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PREFEITO: CIRILO PIMENTA / EDMILSON JUNIOR
Este Plano apresenta as principais propostas dos Candidatos CIRILO
PIMENTA E EDMILSON JUNIOR, Coligação “A ESPERANÇA
VOLTOU”, compostas pelos Partidos PDT, PSD, PSL, DC, E PSB, para a
Administração Municipal no período 2021-2024. O Plano de Governo aqui
delineado representa um modelo de gestão de alto desempenho com
participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo dos
candidatos. Tendo nas propostas a contemplação de objetivos e projetos
ambiciosos, visionários, com envergadura e complexidade que demandarão
uma administração extremamente dedicada e competente, muito próxima e
conhecedora das necessidades e realidade de Quixeramobim. MISSÃO
RESGATE, EM ESPECIAL DA AUTO ESTIMA DE NOSSO POVO,
DESPERTAR DE SONHOS, ASSIM COMO REALIZAÇÂO DE GRANDES
FEITOS.
QUIXERAMOBIM
GRANDE,
PROSPERO
E
DE
OPORTUNIDADES.
o slogan “A ESPERANÇA VOLTOU” traduz exatamente esse momento de
busca e resgate de um Município GRANDE, PROSPERO e BOM DE SE
VIVER.
SAÚDE
1) Modernização e melhorias no hospital Dr. Pontes Neto
2) Garantir a oferta de médicos especialistas, que não existam na policlínica
de Quixadá
3) Ampliar o corpo profissional das equipes do Programa SaÚde da Família,
com contratação de fisioterapeutas e psicólogos.
4) Reestruturar Farmácias Vivas (medicamentos fitoterápicos).
5) Ampliar serviços de exames e procedimentos médicos e Implantação
de centro de Imagens
6) Construir postos de saÚde, nos novos conjuntos habitacionais e manter nos
bairros populosos o atendimento no terceiro turno nos períodos endémicos.
7) Combater mais intensamente a mortalidade infantil, para abaixo da média
nacional.

8) Manter as ADS abertas no dois períodos
9) Campanhas educativas para combater doenças como a Dengue, Zica,
Chikungunya e demais enfermidades epidêmicas.
10) Garantir o cumprimento das metas dos Programas de imunização.
11) Fortalecer o Centro de Referência à SaÚde da Mulher.
12) Colocar em funcionamento e equipar o novo Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS Maria Jose Pimenta)
13) Equipar e renovar o CAIQ e estruturar Unidades nos Postos de SaÚde dos
distritos.
14) Implantar o atendimento de urgência e emergência no hospital infantil.
15)Implantar o SOS.
16) Garantia de medicação após a consulta
17) Capacitação com curso de Urgencia e Emergencia aos agentes de saúde e
técnicos de enfermagem.
EDUCAÇÃO
Compromisso de Governo: Cuidar dos pequenos para construir grandes.
não deixar nenhuma criança fora da escola, do ensino infantil ao nono ano.
Inclusive com a construção de mais centros de educação infantil, ampliando o
serviço nos bairro e distritos.
1) INSTALAÇÃO

E CRECHES EM TODOS OS BAIRROS, ESPECIALMENTE A DO
CONJUNTO INDUSTRIAL, ESSA, EM TERCEIRO TURNO.

2) Manter de forma permanente a qualificação de diretores e professores.
3) Programa de integração Escola-Família.
4) Programa ler e escrever na idade certa.
5) Avaliação
semestral de desempenho:
aluno/professor/Escola,
estimulando o Programa Escola nota 10.
6)Transformar e adequar as Escolas dos bairros em tempo integral.
7) Programa Esporte e cidadania.
8)Prêmio aluno destaque escolar.
9)Prêmio professor destaque na escola.
10)Melhoria do transporte escolar.
11)Garantir acesso a internet banda larga em todas as escolas da sede e
distritos, através do programa cidade digital
12)Garantir o funcionamento do Programa de Alfabetização de Jovens e
Adultos.
13)Fornecer fardamento escolar para os alunos da rede PÚblica.
14)Apoiar Escolas de nível superior e ensino médio e cursos técnicos:
a) Centec
b) UAB

