DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO CAUCAIA

COLIGAÇÃO:ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO

PMB/PSD/SD/PSDC/PT/PDT/PMDB/PTB/PCdoB/PV/PMN/PRP/PPL/PHS

Chega um novo tempo para Caucaia.Naumi e Lívia, candidatos a Prefeito e Vice,
têm uma árdua, porém estimulante missão: fazer brotar nos corações e mentes do povo
de Caucaia, a esperança de dias melhores e a certeza de que juntos farão muito mais
pelo importante município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Assim, a coligação Esperança de um Novo Tempo com o objetivo de atender os
preceitos da legislação eleitoral vigente e propor um plano de governo que melhore a
qualidade de vida da população de Caucaia, apresenta as diretrizes do Plano de Governo
na gestão municipal de Naumi Amorim e Lívia Arruda - 2017/2020. O Plano de
Governo que segue, foi elaborado visando atender a população de Caucaia em todos os
âmbitos. Carinho e objetividade foram adicionados na mesma medida. Não se trata de
um documento finalizado, mas uma diretriz a ser consolidada no debate coletivo durante
a campanha eleitoral. Inicialmente, destacamos que será uma gestão por resultados,
integrada, eficiente, inovadora e participativa baseada em cinco princípios norteadores
do Governo:

- Valorizar os talentos humanos do Município;
- Governar com foco na realidade do cotidiano das pessoas;
- Adotar uma gestão por resultados, compartilhada e participativa;
- Primar pela excelência e padronização dos serviços oferecidos à população em todas
as regiões do município;
- Otimizar a arrecadação e aplicação do recursos públicos com probidade e
transparência.
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Alicerçados nestes princípios, destacamos que as diretrizes a serem detalhadas
visando os seguintes objetivos:

1 - A redução da desigualdade social na busca da justiça social e da solidariedade aos
mais carentes;
2- O crescimento econômico sustentável como forma de distribuição de riqueza;
3 - Uma gestão pública honesta, transparente e integrada;
4 – O diálogo permanente com a comunidade garantindo a participação popular;
Este documento abaixo descrito apresenta três eixos centrais do Programa de Governo,
sendo que cada um deles tratará de cinco áreas prioritárias da Administração Pública
Municipal, cujas propostas serão detalhadas posteriormente dentro de uma escala de
prioridades a ser definida em função dos impactos econômicos financeiros.

Eixo I- Desenvolvimento Social
•

Saúde

•

Educação e Cultura

•

Desenvolvimento Social

•

Esporte e Juventude

•

Cidadania e Segurança Pública

Eixo II -Desenvolvimento Econômico Sustentável
•

Infraestrutura

•

Desenvolvimento Industrial e Comercial

•

Habitação

•

Emprego, Renda e Turismo

•

Meio Ambiente e Agricultura

Eixo III - Gestão Planejada por Resultados e Compartilhada
•

Planejamento

•

Transparência e Comunicação Social

•

Gestão Participativa

•

Qualificação do Pessoal

•

Ética
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Eixo I - Desenvolvimento Social
1.1. Saúde
Objetivo
Materializar o preceito constitucional: "saúde direito de todos e dever do
Estado", mantendo em Caucaia o sistema Municipal de Saúde humanizado, coerente
com os princípios norteadores do SUS, garantindo atenção integral à saúde a todo
cidadão.
Diretrizes
- priorizar o sistema de gestão da saúde pública, introduzindo novos modelos de
administração, de informatização e de profissionalização;
- ampliar os investimentos para garantir a universalização do atendimento;
- aperfeiçoar o atendimento em saúde preventiva, sobretudo no Programa Saúde da
Família;
- recuperar e ampliar a infraestrutura hospitalar, buscando parâmetros de equilíbrio
entre oferta e demanda;
- monitorar e avaliar sistematicamente os indicadores do sistema de saúde;
- aumentar a cobertura do saneamento básico;
- criar políticas públicas integradas para lidar com o uso abusivo de drogas;
- apoiar programas e projetos inovadores desenvolvidos em parceria com centros de
pesquisa e desenvolvimento nacionais e internacionais na diferentes áreas da saúde
pública;
- Incremento quantitativo e qualitativo dos medicamentos constantes da Farmácia
Básica;
- Fortalecimento e incremento das equipes do Programa Saúde da Família.

