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1. INTRODUÇÃO 

O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, com o objetivo de atender à 

Legislação Eleitoral e de expressar os compromissos programáticos que 

fundamentam a sua constituição, apresenta as diretrizes e as principais propostas 

da candidata Zeilma Maria Loiola Paiva para a administração municipal no período 

2021-2024. Suas propostas foram desenvolvidas a partir de experiências 

adquiridas ao longo de sua jornada, bem como, dos diversos diálogos com a 

população e profissionais do município de Groaíras/CE. 

O conteúdo foi elaborado com os munícipes que conhecem a realidade de 

Groaíras, os seus grandes problemas e necessidades, assim como as suas 

grandes potencialidades, e que traz propostas absolutamente realizáveis em um 

governo sério como o que vamos realizar. É um projeto de governança totalmente 

voltado para a parte mais importante da nossa cidade: A NOSSA POPULAÇÃO. 

O Modelo de Gestão implantado, com foco em instrumentos de planejamento e 

rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte 

disciplina de execução e meritocracia, também possibilitou a coleta e análise de 

informações preciosas para a concepção de novas soluções para a cidade a 

médio e longo prazos, soluções que levarão o município a atingir um patamar de 

desenvolvimento satisfatório 

O Plano de Governo aqui delineado representa o anseio por um modelo de gestão 

com alto desempenho e reflete simultaneamente o pragmatismo e o idealismo do 

candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, com 

envergadura e complexidade que demandarão uma administração extremamente 

dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades dos 

groairenses. 

Neste documento encontram-se as sementes que tornarão possível alcançar um 

consenso sobre saúde, educação, mobilidade e acessibilidade urbana, 

segurança, cultura, meio ambiente, habitação, trabalho e renda, esporte e lazer, 

ciência e tecnologia e o enfrentamento sobre a problemática das drogas 

Como princípio basilar da construção deste Proposta de Governo, desde o início 

ficou entendido que, para cuidarmos da nossa população, é absolutamente 

necessário cuidarmos da base elementar de sustentação social de qualquer 

governo, em três eixos principais da sustentação do bem-estar e da dignidade: 

1. Excelência na Prestação dos Serviços Públicos, em especial os considerados 

essenciais: Saúde, Educação e Assistência Social; 

2. Desenvolver planejamento emergencial voltado para a reorganização urbana 

da cidade, desde os nossos logradouros principais até os bairros atualmente 

menos favorecidos, sem esquecer o desenvolvimento da zona rural e cuidando 

das riquezas naturais, de forma a devolver a autoestima e o orgulho da nossa 

população com a nossa cidade, para tanto, aplicando de forma absolutamente 



                      

consciente os recursos disponíveis e viabilizando captações de recursos 

emergenciais públicos. 

 

 

3. Potencializar a capacidade de geração de renda do Município, proporcionando 

fortalecimento dos recursos existentes e criando novas vertentes de geração de 

trabalho e renda nos diferentes segmentos, utilizando mecanismos existentes em 

diferentes segmentos públicos e privados. 

Queremos viver numa cidade melhor e essa qualidade de vida poderá ser 

alcançada por meio do esforço e da determinação de todos nós dentro de um 

trabalho sério a ser seguido. Governar um município não é tarefa fácil sendo que, 

neste campo, não existem mágicas e nem políticos salvadores da pátria. Somos 

todos chamados a participar da construção do novo, seja o gestor ou o cidadão 

comum e essa é a essência da gestão solidária que pretendemos aplicar na nossa 

cidade. 

Considerando as principais necessidades de Groaíras, tratamos dos problemas 

da saúde, indo em seguida para a educação e o desenvolvimento social, não 

sendo dispensada a importância da ciência e da tecnologia para mudarmos 

radicalmente o serviço público na Prefeitura. Também, lembramo-nos da inclusão 

social e da cidadania a fim de que todos possam acompanhar as inovações, 

fazendo menção do esporte, da mobilidade urbana/infraestrutura, do tão agredido 

meio ambiente, do turismo que deveria ser melhor usado para desenvolver o 

Município, da nossa rica cultura, da segurança cada vez mais preocupante, das 

atividades rurais e de pesca, além da habitação social. 