c) Retomar a implantação da Faculdade Medicina.
d) Implantar Curso de Laticínios.
15)Implantar cursinho preparatório para o ENEM
16) Incentivo e apoio ás escolas de ensino medio com o objetivo de diminuir a
evasão escolar
SEGURANÇA
1) Criar a Secretaria de Segurança Pública.
2)Implantar a Guarda Municipal motorizada para o município.
3)Criação do Conselho de Segurança e de Combates às Drogas ilícitas
Municipal.
4) Campanhas Educativas nas escolas contra o uso de drogas ilícitas.
5) Campanhas educativas e de esclarecimento para um trânsito mais seguro
e humano.
6) Melhorar estrutura da Autarquia Municipal de Trânsito, com a ampliação
do efetivo.
7) Reivindicar do governo do Estado para, em parceria construir estrutura
física PÚblica para abrigar órgãos de segurança: companhia de policiamento,
delegacia, corpo de bombeiros e guarda municipal.
INFRAESTRUTURA
1 ) Atualização do Plano Diretor do Município
2) Continuar com a Duplicação das entradas da cidade (Da COHAB ao
Patronato e do Hospital Pontes Neto ao comércio do Evandir)
3) Recuperação e interligação dos dois mercados através de passarela.
4) Recuperação do mercadinho
5) Construção de perimetral, ligando á UPA ao HRSC.
6) Conclusão da Via Paisagística
7) Construção
da
avenida
ligando
os
bairros
de
São
Joaquim/Deposito/Maravilha
8) Manutenção da malha viária urbana e da Sede dos Distritos
9) Construção de asfalto ligando à Sede do Município à Sedes dos Distritos
10)Revitalização urbanística do Centro da cidade
11) Construção de casas populares.
12) Criar um Programa de construção de pequenas barragens, construção do
açude Caiçara e Vaca Morta.
13) Construção de cisternas.
14) Programa Água para Todos: e universalização da distribuição da água

atingindo 100% da população da área rural do município com água tratada.
15) Instalação de poços profundos
16) Completar obra de saneamento básico (atingir 100%).
17) Complementar o canal do riacho da Palha (Barraginha).
18) Construção da ponte do Poço da Pedra. (Rio BanabuiÚ)
19) Pavimentação de todas as ruas da sede urbana e sede dos distritos.
20) Construir o canal do açude da Pompéia passando pela Rua Castelo Branco,
Buraco da Gia até o Rio Quixeramobim
21) Implantação de um Porto Seco em Quixeramobim (modal), quando da
construção da transnordestina
22) Reestruturação e integração do Memorial Antonio Conselheiro ao
Centro Histórico.
23) Construção de passagem molhada sob a ponte do trem.
24) Construção de um aeroporto.
URBANISMO
1) Restabelecer a limpeza e iluminação da cidade e Sede dos distritos.
2) Construir novas praças, parques infantis e áreas de lazer na sede e nos
distritos.
3) Arborização da cidade e distritos (distribuição de 40 mil mudas).
4) Criação de bosques e áreas verdes na sede urbana e sede dos distritos.
5) Construir portal da entrada da cidade.
6) Recuperar todas as vias urbanas da urbe.
7) Reflorestamento das margens de rios e riachos
8) Implantação de um parque de energia eólica e outro de energia de solar
9)Programa “A calçada é do cidadão” evitando poluição visual, marquises
e escadas irregulares
10)Construção de um cemitério além de ampliação e reforma do ja exitente
POLÍTICA DE ESPORTE E JUVENTUDE
1) Implantação de atividades esportivas, de lazer, cultura e educação a esta
faixa etária da população.
2) Construção de espaços PÚblicos como ginásios/areninhas nos bairros e
sede dos distritos e em grandes vilas não contemplados, para a prática de
esportes.
3) Conclusão da praça da juventude.
4) Instalação de academias em ginásios ou quadras cobertas na sede e nos
distritos.
5) Organizar campeonatos de várias modalidades esportivas entre distritos,
entre escolas e fortalecer o campeonato de futebol de campo municipal.
6) Apoio as modalidades esportivas organizadas no município que disputam