1.2.Educação
Objetivo
Tornar a educação um vetor de promoção do desenvolvimento pessoal, social e
econômico do município. Consolidar a política pública de cultura no município, em que
define a cultura como a organização social, as tecnologias e as linguagens, tendo papel
de relevo na coesão social, na afirmação dos valores e da identidade do Caucaiense e,
como capital social e humano, fator crucial para o desenvolvimento integrado e
sustentado.
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Diretrizes
- Nortear a política para a educação básica como estratégia para o desenvolvimento,
para a inclusão e como instrumento de cidadania que será trabalhada em regime de
colaboração entre os entes federativos e na gestão do próprio sistema de ensino;
- Propiciar uma educação que, além da aprendizagem de competências de caráter geral,
forme pessoas mais aptas a assimilar mudanças, mais autônomas em suas escolhas, que
respeitem as diferenças e superem a fragmentação social;
- Gestão Educacional que promova a Autonomia Escolar com a efetiva participação da
comunidade, na perspectiva de processos de gestão eficientes e eficazes voltados para a
elevação dos resultados de aprendizagem;
-Valorização e a defesa da escola pública municipal;
- Formação e valorização dos trabalhadores da educação;
- Gestão escolar democrática;
- Melhoria da infraestrutura física e dos recursos pedagógicos é preciso;
- Reduzir a evasão escolar;
- Garantir uma merenda escolar de qualidade em todas as escolas, priorizando alimentos
produzidos no município;
- Garantir matrículas e vagas para todas as crianças na idade certa;
- Estabelecer uma política para a economia da cultura, centrada na estruturação e no
fortalecimento da cadeia produtiva da indústria cultural;
- Implementar uma política de formação, produção e difusão de âmbito local e regional,
estimulando e apoiando o intercâmbio municipal da cultura;
-Implantar a gestão participativa na cultura;
-Estabelecer uma política de valorização do patrimônio histórico cultural;
-Fortalecer a implantação do sistema municipal da cultura;
- Ampliar o acesso aos bens e serviços culturais;
- Ampliar e fortalecer o processo de gestão democrática;
- Reconhecer a diversidade, fomentando as múltiplas expressões culturais.
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1.3 Assistência Social

Objetivo
Erradicar a miséria, reduzindo as desigualdades sociais em Caucaia

Diretrizes
- Consolidar o Sistema Único de Assistência Social, adequando a legislação municipal
a legislação do SUAS;
- Ampliar a cobertura da proteção social básica no município;
- Reordenar os serviços previstos no Sistema Único de Assistência Social, fortalecendo
a intersetorialidade;
- Propiciar meios para viabilizar uma melhor qualidade de vida e a inserção social dos
idosos;
- Implementar Políticas Públicas visando a valorização da mulher;
- Reestruturar os Conselhos Municipais, revendo suas composições e competências,
fortalecendo suas atuações como elaboradores de políticas públicas específicas;
- Evoluir na política pública da Assistência Social, buscando a superação das
desigualdades e promoção de ações de enfrentamento à discriminação quanto a gênero,
raça e diversidade sexual;
- Consolidar uma nova política da Assistência Social, articulada com as demais políticas
públicas seja Municipal, Estadual ou Federal;
- Acompanhar famílias com violação de direitos em decorrência do uso de substancias
psicoativas;
- Ampliar, junto a União e ao Estado, o co-financiamento dos serviços de proteção
básica e especial;
- Qualificar a rede prestadora de serviços socioassistenciais, como também, adotar
política de valorização dos recursos humanos necessária à prestação de serviços de
qualidade;
- Fortalecer o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional através da
implantação das cozinhas comunitárias;
- Fortalecer as Políticas Municipais de Atenção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso
pela inserção de uma visão de futuro, com novos valores de compreensão da vida e da
cidadania, em consonância com os preceitos do Estatuto da Criança, do Adolescente e
do Idoso.
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- Propiciar meios de identificar e cadastrar no CadÚnico, crianças e adolescentes em
situação de trabalho infantil;
- Ampliar o acompanhamento pelo PAIF as famílias com renda de até 1/2 salário
mínimo inseridas no Cadastro Único.

1.4 Esporte e Juventude

Objetivo
O esporte e o lazer como indutores do desenvolvimento humano, da formação
integrada do cidadão, da melhoria da qualidade de vida e da solidariedade entre as
pessoas de Caucaia.

