidiará as políticas públicas voltadas à regulação do uso e da           

ocupação do solo do município, tanto urbano quanto rural; 
06.Criar o Plano Municipal de Meio Ambiente;  

07.Realizar concurso para contratação de profissionais para compor quadro         

técnico municipal de fiscalização ambiental e de obras no município; 
08. Implementar uma política municipal para economia de energia e         

promover a utilização de energia renovável nos prédios públicos; 
09.Revitalização do viveiro municipal de mudas para estimular a         

arborização; 

10.Saneamento e urbanização das áreas no entorno dos açudes urbanos; 
 

6 - Recursos Hídricos e Saneamento 
 

Quixeramobim é um município com grande potencial hídrico, temos         

reservatórios de grande porte, parte de nosso território é cortado por grandes            
rios, mas é urgente a necessidade de aumentarmos capacidade de          
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armazenamento de água para termos uma maior segurança hídrica para a           

cidade. É necessário a elaboração de um plano municipal que terá a missão de              
traçar as estratégias para a gestão dos recursos hídricos em Quixeramobim.           

Temos também o desafio de universalização da rede de coleta de esgoto, pois             
ainda temos famílias sem saneamento básico, acesso à água ou moradia.           

Acreditamos que o Desenvolvimento Urbano de nosso município perpassa pela          

garantia de um serviço que ofereça dignidade às pessoas que aqui vivem e             
garanta as condições ideais para o desenvolvimento de nossa cidade, atraindo           

investimentos e fortalecendo nossa economia. 
 

1. Criar um plano municipal de Recursos Hídricos; 

2. Universalização do programa de cisternas de placas em todo o território           
municipal; 

3. Criar uma tarifa diferenciada para os usuários da Zona Rural do           
Município que são atendidos pelo SAAE; 

4. Criar a coordenadoria de saneamento rural, que ficará responsável pelo          

acompanhamento dos sistemas de abastecimentos da zona rural; 
5. Criar o programa “ÁGUA DA ROCHA” para viabilizar a perfuração e           

instalação de poços profundos para o abastecimento humano e         
produção no município; 

6. Construção de açudes estratégicos para garantir o abastecimento das         

sedes dos distritos e grandes comunidades;  
7. Elaboração de um “Plano Diretor de Drenagem Urbana”, criando         

mecanismos de gestão e infraestrutura urbana, relacionados com        
escoamento de água pluviais, córregos, rios, riachos, lagoas e etc; 

8. Fomentar junto aos grandes consumidores de água, como indústrias,         

comércio, condomínios residenciais e obras da construção civil a         
utilização de água de reuso; 

9. Apoio junto ao SAAE na ampliação da rede coletora de esgoto sanitário,            
buscando a universalização do serviço de coleta, transporte e         

tratamento do esgoto; 

10.Elaborar um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
11.Estabelecer e estimular a utilização do serviço de coleta seletiva de           

resíduos sólidos; 
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12.Estimular a compostagem de resíduos orgânicos domésticos e de         

serviço de limpeza pública, medida que aumentará a vida útil do aterro            
municipal; 

13.Buscar parcerias para aumentar o potencial de armazenamento hídrico         
que garanta segurança hídrica para a cidade; 

 

7 – Saúde 
 

Nossa perspectiva de Saúde se reflete em uma gestão comprometida          

com a defesa do Sistema Único de Saúde, garantindo a qualidade e ampliação             
no acesso aos serviços da atenção básica e especializada, a estruturação de            

equipamentos de saúde, e a qualificação profissional continuada, promovendo         

assim, inovações e gerando impactos sobre a situação de saúde do município            
e no fortalecimento de uma vida saudável e segura de sua população. 

 
01.Revitalizar, ampliar e equipar a policlínica municipal, garantindo        

acesso a população de diversas especialidades médicas e exames         

complementares;  
02.Ampliar a cobertura da Equipe Saúde da Família com equipe          

multiprofissional; 
03. Implantar uma rede de cuidados à saúde de idosos e pessoas com            

deficiências; 

04. Implantar um sistema unificado (online) à UPA, hospitais e Unidade          
Básica de Saúde da Família, com acesso a prontuário eletrônico e           

que permita a marcação de exames na própria unidade de saúde; 
05.Capacitação permanente das equipes em todas fases de        

atendimento médico e administrativo do processo; 

06. Implantar uma rede de cuidados à gestante, comportando o         
acompanhamento completo no pré-natal, parto, nascimento e       

desenvolvimento da criança; 
07.Fortalecer o Programa Saúde na Escola em parceria com a          

