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APRESENTAÇÃO

Quixeramobim é um município que tem entre suas características físicas, um território
plural, dinâmico e demograficamente distinto, apresentando em sua composição uma população
do campo maior que a urbana. É uma cidade onde seus moradores sobrevivem e sustentam suas
famílias, sobretudo, da atividade da agricultura, pecuária e indústria. Por isso, é preciso que o
poder público municipal olhe com mais carinho e atenção para a população de nosso município e
viabilize a melhoria na prestação dos serviços e na implementação concreta das políticas
públicas, prioritariamente, nas áreas da educação, da agricultura, pecuária e também esteja
voltado para as áreas da saúde, da juventude, da cultura, do esporte e lazer, das mulheres, do
comércio etc.
Nosso município apresenta índices elevados de desigualdade e de exclusão social,
causados principalmente pelo descaso de gestões anteriores a 2016, que numa perspectiva
unicamente midiática à frente do município,não tinham resultados como foco, fato este que
contribuiu e contribui significativamente para a situação de pobreza e em certos casos de miséria
em que vive uma parcela significativa de nossa população. Nesse sentido, jamais poderemos
aceitar que esse caos social volte RETROCEDER JAMAIS.
Em 2016, o povo de nossa terra disse não ao continuimos e ao modelo de que para
alguns, Quixeramobim tinha um dono diferente do POVO. Ao assumirmos a gestão logo nos
deparamos com um Coração do Ceará, doente, abatidos pela falta de zelo com a coisa pública,
sem resultados e sem cuidados pela sua gente, e o pior uma máquina desacreditada que custou
muita luta, para tira-la do caminho do descrédito e das portas fechadas as parcerias e assim
permitir que devolvendo a sua credibilidade pudesse voltar a receber convênios e parcerias que
fomentasse o seu desenvolvimento. E o CORAÇÃO DO CEARÁ, saiu da convalescência e
voltou a bater dando sinais vitais de resultados na educação, na saúde, etc, E por isso que
colocamos diante da gente conterrânea de Conselheiro, nosso plano de GOVERNO para avançar
no cuidado do CORAÇÃO DO CEARÁ, unindo, forças , razão, amor e sentimento por um
CORAÇÃO DO CEARÁ QUE NÃO PODE PARAR!
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INTRODUÇÃO
É com o propósito de garantir a participação popular que “O CORAÇÃO DO CEARÁ
NÃO PODE PARAR”, apresenta o programa de trabalho dos candidatos a prefeito CLÉBIO
PÁVONE e do vice- Prefeito FERNANDO RONNY, que se encontram PREPARADOS
PARA AVANÇAR NAS MUDANÇAS, que impactam na vida de um Quixeramobim melhor
para tod@s.
O programa se fundamenta ainda, para a implementação das políticas públicas nos seguintes
EIXOS: AGRICULTURA , PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE ;
2. PROTEÇÃO SOCIAL, QUALIDADE DE VIDA;
3. EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER;
4.INFRAESTRUTURA, COMÉRCIO , INDÚSTRIA E DESENVOLVIMENTO;
5. SAÚDE & BEM ESTAR; com participação popular, transparência administrativa e respeito
ao ser humano, visando intensificar o processo de democratização tão almejado, que permite o
exercício pleno da cidadania.
Diante disso, a administração municipal, tendo a frente CLÉBIO PAVONE e
FERNANDO RONNY, terá outras dimensões através de projetos que permitirão dar espaço
significativo às organizações comunitárias; alterar o perfil econômico do município;
articular a competência profissional com a melhoria salarial; garantir a educação pública e
gratuita para todos; melhorar os serviços de saúde, bem como outras questões que
garantam a melhoria da qualidade de vida da população. Aqui é o referencial para nossa
caminhada que será ampliada com o olhar os desejos dos munícipes que agregarão novos
sonhos possíveis nesta construção que é de TOD@s um QUIXERAMOBIM PLURAL, que
abrace e acolha todos os seus filh@s nos caminhos da dignidade e vida plena.

