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O Programa de Governo aqui apresentado está fundamentado numa 

estratégia construída com a participação de colaboradores, 

especialistas, técnicos, gestores, militantes e simpatizantes. Foram 

ouvidas diversas pessoas dos vários setores da sociedade caucaiense 

com as quais temos conversado intensivamente nos últimos meses em 

todas as regiões do município.  

 

Foram promovidos uma série de encontros com a comunidade e 

reuniões com entidades movidos pelo mesmo espírito cívico e pelo 

desejo de transformar o município de Caucaia num lugar melhor para 

se viver. 

 

Este programa é o ponto de partida de um processo dinâmico, 

democrático e aberto, que desejamos debater com a sociedade e 

aprimorar. 

 

Definimos alguns tópicos que assegurem que a pratica da Gestão 

Pública tenha como alicerce princípios e orientações que permitam 

garantir a prestação de serviços eficazes à população do Município de 

Caucaia, no respeito aos cidadãos caucaienses, na defesa firme dos 

interesses municipais e do desenvolvimento social e econômico. 

 

Caucaia não pode continuar a ser relegada ao esquecimento e 

abandono. Caucaia pode e merece ser melhor. A política até então 

adotada falhou redondamente. Em vez reduzir a dependência 

econômica de recursos federais, com atração de investimento, ficou a 

mercê da economia nacional. 

 

A gestão pública deve ser voltada para o interesse público, livre da 

corrupção que consome cada vez mais o dinheiro público, isenta dos 

interesses individuais em detrimento do bem comum, permitindo o 

bem-estar da população. Esta é uma exigência clara da vontade que 

os caucaienses expressam em conversas cotidianas, na internet, numa 

busca incansável por um serviço público de qualidade que atendam 

suas necessidades a um custo suportável e honesto. 

 

A par do crescimento econômico de Caucaia, emerge uma incapacidade 

de gerir as microrregiões, com diversidade de clima e população, 



 

 
 

induzindo a pressupor que o crescimento econômico do Município, em 

análise microrregional, segue a tendência de um modelo de 

crescimento concentrador de renda. Ou seja, ainda que este 

crescimento promova certa qualidade de vida e distribuição de renda 

para parte da população, em especial a urbana e litorânea, não atinge 

a população rural e de área de sertão. 

 

Criar estratégias de geração de renda, por meio de políticas públicas 

capazes de estimular um crescimento socioeconômico eficiente no 

combate à pobreza, principalmente no meio rural e do sertão, deve ser 

o mais importante meio de tratamento de equilíbrio das populações 

dessas localidades, somando-se as medidas paliativas de combate à 

pobreza como, por exemplo, o Programa Bolsa Família, dependente de 

recursos federais. 

 

Caucaia não pode mais travar o progresso. É urgente e necessário criar 

as transformações que elevarão a competitividade do nosso municipio, 

com a geração de mais empregos e oportunidades, que irão melhorar 

a qualidade de todos que aqui vivem e que farão de Caucaia um lugar 

bem melhor para se viver para as atuais e futuras gerações. 

  



 

 
 

1 - SAÚDE  
 

Reformar, readequar, ampliar e reequipar as Unidades Básicas de 

Saúde que hoje se encontram deterioradas bem como melhorar o 

atendimento. 

 

Implementar um sistema informatizado, com software específico para 

todas as unidades de saúde operarem em rede. Dessa forma, o 

histórico dos prontuários de atendimentos de todos os pacientes ficará 

acessíveis em qualquer unidade.  

 

Adequar e ampliar o Hospital-Maternidade Municipal Santa Terezinha 

em sua capacidade plena novamente para que os caucaienses voltem 

a nascer no município.  

 

Aprimorar a atenção materno infantil estimulando o pré-natal para 

reduzir a mortalidade materna e fetal no parto, antecipar o 

diagnóstico da sífilis neonatal, da zika e de outras patologias que 

expõem o feto a riscos irreparáveis. 

