Proposta para a Geração de Emprego e Renda G



Construir espaços públicos de desenvolvimento de negócios e oficinas para
geração de renda e de iniciativas em economia mista.



Realizar um mapeamento: cultural, empresarial, mercados informal,
microempreendedor, e da agricultura familiar como espécie de renda, e de
toda cadeia que gere emprego e renda.



Incentivar, divulgar e participar com estrutura nas festas religiosas e culturais
como um destaque no calendário turístico estadual incluindo Feira do
Pequeno e Médio Empreendedor;



Criar Guias Mirins para receber e divulgar nossa cultura – patrimônio cultural.



Regularizar o trabalho informal;



Desburocratizar os processos de abertura e fechamento de micro e
pequenas empresas, ONGs e cooperativas com apoio de serviço de
ouvidoria;



Investir em programas de capacitação dos micro, pequenos e médios
empresários em todas as áreas e apoiar o setor empresarial para viabilização
de projetos junto a instituições financeiras e de fomento;



Fortalecer a aproximação de bancos para crédito às micro e pequenas
empresas;



Oferecer incentivos para empresas/indústrias que estão na cidade e para as
que venham a se instalar no município;



Organizar o sistema público de informação e acompanhamento online de
oferta e procura de emprego;



Criar um espaço de venda de produtos locais como doces e artesanatos;



Criar o Mercado do Agricultor e organizar de forma setorizada os boxes;



Regularizar áreas para ampliação do Distrito Industrial, com incentivos fiscais
e infraestrutura;



Reformar e melhorar infraestrutura da feira livre em parceria com a
Associação dos Feirantes;



Criar e incentivar Empresa Junior para iniciação ao trabalho dos jovens
universitários;



Implantar o Programa Cozinha Comunitária do Governo Federal, com
qualificação de mão-de-obra e geração de emprego e renda na área de
segurança alimentar;



Criar a lavanderia e a padaria comunitária, que possibilitarão a qualificação
profissional, geração de emprego e renda para as mulheres;



Formalizar parceria com instituições como Sesi, Senac e Sebrae, CDL e
Universidades;



Desenvolver a identidade visual do centro, organização urbana e a melhoria
paisagística do centro e da avenida.



Apoiar todas as iniciativas e Associação Comercial e Empresarial de
Promissão que visem melhorar a qualidade do comércio local;



Fortalecer o artesanato com a melhoria da produção, especialização e
capacitação, gerando a sustentabilidade, emprego e renda.



Realizar periodicamente a feira dos empresários de microempresas e
empresas de pequeno porte e microempreendedores para que os mesmos
possam expor seus produtos.



Criar a Secretaria (Assessoria Especial) do Emprego e Renda para tratar
especificamente de geração de emprego e renda, cuidando exclusivamente
da economia.



Investir na capacitação e qualificação profissional



Apoiar todos os setores da economia sem distinção, focando, principalmente
no setor primário onde se encontra 53,47% de nossa população.



Realizar eventos de caráter cultural, esportivo, religioso e outros que
aproveitem da melhor forma o Largo Themberg

Proposta para a Juventude G


Criar a Secretaria Municipal de Juventude



Incorporar a juventude como atores no debate da gestão pública, assim
como, ampliar, fortalecer e consolidar os espaços de participação e controle
social das políticas públicas atendendo o Estatuto da Juventude;



Trabalhar e desenvolver eixos, programas e projetos direcionados,
promovendo a cidadania e assegurando o protagonismo da juventude;



Criar novas ações que fortaleçam e transformem a participação dos jovens
na Gestão Pública Municipal;



Trabalhar em parceria com o Governo Federal nos programas voltados para
a juventude como Pronaf Jovem, Programa Universidade para Todos
(ProUni), Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) e Programa
Segundo Tempo.



Implementar o Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano
como uma ação continuada de assistência social destinada a jovens de 15 a 17
anos.



Inserir jovens entre 16 e 24 anos no Programa Escola de Fábrica, que
possibilita a inclusão no mercado de trabalho por meio de cursos de iniciação
profissional oferecidos no próprio ambiente das empresas.



Programa Estação Juventude oferece diversos serviços para promover a
inclusão e emancipação dos jovens.