Secretaria de Educação com vistas a levar profissionais às salas de           

aula para trabalhar a conscientização dos estudantes em relação à          
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prevenção de doenças, além de realizar avaliações clínicas e         

psicológicas; 
08.Fortalecer a política farmacêutica municipal, garantindo a       

disponibilização de medicamentos considerados essenciais para      
hipertensão, diabetes, asma e outros; 

09.Fortalecer a política de saúde mental do município, assegurando o          

atendimento social, humanizado e integral às pessoas que possuem         
transtornos mentais e ou sofrimentos decorrentes do uso de álcool e           

drogas; 
10.Rede de atendimento humanizado das vítimas de violência sexual e          

de violência doméstica com ações orientadas pelo conceito ampliado         

de saúde, garantindo os aspectos psicológicos, físicos e sociais na          
busca da qualidade de vida e da saúde integral do ser humano; 

11. Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares,        
na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e          

recuperação da saúde; 

12.Ampliar o horário de atendimento de Unidades Básica de Saúde com           
terceiro turno com rodízios no interior;  

13.Garantir e Ampliar a Oferta de Tratamentos e Serviços de Saúde           
integrais adequadas às necessidades da População LGBTQI+  

14.Oferecer uma Unidade de Atendimento Odontológico de Urgência 24         

horas. 
15.Contratação de profissionais intérpretes de LIBRAS para auxiliar os         

surdos nas ADS, UPA e Hospitais; 
16. Efetivar o pagamento da insalubridade dos agentes comunitários de          

saúde municipais, lei já aprovada na Câmara Municipal de         

Quixeramobim; 
17.Articular, junto ao governo do Estado e aos outros municípios da           

região, a criação da estrutura física da Macrorregional de Saúde do           
Sertão Central, inclusive lutar pela central própria de regulação de          

pacientes da Macrorregional; 

18.Ampliar as especialidades e os tratamentos cirúrgicos ofertados no         
Hospital Regional Dr Pontes Neto, como cirurgias de        
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otorrinolaringologia, coloprocotologia, entre outras, assim como      

ampliar as cirurgias eletivas e oftalmológicas existentes. 
19.Fortalecer políticas públicas de saúde da mulher, garantindo acesso         

a realização e resultados de exames preventivos. 
 

8 - Desenvolvimento Agrário 
 

Conhecido por ser uma das maiores bacias leiteiras no estado do Ceará,            

inserido na região sertão central semiárida, dispondo de capacidade hídrica          
através de várias fontes, Quixeramobim é um município com grande potencial           

produtivo agrícola e agropecuário, a agricultura familiar e o agronegócio local           

são responsáveis por este marco de produção, geração de renda, diversidade           
e qualidade produtiva, inovação tecnológica além de contribuir com         

empregabilidade no campo. Por isso uma gestão pública comprometida com a           
população rural e seu território precisa evidenciar a importância que esses           

setores têm para o crescimento econômico e social em nosso município,           

construindo canais de diálogo, desenvolvendo ações e programas, e         
consolidando articulação para implementação de políticas públicas que        

potencialize a capacidade produtiva da agricultura familiar e do agronegócio. 
 

01. Criar um Programa Permanente de Capacitação e Convivência com o          

Semiárido em parceria com Organização da Sociedade Civil, ONG’s,         
Universidades e demais órgãos. 

02. Garantir o aumento do percentual de compras de produtos da          
agricultura familiar, via PNAE, no município de Quixeramobim, com o          

mínimo de 50% anual, visando atingir a meta de 100% em 3 anos. 

03. Fortalecer as cadeias produtivas da agroindústria e pecuária, a         
exemplo da fruticultura, bovinocultura, ovinocaprinocultura, apicultura,      

avicultura caipira, e sociobiodiversidade. 
04. Apoiar às ações de Associativismo e Cooperativismo no município,         

fortalecendo empreendimentos geridos por estas modalidades, a       

exemplo das agroindústrias, articulando parceria para possibilitar o        
acesso de equipamentos e assistência técnica. 
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05. Apoiar e fortalecer a pesca artesanal no município, estruturando a          

cadeia produtiva para a geração de emprego e renda. 
06. Viabilizar a construção do parque de Exposições Agropecuária do         

Município e incentivar a realização de eventos agropecuários        
anualmente, integrando a Agricultura Familiar do município. 