3

PLANO DE GOVERNO: O CORAÇÃO DO CEARÁ NÃO PODE PARAR!
PARTIDO PROGRESSISTA-11

INDICE

1.AGRICULTURA , PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE ..........................................05
2.

PROTEÇÃO

SOCIAL,

QUALIDADE

DE

VIDA,

SEGURANÇA,

MULHERES,JUVENTUDE, DIVERSIDADE.........................................................................07
3. EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER...........................................10
4.INFRAESTRUTURA, COMÉRCIO , INDÚSTRIA E DESENVOLVIMENTO..................12
5. SAÚDE & BEM ESTAR.......................................................................................................15

4

PLANO DE GOVERNO: O CORAÇÃO DO CEARÁ NÃO PODE PARAR!
PARTIDO PROGRESSISTA-11
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE




Evolução da recuperação do prestígio da secretaria municipal de agricultura;
Promoção de estratégias para conhecer as potencialidades agropecuárias do município;
Elaboração de projetos para garantir o financiamento das atividades de irrigação e
drenagem para o cultivo da terra;



Implantação do Programa Inclusão Produtiva Rural em parceria com o governo
federal que contempla entre outras ações: assistência técnica, extensão rural e fomento,
água para todos, bolsa verde, aquisição de Alimentos e Luz Para Todos;



Incremento à cultura de subsistência (milho, feijão e arroz, de conformidade com a
pluviometria);



Fruticultura básica (novos plantios através dos agentes financeiros): tangerina, limão,
abacaxi, maracujá, mamão, melancia, banana, goiaba, acerola, etc., irrigação básica para
o cultivo;



Olericultura: (cultivo de hortaliças e legumes): pimentinha verde, couve, feijão verde,
cheiro verde, irrigação básica para o cultivo, investimento financeiro;



Apoio à criação de pequenos animais: piscicultura (criação de peixes), apicultura (criação
de abelhas), avicultura básica caipira para corte (frango caipira, pato, etc.), avicultura
básica caipira para postura (produção de ovos), investimento financeiro;



Apoio à criação de médios animais: caprinocultura (bodes e cabras), ovinocultura
(carneiro), suinocultura (porcos), investimento financeiro;



Apoio à criação de animais de grande porte: - bovinocultura (gado de leite e gado de
corte);



Apoio às atividades de agroindústria dos produtos de origem animal e vegetal;



Garantia de habitação rural pelo governo federal e recursos internacionais (BIRD);



Fortalecimento e constituição de novas associações de agricultores e cooperativas;



Apoiar e incentivar a produção de alimentos na agricultura familiar para a merenda
escolar, e a CONAB;



Criação de um programa voltado ao incentivo da produção e diversificação das culturas
agrícolas;



Implantação de um campo de multiplicação de sementes e canteiro de mudas;



Implantar de mais Minifábrica de beneficiamento de leite ;



Realização de programas de qualificação para os trabalhadores da agricultura

5

PLANO DE GOVERNO: O CORAÇÃO DO CEARÁ NÃO PODE PARAR!
PARTIDO PROGRESSISTA-11
familiar;



Criação de feiras da agricultura familiar nas sedes dos distritos e espaços universitários;



Incentivo à criação de hortas escolares e comunitárias;



Incentivo a estrutura logística para o escoamento da produção com melhorias e
conservação permanente das estradas;
Incentivo à construção de pequenos e médios açudes.
Incentivo a legalização da atividade pesqueira, através do registro profissional da
categoria, visando à obtenção de direitos como: a criação de cooperativas no ramo, à
assessoria jurídica a seus filiados e dependentes e as políticas públicas do governo federal,
estadual e municipal, em parceria com a Colônia de Pescadores Z-56;



Implantação de programas de inclusão social voltado a garantia dos direitos trabalhistas e a
cidadania como: educação, saúde e aposentadoria, etc.