Viabilizar o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), que integra num
mesmo espaço programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer,
formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços
socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e de inclusão digital.



Incentivar o Idioma sem Fronteiras (IsF) com o objetivo de proporcionar
oportunidades de acesso, através do programa Ciência sem Fronteiras e de
outros programas de mobilidade estudantil, incluindo a oferta de cursos à
distância e cursos presenciais, além da aplicação de testes de proficiência.



Aderir ao Programa Mais Educação, uma estratégia do Ministério da
Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização
curricular na perspectiva da Educação Integral.



Incentivar os jovens a participarem do Ciência sem Fronteiras, programa
que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da
ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do
intercâmbio e da mobilidade internacional.



Fortalecer espaços institucionais capazes de impulsionar políticas públicas
de juventude de forma intersetorial e promover a participação de jovens na
elaboração e avaliação de políticas.



Manter um órgão vinculado ao tema juventude, seja secretaria ou
coordenadoria, que dialogue com as demais secretarias, qualificando e
ampliando as ações e programas com foco em jovens.



Criar espaços de diálogo e suporte a jovens nas comunidades por meio de
Estações Juventude.



Criar Conselho Municipal de Juventude.



Apoiar o(a) jovem produtor(a) cultural e descentralizar os bens culturais da
cidade



Criar modelos de gestão efetivamente abertos à participação de grupos e
coletivos, especialmente em CEUs e Casas de Cultura;



Ampliar de equipamentos culturais, criando e qualificando, entre outras
coisas, Casa de Cultura, biblioteca e espaços de produção audiovisual;



Investir em circuitos culturais e iniciativas de promoção de cultura, criando
estímulos para o desenvolvimento econômico e a geração de trabalho e
renda.



Criar uma política municipal de saúde específica para a juventude,
capacitando os profissionais para atendimento dos/das jovens;



Fortalecer o SUS e implantar serviços de saúde amigáveis;



Garantir o direito a sexualidade como política integral para a juventude,
tendo em vista os métodos contraceptivos, exames (especialmente o de
prevenção do colo do útero) e acesso à vacina de HPV;



Tratar questão das drogas como um problema de saúde pública,
disponibilizando meios adequados de prevenção e tratamento.



Fortalecer as ações integradas entre as áreas da saúde e educação
(municipal e estadual) tendo em vista a promoção da saúde de adolescentes
e jovens, em especial a saúde sexual e reprodutiva.



Criar políticas específicas para ampliar e qualificar a inserção de jovens no
mercado de trabalho, especialmente mulheres, negros(as) e pobres.



Promover formação e qualificação em áreas diversas, com acesso às novas
tecnologias de produção, comunicação e informação;



Combater a precarização do trabalho, promovendo inserção digna e
profissões com maior perspectiva de desenvolvimento pessoal, social e
econômico;



Estimular a continuidade dos estudos, especialmente o ingresso e
permanência em universidades;



Produzir e disponibilizem informações de fácil acesso tanto sobre os
cenários e oportunidades como sobre as políticas implantadas;



Criar os Centros de Integração Tecnológica e Social (CITS) para promover
ações de qualificação social e profissional com foco na empregabilidade,
bem como, ofertar assistência tecnológica de qualidade ao meio
empresarial e produtivo.



Expandir o acesso a informação, tendo como principal elemento o uso da
internet com a perspectiva de universalização da banda larga (plano de
banda larga) e estimular a criação de coletivos digitais de juventude;



Formar e capacitar à juventude (urbana e rural) no uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) respeitando a diversidade cultural e
regional;



Promover o desenvolvimento integral da Juventude nos eixos: educação,
trabalho, cultura e comunicação;



Planejar e promover festivais culturais e de música no âmbito do município;



Garantir e promover espaços culturais físicos e itinerantes, bem como toda a
estrutura necessária para a sua promoção e de acesso livre à toda a
população;



Desenvolver programas específicos para a participação, motivação e
desenvolvimento da juventude no que tange a educação e cultura, emprego
e renda;



Disponibilizar para os alunos da rede pública de ensino médio uma avaliação
de conhecimentos gerais distribuindo, após resultados e classificação destes,
bolsas de estudos para acesso ao Ensino Superior em instituições privadas
existentes no município, conforme legislação municipal, através do
Programa de Avaliação do Ensino Médio (PAEM);



Estimular por meio do Programa Jovem Guia a juventude da rede pública de
ensino, a aquisição de conhecimento turístico local tendo em vista a
constante visita de turistas no município.