campeonato estadual.
7) Apoio a esportes radicais, artes marciais, atletismo, ciclismo dentre
outros.
8) Realizar parceria com o Corpo de Bombeiros, para programas que
estimulem atividades esportivas e lÚdicas para a terceira idade e juventude.
9) Conveniar com universidades/ faculdades/ Escolas profissionalizantes,
para implantação de Programa de estágio remunerado, como forma de
incentivo ao primeiro emprego.
10) Programa Jovem profissional empreendedor urbano e rural em parceria
com o Sebrae e universidades, incentivando a criação do próprio negócio e
ainda o aperfeiçoamento das habilidades vocacionais
11) Programa “Jovem Atleta” para possibilitar o acesso ás competições
estaduais.
CULTURA
1) Implantar o museu.
2)Implantar arquivo público digitalizado para recuperar e preservar
documentos da história e da cultura do município.
3) Recuperar e preservar patrimônio histórico arquitetónico (prédios e
equipamentos)do município.
4) Implantar a praça da cultura para apresentações e exposições artísticas
como teatro, dança, pintura, festas populares, gastronomia e artesanato.
5) Incentivar os eventos populares: festa de Santo Antônio, quadrilhas
juninas, natal, passagem de ano, vaquejada, carnaval, aniversário do
município com bandas locais e nacionais.
6) Apoio aos eventos religiosos católicos e evangélicos.
7) Levar às escolas informações sobre a história, cultura e personalidades do
município, incluído no currículo escolar.
8) Construção da estátua de Santo Antônio.
9) Preservação das áreas com escritas rupestres.
10)Manutenção e restruturação da banda de música Sebastião Doth, e de uma
escola de música.
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego
1)“PROGRAMA QUIXERAMOBIM CIDADE POLO”
2)Criação de um balcão para orientar e incentivar novos negócios criando um
fundo de aval.

Setor Primário
Ressalte-se o enxergar do homem do campo, população jovem, que precisa de
condições de sustentabilidade e permanência na zona rural, onde nosso
potencial é extraordinário, seja na agricultura, pecuária leiteira, etc.
1– Agropecuária:
a)Programa de melhoramento genético bovino com inseminação e produção
in-vitro.
b) Programa Infoleite: aumentar a produção de leite gerando de mais
empregos.
c) Instalar uma queijeira em cada distrito ainda não contemplado.
d)Adquirir tanques de resfriamento leite para cada sede de distrito, através de
convênios com associações comunitárias.
e) Implantar equipes volantes de profissionais para apoio
técnico
na bovinicultura leiteira, agricultura de cequeiro e irrigação.
f) Programa Berro Puro: melhoria genética do rebanho ovino e caprino:
inseminação e produção in-vitro.
g) Desenvolver projetos nas áreas de avicultura, psicultura, apicultura e
suinocultura.
1.2 – Agricultura:
a. Irrigação em todos os vales perenes e grandes açudes.
- Produção de alimentos/Grãos.
- Produção de forragem.
- Piquetes rotativos.
- Produção de feno.
- Produção de frutas.
b) Projeto Pingo D’Água:

- Nos vales menores.
- Hortas comunitárias
- Industrialização dos produtos produzidos pelo projeto
- Incentivar a agricultura orgânica nos vales do Pingo D’Água.:
c) Recuperação da cotonicultura.
d) Priorizar a aquisição de produtos da Agricultura familiar, de cooperativas e

associações agrícolas, para além dos 30% garantidos por lei para a merenda
escolar.
e) Incentivo ao Associativismo