Incentivo a implantação das políticas públicas do governo estadual e federal aos
pescadores como: óleo subsidiado, seguro defeso, inclusão digital, fabrica de gelo,
aquisição de veículos, etc;



Incentivo a formação de associações de mulheres de pescadores para, dentre outras coisas,
a construção de hortas comunitárias com objetivo de complementar a renda familiar dos
pescadores;



Apoio na Aquisição de produtos da atividade pesqueira na merenda escolar;



Incentivo à produção do pescado em cativeiro;



Implementação de mecanismos para garantir a alfabetização dos pescadores;


Criação de aterro controlado dentro das normas/legislação ambientais exigidas pelo
governo federal;



Realização de tratamento do lixo para evitar a contaminação do solo;



Implantação de uma central de reciclagem no entorno do aterro controlado;



Incentivar a criação de cooperativa de coleta seletiva (secos, molhados e orgânicos) para
ampliação da geração de trabalho e renda;



Implantação da coleta seletiva de lixo;



Elaborar um programa ambiental visando: recuperação e preservação dos rios; conter o
desmatamento; incentivar o reflorestamento e arborização;



Criação de campanhas educativas de conscientização de combate à pesca predatória;



Criação de uma política de educação ambiental nas escolas;
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PROTEÇÃO SOCIAL, QUALIDADE DE VIDA, SEGURANÇA, MULHERES,
JUVENTUDE E DIVERSIDADE


Implantar o segundo Conselho Tutelar de Quixeramobim, redimensionando o
atendimento a população:



Fortalecer e ampliar o número dos Centros de Referência de Assistência Social- CRAS;



Fortalecer o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;



Apoiar à Casa do Ancião;



Manter e fortalecer a Unidade de Acolhimento;



Criar programas específicos para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com
Deficiência;



Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;


Implantar Casa de Acolhida consorciada em Quixeramobim, em conjunto com os

municípios e Governo do Estado, a Casa Acolhe-me!, para apoiar acompanhantes de
pacientes do Hospital Regional do Sertão Central,vindos dos distrito e dos municípios,
QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA


Implantar o Programa “Coração em Paz “ que será gerido por um comitê das diversas
secretarias e órgãos na promoção da cultura de paz e da cidadania, ficando tal
coordenação alinhada a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social- SADS;



Criação da Guarda Civil Municipal, obedecendo aos parâmetros pré-estabelecidos pela
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP do Ministério da Justiça, de acordo
com o padrão nacional das Guardas Municipais.



Manter e ampliar o funcionamento da Defesa Civil com a implantação de Agentes de
Proteção e Defesa Civil e criação dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil-NUDEC



Criação do Sistema de Monitoramento Digital.
Trata-se da instalação de câmeras da área central de Quixeramobim, que serão
monitoradas 24 horas, por um agente de segurança, na central de monitoramento que
ficará na sede da Guarda Municipal.



Ampliar o quadro de pessoal e equipamentos da Autarquia Municipal de Trânsito.
MULHERES



Implementar a Coordenadoria de Políticas Para as Mulheres;



Manter e fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres;
CLEBIO PAVONE – PREFEITO

FERNANDO RONNY- VICE
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Ampliar o atendimento para as idosas, grávidas e lactantes;



Incentivar a criação de associação de mulheres nos bairros e distritos;



Realização de oficinas e cursos profissionalizantes de qualificação profissional para
mulheres em parceria com o SEBRAE, SENAI e SENAR a fim de prepara-las para o
mercado de trabalho;



Criação de campanhas de prevenção contra gravidez precoce;



Criação de momentos anuais de lazer para as mulheres de Quixeramobim;



Implantação do Centro de Referência da Mulher, em parceria com os governos estadual e
federal;
JUVENTUDE
Dialogar com a juventude enquanto protagonista de sua própria história é encará-la e
entendê-la enquanto sujeito de direitos que tem seus anseios, aspirações e sonhos e que,
portanto, precisa estar em sintonia com os espaços participativos nas políticas públicas
em todos os setores da atividade humana.