Proposta para o Esporte G














Apoiar os Campeonato municipais
Incentivar a criação de jogos beneficentes;
Criar a Escolinha de Futebol – Meu chute é gol;
Inserir o Icó no campeonato cearense da 3ª Divisão;
Apoiar e incentivar as diversas modalidades esportivas desenvolvidas no
Município.
Promover a acessibilidade ao material esportivo (quando promovido pela
Gestão Municipal):
Recuperar e legalizar os campos de futebol;
Disponibilizar Iluminação padrão do Estádio municipal e os dos Campos de
futebol
Construir quadras poliesportivas nos distritos;
Construir a academias populares;
Recuperar do Estádio Municipal;
Oferecer capacitação esportiva para árbitros, técnicos de modalidades de
esporte distintas;
Criar o projeto tripé do esporte – educação, saúde e esporte

Proposta para a Segurança G











Criar da Guarda Municipal.
Implantar o sistema de vigilância eletrônica (vídeo-monitoramento)
Constituir parceria entre poder municipal com policia civil e militar.
Criar o conselho municipal de segurança.
Viabilizar junto ao Governo do Estado a implantação de uma base do
policiamento Raio
Conseguir junto ao Governo do Estado a implantação da delegacia da
mulher.
Reforçar a iluminação pública, tanto no centro quanto nos bairros periféricos
da cidade.
Regulamentar os horários de funcionamento de bares e clubes,
equacionando seu funcionamento.
Manter guardas municipais nas praças, quadras esportivas e outros
patrimônios públicos para evitar vandalismo.
Reivindicar junto ao Governo do Estado, efetivo e reestruturação da
Delegacia de Policia Civil de Icó.








Solicitar junto a Secretaria Estadual de Segurança, o aumento no efetivo do
batalhão de divisas.
Implantar guardas municipais nas imediações das escolas
Reestruturar o COTRAN
Aumentar o efetivo dos agentes de trânsito.
Criar o Programa “Por Dentro do Trânsito”
Criar a Zona Azul no município.

Infraestrutura G











Solicitar junto ao Governo do Estado, a duplicação da CE 282, Icó - Lima
Campos.
Reestruturação das calçadas e marquises das residências de Icó.
Criar as Prefeituras regionais municipais (distritais).
Construir avenida ao lado dos canais que cortam a sede do município,
criando assim um anel viário contornando a cidade.
Estabelecer de um horário para cargas e descargas mercadorias no centro da
cidade.
Construir uma lagoa artificial na cidade (espelho d’água).
Revitalizar o Rio Salgado.
Privatizar a rodoviária, mercado da carne e matadouro público.
Concluir o sistema de tratamento de esgoto e saneamento.
Pavimentar todas as ruas da sede do município e distritos

Proposta para a Assistência Social G


Reativar a cozinha comunitária para atender a população em situação de
vulnerabilidade e risco social;



Objetivar a fiscalização do bolsa família para que pessoas que não
necessitam não façam parte do mesmo.



Elaborar um programa municipal para isenção da tarifa de água e energia
para beneficiar as famílias de extrema pobreza, inclusas no cadastro único.



Formar parcerias com institutos federais, Sistema S, entidade de ensino
superior para melhor qualificar e capacitar para o mercado de trabalho.



Implantação do Programa Primeiro Passo.



Mapear e cadastrar o setor informal do munícipio para promover com base
nas demandas o incentivo a geração de emprego e renda.



Estruturar o setor de vigilância sócio assistencial do munícipio, possibilitando
identificar um perfil social da população usuária da política de assistência
social.



Implementar um núcleo de benefícios socioassistenciais como auxílios
natalidade, funerário, emergencial e orientação de Benefício de Prestação
Continuada (BPC).



Criar Coordenadoria Municipal de Habitação.