 

Ampliar a prevenção da gravidez em grupos vulneráveis com o 

implante de longa permanência; vacinação para o HPV na população 

fértil até 25 anos; rastreamento de câncer de mama e  do  colo de 

útero com pesquisas de HPV; 

 

Melhorar a infraestrutura física do Hospital Municipal Abelardo Gadelha 

com o objetivo de ampliação e adequação de leitos de internamento, 

atendimento pediátrico, salas cirúrgicas, equipamentos de apoio, 

humanização do atendimento e formação contínua dos profissionais 

com estabelecimento de critérios de avaliação do desempenho e 

qualidade. 

 

Criação e implantação de Unidades Móveis de Saúde integrado ao 

SAMU que podem levar profissionais e serviços às regiões 

periféricas do município através de um serviço descentralizado, em 

quatro polos de atendimento: Jurema (Maternidade Santa Terezinha), 

Sede (instalação do SAMU), BR-020 (Posto de saúde da Várzea do 

Meio) e BR-222 (Posto de Saúde da Primavera), evitando 



 

 
 

deslocamentos dispendiosos da população na busca  deste  

atendimento. 

 

Reforçar o atendimento primário à saúde pelo preenchimento das 

vagas existentes nas equipes do Programa de Saúde da Família e 

das Unidades Básicas de Saúde, requalificando e valorizando os 

profissionais; 

 

Reformular os programas de atendimento aos usuários e 

dependentes de droga buscando integração e compartilhamento 

com projetos que respondam de forma mais efetiva às 

necessidades imediatas da população alvo e cria reais 

possibilidades de reintegração de pacientes; 

 

Criação de um núcleo de especialistas que fomentarão palestras 

e seminários nas escolas e que formarão a rede de ensino com 

o máximo de informação possível para as crianças sobre 

estratégias do não iniciar o uso de drogas (afastamento). 

 

Implantar um sistema simplificado de informações que, acessado 

pelo usuário, possa lhe oferecer informações sobre os 

procedimentos e serviços mais adequados, próximos e 

qualificados para o atendimento de saúde pretendido ou 

necessário; 

 

Aproveitar as estruturas dos templos religiosos onde 

especialistas irão capacitar membros das instituições religiosas 

para criação de grupos de autoajuda que promovam a saúde 

mental das famílias bem como estratégias de motivação para que 

o seu ente procure tratamento.  

 

Promoção de um levantamento das unidades de tratamento 

existentes no município que cumpram as regras do Ministério da 

Saúde e Secretaria de Saúde do Estado do Ceará com as quais 

faremos um convênio para disponibilização de vagas para tratar 

os dependentes químicos. Os encaminhamentos serão via CAPS 

nos casos prioritários. 

 



 

 
 

Caucaia será um município pioneiro com políticas municipais e 

efetivas de combate a dependência química e apoio às famílias. 

 
 

 

 

2 - EDUCAÇÃO  
 

Valorização do Conselho Municipal de Educação.  

 

Estabelecer processos e parâmetros para acompanhamento e 

avaliação das aprendizagens, de forma que os gestores, equipes 

escolares e a sociedade possam realizar escolhas  que  favoreçam 

e ampliem o conhecimento, atribuindo a cada unidade escolar 

autonomia para definir a ação corretiva; 

 

Reuniões trimestrais com integrantes do prefeito com o grupo 

gestor da educação. Todas as propostas serão debatidas e 

analisadas com total respeito. 

 

Melhoria das condições de trabalho do conselho dotando-o com 

estrutura física e disponibilização do transporte para ações de 

visitas. 

 

Fortalecimento e melhoria da merenda escolar com elaboração e 

divulgação pública de cardápio mensal desenvolvido por 

profissionais da área da nutrição, com complementação 

financeira ao orçamento do PNAE destinado a alimentação 

escolar, privilegiando a compra preferencial de produção local 

dos produtos que compõem a merenda. 