Buscaremos, neste primeiro momento, desenvolver metas emergenciais capazes 

de viabilizar a gestão pública de Groaíras nesses próximos anos e preparar a 

cidade para uma gestão plena a partir dos anos subsequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

 

 

2. PLANO DE GOVERNO 

2.1. ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

- Permitir que a Administração pública esteja/permaneça aberta à participação 

popular através da criação de conselhos comunitários e de Bairros. Assim, a 

população saberá onde serão aplicados os recursos orçamentários do município; 

- Capacitar os nossos Servidores Municipais através de programas de qualificação 

profissional; 

- Garantir os pagamentos dos salários aos Servidores Municipais com 

pontualidade, bem como dos fornecedores; 

- Assegurar a eficiência e agilidade no atendimento aos munícipes, mantendo a 

atualização dos equipamentos e o controle do Patrimônio Público; 

- Contratar estagiários através de Programas de estágios para dar continuidade 

de trabalho e conhecimento ao jovem em sua área de estudo, ajudando na renda 

do estudante; 

- Ampliar as políticas de apoio à juventude, firmando parcerias com instituições de 

ensino e órgãos governamentais desenvolvendo ações que venham ao encontro 

dos jovens groairenses; 

- Dar preferência ao comércio local para compra de produtos e equipamentos; 

- Garantir o cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores 

públicos; 

- Conceder o pagamento da insalubridade a todos os funcionários públicos da 

área da saúde que tem direito a esse benefício, com variações que vão de 10% a 

40%; 

- Criar o Conselho de ética no serviço público municipal. 

- Viabilizar um Projeto para abrigar num único espaço todas as secretarias 

evitando o gasto desnecessário de recursos públicos, além de dinamizar a tomada 

de decisões e facilitar o acesso do cidadão que precisa de contato direto com a 

prefeitura; 

- Implementar o sistema eletrônico de documentos (processos, emissão de guias 

e certidões, consulta, etc.) que pode ser acessado de qualquer lugar via internet; 

- Modernizar o arquivo público municipal para abrigar de forma segura os 

processos que ainda aguardam a digitalização; 

- Aprimoramento do sistema de pregão eletrônico para as compras efetuadas pelo 

município de forma a eliminar as falhas existentes atualmente. 

- Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, aproximando-

o dos cidadãos; 



                      

- Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e 

acompanhamento para toda a máquina municipal; 

- Incluir a participação social como diretriz de governo através da implementação 

de diversos mecanismos de diálogo com a população como PPA Participativo e 

- Criação ou ativação de Conselhos Municipais nas diversas áreas; 

- Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais, 

estaduais e federais; 

- Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura; 

- Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo 

padrão de qualidade em todas as regiões da cidade; 

 

2.2. SAÚDE 

- Modernizar a estrutura funcional da saúde Municipal, implantando um Novo 

Modelo Gerencial da Saúde, fortalecendo e agilizando a rede de serviços com o 

objetivo de ter a saúde com resolubilidade, mais eficiência e com melhor 

atendimento nas unidades, com atenção nas unidades 24 Horas, recuperando a 

credibilidade e o respeito junto aos usuários e servidores;  

- Modernizar o Controle Logístico de Aquisição, Estoque e Dispensação de 

Insumos e Medicamentos, com especial atenção aos medicamentos de alto custo; 

- Cumprir uma das principais diretrizes da Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica, instituindo um programa próprio de acesso a medicamentos 

considerados essenciais, instituindo o Programa Farmácia Popular Groairense, 

dando mais uma alternativa de acesso aos medicamentos criando parcerias com 

as farmácias particulares do município; 

- Promover processo de expansão, fortalecendo as ações executadas no 

Estratégia da Saúde da Família – ESF de cobertura territorial do Programa Médico 

da Família, consolidando o Programa Mais Saúde transformando as Unidades 

Básicas de Saúde do município, estendendo o atendimento em horários extras de 

expediente; 

- Revitalizar o prédio, inaugurar e funcionar as atividades do CEO - Centro de 

Especialidades Odontológicas Municipal promovendo a expansão das unidades 

de saúde bucal com atendimento odontológico especializado para toda a 

população, auxiliando as unidades básicas de saúde; 