Criar a coordenadoria municipal para as mulheres.



Instituir o conselho municipal para as mulheres.



Construir o centro de convivência do idoso.



Identificar as pessoas com deficiências e idosos e cadastrá-las no banco de
dados para inserção social.



Viabilizar o acesso aos serviços , benefícios e projetos das populações rurais,
assentamentos, comunidades ribeirinhas.



Criar estratégias para inclusão de movimentos sociais representativos da
minoria.



Resgatar o trabalho junto a colônia de pescadores do munícipio.



Qualificar a equipe que desenvolve a abordagem social.



Elaborar estratégias para identificar e erradicar o trabalho infantil no
município.



Implantação de uma casa de passagem para atender pessoas em situação de
rua.



Implantar mais unidades de CRAS.



Ampliação e reorganização da rede sócio assistencial através da implantação
de equipe técnica volante para as áreas rurais.



Implantação de ônibus para caravana social atendendo s comunidades
rurais.



Implementar atividades culturais, artísticas e esportivas para jovens e
adolescentes inseridos nos serviços de proteção básica.



Aquisição de um abrigo institucional para idosos.



Estruturar com infraestrutura adequada, equipamentos, recursos humanos e
transporte.

Proposta para a Saúde G





















Implantar e seguir o Plano Diretor proporcionando uma saúde com mais
humanização, qualificação dos profissionais e serviços, capacitação e
educação continuada para todos os profissionais;
Garantir melhores condições de trabalho e garantir os direitos dos servidores
da saúde;
Disponibilizar PCCS para todos os servidores da saúde;
Ter comprometimento na gerência dos recursos da saúde aplicando com
responsabilidade, prioridade e qualidade.
Ampliar das equipes multiprofissionais da ESF(assistente social, psicólogo,
fisioterapeutas);
Garantir de transporte para cada ESF;
Garantir de medicações básicas;
Fiscalizar o cumprimento de horário por parte dos médicos;
Informatizar os postos de saúde;
Implantar a casa da gestante
Implantação de UTI, SAMU e UPA;
Garantir aos CAPS’s a implementação das residências terapêuticas para
acolhimento de pacientes com deficiência mental 24 horas;
Implementar da ala psiquiátrica no HRI;
Reestruturar a rede de saúde mental;
Criar o pontuário eletrônico;
Ampliar os setores de rede hospitalar no Hospital Regional;
Implementar o atendimento especializado em pediatria, cardiologia,
traumatologia, neonatologia;
Implantar e ampliar o serviço em atendimento de urgência e emergência no
hospital;
Capacitar o hospital com materiais, equipamentos como USG, Tomografia,
Raio X;







Efetivar o serviço social 24 horas no hospital;
Ampliar dos serviços laboratoriais;
Implantar de projeto de castração de cães de rua evitando a super
população;
Apoio ao abrigo É o bicho;
Implantar um canil.

Proposta para a Tecnologia G











Criar o Programa de Inclusão Sociodigital
Ofertar cursos de Inclusão Digital para a população, como cursos de
Informática básica para terceira idade, APAE e escolas municipais.
Promover a inclusão digital da população mais pobre do nosso município,
através da implantação de Centro Digitais de Cidadania – CDC;
Criar Cadeias Produtivas com apoio de soluções integradas que contemplem
desde a produção de conhecimento até a sua efetiva aplicação para ganhos
da sociedade;
Promover a Reciclagem de Lixo eletrônico por artesãs;
Criar oficinas solidárias (montagem e manutenção de computadores em
desuso para doação a pessoas carentes);
Apoiar a cultura como o Museu Digital;
Popularizar a ciência nos espaços públicos, despertando nos jovens o
interesse por conhecimentos em tecnologia e inovação.