Projeto “ Todo agricultor é Empreendedor” que possibilite o despertar
do Empreendedorismo em nossos homens do Campo, focar em especial nos

jovens, como forma de despertar sentimento de Pertencimento ao Campo, e
Sustentabilidade Econômica.
Historicamente a vocação do Município de Quixeramobim sempre foi
predominantemente agrícola/agropecuária. Assim não se concebe pensar o
desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura, com base no
desenvolvimento rural sustentável, nem pensar na geração de empregos sem
que haja o aproveitamento desse potencial agrícola. Por essa razão, se pretende
fortalecer a relação com instituições como o Secretaria de Agricultura - SDA,
ADAGRI, EMATERCE, Embrapa, SEBRAE, Universidades que atuam no
âmbito municipal/regional/nacional e até internacional para a implantação de
pequenas empresas (individuais ou cooperativadas) voltadas ao
aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola local, conforme a
vocação de cada comunidade (milho, feijão, hortifrutigranjeiros, psicultura,
apicultura revitalizar incentivo a melhoria genética de rebanhos ovinos,
caprinos e bovinos, dentre e outros). Ainda pensando na Agricultura, Pecuária
e no homem do Campo, nos Produtores Rurais, a administração centrará
esforços na manutenção das estradas vicinais por onde se escoa a produção e
por onde trafega as pessoas que produzem.
Esse será uma das principais atuações dentro da REESTRUTURAÇÂO
das tantas vias de acesso. Essa Política Estruturante será o diferencial quanto a
Potencialização de Produção e Escoamento de nosso Quixeramobim.
Setor Secundário
1. Indústria
a. Incentivar a instalação de indústrias nas Sedes dos distritos.
b. Incentivar a agroindústria.
c. Incentivar a microindústria.
d. Política agressiva de atração de mais indÚStrias.
e. Implantar Polo Calçadista na sede dos distritos.
f. Implantar o restaurante popular.
Retorno dos cursos de qualificação técnico profissional, com incentivo á
inserção no mercado de trabalho
SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
1. Construção de Central de Abastecimentos Regional (CEASA) e em anexo,
um Parque de Exposição com:
a) Parque de Vaquejada.

b) Prado para corridas.
c) Centro de Eventos festivos.
d) Feira de fomento de animais e produtos agrícolas.
e) Estrutura de Câmaras (frigorífica, frutas, peixes, laticínios)

2. Criação de Centro de artesanato: mineral, bordados, couro, palha,
madeira, pinturas, redes, confecção e outros.
3. Estímulo a novos negócios com política de incentivo e financiamento ao
pequeno.
4. Qualificação de mão de obra.
5. Estimular feiras e eventos comerciais com Sebrae e BNB.
6. Turismo: de eventos, cultural, histórico, natural e religioso (qualificação
de mão de obra).
ASSISTENCIA SOCIAL
1-Fortalecer parcerias com esferas de governo Estadual e Federal para a
manutenção e ampliação dos seguintes programas:
a) Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
b) Serviço de Proteção Integral a Família – PAIF
c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
d) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI
e) Polo de Atendimento Everardo Andre de Sousa e Polo Antonio Holanda
Cavalcante
f) Projovem Adolescente
g) Centro de Convivência do Idoso
h) Serviço e Benefícios Eventuais – Plantão Social
i)CozinhaComunitária
j)Projetos de Geração de Emprego e Renda
k)Vigilância Social
l)BolsaFamília
m)ACESSUASTRABALHO
n)O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
o)Conclusão da Casa de Acolhida Temporária
p)Abrigamento para Idosos - Casa do Ancião Santo Antonio
q)Conselhos: Conselho Municipal de Assistência Social






Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conselho Tutelar
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso

IMPLANTAÇÃO:
Programa atendimento ao cidadão para inclusão, manutenção e
permanência nos Programas Sociais.
Equipe volante de acompanhamento e atualização dos cadastros,
garimpando os “invisíveis” para inclusão aos Programas Sociais.
“Programa minha feira” distribuir mensalmente uma cesta básica e um
botijão de gás às famílias diagnosticadas em extrema pobreza
- PROJETOS QUE SERÃO RESTABELECIDOS:
a) Projetos direcionados ao Idoso – o município tem 11 (onze) Centros de

