PROGRAMA DE GOVERNO DA COLIGAÇÃO “PRA FAZER MUITO
MAIS”
PARTIDOS: PSD, PMDB, PSDB, PSC, PRTB, PR, PPS, PTB, PMN, PTC, PV E PDT.
PREFEITO: CIRILO PIMENTA-55

SAÚDE

1) Modernização e melhorias no hospital Doutor Pontes Neto.(Atendimento com
senha.)
2) Parceria com o Governo do Estado na construção do Hospital Regional do Sertão
Central.
3) Implantação de mais 3 Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).Com implantação
do SAMU.
4) Criar Sistema de Marcação de consultas pela internet e telefone.
5) Aumentar o corpo médico com ampliação de especialidades.
6) Ampliar corpo profissional das equipes do Programa Saúde da Família, com
contratação de fisioterapeutas, psicólogos.
7) Dar incentivo com adicional de 30% ao salário dos profissionais do Programa Saúde
da Família que fixarem residências nos distritos de segunda a sexta-feira.
8) Reestruturar Farmácias Vivas (medicamentos fitoterápicos).
9) Adquirir UTI móvel.
10) Ampliar serviços de exames e procedimentos médicos.
11) Construir Centro de Recuperação de Dependentes Químicos.
12) Construir, recuperar e manter postos de saúde.
13) Combater mais intensamente a mortalidade infantil.
14) Campanhas educativas para combater doenças como a Dengue e demais
enfermidades epidêmicas.
15) Apoio ao Programa de imunização.
16) Apoio e ampliação dos Centros de de Referência em Saúde do Trabalhador –
CEREST.
17) Atenção especial à Saúde Bucal.

18) Apoiar e estruturar Programa Referencial em Hanseníase Tuberculose.
19) Manutenção do Centro de Referência à Saúde da Mulher.
20) Manter e ampliar Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
21) Manter e ampliar Centro Psicossocial AD ALPENDRE – CAPS AD.e AD3.
22) Manter Centro de Atenção Integrada na sede e estruturar Unidades nos Postos de
Saúde dos distritos com atendimento fisioterapêutico.
23) Criar atendimento de urgência e emergência no hospital infantil.
24) Manter programa Farmácia Popular.
25) Reestruturar o SOS.
26) Manter Ouvidoria.
27) Apoiar Conselho Municipal de Saúde.

EDUCAÇÃO

Compromisso de Governo: não deixar nenhuma criança fora da escola, do ensino
infantil ao nono ano.Inclusive com um centro de educação infantil em cada bairro
e nos distritos. (CRECHE)
1) Qualificação de diretores e professores.
2 )Programa de integração Escola-Família.
3) Programa Aprender a Ler e Escrever.
4) Avaliação semestral de desempenho: aluno/professor/Escola, estimulando o
Programa Escola nota 10.
5) Escola em tempo integral.
6) Programa Esporte e cidadania.
7) Prêmio aluno destaque escolar.
8) Prêmio professor destaque na escola.
9) Programa Notbook para professor
10) Tablet para cada aluno.
11) Construção de novas escolas e creches.

12) Melhoria do transporte escolar.
13) Dotar todas as escolas com laboratório de informática.
14) Garantir acesso a internet banda larga em todas as escolas da sede e distritos.
15) Manutenção e ampliação do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos.
16) Manter fornecimento de fardamento escolar.
13) Apoiar Escolas de nível superior e ensino médio e cursos técnicos.
a) Centec
b) UAB
c) UVA
d) Implantar Faculdade Medicina.
e) Implantar Faculdade Veterinária.
f) Implantar Faculdade de enfermagem.

SEGURANÇA

1)Criar a Secretaria de Segurança Pública Municipal.
3)Criar a Guarda Municipal motorizada para a sede e distritos.
4)Criação do Conselho de Segurança e de Combates às Drogas ilícitas Municipal.
5) Construir nova Casa de Detenção.
6) Campanhas Educativas nas escolas contra o uso de drogas ilícitas.
7)Campanhas educativas e de esclarecimento para um trânsito mais seguro e humano.
8) Melhorar estrutura da Autarquia Municipal de Trânsito.
9)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) Duplicação das entradas da cidade (Do DER ao Patronato e do Hospital Pontes Neto
ao comércio do Evandi)
3) Recuperação e interligação dos dois mercados através de passarela.
4) Recuperação do mercadinho
5) Construção de perimetral
6) Conclusão da Via Paisagística ( iniciar Via pelo outro lado do rio Quixeramobim).
7) Construção de novas avenidas e abertura de novas ruas.
8) Construção de estradas vicinais e passagens molhadas.
9) Manutenção da malha viária urbana.
10) Construção de casas populares.
11) Construção de açudes e cisternas.
12) Programa Água para Todos: universalização da distribuição da água atingindo a
100% da população da área rural do município com água tratada.
13) Completar obra de saneamento básico (atingir 100%).
14) Complementar o canal do riacho da Palha (Barraginha).
15) Reconstrução da rodoviária da cidade.
16) Duplicação da ponte da Maravilha.
17) Construção da ponte do Poço da Pedra. (Rio Banabuiú)
18) Asfalto para as ruas da cidade.
19) Pavimentação de todas as ruas da sede e dos distritos.
20) Trabalhar para asfaltar as estradas da cidade aos distritos.
21) Fazer a urbanização do açude da comissão e construir o canal do açude até o rio
Quixeramobim.