07. Criar a Política e o Plano Municipal de Desenvolvimento Agrário e           

Convivência com o Semiárido, de forma participativa e regionalizada. 
08. Potencializar estruturas de empreendimentos da agricultura familiar e        

agroindústrias, a exemplo de casas de mel, mini-fábricas de bolos e           
doces, laticínios, queijarias, quintais produtivos, casas de sementes        

crioulas, entre outros, visando a ampliação da oferta e diversidade de           

alimentos no município, além da geração de renda.  
09. Viabilizar a implantação de novas agroindústrias e fábricas de         

beneficiamento, em articulação com projetos públicos a exemplo do         
São José 4 e outras iniciativas privadas. 

10. Incentivar e fortalecer Feiras da Agricultura Familiar, Agroecológica, da         

Reforma Agrária e Socioeconomia Solidária. 
11. Potencializar parcerias com órgãos públicos, privados e da sociedade         

civil organizada em Assistência Técnica e Extensão Rural para o          
acompanhamento e assessoria técnica aos produtores da agricultura        

familiar e do agronegócio no município, firmando parcerias com         

cooperativas e associações que tem em seu quadro social produtores e           
produtoras de Quixeramobim. 

12. Valorizar a cultura alimentar no município, com a realização de          
capacitações e eventos gastronômicos, envolvendo produtos da       

agricultura familiar e do agronegócio, em parceria com órgãos públicos          

e privados. 
13. Universalizar o acesso a água no campo e na cidade em parceria com             

o Governo do Estado, através da construção de barragens, poços,          
chafarizes, adutoras, cisternas e outros. 

14. Articular condições para implantação de Programa de extensão rural         

(assistência técnica e capacitação) de acordo com a aptidão de cada           
localidade; 
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15. Promover a realização de feiras distritais com cadastramento de         

produtores locais e mapeamento da demanda setor de serviços e          
comércio municipal de produtos hortifruti e agropecuários, criando um         

programa balcão de negócios virtual, entre vendedores e compradores         
locais para dinamizar a economia local e minimizar a dependência de           

compras intermunicipais; 

16. Criação de um programa municipal para preparo da terra, através da           
utilização dos tratores das comunidades em parceria com as         

associações e cooperativas, através de Termos de Fomentos; 
17. Criar um programa municipal de incentivo à silagem em parceria com           

as associações e cooperativas, através de Termos de Fomentos com          

distribuição de sementes (milho/sorgo), lona e horas máquinas para         
silagem; 

18. Articular apoios financeiros e estrutura que possibilitem a instalação de          
um posto para distribuição de grãos, visando facilitar a compra de           

milho, soja e torta de algodão pelos produtores e produtoras de leite do             

município. 
19. Ampliar o Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino          

através da inseminação artificial, com criação de banco de sêmens no           
Município e Fortalecendo os bancos de sêmens já existentes nas          

associação comunitárias; 

20. Fortalecer parceria governamental junto ao IDACE através do        
Programa de Regularização Fundiária objetivando o acesso dos        

proprietários ao título de terra. 
21. Criar um Programa de Geração de renda para a Juventude do Campo,            

vinculados à produção familiar, de acordo com a vocação produtiva de           

cada comunidade, objetivando a permanência dos jovens do campo.  
 

9 - Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Acessibilidade 
 

Nas últimas décadas a população de Quixeramobim cresceu em ritmo          

acelerado. A Sede Municipal recebeu um expressivo número de residentes,          
fato que se reflete em áreas carentes da infra-estrutura inadequada para           

novas habitações. Outro aspecto que exige ação é o desrespeito às normas de             
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Uso e Ocupação do Solo no que se refere às Áreas Verdes, Praças, Áreas              

Institucionais e Vias adequadas. 
Nesse contexto, as ações preconizadas para “UM NOVO TEMPO”         

perpassam pela garantia de serviços que ofereçam dignidade às pessoas que           
aqui vivem e permitam as condições ideais para o desenvolvimento de nossa            

Cidade, atraindo investimentos econômicos, educacionais, de saúde e outros         

serviços que atendam a Cidade e as Vilas Distritais. 
 