Convivência do Idoso, sendo dois na zona urbana e 09 na zona rural, realiza
atividades voltadas para o desenvolvimento da autoestima, socialização,
valorização das habilidades e melhoria da qualidade de vida. Compromisso
da futura gestão é abrir mais 02 na zona rural.
b) Projetos desenvolvidos com crianças e adolescentes:

 Festival de Dança – PETI e Polo
 Projeto de Inclusão Digital – PETI
 Projeto de Arte e Cultura “Cultura Nordestina – Literatura, MÚSica e
artesanato” – PETI
 Projetos de Leitura – “Minhas Cantigas” – PETI
 Projeto Violência nem brincando – PETI
 Projeto de Leitura – “Cultivando vida, desarmando a violência” –
PETI
 Projeto de Esporte – PETI
 Semana do Bebê
 Crescendo com o CRAS
 Conselho Tutelar em ações nos distrito Projeto Colônia de Férias
 Projeto Criança Feliz
 Projeto CREAS na Escola – Violência Domestica
 Projeto Aprender e Brincar

 Projeto Criança, Pessoa com Direitos
 Projeto Grupo de Crescimento e Desenvolvimento
c) Projetos voltados para portadores de necessidades especiais (“pessoas

com deficiência – PCD”)
 Produção artesanal e inserção social da pessoa com deficiência
d) Projetos de atenção à mulher –

 Jornada de Enfrentamento a violência
e) Projetos sócio-culturais e esportivos –







Festival de Dança
Projeto de Esporte
Projeto de Arte e Cultura
Projeto Terceira Idade Cidadã
Projeto: Protagonismo, Cultura e Arte na Melhor Idade

f) Projeto de Inclusão digital – o município conta com um laboratório de

informática, implantado e mantido com recursos do IGD, que atende a
crianças e adolescentes do PETI e Polo de Atendimento Everardo André de
Sousa, com aulas de informática e acesso a internet. Oferece também cursos
para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
g) Projeto de Inclusão produtiva – o município com recursos do IGD tem

desenvolvido projetos de geração de emprego e renda, essas ações buscam a
autonomia das famílias através do incentivo a inclusão produtiva,
promovendo ações de capacitação e formação de grupos de produção.
 Grupo de Produção Artesanal Bordados Mãos de Fada
 Cia da Reciclagem – Projeto Fábrica de Vassouras
Tecelagem Artesanal – Projeto Tecendo Vidas
 Costure e Use
h) Projeto de capacitação ou primeiro passo - cria oportunidades voltadas à
cidadania, a inclusão social e profissional, proporcionando o aprendizado
prático e experiências que possibilitam o crescimento profissional e pessoal
dos jovens de comunidades vulneráveis. O município conta com 40 vagas.
i) Restruturação do balcão da Cidadania.

MEIO AMBIENTE
1. Criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 2. Educação ambiental nas escolas
3. Consciência verde (campanha pela preservação junto à sociedade civil
local).
4. Criação de Áreas de Proteção Ambiental
5. Plantação e Distribuição de mudas de árvores na sede e nos distritos (40
mil).
6. Limpeza de rios, lagoas e canais.
7. Programa Quixeramobim Sustentável
8. Incentivar a implantação de Indústria de beneficiamento de lixo, resíduos
sólidos.
9. Orientação do uso racional dos recursos hídricos
10.Construção de a batedouro com frigorífico Industrial
11.Implantar Clínica Veterinária para atendimento e acolhimento de pequenos
animais.
FUNCIONALISMO PÚBLICO
1. Valorização.
2. Qualificação
3. Política salarial justa.
4. Humanização com melhoria das condições de trabalho.
5. Reconhecimento por desempenho de funções com premiação.
6. Realização de novos concursos.
Quixeramobim, 16 de setembro de 2020

Cirilo Antônio Pimenta Lima