Criação do NUCLEO DE CIDADANIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
JUVENTUDE PARA PLANEJAR E GERIR EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS as POLITICAS PÚBLICAS para este público.


Articular programas de ofertas bolsas estudantis, através de estágios curriculares, para
alunos universitários; BOLSA UNIVERSIDADE.



Incentivar a organização estudantil;



Melhorar e modernizar o transporte escolar;



Incentivar a criação de feiras culturais nos distritos;



Assegurar o Pleno funcionamento da praça da juventude;



Ampliação e informatização da Biblioteca Municipal com a oferta de acervo digital;



Reforma de quadras e espaços esportivas do município;



Organizar cursos profissionalizantes e de capacitação em parceria com: SENAI, SENAR,
SENAC, SEBRAE;



Criar programa de reabilitação para jovens dependentes químicos em parcerias com
instituições de ensino superior;



Fortalecer os Conselhos Municipais da Cultura;



Implantação de meia passagem;
DIVERSIDADE & MOVIMENTOS RELIGIOSOS


Realizar e fomentar a política de inclusão social de negros e LGBT;
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Realizar oficinas, cursos e campanhas educativas em parceria com o governo do

estado.


Apoiar as Igrejas Católicas e Evangélicas estabelecendo parcerias com as mesmas no
sentido de viabilizar as ações definidas por estas;



Apoiar às fundações religiosas que desenvolvem projetos sociais que visam à
profissionalização e a divulgação dos valores religiosos;



Fazer Calendário de Eventos em todas as festas religiosas dos distritos de Quixeramobim
assegurando apoio do poder público municipal;

CLEBIO PAVONE – PREFEITO

FERNANDO RONNY- VICE
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EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER

As ações aqui propostas visam garantir a efetivação de um projeto educacional
democrático e com qualidade social capaz de contemplar o acesso e a permanência dos alunos na
escola em que as ações educativas estejam fundamentadas em princípios que promovam a
construção da cidadania, o respeito ao ser humano, à igualdade de direitos através da valorização
dos trabalhadores em educação.


Implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do
Magistério Público Municipal e sua extensão aos demais servidores de forma a garantir
remuneração condigna;



Implementação do Regime Jurídico Único municipal para garantir direitos não
contemplados no PCCR;



Garantia de formação continuada para os trabalhadores da educação, formação em
serviço e assessoramento pedagógico especializado para atuar no processo de inclusão;



Implantação da gestão democrática com o fortalecimento dos Conselhos Escolares e
eleição direta para os cargos de diretores e vice-diretores;



Realização concurso público para contratação de profissionais para formação de equipes
multifuncionais do CAEE (psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e
assistentes sociais);



Garantia de condições adequadas de trabalho;



Construção, reforma e ampliação das escolas municipais dentro do padrão da Escola
Inclusiva com espaço físico para as salas de Recursos Multifuncionais; laboratórios,
práticas esportivas, culturais e de lazer ,

 Construção do Centro de Atendimento Especializado (CAEE) para alunos com
necessidades especiais;


Articulação com o comércio local e outras instituições no sentido de inserir no mercado
de trabalho os alunos com necessidades educacionais especiais acompanhados nas
escolas do município;



Distribuição de Kits Escolares aos alunos da rede municipal de ensino contendo mochila,
material escolar e uniforme;



Revitalização e manutenção dos laboratórios de informática e salas de AEE e
implementação de programas de informática básica nas escolas;

10

PLANO DE GOVERNO: O CORAÇÃO DO CEARÁ NÃO PODE PARAR!
PARTIDO PROGRESSISTA-11



Implantação de programa de enfrentamento do analfabetismo;



Utilização de mais de 30% dos recursos destinados a merenda escolar, na aquisição de
produtos oriundos da agricultura familiar do município;



Regionalização da merenda escolar;