01.Atualizar os instrumentos jurídicos referente ao ordenamento urbano        
como o Plano Diretor e seus componentes; 

02.Criar o escritório para elaboração de projetos e acompanhamento das          

obras em todo o território municipal; 
03. Instituir Política Pública de Acessibilidade; 

04.Melhorar e implantar a iluminação nos logradouros públicos 
05.Retomar as obras inacabadas em todo o município 

06.Concluir o Projeto da Via Paisagística 

07.Abolir a taxa de iluminação pública nas áreas rurais 
08. Inventariar os Prédios Públicos Municipais indicando o uso e o estado de            

conservação 
09.Elaborar e executar um projeto de requalificação dos mercados públicos          

resguardando a arquitetura original; 

10. Instalar novo Cemitério na Sede Municipal e realizar melhorias no          
Cemitério Nª Sª do Carmo e nos demais cemitérios existentes,          

facilitando a circulação de pessoas 
11.Articular junto ao Gov. Estado a implantação de uma via perimetral no            

trecho da CE-060 por fora do perímetro urbano central 

12.Recuperar e manter em bom estado de trafegabilidade todas as          
estradas que interligam os Distritos, suas localidades e a Sede          

Municipal;  
13.Manter em bom estado os calçamentos das vias assegurando a          

circulação segura de veículos e pedestres; 

14.Buscar junto às esferas de governos a construção das estradas          
Quixeramobim a Boa Viagem e Quixeramobim a Milhã; 
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10 - Assistência e Desenvolvimento Social 
 

O presente plano foi elaborado visando a construção de novas ações e o             
fortalecimento e democratização dos serviços, programas e projetos        

pertinentes a Assistência Social, como política pública de direito, objetivando à           

eficácia e a eficiência na execução do serviço prestado. 
 

01.Fortalecer todos os serviços e programas sociais que já vem sendo           
desenvolvidos no Município e buscar implantação de novos programas e          

projetos que contemplem os anseios da população, assegurando        

qualidade na execução do serviço. 
02. Implantar a Ouvidoria nos equipamentos que compõem a Secretaria         

(Gestão, CRAS, CREAS, CAD ÚNICO, Conselho Tutelar, Cozinha        
Comunitária, Centros de Convivência do Idoso, Polos de Atendimento,         

etc. 

03.Garantir capacitação permanente aos profissionais da Assistência Social        
e condições dignas de Trabalho. 

04.Criar o Conselho Municipal da Diversidade Sexual. 
05.Minimizar o déficit habitacional através da adesão a programas         

estaduais e federais para a construção de novas moradias. 

06.Criar um sistema eletrônico de cadastramento dos usuários. 
07.Revitalizar os projetos sociais existentes (Projeto Tecendo Vidas,        

Companhia da Reciclagem – Garrafa PET, Grupo de Produção         
Bordados Mãos de Fada). 

08. Implantação de um Centro de Qualificação Profissional . 

09.Criação da Célula do Trabalho, Emprego e Renda. 
10. Incentivar e apoiar Projetos Sociais na cidade e no Campo. 

11.Apoiar Entidades Filantrópicas que desenvolvem atividades de cunho        
Sócio Assistencial no Município. 

12.Buscar meios para implantação de um Restaurante Popular nas         

imediações do Polo Industrial. 
13.Criar o Cartão “Mesa Farta” (pessoas vulneráveis que ainda não foram           

contempladas pelo Programa Bolsa Família ou nem com qualquer outro          
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programa de transferência de Renda), visando atender no mínimo 300          

Famílias com repasse mensal de R$ 100,00 para compra de gêneros           
alimentícios. As Famílias deverão estar em situação de pobreza ou          

extrema pobreza, declarada no CAD ÚNICO, referenciadas e        
acompanhadas pelo CRAS. 

14.Fortalecer a Proteção Social Básica, com a implantação de Centros de           

Atendimento da Assistência Social (Anexos CRAS), nas Sedes dos         
Distritos. 

15.Buscar junto ao governo do Estado, aquisição de Brinquedopraças e          
Academias ao Ar livre para o município. 

16.Expansão das vagas do Programa do Governo do Estado, Primeiro          

Passo, nas modalidades Jovem Aprendiz e Jovem Estagiário. 
17.Dar apoio às ações do Conselho Tutelar. 

18.Criação do Centro de Apoio a Mulher (implantação do Programa Botão           
do Pânico) 

19.Oferecer Cursos de Capacitação Profissional á população nas diversas         

áreas, principalmente para as cadastradas no CAD ÚNICO. 
20.Articular uma parceria junto ao Governo do Estado, para implantação de           

uma Delegacia Especializada para Mulheres. 
21.Expandir o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a           

Pessoa Idosa, nos bairros e Sedes de Distritos que ainda não foram            

contemplados com esse serviço. 
22.Criar espaços de lazer para pessoa Idosa promovendo ações de          

Esporte, Entretenimento e Lazer que estimulem a Saúde do Idoso e           
melhorem sua qualidade de vida. 