Diretrizes
- Implantar a Política Municipal do Esporte, definindo metas e desafios, a partir do
princípio da inclusão social;
- Implementar parcerias com as instituições privadas, permitindo a permanente obtenção
e ampliação de novos programas e equipamentos esportivos;
- Capacitação e formação continuada e permanente dos profissionais que atuam no
esporte e lazer;
- Democratização do acesso à prática do esporte e lazer como instrumento de formação
da cidadania e melhoria da qualidade de vida;
- Consolidação dos investimentos públicos na infraestrutura esportiva;
- Aproveitamento das condições naturais favoráveis à prática esportiva e lazer.

1.5 Cidadania e Segurança Pública

Objetivo
Enfrentar a criminalidade e a violência endêmica em parceria com o Governo de
Estado, gerando sensação de segurança e tranquilidade nos Caucaienses.

Diretrizes
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- Proporcionar ações imediatas de segurança ao cidadão;
- Implantar uma política de segurança pública integrada e articulada com as demais
políticas públicas;
- Proteger o patrimônio público;
- Aparelhar e capacitar a Guarda Civil Municipal;
- Definir um programa de parceria com o estado para compartilhar responsabilidades
com a segurança pública, promoção da justiça e a proteção do cidadão, dentro de suas
respectivas áreas de atuação;
- Promover uma maior articulação e integração da Guarda Municipal com os vários
órgãos de segurança pública, possibilitando o planejamento e a execução de políticas de
policiamento.
Eixo II – Desenvolvimento Econômico Sustentável
Objetivo
Ampliar e fortalecer a economia do município com foco na industrialização sem
desconsiderar a economia rural e suas potencialidades na visão criativa de convivência
com as adversidades climáticas utilizando da educação, da ciência, da tecnologia e da
inovação. Buscar expandir o emprego, a renda e o turismo como forma de reduzir as
desigualdades sociais entre as pessoas e a contínua melhoria da qualidade de vida da
população de Caucaia.

Diretrizes
- Promover o desenvolvimento sustentável, harmonizando o crescimento econômico a
qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente, com uma infraestrutura adequada;
- Ampliar a política habitacional, visando diminuir o déficit habitacional do município;
- Respeitar a dinâmica dos ecossistemas, garantindo a melhoria da qualidade de vida das
comunidades locais;
- Apropriar-se das riquezas naturais deforma sustentável, para fins de preservação e
desenvolvimento econômico-social.

2.1 Infraestrutura
- Promover Caucaia com infraestrutura mínima adequada para a qualidade de vida da
sua população, reduzindo o déficit habitacional, melhorando as condições de moradia,
em harmonia com o meio ambiente;
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- Empreender os esforços necessários para a superação das deficiências do transporte
urbano de Caucaia;
- Fortalecer e promover o uso de energias alternativas, considerando a necessidade de
redução das desigualdades;
- Promover a recuperação e melhoria da pavimentação do perímetro urbano, com
prioridade nas vias onde circulam linhas dos transportes públicos;
- Definir um plano municipal de praças e áreas de lazer e de esportes e estimular o
plantio de árvores nas ruas e terrenos particulares;
- Estabelecer metas para a universalização para o atendimento de água e para o
tratamento de esgotos, como questão de qualidade de vida;
- Ampliar o sistema de abastecimento de água e esgoto da cidade.

2.2 Desenvolvimento industrial e comercial
- Ampliar a política de crescimento do setor industrial, articulada com os organismos
multilaterais, bancos de desenvolvimento e Governos Estadual e Federal;
- Incentivar as indústrias de bens de consumo local, em especial micro, pequenas e
médias empresas;
- Estabelecer políticas indutoras de modernização do comércio e serviços,
implementando processos de desburocratização e a utilização intensiva de tecnologias e
documentação eletrônica, bem como a desoneração dos custos.

2.3 Habitação
- Privilegiar, nos programas habitacionais, as áreas críticas e de risco dentro da política
de redução das desigualdades sociais;
- Construção de unidades habitacionais através dos programas de Governo Federal e
Estadual;
- Promover e desenvolver políticas públicas voltadas para à regulamentação dos
assentamentos existentes priorizando a população de baixa renda.