Proposta para a Cultura e Turismo G











Reorganizar o organograma funcional da Secretaria da Cultura e do Turismo
de Icó;
Fomentar o Sistema Municipal de Cultura – SMC e o Fundo Municipal de
Cultura;
Fomentar o FUNPATRI - Fundo do Patrimônio Histórico de Icó
Revisar o plano municipal de cultura e desenvolvê-lo;
Criar novos equipamentos culturais, tais como: A Escola de Guias de Turismo,
a Escola de Artes, o Museu de Icó, o Memorial do Couro e o Horto do Senhor
do Bonfim;
Instituir a política de Editais Municipais para as linguagens culturais;
Instituir o projeto de reconhecimento dos Mestres e Mestras da cultura
icoense;
Reestruturar o Calendário Cultural do município;
Ampliar as ações do Núcleo de Música do Sobrado Canela Preta;



Fomentar a Cultura Junina através de festivais, valorizando os grupos juninos
já
existentes e incentivando a criação de novos, subsidiando a manutenção dos
mesmos;
 Reestruturar a Banda Municipal de Música;
 Reestruturar a Biblioteca Municipal através da atualização de acervo e
modernização de equipamentos;
 Desenvolver o Projeto FEHABI - Festival de Habilidades das Escolas da Rede
de Ensino de Icó, valorizando o protagonismo juvenil nas linguagens
culturais;
 Realizar formações continuada nas diversas linguagens culturais e na cadeia
produtiva do turismo.

Proposta para o Turismo G







Instituir o SELO DE QUALIDADE em Serviços, afim de, reconhecer os
estabelecimentos e pessoas que ofereçam serviços de qualidade ao turista;
Instituir o PROJETO COMPLEXO FORRICÓ, oferecendo uma nova estrutura e
organização para melhor atender as expectativas do público valorizando o
comércio local;
Instituir o Projeto ICÓ, Meu Maior Patrimônio, para o fomento ao turismo
rural e ecológico no interior do município, através de trilhas, passeios de ecopedal e visitas guiadas;
Fortalecer parcerias com o Sistema "S", faculdades, universidades e
instituições governamentais e não governamentais que desenvolvem ações
nas áreas da cultura e do turismo.

Proposta para o MEIO AMBIENTE G










Criar o Programa de Mobilização Infanto-juvenil de Conservação Ecológica
dos Recursos Naturais Locais – ProEcologia;
Criar o Programa Sementinhas do Nordeste;
Criar Projeto BioEducação Comunitária onde técnicos e funcionários da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizarão em parceria com os
Agentes de Endemias, visitas nas Zonas urbana e rural;
Criar Estações de Sustentabilidade para receberem resíduos domiciliares;
Criar o Calendário e Transporte de Coleta Seletiva na Zona urbana e rural;
Criar os Núcleos Associativos de Proteção ao Meio Ambiente – NaPromab;
Promover a Semana da Ecologia e Preservação do Meio Ambiente
Implantar o Programa de Arborização Municipal;
Iniciar um projeto de despoluição e conservação do Rio Salgado;




Criar o Projeto de Incentivo Compostagem;
Desenvolver o Programa de Implantação de Tecnologias de Captação, uso e
reuso de água nas comunidades rurais.

Proposta para a EDUCAÇÃO

 Implantação dos agentes escolares por distrito (Icozinho, Lima Campos,
Pedrinhas, Cruzeirinho, Cata-vento, Sede Rural I, Sede Rural II e Sede
Urbana);
 Implantar modelo de escola em tempo integral;
 Décimo quarto salário para escolas com melhores índices de proficiência;
 Capacitar os educandos para o mercado de trabalho e empreendedorismo
(escola em tempo integral);
 Criar o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico – NAPPE;
 Oferecer formação continuada para professores nas diversas áreas da
educação;
 Criar projetos para valorização e capacitação das merendeiras;
 Criar gradativamente o (cei) centro de educação infantil na sede e nos
distritos
 Oferecer pré-escolas para alunos de seis anos nas escolas municipais, com
profissionais nas suas respectivas áreas;
 Garantir merenda escolar de qualidade (formação para os auxiliares e
merendeiras);
 Garantir a distribuição da merenda escolar no início e no término do turno;
 Garantir o professor de apoio a partir de 15 alunos por sala de aula;
 Oportunizar desenvolvimento pleno das potencialidades do aluno e sua
inserção no ambiente social
 Oferecer infraestrutura nas escolas e garantia de segurança;
 Formar parceria com escolas particulares e públicas, beneficiando alunos e
professores com ingresso por meio de exames para alunos com avalição
anual;
 Revitalizar os laboratórios de informática (garantia à inserção ao mundo
digital e às tecnologias de informação);