Garantia de acesso gratuito à educação infantil em centros de educação Infantil e
escolas às crianças de 0 a 05 anos;



Implantar o Centro de Educação Infantil com atendimento noturno para mães que
trabalham a noite;



Implantar Olimpíadas Escolares do Município;



Garantia do transporte para estudantes de cursos técnico e universitário;



Implantar Programa Família Forte;



Perseguir a evolução de excelência da qualidade educacional aferida pelos órgãos de
avaliação externa SEDUC e MEC, assegurando padrão ouro de sucesso e
aprendizagem na Escola pública de qualidade:



Implantar o Programa de Iniciação Profissional no 8º e 9º ano do ensino fundamental na
rede municipal;



Implantar de forma consorciada com a rede federal de ensino o Polo de Ensino Técnico
mediante estudo de vocação do adolescente;



Instituição de mecanismo popular de fiscalização do transporte escolar;



Implementação e Reforma do Polo Universitário UAB, dotando-o de estrutura e de
recursos para que possamos trazer novos cursos;



Implementação de um sistema de avaliação do desempenho das instituições educacionais

pré-

do município;


Criar a Escola Regional de Saúde Pública, com cursos técnicos e superiores na área da
saúde, com a criação de um Polo Regional de Formação de Saúde, com a oferta gradativa
dos Cursos de Enfermagem, Nutrição, Farmácia e Medicina, públicos e gratuitos, tendo o
Hospital Regional do Sertão Central, como equipamento essencial já instalado, numa luta
encampada coletiva com todas as esferas de poder.



Apoiar o Conselho de Educação e aos demais relacionados a esta área.
CULTURA E TURISMO
As ações propostas nestes setores tem como diretrizes as questões relacionadas a uma
vida saudável e comprometidas com resgate do que há de mais belo construído ao longo
da historia neste município, e sobretudo com as questões voltadas as ações educativas
que promovem as bases necessárias a construção de uma cultura de paz.
CLEBIO PAVONE – PREFEITO

FERNANDO RONNY- VICE
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Apoiar os eventos culturais realizados em nosso município;



Cadastrar e mapear os artistas locais;



Incentivar a criação de Feiras Culturais nas comunidades;



Revitalizar o Memorial Antonio Conselheiro;



Criar o Festival de Talentos de Quixeramobim;



Fomentar os Festivais Juninos do município;



Criação de um museu.
ESPORTE E LAZER
As ações propostas nestes setores tem como diretrizes as questões relacionadas às
práticas esportivas e a uma vida saudável, comprometidas sobretudo com as questões
voltadas as ações educativas que promovem as bases necessárias a construção de uma
cultura de paz.
Cadastrar e apoiar atletas e dirigentes esportivos do município;


Incentivar a prática de várias modalidades esportivas ( futebol, handball, voley, karatê,
bicicross, skate, capoeira, etc);



Apoiar os eventos esportivos realizados em nosso município;



Implementar o campeonato de futebol para a juventude;



Estimular a criação e revitalização de praças esportivas no município;



Implantar mais academias ao ar livre;



Avançar na expansão das Areninhas ou mini areninha mediante estudo de utilidade nas
comunidades.
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INFRAESTRUTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E DESENVOLVIMENTO
A proposta aqui deve considerar os pressupostos para um processo de desenvolvimento
socialmente equilibrado, ambientalmente sustentável e politicamente participativo que garanta à
universalização das políticas sociais e o acesso igualitário as políticas públicas. Nesse contexto
há de ser considerar uma visão estratégica de desenvolvimento municipal através da elaboração
dos planos municipais das diversas áreas, observando os impactos do crescimento e o Plano
Diretor do Município.
Elaborar e executar projetos de saneamento básico para o município;


Ampliação e melhoramento do sistema de abastecimento de água;



Ampliar o asfaltamento das principais ruas e avenidas, com drenagem pluvial e meio-fio;



Elaboração de projetos de preservação e revitalização do Centro Comercial – Feira Livre e
Feira do Peixe em convênio com o governo federal e estadual;



Construção e reformas de, passagens molhadas e pontes das estradas vicinais;



Implementação de Estação de Tratamento de Esgoto no município;



Ampliação e manutenção de estradas vicinais;



Ampliar a melhoria da iluminação pública municipal com o Plantão 0800;



Construção de casas populares para famílias de baixa renda através do financiamento do
Governo Federal e Estadual.