2.4 Emprego, Renda e Turismo
- Estimular a participação do poder público municipal e da sociedade civil na
formulação da política pública de trabalho;
- Conceber o desenvolvimento da política de trabalho fundada nas potencialidades e
vocações econômicas locais;
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- Democratizar as informações que oportunizem o acesso às políticas de trabalho, tanto
as passivas como as ativas, inclusive propiciando o acesso facilitado ao crédito;
- Promover a atração de novas empresas em consonância com o princípio da
preservação de oportunidades para os empreendimentos locais;
- Considerar a educação profissional como instrumento de emancipação humana e de
valorização do fator trabalho no processo produtivo;
- Realizar articulação propositada, explorando a vertente da responsabilidade social do
setor privado e parcerias com o terceiro setor;
- Buscar, permanentemente, a redução dos índices verificados atualmente na taxa de
desemprego do Município;
- Buscar o fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas como uma das estratégias
para o desenvolvimento da economia de Caucaia;
- Implantar políticas públicas que estimulem a organização do segmento em Arranjos
Produtivos, Associações, Cooperativas, Condomínios de Produção, facilitando o acesso
ao crédito adequado e às tecnologias de base apropriadas;
- Identificar e priorizar, com base em estudo de mercado, oportunidades reais de
investimentos associados aos médios, pequenos e micro negócios, sem descuidar de
formas associativas de produção;
- Levantar o acervo de belezas naturais existentes no município, que possam converterse em pontos turísticos;
- Promover festas municipais ou regionais, típicas e/ou temáticas visando incrementar o
turismo no município/região;
- Elaborar o calendário anual de eventos municipais, dando destaque àqueles que
possam atrair fluxos turísticos;
- Divulgar, em mídia impressa, os pontos e o calendário turístico do município;
- Promover a melhoria da infraestrutura voltada ao turismo no município;
- Fomentar iniciativas empresariais vocacionadas ao turismo.

2.5 Meio Ambiente e Agricultura
- Integrar e articular o desenvolvimento socioeconômico com a melhoria das condições
de vida local, por meio do incremento da produtividade, em equilíbrio com os recursos
ambientais;
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- Implementar, isoladamente ou em parcerias nacionais e regionais, com o suporte de
Programas Federais para os Municípios, ações voltadas para o tratamento de resíduos
sólidos gerados tanto no meio urbano, quanto no meio rural;
- Promover campanhas para limpeza dos rios, arroios, lagos e açudes com participação
comunitária;
- Reavaliar o serviço de limpeza pública existente;
- Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas públicas na busca
de reverter a perda de recursos ambientais.
Eixo III – Gestão Planejada, por Resultados e Compartilhada
Objetivo:
Estabelecer nova relação entre o MUNICÍPIO e a SOCIEDADE, promovendo
uma gestão planejada e aprofundando o diálogo com a sociedade e com vistas um
desenvolvimento econômico e social com eficiência e eficácia.

Diretrizes:
- Garantir uma gestão transparente na condução de políticas públicas com base na
participação social, na gestão estratégica criativa, dotada de modernos recursos
tecnológicos, logísticos e de comunicação a serviço dos interesses da população
garantindo a melhor aplicação dos recursos e combatendo a corrupção.

3.1Planejamento
-Realizar o planejamento estratégico do município;
- Revisar o plano de diretor do município;
- Revisar o plano de transporte para o município;
- Realizar um planejamento tributário que propicie melhoria a eficiência do sistema de
arrecadação municipal;
- Promover uma reforma administrativa na Prefeitura Municipal;
- Implantar o Sistema de Gestão por resultados;
- Implementar uma política de incentivos fiscais que provoque impacto na geração de
emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais;
- Ampliar a arrecadação própria do município em pelo menos 10% por meio da
eficiência administrativa;
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- Reduzir o percentual da despesa de pessoal terceirizado.

3.2 Transparência e Comunicação Social
- Criar os meios necessários para facilitar o acesso das organizações da sociedade civil,
e dos cidadãos, às informações e serviços da administração municipal;
- Democratizar a informação e a comunicação, em favor da transparência
administrativa;
- Aperfeiçoar os mecanismos de socialização e de fácil acesso às informações de atos e
contratos governamentais;
- Realizar uma comunicação voltada para as campanhas de mobilização popular de
interesse público, inclusive de prestação de contas à sociedade;
- Assegurar a transparência nos atos e contratos administrativos;
- Fortalecer a imagem de Caucaia por meio da divulgação das ações de Governo.

3.3 Gestão Participativa
- Implantar um modelo de Gestão Compartilhada;
- Implantar o Planejamento Participativo;
- Superar as políticas de privilégios com a evolução da cultura política
afirmativa de direitos a favor da meritocracia.

3.4Qualificação do Pessoal
- Os servidores da administração municipal deverão contar com plano de carreira e de
função que lhes garanta, no aspecto profissional e da remuneração, ascensão e
realização;
- Valorizar o servidor público em cargos técnicos de gestão;
- Incentivar a capacitação contínua do servidor público.