- Instituir o CEM- Centro de Especialidades Médicas Municipal, oferecendo 

soluções em saúde por meio de consultas médicas, bem como encaminhamento 

e agendamento de exames de imagem e laboratoriais; 

- Implantação do "Programa Mais Saúde – Remédio em Casa" específico para 

quem se encontra acamado e/ou com dificuldades de locomoção; 

- Viabilizar o Programa Saúde na Escola, sistematizando nas escolas municipais 

as atividades de educação em saúde, saúde bucal e demais tratamentos e 

procedimentos; 



                      

- Fomentar a instalação do "PAD - Programa de Atendimento Domiciliar" na sua 

plenitude, viabilizando toda a estrutura funcional do programa de forma a oferecer 

o melhor cuidado, para que nada falte aos pacientes com perfil de enquadramento 

no atendimento proposto no programa; 

-Fortalecer a Rede de Assistência à Saúde da Mulher, oportunizando atenção aos 

serviços básicos da saúde, em especial aos exames de prevenção, detecção e 

diagnóstico, acompanhamento de gestação, do pré-natal ao parto, em ambiente 

com higiene, qualidade e a segurança profissional que devem ter os atendimentos 

de saúde pública; 

- Modernização da rede de saúde mental do Município, buscando a implantação 

de um CAPS melhorando a assistência da rede no Município; 

- Melhorar a qualidade do atendimento médico hospitalar ambulatorial e de 

emergência; 

- Melhorar o acesso na rede estadual-municipal de saúde junto à Central de 

Regulação visando desburocratizar a marcação de consultas e exames, bem 

como diminuir a fila de espera das mesmas; 

-  Fortalecer a Política de atenção à saúde do idoso;  

- Em parceria com a Secretaria de Educação promover campanhas educativas 

com atenção aos cuidados preventivos de saúde nos diversos locais de 

concentração popular e, principalmente, nas escolas públicas do município com 

participação interativa de alunos e professores como agentes multiplicadores e 

agentes de saúde como propagadores; 

- Revisar o Código Sanitário do Município de modo a desburocratizar o processo 

de renovação da licença sanitária e expandir a cobertura de fiscalização do 

monitoramento dos imóveis para controle de vetores; 

- Viabilizar e atualizar sistema de planejamento e ação da contratualização da 

rede de prestadores do SUS, com vistas a modernizar a capacidade e diversidade 

de atendimentos e serviços terceirizados, incluindo clínicas e laboratórios 

municipais; 

- Fomentar a reestruturação e modernização do HMJG- Hospital e Maternidade 

Joaquim Guimarães, a partir de diagnóstico a ser realizado da atual situação de 

infraestrutura funcional, desde os sistemas informatizados de gestão e 

equipamentos, aos recursos humanos e orçamentos, projetando perspectiva de 

melhorias do funcionamento da unidade em capacidade plena, agilidade nos 

atendimentos e serviços executados com excelência, planejando os investimentos 

capacitando funcionários, minimizando possíveis filas;  

- Em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto instituir o programa 

“ESPORTE É SAUDE” incentivando a participação da população em geral na 

prática de atividades físicas voltadas para a preservação da saúde e da qualidade 

de vida, respeitando-se todas as faixas etárias e gêneros, estabelecendo um 

acompanhamento mais próximo aos idosos;  

- Instituir a Coordenadoria Municipal de Proteção Animal, como fator de 

preservação a saúde, estimulando o controle de vetores e doenças propagados 

por animais domésticos abandonados, os “animais de rua”, com fomento de apoio 

institucional a organização dos protetores de animais da cidade, buscando 



                      

viabilizar parcerias com universidades ou iniciativa privada com vistas a ações 

periódicas de gratuidade de castração, vacinação e controle de endemias; 

-  Constituição do Conselho Municipal de Proteção Animal e do Fundo Municipal 

de Proteção Animal, com vista a produção de projetos e captação de recursos 

para implantação das ações; 

- Constituição de um Comitê Intersetorial Antidrogas vinculado à Secretaria 

Municipal de Saúde;  

- Desenvolver campanhas educativas em todas as instituições de ensino públicas 

e privadas, bem como em igrejas, clubes de serviços e locais de grande circulação 

ou concentração objetivando a prevenção ao uso de drogas; 

- Buscar a valorização e o aperfeiçoamento dos planos de cargos e salários dos 

servidores públicos da área da saúde com permanente capacitação.  