 

Criação de normas rígidas e adaptação das instalações físicas de 

cada escola para confecção da merenda cumprindo as melhores 

práticas sanitárias.  

 

Investir nas unidades escolares com maiores problemas de 

aprendizagem, promovendo estratégias próprias e soluções, além 

de compartilhar com as unidades escolares uma escolha 



 

 
 

fundamentada e contextualizada dos projetos que deverão ser 

implementados. 

 

Diversificar as ações educacionais considerando a singularidade 

das regiões, territórios e características de cada unidade escolar 

 

Levar mais tecnologia aos professores e alunos nas escolas 

públicas municipais. 

 

Aperfeiçoar a política de valorização contínua de professores e 

demais carreiras da educação; 

Seleção pública dos gestores das unidades de ensino. 

 

Conselho escolar passará a eleger os funcionários terceirizados 

tais como vigia, auxiliar, merendeira... 

 

Liberação de um dia semanal para planejamento do professor em 

home-office. 

 

Estabelecimento de parcerias com fundações de ensino 

(Fundação Leman, Airton Sena, etc) 

 

Cursinhos de pré-vestibular e preparatórios para o Enem 

 

Ampliação da rede de laboratórios de informática 

 

Melhorar o horário de atendimento nas creches e construção de 

novas unidades 

 

Fornecimento de dois fardamentos completos, por ano, aos 

alunos. 

 

Premiação do corpo docente, escola e sala em função do alcance 

das metas estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação. 

Programa de intercâmbio nacional e internacional para alunos de 

escolas municipais. 

 



 

 
 

Transporte escolar climatizado e com vistoria semestral do órgão 

fiscalizador externo. 

 

Fornecimento da Carteira de estudante gratuitamente. 

 

Programa permanente de prevenção de consumo de drogas. 

 

Promover foco no currículo e nas aprendizagens esperadas.  

 

Todas as diretrizes, programas e ações administrativas devem ser 

priorizadas, planejadas e acompanhadas a partir desse foco; 

 

Intensificar ações de alfabetização de jovens e adultos; 

 

Criar programas de desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais para os alunos da rede municipal de ensino; 

 

Ampliar o acesso à educação integral; 

 

Fortalecer o regime de cooperação com o governo estadual, 

aperfeiçoando mecanismos de integração e articulação entre os 

sistemas educacionais. 

 

Formular políticas motivacionais para a equipe de educadores 

municipais.  

 

Fortalecer os vínculos do trabalho da Secretaria de Educação com 

as unidades escolares. 

 

 

3 – SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 

 

Treinar, qualificar e armar a Guarda Municipal de Caucaia 

 

Adotar na Guarda Municipal o modelo de policiamento orientado 

para problemas, para alterar as condições que dão origem as 

questões criminais e de desordem, contribuindo para diminuir as 

ocorrências por meio do policiamento e de ações preventivas; 



 

 
 

 

Implementar um serviço de iluminação pública de qualidade para que 

não haja pontos de escuridão que facilitam o crime 

 

Capinação para evitar pontos de esconderijos que facilitam a 

ação dos criminosos. 

 

Criação de um Fala Cidadão de recebimento de denúncias 

garantindo o sigilo do autor e da informação. Onde serão 

recebidas reclamações referentes a capinação, iluminação, 

denúncia de tráfico de drogas ou de desvio de função de 

servidores como também de poluição sonora, e assédio. A 

prefeitura deverá agir com ações ostensivas na competência que 

couber ao município e transferindo e cobrando ações rápidas e 

enérgicas da Secretaria de Segurança Pública. 

 

Os ônibus do transporte público de Caucaia serão dotados de 

câmeras de segurança para identificação de crimes e criminosos, 

bem como de assédio feminino, buscando ainda inibir tais ações. 