23.Criar na Proteção Social Especial a Célula para Atendimento da Pessoa           

com Deficiência. 
24.Assegurar adequações de espaços e acessibilidade nos equipamentos        

próprios da Assistência Social. 
25.Apoiar encontros locais e regionais voltados para a política da pessoa           

com deficiência. 

26.Fortalecer o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. 
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11 - Segurança Pública e Mobilidade 
 

Sendo o município o ente federado que enfrenta mais de perto os            
problemas que afligem diretamente a vida do cidadão, é ele cada vez mais,             

demandado por serviços e pela implementação de controles essenciais à vida           
em sociedade, pois, com a sempre crescente urbanização, amplia-se a busca           

pela atuação da Administração Pública que precisa dar respostas em tempo           

hábil e à altura de atender às expectativas da sociedade. Este eixo apresenta             
propostas para a efetivação do direito fundamental à segurança e também, o            

direito à mobilidade segura no município de Quixeramobim. 
 

01.Criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que terá a missão de            

articular as ações de segurança no âmbito do município; 
02.Criar a Guarda Municipal (mediante a realização de concurso público          

específico);  
03.Criar o Fundo Municipal da Segurança Pública, com o objetivo de           

viabilizar a implementação dos projetos e a execução das ações a cargo            

da Secretaria Municipal de Segurança Pública;  
04.Elaborar e implementar o Plano Quixeramobim pela Paz, mediante a          

criação de núcleos territoriais de segurança – na sede e na zona rural do              
Município – com a participação ativa da comunidade, integrando as          

demais forças de segurança; 

05.Criar a Rede de Apoio às Vítimas de Violência (a ser composta por             
membros dos diversos segmentos da Sociedade Civíl, Gestão Municipal         

e dos demais entes federativos); 
06. Instituir, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito, o Programa          

Travessia Segura, mediante a implantação de faixas elevadas para         

travessia pedestres, a ampliação de semáforos com tempo para         
pedestres e outras intervenções de engenharia, dando especial atenção         

aos pontos críticos;  
07.Criar o Programa Calçada Acessível, a ser desenvolvido pela Autarquia          

Municipal de Trânsito com o apoio da Guarda Municipal e a Secretaria            

da Infraestrutura; 
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08.Ampliar e otimizar o sistema de sinalização de trânsito nas vias do            

Município, dotando de sinalização os distritos que o integram, sobretudo          
nas áreas urbanizadas ou semi-urbanizadas;  

09.Criar o Programa Educação e Cidadania no Trânsito, visando promover          
a educação para o trânsito nas escolas municipais e demais instituições           

de ensino com atuação no município;  

10.Reforçar as ações ostensivas de patrulhamento com ações integradas         
desenvolvidas conjuntamente pela Guarda Municipal e Autarquia       

Municipal de Trânsito (sem prejuízo da participação de outras         
instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública);  

11. Instituir, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, a Ronda           

Escolar a cargo da Guarda Municipal, a qual deverá atuar para garantir a             
segurança e a integridade física de professores, alunos e de toda           

comunidade escolar; 
12.Promover entendimento com o Governo do Estado no sentido de          

aumentar o efetivo policial (militar e civil) e dotar o município de uma             

delegacia que funcione ininterruptamente (24 horas). 
13. Instituir o Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU), nos termos da           

Lei 12.587/12 (a conhecida "Lei da Mobilidade Urbana") 
14.Articular apoio e viabilizar a implantação do Sistema Municipal de          

Videomonitoramento, que será complementar ao sistema mantido pelo        

Governo do Estado; 
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12 - Juventudes, Raça, Etnia e Diversidade 
 

Nossa juventude representa o presente e o futuro de Quixeramobim,          

sendo hoje uma grande parcela da população de nosso município. Uma gestão            
municipal comprometida, precisa garantir oportunidades para nossos jovens,        

assim como o recorte étnico-racial e as diversidades construindo pontes de           

oportunidades e viabilizando ações que perpassam pelo fortalecimento de         
setores importantes para este segmento da sociedade, como: Educação,         

Emprego e Renda, Esportes, Cultura e Lazer.  
 

01.Criação do órgão gestor de políticas públicas para as juventudes,          

considerando os marcadores de raça/etnia, geração e gênero de         
Quixeramobim. Estabelecendo canais de diálogos para as pautas das         

Juventudes junto às secretarias de Assistência Social, Saúde,        
Educação, Cultura e Esportes, possibilitando a construção de projetos a          

partir destas áreas temáticas. 