- Restituir a Casa Lilás dando apoio a pessoas com deficiência através de um 

serviço especial com transporte conveniado, atendimento médico, fisioterapeuta, 

dentista e nutricionista; 

- Reestruturar a Ouvidoria Municipal do SUS tornando-a mais eficiente e 

transparente, com o fornecimento instantâneo de protocolos e viabilizando 

consultas online de acompanhamento dos processos. 

 

2.2. EDUCAÇÃO 

- Fornecimento de fardamento completo e material escolar gratuito para todos os 

alunos de todas as unidades da Rede Municipal de Ensino; 

- Valorização dos Profissionais da Educação reformulando o Plano de Cargos e 

Carreira, além do pagamento do piso nacional; 

- Criar o “Programa de Apoio ao Professor” a fim de monitorar a saúde do 

profissional de ensino; 

- Criar o programa “A Escola vai pra Casa” com visitas de educadores aos alunos 

e suas famílias para acompanhamento do processo educacional das crianças e 

adolescentes matriculados nos ensinos fundamentais; 

-  Viabilizar o “Programa de Formação Continuada” para os funcionários da 

Educação; 

-  Estabelecer parcerias para a formação continuada; 

-  Incentivar e contribuir com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), revendo 

nossas propostas curriculares e melhor adaptando-as à realidade e estrutura 

educacional de Groaíras; 

- Promover mudanças na nomenclatura das fases da educação infantil, dividindo 

as modalidades de ensino por escola: creche, educação infantil, ensino 

fundamental – Anos iniciais e ensino fundamental- Anos Finais. Teríamos um 

ensino fundamental – Anos Iniciais com divisão de disciplinas por professores a 

partir do 4º ano (após o termino do ciclo de alfabetização e para melhor adaptação 

do aluno para os Anos Finais); 



                      

-  Acréscimos de novas disciplinas na grade curricular como: Artes Musicais, Artes 

Cênicas, Empreendedorismo, Educação Financeira e Língua Estrangeira 

Espanhol; 

- Fomentar o aumento de vagas em tempo integral instituindo o Programa de 

Ensino em Tempo Integral, ampliando as unidades de ensino para institucionalizar 

as ações do referido programa; 

- Implementar Laboratórios científicos multidisciplinares nas escolas municipais, 

integrando-os de forma a promover uma aprendizagem satisfatória;  

- Promover aulas de cidadania e civilidade nas escolas municipais, através do 

programa Política na Escola; 

- Manter em boas condições a frota do transporte escolar; 

- Organizar a Associação dos Estudantes Secundaristas e Universitários para 

juntos discutir interesses da classe; 

- Garantir investimentos em: materiais pedagógicos, merenda escolar com 

qualidade, tecnologia da informação e a manutenção e ampliação dos espaços 

escolares; 

-  Proporcionar o apoio psicossocial disponibilizando profissionais específicos para 

as escolas e creches municipais, instituindo a função orientador educação para o 

profissional de psicologia; 

- Viabilizar a climatização das salas de aula das escolas públicas municipais; 

- Criar o Intercentro Comunitário (Programa de Inclusão Digital) nas comunidades, 

propiciando aos estudantes locais a oportunidade de fazer pesquisas e trabalhos 

e também ser um centro de formação básica e técnica em computação; 

- Realização de cursos de formação continuada para os professores; 

- Projetos de intensificação de melhoria da educação básica, 

- Implantar curso preparatório para o ENEM; 

- Implantação do Programa de Informática nas escolas; 

- Programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho voltado para 

jovens concludentes do ensino médio com premiação dos alunos que mais se 

destacarem com bolsa para as instituições universitárias da rede privada que se 

tornarem parceira do programa; 

- Implantação da assembleia geral de educação que tem por objetivo organizar e 

integrar os processos educacionais em Groaíras; lançando e analisando 

propostas, planejando, junto as líderes escolares, projetos e planos de ação para 

o desenvolvimento educacional; 

- Plano de ensino ao produtor rural; 

- Implantação da disciplina (optativa) técnicas e cultura agrícola; 

- Criar a Ouvidoria educacional; 

- Ofertar Cursos técnicos em parceria com empresas; 

- Cursos de orientação vocacional voltados ao ensino superior. 