As imagens, obrigatoriamente, serão arquivadas e poderão ser 

utilizadas para elucidação de crimes. 

 

Criação de um Conselho Municipal de Segurança: será um grupo de 

trabalho composto por vários setores da administração municipal bem 

como entidades estaduais e federais convidadas que atuam direta e 

indiretamente nas questões que afetam a segurança do cidadão. 

Instalação de torres de monitoramento em toda a cidade. 

 

 

 

 

4 – LIMPEZA PÚBLICA 
 

Caucaia retrocedeu no âmbito da limpeza pública. A coleta é ineficaz e 

inexistente. 

 
Não é digno que um município com a dimensão de Caucaia continue 

com a velha prática de utilização de rampas de lixo que vão contra os 

princípios básicos de saúde pública, sendo a coleta efetuada 



 

 
 

manualmente por homens sem Epi’s adequados e pás carregadeiras 

desrespeitando todas as regras ambientais. 

 
Será contratada uma empresa idônea, responsável e de qualidade com 

a definição clara de critérios a serem seguidos pelo prestador de 

serviço, de regularidade e forma de coleta. 

 
Toda coleta deverá ser mecanizada e cumprir as melhores práticas 

ambientais com horários públicos e a participação da população 

através de uma central de atendimento para a qual deverão ser 
denunciadas quaisquer falhas no serviço e dada a conhecer a 

população as penalizações automáticas previstas no edital pela falha 

no serviço. 

 
Ampliar e otimizar a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, 
fortalecendo as organizações de catadores, ampliando o número 

de Centrais de triagem manuais, e ampliando os catadores como 
parceiros na coleta seletiva e na triagem manual de resíduos 

recicláveis; 
 

 
 

 

5 – TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE 

Tornar mais atrativo o sistema público de transportes de ônibus por 

meio de ações que agreguem mais conforto, regularidade e 

agilidade às viagens cotidianas; 

 

Elaboração de um estudo do tráfego e mobilidade dos cidadãos 

caucaienses (o estudo vai servir para que haja uma total integração 

entre todos os serviços de transporte coletivo, como ônibus, transporte 

alternativo e trem. Todos os prestadores de serviço do transporte 

público terão o mesmo tratamento e as mesmas regras. 

 

Será elaborado um edital com definição rígida de critérios de qualidade 

como climatização de ônibus e vans, conforto dos passageiros, data 

dos veículos, videomonitoramento e cumprimento de horários.  

 



 

 
 

Adequação e padronização das paradas, quer para o transporte 

coletivo, quer para o alternativo que contará com o apoio da iniciativa 

privada.  

 

O transporte público será uma das prioridades e a atividade do serviço 

público de transporte será uma das mais fiscalizadas com a 

participação da população que será obrigatoriamente divulgado em 

todos os veículos.  

 

Investir em capacitação e requalificação dos profissionais atuantes 

no Trânsito e no Transporte Público para reduzir acidentes entre os 

mais vulneráveis: idosos, crianças, pedestres e ciclistas; 

 

Promover campanhas regulares de educação, orientação e 

prevenção de acidentes para motociclistas e desenvolver 

programas de segurança para mobilidade por motos; 

 

Criação de sistema de empréstimo de bicicletas levando em conta 

a padronização e criando facilidades para o cidadão que utiliza o 

serviço; incentivar a criação de bicicletários nos terminais e polos 

geradores de tráfego; 

 

Estimular o uso de aplicativos e redes colaborativas para oferecer 

à população informação de qualidade sobre acessibilidade em 

transporte, mobiliário urbano e serviços; 

 
 

 

 

6 – EMPREGO E RENDA 

 

No Brasil, a grande força de criação de emprego e geração de renda 

depende de classes empreendedoras. Em Caucaia, essa realidade não 

é diferente!  