Planejamento do desenvolvimento urbano e rural;



Incentivar a Melhoria do transporte público;



Regularização fundiária das áreas de ocupação do município;



Criação de um Centro de Convenções para que sejam realizados eventos diversos;



Ampliar o redimensionamento dos prédios públicos para reduzir o número de imóveis
alugados;



Ampliar a melhoria e recuperação da pavimentação da sede do município e dos distritos.
COMÉRCIO



Implantar um terminal de rodoviário rural no entorno do mercado municipal e
padronização dos boxes;



Construção de um galpão para armazenar os produtos locais;



Viabilizar a realização de cursos para a categoria em parceria com o SEBRAE, SENAC,
SENAR e outros órgãos através de cursos profissionalizantes;
CLEBIO PAVONE – PREFEITO

FERNANDO RONNY- VICE
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 Apoio a micros e pequenas empresas na Sala do Empreendedor!
 Ofertar cursos de capacitação e campanhas voltadas para a utilização das normas
de higiene e segurança alimentar, nas atividades de beneficiamento e produção
como a venda de carnes, frutas, peixes, etc;
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SAÚDE & BEM ESTAR
À medida que se investe em setores sociais, ambientais, econômicos e culturais e
estruturais, consequentemente há resultados positivos na qualidade de vida das pessoas, o que
pressupõe um avanço significativo num sistema de saúde preventiva em detrimento da
sobreposição da conjuntura atual da saúde curativa. No entanto, temos a clareza de que é um
trabalho a médio e longo prazo. Portanto, as ações aqui propostas, perpassam pela eficiência da
gestão no âmbito da saúde municipal, uma Saúde humanizada, sobretudo num mundo pós
pandemia;


Universalização do atendimento ao cidadão, através do SUS;



Revitalização de Postos de Saúde no município, assim como garantir a cobertura de 100%
de Programa Saúde da Família, assegurando o pleno funcionamento do HRPN, UPA e
todas as unidades de saúde vinculadas aos Sistema Local de Saúde de Quixeramobim;



Valorizar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde;



Implantar políticas especiais de saúde, para crianças, idosos e gestantes;



Criar campanhas de prevenção e combate a proliferação das Infecções Sexualmente
Transmissíveis;



Criar um programa de educação permanente em parceria com a Escola Regional de Saúde
Pública;



Manter programa permanente de prevenção e enfrentamento do COVID19 e assemelhadas;



Criar campanhas de Educação e Combate à Dengue, malária, febre amarela e outras
causadas por insetos;



Implantação do Plano de Cargo Carreira e Salário, como forma de garantir direitos
trabalhistas e salário digno;



Efetivar e expandir os programas do governo federal;



Garantir medicamentos e sua distribuição nos postos de saúde;




Aumentar a frota de veículos, ambulâncias e sua manutenção;
Implementar a Marcação de Consultas e Exames Complementares online, das unidades de
referência para as unidades especializadas, nas Unidades Básicas;



Expansão do SAMU a partir da frota de novas ambulâncias adquiridas pelo município;



Incineração do lixo das unidades hospitalares;

CLEBIO PAVONE – PREFEITO

FERNANDO RONNY- VICE

PLANO DE GOVERNO: O CORAÇÃO DO CEARÁ NÃO PODE PARAR!
PARTIDO PROGRESSISTA-11


Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde e os conselhos locais.



Criar o Programa de Teleconsultas na estratégia de saúde da família e saúde mental para
pacientes que dele necessitarem;
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