                      

 

 

 

2.3.  ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

-  Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais e das associações comunitárias, 

uma vez que, estes são meios de inclusão social e de promoção à cidadania; 

- Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender a demanda de reformas 

e construção de unidades habitacionais, seguindo as exigências dos convênios 

firmados para as habitações de interesse social; 

- Ampliar o atendimento do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) 

enquanto equipamento público de acesso as Políticas Públicas principalmente no 

atendimento as necessidades básicas da população; 

- Instituir o Clube do Idoso em parceria com os Serviços de Fortalecimento de 

Vínculos, promovendo ações capazes de proporcionar o fortalecimento da 

participação social, bem como, assegurar o envelhecimento ativo e saudável; 

- Definir especial atenção para que as ações da Assistência Social tenham como 

foco principal a família; 

- Viabilizar o programa Jovem Aprendiz; 

- Criação de programas/projetos intersetorial para recuperação de jovens 

infratores, viciados em drogas e álcool; 

- Combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual; 

- Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação efetiva e correta de suas 

funções; 

- Revisão do Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo a 

busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta 

de acesso à informação e capacitação dos visitadores do programa para efetiva 

atuação de suas funções; 

- Viabilizar a criação de unidades móveis do CRAS para atender a zona rural do 

município; 

- Capacitação da Equipe do Programa Criança Feliz para atuação efetiva e correta 

de suas funções; 

- Capacitação da Equipe dos Programas de Assistência Social oferecidos pelo 

Serviço de Fortalecimento de Vínculos para atuação efetiva e correta de suas 

funções; 

- Buscar parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para 

realizar Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos do 

Município, bem como instituir Projetos como Vale Gás e renda emergencial; 

- Deliberar ações que promovam o desenvolvimento social do Município. 

- Dependentes Químicos: Convênio com as casas de recuperação de 

dependentes químicos de drogas e de álcool estabelecendo parcerias com os 



                      

trabalhos de assistência já existentes por parte de organizações não-

governamentais e igrejas. 

- Catadores de material reciclável: prestar assistência a esse grupo social 

capacitando-os e incentivando a criação de cooperativas bem como de usinas de 

reciclagem. 

2.4. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

- Criar o conselho Municipal de Agricultura e meio ambiente;  

- Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos 

municípios de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores locais; 

- Disponibilizar máquinas e equipamentos para os pequenos agricultores, 

especialmente aqueles que não têm condições de pagar a aragem da terra; 

- Implantação de Programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação) 

de acordo com a aptidão de cada povoado; 

- Viabilizar nas comunidades rurais, observando as respectivas potencialidades, 

programas como: inseminação artificial, frango caipira, apicultura, carcinicultura, 

piscicultura e outros; 

- Estímulo à constituição de microempresas e associações para autogestão, por 

meio de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais, 

- Oferecer ao pequeno produtor rural a vacina contra raiva bovina e febre aftosa.  

- Implantar a técnica de irrigação por gotejamento, para os pequenos agricultores; 

- Reativar e reformular as associações rurais, para ofertar cursos de capacitação 

com apoio técnico nas diversas áreas: artesanato, agricultura familiar, 

agronegócio, piscicultura, serviços e para beneficiamento e venda da produção 

agrícola;  

- Criar uma associação de catadores com local próprio e equipamentos 

específicos, para atender pessoas que trabalham com resíduos sólidos; 

- Viabilizar cursos de capacitação para as pessoas envolvidas na coleta de 

resíduos sólidos; 

- Implementar a coleta seletiva e periódica do lixo em todo o município; 

- Promover ações de conscientização da população sobre a importância da coleta 

seletiva do lixo; 

- Buscar parcerias/ consórcios para construção de um aterro sanitário para 

erradicar o problema da poluição das áreas afetadas pelo destino inadequado do 

lixo; 

- Implantar novas técnicas para o destino da compostagem dos resíduos 

orgânicos; 