 

Serão criados programas com vista a incentivar, desburocratizar, 

facilitar e apoiar os empreendedores com medidas muito concretas 

para todas as atividades:  



 

 
 

Implementação de canal de alvarás eletrônicos todo o processo de 

informação dos requisitos técnicos e documentais necessários estarão 

disponíveis virtualmente e o preenchimento desses requisitos será feito 

eletronicamente por auto declaração com emissão automática das 

respectivas licenças municipais para atividades de baixo impacto 

ambiental e sanitário.  

 

Para as demais, a Prefeitura estabelecerá um prazo máximo de 30 dias 

para análise e emissão das licenças necessárias após entrega 

eletrônica de todo os documentos necessários.  

 

Todos os alvarás e licenças municipais para o grupo de 

empreendedores acima descritos terá validade de 5 anos diminuindo 

drasticamente a burocracia, custo e permitindo ao empreendedor que 

se dedique exclusivamente a geração de emprego e renda. 

 

Criação de um aplicativo onde os pequenos prestadores de serviços, 

residentes em Caucaia, poderão se cadastrar e anunciar os seus 

serviços com distribuição geográfica por bairros e atividades. Este 

aplicativo será de utilização gratuita. 

 

Criação de uma Escola de Turismo 

 

Criação de um Pólo Industrial de Caucaia 

 

 

7 – AÇÃO SOCIAL 

 

Criação e implementação do bolsa grávida 

 

Fomentar o conceito do envelhecimento ativo, expandir e 

requalificar os serviços de  proteção social aos idosos com a 

criação de Centros de Convivência do Idoso com atividades de apoio e 

lazer para idosos; promover a educação gerontológica da 

população, principalmente dos profissionais que lidam com o 

público idoso; 

 



 

 
 

Construção da escola de gastronomia com distribuição gratuita de 

refeições para idosos. 

 

Criação de um programa que promova o acompanhamento de idosos 

com privações domiciliares e estimular seu apadrinhamento por 

pessoas residentes no bairro para realizar visitas e acompanhar as 

necessidades cotidianas; 

 

Promover a educação inclusiva para reverter o percurso da 

exclusão da pessoa com deficiência, criando condições, estruturas 

e espaços para uma diversidade de educandos e docentes, 

transformando não apenas a rede física, mas a postura, as 

atitudes e a mentalidade da  comunidade escolar para aprender a 

lidar com o heterogêneo e a conviver naturalmente com as 

diferenças; 

 

Articular os serviços de atenção básica  com  as  redes de Saúde, 

incluindo o atendimento especializado às pessoas com deficiência, 

observando plena acessibilidade atitudinal e arquitetônica na 

oferta dos serviços; 

 

Estimular as iniciativas de empreendedorismo para pessoas com 

deficiência, 

 

Promover iniciativas desportivas com objetivo de alcançar o 

desenvolvimento integral do indivíduo, por meio da interação 

social entre seus praticantes e a promoção de bem-estar, saúde 

e qualidade de vida; 

 

Criação do Centro de Referência da Mulher 

 
  



 

 
 

 

8 – CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E 

LAZER 

 

Investir em cultura é importante não somente para a população criar 

uma identidade local, mas também para atrair e presentear os nossos 

turistas. 

 

Festival de Artes de Caucaia 

 

Ocupar espaços da cidade com esculturas, pinturas de rua e grafite 

Apoiar grupos locais de cultura popular como quadrilhas, de danças, 

comediantes e outros 

 

Incentivar cursos e atrações de teatro, entre outras atividades locais 

 

Valorização dos artistas locais através da obrigação de contratação dos 

mesmos numa proporção de pelo menos 50% em todos os eventos 

promovidos pela Prefeitura municipal de Caucaia. 

 

Construção e implementação do Teatro Digital na praça do anfiteatro  

 

Abertura das escolas, aos finais de semana, para apresentações e 

atividades culturais. 

 

Criação das olímpiadas culturais escolares. 

 

Criar uma oferta esportiva durante o período de férias escolares; 

 

 