22) Construir o canal do açude da Pompéia passando pela rua Castelo Branco, Buraco
da Gia até o rio Quixeramobim.
23) Trabalhar pela implantação de um Porto Seco em Quixeramobim,com a construção
da transnordestina.
24) Transposição das águas do açude Fogareiro para Pirabibu.
25) Construção de adutora do açude Pirabibu para as comunidades Várzea das Russas,
Algodões e as demais comunidades.
26) Reestruturação e integração do Memorial Antonio Conselheiro ao Centro Histórico.
27) Construção de passagem molhado sob a ponte do trem.
28) Construção de um aeroporto.

URBANISMO

1 ) Manter a cidade e distritos limpos e iluminados com 100% de água tratada.
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 e nos distritos.
5) Construir portal da entrada da cidade.

POLÍTICA DE ESPORTE E JUVENTUDE

1)
Apoio às atividades esportivas, de lazer, cultura e educação a esta faixa etária da
população.
2)
Construção de espaços públicos como quadras esportivas em todos os bairros e
sede dos distritos e em grandes vilas, para a prática de esportes como futebol de salão,
voleibol, basquete, handebol etc.
3)

Construção de 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 a seleção de futsal do município que disputa campeonato estadual da
modalidade.
7)

Apoio a esportes radicais, artes marciais, atletismo, ciclismo dentre outros.

8)
Fortalecer programa da Secretaria de Esporte e Juventude em parceria com o
Corpo de Bombeiros que estimula atividades esportivas e lúdicas para a terceira idade.
9)

Diálogos: palestras, seminários e debates com a juventude.

CULTURA

1) Criar museu.
2)Criar arquivo público para recuperar e preservar documentos da história e da cultura
do município.
3) Recuperar e preservar patrimônio histórico arquitetônico ( prédios e equipamentos)do
município.
4) Criar praça da cultura para apresentações e exposições artísticas como teatro, dança,
pintura, festas populares, gastronomia e artesanato.
5) Apoios aos 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 personagens históricos do
município.
8) Construção da estátua de Santo Antônio.
9) Preservação das áreas com escritas rupestres.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Criação de um balcão para orientar e incentivar novos negócios criando um fundo
de aval.
Setor Primário
1 – Agropecuária:
a. Programa Infoleite: dobrar a produção de leite de 120.000 para 240.000 litros de
leite por dia (2500 empregos).

b. Programa de melhoramento genético bovino com inseminação e produção invitro
c)Colocar uma queijeira em cada distrito.
d. Adquirir tanques de resfriamento leite para cada sede de distrito.
e. Apoio técnico: contratação de inseminador, técnico agrícola, engenheiros de
alimentos e laticínios.
f. Programa Berro Puro: melhoria genética do rebanho ovino e caprino:
inseminação e produção in-vitro.
g. Desenvolver projetos nas áreas da 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.

Setor Secundário
1. Indústria
a. Colocar um galpão da Aniger em cada distrito.

b. Incentivar a agroindústria.
c. Incentivar a microindústria.
d. Política agressiva de atração de mais indústrias.

Setor de Comércio e Serviços

1. Construção de Central de Abastecimentos Regional (CEASA) e Parque de
Exposição com:
a)Centro de Negócios.
b)Parque de Vaquejada.
c) Prado para corridas.
d) Centro de Eventos festivos.
e) Feira de fomento de animais e produtos agrícolas.
f) Estrutura de Câmeras (frigorífica, frutas, peixes, laticínios)
2. 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).

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) Cozinha Comunitária
j) Projetos de Geração de Emprego e Renda
k)Vigilância Social
l)Bolsa Família
m)ACESSUAS-TRABALHO
n)O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
o)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

r) Quixeramobim Carinhoso: Cartão a famílias em situação de fragilidade social.
s) Cursos de formação cidadã.

2 -PROJETOS DESENVOLVIDOS QUE TERÃO CONTINUADE:

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 distritos
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.

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

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, 04 de junho de 2012.

Cirilo Pimenta
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