- Incentivar e apoiar a prática da medicina natural e alternativa; 

- Criar um Projeto de Arborização e reposição das matas ciliares as margens do 

Rio Acaraú ainda existentes; 



                      

- Buscar parcerias para viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e 

rede de distribuição em localidades que necessitam; 

- Buscar parcerias para construir açudes e Barragens nas comunidades rurais; 

- Reformar e reativar o Matadouro para garantir uma área que possibilite 

atividades mais salubres; 

- Buscar parcerias para construir caixas de água e cisternas nas principais 

comunidades rurais para melhorar o abastecimento; 

- Construir um local para acolhimento e proteção aos animais de rua, 

disponibilizando de profissionais para fazer laqueaduras; 

- Viabilizar programas e ações para fomentar o desenvolvimento agrícola de 

nosso Município. 

 

2.5. CULTURA, TURISMO E DESPORTO 

- Viabilizar a construção de mais academias públicas; 

- Criar a casa da cultura e incentivar a cultura regional através de eventos como, 

aulas de música, pintura, cordel, entre outros; 

- Proporcionar concurso de poesia e dissertação para incentivar a leitura e 

descobrir novos talentos quanto à arte da escrita; 

- Levantar as potencialidades turísticas do nosso município; 

- Criar o conselho Municipal do turismo e ecoturismo; 

- Criar um mapa turístico para visitantes; 

- Criar o cantinho da criança, que será um local onde as crianças poderão brincar 

e se divertir, com teatro infantil, telões com músicas, desenhos lúdicos e 

educativos; 

- Apoiar os jogos escolares municipais e intermunicipais; 

- Dar apoio às escolinhas de futebol do nosso município além de incentivar a 

criação de outras com modalidades diversas; 

- Construir junto com a população um efetivo Calendário Cultural de eventos no 

Município que fomentem a participação popular e a efetiva valorização da nossa 

Cultura Local; 

- Apoiar todas as práticas esportivas, nas diversas faixas etárias (ex.: futebol de 

campo, futsal, atletismo, vôlei, artes marciais e outros); 

- Apoiar todas as práticas culturais como: reativação da banda de música 

municipal, grupos de capoeira, quadrilhas juninas, vaquejada, carnaval, festa 

natalina, festa do aniversário da cidade e festas religiosas; 

- Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos 

esportivos (passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições entre 

escolas); 

- Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de valorização 

dos artistas da terra; 



                      

- Criação do moderno programa “Cidade Conectada” para instalação de WIFI 

(internet móvel) nos principais pontos e praça da cidade para facilitar comunicação 

e interação da população acompanhando as novas tecnologias. 

 

 

 

2.6. SEGURANÇA 

- Criação de Guarda Municipal; 

- Implantação de vigilância comunitária nas localidades mais populosas; 

- Apoio de intensificação juntos as policias (civil e militar) para combate a furtos e 

roubos; 

- Instalação de câmeras em torres de observação nas principais vias de acesso, 

que enviarão imagens de toda cidade em tempo real para uma central da Guarda 

Municipal. 

-   Criar um Fundo Municipal de Segurança Pública com fins de recebimento de 

recursos públicos e privados do Estado e da União, com o mesmo fim, uma vez 

que a segurança pública não é municipal; 

- Reivindicar junto ao governo estadual o aumento do efetivo policial no território 

do Município juntamente com mais viaturas e recursos para a PM.  

 

2.7. INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRÂNSITO E URBANISMO 

- Construir passagens molhadas nas comunidades rurais que ainda não foram 

contempladas; 

- Executar melhorias na sinalização de transito com placas e controle de 

velocidade; 

- Construir uma Garagem para a frota de veículos e máquinas do município, 

diminuindo os fatores que contribuem para o sucateamento; 

- Colocar placas nas entradas das ruas da cidade, com seus respectivos nomes, 

bem como na entrada das principais comunidades rurais; 

- Instalar uma rede de monitoramento através de câmeras nas principais ruas e 

avenidas da cidade; 

- Estruturar as vias principais da cidade com mais sinalização, objetivando a 

segurança no trânsito e o controle da velocidade dos veículos, de acordo com a 

legislação dos órgãos Estaduais e Federais; 