 Garantir a integração e intersetorialidade da Educação com as demais
secretarias;
 Garantir a lotação do profissional dentro da sua respectivas área;
 Garantir o plano de cargos e carreiras para os profissionais dos 40% (vigias,
auxiliares, merendeiras, agente administrativo e secretários escolares);
 Implantar o projeto diretor de turma;
 Implantar salas de aulas climatizadas;
 Implantar os profissionais da assistência social nas escolas de tempo integral;
 Profissionais em sala de aula de acordo com a sua graduação e/ou
especialidade;
 Construir quadras esportivas nas escolas;
 Reativação das quadras de esportes em parceria com a secretaria de esporte
do município;
 Integrar no currículo escolar de forma permanente a disciplina de prevenção
ao uso indevido das drogas;
 Adaptar a disciplina - prevenção ao uso abusivo das drogas no currículo das
escolas no ensino fundamental I, II (parceria com o PROERD, demais
entidades ligada à temática);
 Trabalhar em parceria de forma permanente aa prevenção ao uso indevido
das drogas projetos socioculturais enfatizando os temas transversais;
 Implantar um plano de saúde para os profissionais da educação;
 Garantir a aquisição dos veículos escolares;
 Oportunizar o acesso digital em todas as escolas;
 Ativação de todos laboratórios do E- PROINFO nas escolas;
 Implantar as 04 (quatro) horas dos professores e psicopedagogos que não
foram contemplados com o processo de ampliação da carga horária;
 Implantar o calendário de pagamento com data base dia primeiro de cada
mês;
 Regulamentar a nível municipal o processo de reajuste salarial dos
profissionais do magistério em 1º de janeiro de cada ano;
 Garantir salário diferenciado ao professor que trabalha com o aluno com
necessidades especiais;

 Valorizar a educação especial nas escolas (garantindo o processo da
acessibilidade e direitos amparados por lei).

Proposta para a AGRICULTURA

 Implementar o Programa de inseminação artificial:
 Implantar o Programa de Melhoramento Genético da Ovinocaprinocultura
para melhorar a qualidade de vida dos criadores de ovinos e caprinos do icó
como fonte de renda e geração de emprego;
 Criar o Projeto de Mulheres Rurais Icoenses de Aves Caipiras
 Implantar o Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor – PAPA
 Criar o Programa de Ajuda Financeira as Associações Comunitárias de Icó
para fortalecer as associações comunitárias
 Promover a Feira da Agricultura Familiar
 Realizar no município de Icó a 1º Icó Leite, com a finalidade de incentivar a
pecuária leiteira do município e o fortalecimento do Programa de
Inseminação Artificial.
 Incentivar a aquisição do Crédito Rural através de parcerias com agentes
financeiros com contas municipais, termos de aval, reivindicações aos
superintendentes estaduais, fundo de aval e outras modalidades na busca de
crédito rural para produtores rurais do município de Icó, para as áreas de
sequeiro/irrigadas e criações.
 Atender de forma especial os Projetos Produtivos como Programa de
Regularização Fundiária, Programa Venda No Balcão, Programa Hora de
Plantacao, Programa de Aquisição De Alimentos: Programa Nacional de
Alimentação Escolar – Pnae: Programa De Tecnologia Alimentar;
 Implantar o Programa de Apoio a Mini Industrias Rurais







Intensificar o programa de saúde animal;
Implantar o Centro de Comercialização para o produtor rural;
Incentivar a produção de alimentos orgânicos;
Apoiar os pequenos projetos de irrigação;
Criar um centro avançado de negócios (Mercado do Produtor e Mini Ceasa);
Fomentar projetos nas atividades agrícolas (avicultura, piscicultura,
apicultura e outros);






Patrulha mecanizada, com máquinas de perfurações de poços;
Implantar a perfuração de poços artesianos no interior do município;
Modernização do sistema de irrigação do município;
Criar o prêmio Jovem Produtor(a) Rural;



Criar um Mini Horto Municipal – Viveiros e Mudas.