02.Criar dotação orçamentária com valor satisfatório para o órgão gestor de           
políticas públicas para juventudes. 

03.Adesão ao Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve).  
04.Criação do Conselho Municipal de Juventudes, com paridade e         

representatividade por: classes, juventude negra, camponesa, periférica,       

LGBTQI+ entre outras. 
05.Criação do programa “Quixeramobim em Rede”, com wi-fi gratuito nas          

praças públicas no campo e cidade. 
06.Plano de comunicação participativa e contextualizada à realidade do         

município de Quixeramobim, potencializando o acesso a políticas        

públicas. 
07.Ocupa Juventudes: Reestruturar espaços municipais subutilizados,      

tornando-os um ponto de apoio à projetos das juventudes e da           
sociedade civil potencializado e descentralizando ações, tanto no campo         

como na cidade. 

08.Criação de um equipamento público, nos moldes dos Centros Urbanos          
de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCAs), transformando-o em um          

25 



 

polo de fortalecimento da organização das Juventudes, oferecendo        

capacitação através de cursos técnicos, cinema e rádio, música, danças,          
cursos de idiomas e diversas outras modalidades de serviços;  

09.Promover anualmente o Festival Boi Estrela de Arte e Cultura das           
Juventudes Campo e Cidade, articulando expressões culturais como        

mostras de fotografia e artes visuais, Teatro de Rua, Concurso de           

Beleza, Danças Regionais, Hip Hop, Reggae, Produções Autorais,        
cultura digital, entre outras. 

10.Mapear e efetivar políticas de ações afirmativas para a população          
Indígena, Quilombola e comunidades tradicionais, respeitando suas       

culturas e fortalecendo a identidade e a demarcação de seus territórios. 

11.Editais simplificados de apoio a grupos, coletivos e movimentos de          
iniciativa das Juventudes, potencializando a organização política e social         

deste segmento. 
12.Criação do programa CredJovem - A prefeitura buscará parceria com          

Bancos possibilitando o acesso ao crédito de jovens empreendedores no          

campo e na cidade, assim como a qualificação na área respectiva. 
 

13 - Município Saudável 
 

Quixeramobim possui uma grande área territorial, e isso nos torna um           

município com a capacidade de desenvolver diversas modalidades esportivas e          

atividades de lazer, seja nos nossos açudes e rios, na serra e em várias outras               
partes do nosso Sertão. Além disso, o esporte e o lazer vêm ganhando cada              

vez mais importância como estratégias de inclusão e desenvolvimento nas          
cidades, sendo de grande importância para uma gestão municipal priorizar          

estas políticas públicas que são essenciais para o desenvolvimento de nosso           

Quixeramobim. 
 

01.Promover a acessibilidade aos equipamentos, mediante oferta de rede         
física adequada, e viabilizar programas de esportes e lazer para          

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 

02.Realizar campeonatos esportivos escolar infantil e adulto; 
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03. Implementar na cidade e no campo programa de aeróbica e dança para            

a população; 
04.Apoiar, investir e reativar as escolinhas esportivas para todas as          

modalidades; 
05.Garantir estratégias de controle social para promover medidas        

educativas de conscientização na preservação e co-gestão dos espaços         

públicos esportivos e de lazer. 
06.Criar um programa de recuperação e ampliação dos espaços esportivos          

e de lazer, na cidade e no campo; 
07.Criar o programa “CAMPINHO NA COMUNIDADE”, para a construção         

de campos de futebol nas comunidades com estrutura de iluminação.  

08.Programas nas áreas da educação e prevenção de doenças, atividades          
físicas, culturais  e de lazer para terceira idade; 

09.Apoiar os campeonatos (futebol amador) e torneios realizados na cidade          
e na zona rural por associações e grupos organizados; 

10.Resgatar o tradicional campeonato municipal no Estádio Carneirão; 

11.Resgatar e incentivar a prática fitoterápica e criação de viveiro com           
plantas medicinais para valorizar o conhecimento popular e tradicional; 

12.Criação de centro de zoonose, castração gratuita e tratamento de          
diversas doenças de animais que vivem em situação de rua;  

13.Desenvolver campanhas de conscientização sobre a importância da        

adoção de animais;  
14.Criar um conselho municipal de proteção e defesa dos animais,          

desenvolvendo ações a curto e médio prazo com a participação da           
sociedade, clínicas veterinárias em um programa de castração móvel,         

educação ambiental nas escolas, resgate e erradicação de casos de          

maus-tratos. 
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