- Expandir a pavimentação em pedra tosca na zona rural e malha asfáltica da zona 

urbana; 

- Recuperação da malha asfáltica do trecho Groaíras à Marrecas (Rio Acaraú) que 

se encontra em estado lastimável, maximizando a durabilidade dessas obras de 

infraestrutura; 

- Iluminação das vias de acesso entre as localidades e sede municipal; 



                      

- Construção de casas populares em regime de mutirão com parcerias dos 

governos Estadual e Federal; 

- Manutenção das estradas do município; 

- Reforma e modernização da fonte luminosa; Reforma e modernização das 

praças públicas transformando-as em espaços de convivência e lazer o que 

implica em implantar equipamentos esportivos e recreativos, bem como na 

arborização e embelezamento. 

 

2.8. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 

- Viabilizar a implantação de um complexo fabril, para a promoção de emprego 

em larga escala; 

- Viabilizar atração de fábricas para o Município efetivando de verdade do Distrito 

Industrial; 

- Qualificar a mão de obra, apoiando cursos técnicos em parceria com o SENAI, 

SEBRAE, SENAR e outros; 

- Continuar apoiando o empreendedorismo individual através de incentivos 

financeiros, para as pessoas que se encontram em situação de baixa renda; 

- Incentivar a criação de Cooperativas de Produção e apoiar os projetos para o 

Microcrédito; 

-  Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias 

com o setor privado e outras esferas de governo; 

-  Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da 

eficiência dos processos da administração municipal; 

- Contribuir para a formação de um ambiente de negócios altamente competitivo 

e para o crescimento econômico sustentável; 

- Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia 

groairense; 

- Instituir a Coordenadoria do Trabalho e Renda vinculada de forma intersetorial. 

- Promover o incremento da arrecadação Municipal; 

- Propor o "Projeto Criar" a fim de oferecer cursos profissionalizantes visando a 

autonomia das mulheres groairenses em conjunto com SEBRAE/SENAI; 

- Propor a Implementação programas de qualificação profissional nas áreas de 

alimentação, de entretenimento, corte e costura, empreendedorismo; 

- Propor a formalização dos vendedores ambulantes residentes no município 

incluindo quem estiver já trabalhando continuamente em alguma atividade de 

comércio ou artesanato, incentivando o registro como MEI (Micro Empreendedor 

Individual) e dando cursos de capacitação; 

- Propor a adaptação dos logradouros, calçadas e dos prédios públicos municipais 

para o acesso aos cadeirantes;  



                      

-  Propor Colocação do piso tátil nos principais logradouros da cidade e nos 

prédios públicos para atender aos deficientes visuais;  

- Propor a Criação do "Programa Renda Cidadã Municipal" para incentivar a 

abertura de pequenos negócios; 

 

2.9. CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

- Propor política de recursos humanos que valorize, respeite e reconheça os 

servidores, com investimento em capacitação e na qualificação profissional, 

sempre com vistas à melhoria da qualidade do serviço prestado; 

- Propor Modernização da gestão pública: inclusão de todas as repartições na 

rede da Prefeitura; 

- Promover amplamente a internet em escolas, telecentros, todos os órgãos 

públicos e para a população em geral; 

- Propor mecanismos para a redução de custos e despesas visando também a 

qualidade ambiental com a diminuição do uso do papel; 

- Buscar a Modernização do processo de trabalho com a implantação de sistemas 

tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações e a qualidade das ações 

desenvolvidas; 

- Propor o Observatório de Políticas Públicas para a produção de informações de 

todas as áreas para orientar as ações do conjunto de governo. 

- Utilizar o orçamento municipal para medir eficiência, eficácia e concretude das 

ações estabelecidas no Plano de Governo. 

- Propor a Democratização da gestão pública através da criação de uma central 

de relacionamento para sugestões e solicitação de serviços da Prefeitura, modelo 

de participação democrática que leve em conta os anseios e as reivindicações das 

comunidades;  

- Propor Inclusão digital para a juventude rural. 

- Conceder incentivos tributários para a vinda de novas empresas da área de 

tecnologia da informação e, principalmente as que são voltadas para a produção 

de softwares e de aplicativos, com isenção de alíquotas;  

 

 