3.5 Ética
- Realizar a gestão democrática, ética, eficiente e descentralizada, com uma estrutura
orgânica apoiada nas novas tecnologias para assegurar a correta aplicação dos recursos
públicos e combater a corrupção.

Estas são as diretrizes que serão levadas aos cidadãos de Caucaia para que
germinem propostas de políticas públicas participativas e compartilhadas. Assim será
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possível realizar o sonho, a esperança e o desejo de renovação presente na população do
município. O propósito que unifica e integra esta ampla Coligação está em implantar
um modelo de gestão pública municipal inovador, voltado para resultados e que efetive
os direitos humanos através de ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO.

Naumi Amorim e Lívia Arruda

NAUMI AMORIM, A ESPERANÇA PARA CAUCAIA.

Naumi nasceu em Tauá, em 1967 e, ainda menino, seguiu o pai e a família indo morar
em uma comunidade rural no município de Parambu, onde passou a infância e estudou
as primeiras letras. Filho de família pobre ajudou o pai na roça, juntamente com os
irmãos, e sofria vendo a vida difícil dos pais para criá-los. Movido pelo sonho de ajudar
a família e o desejo de fazer algo para mudar a realidade sofrida, Naumi, aos sete anos
de idade, mostrou sua veia empreendedora e montou seu próprio negócio: uma caixa de
engraxar sapatos. Pelas ruas e praças do Parambu andava com seu instrumento de
trabalho em busca de clientes.
Até os 15 anos de idade, Naumi trabalhou como engraxate, vendedor de frutas, em
fábricas de cerâmica e gesso e venda de balas nas ruas e portas das escolas. O menino
dos Inhamuns então visualizou um futuro longe de sua terra natal.
O município de Goiás foi-lhe apresentado como uma opção e seria o seu divisor de
águas. Decidiu apostar no novo para mudar a dura realidade de sua vida e da sua
família. Insistiu com o pai que não queria deixá-lo partir. Vendo sua determinação, seu
pai resolveu vender uma saca e meia de feijão para comprar a passagem. Então, aos 15
anos, Naumi pegou um pau-de-arara e partiu em busca do seu sonho. Depois de alguns
dias de viagem em um transporte sem conforto e segurança, passando fome e sede,
Naumi chegou em Goiás. Na cidade goiana enfrentou muitos obstáculos para encontrar
uma atividade que estivesse de acordo com sua condição física, pois era muito
magrinho.
Conheceu a atividade dos vendedores de porta em porta, os conhecidos galegos.
Dedicou-se com todas suas forças acordando de madrugada e caminhando o dia todo
visitando as casas e vendendo produtos para o lar. Seu primeiro salário foi destinado a
sua mãe. Sempre acreditando no trabalho, legado que passa hoje para os filhos, Naumi
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hoje tem uma vida confortável, um patrimônio empresarial e oferece centenas de
empregos no Ceará e no Brasil.
No Ceará, instalou-se no município de Caucaia onde exerce atividades empresariais. Foi
também em Caucaia que ele conheceu a política mais de perto. Ajudar as pessoas foi o
que moveu o coração do empresário Naumi a entrar para a política. Ingressou no Partido
Social Liberal (PSL) e logo foi incentivado a disputar as eleições municipais de 2012.
Aceitou o desafio e concorreu com lideranças políticas já conhecidas dos eleitores de
Caucaia. A surpresa foi ficar na terceira colocação, já que era uma pessoa totalmente
desconhecida do meio político. Para ele foi uma experiência exitosa e o credenciou a
concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa na eleição de 2014. Foi eleito com
46.836 votos, dos quais 27.241 somente em Caucaia.

LÍVIA ARRUDA, A NOVA VICE-PREFEITA DE CAUCAIA

Filha de José Gerardo Arruda Filho e Inês Arruda, Lívia nasceu e foi criada no seio de
uma das mais tradicionais famílias políticas de Caucaia. Seus pais possuem uma vasta
experiência política e administrativa: ocuparam assentos na Assembleia Legislativa do
Ceará, além de administrar o município como prefeitos. Seu bisavô, Edson da Mota
Corrêa, conhecido nos meios políticos como Tenente Edson, foi deputado estadual em
sete legislaturas consecutivas e, seu outro avô, Danilo Dalmo da Rocha Corrêa, também
ex-prefeito de Caucaia, casado com a ex-deputada estadual Maria Lúcia Magalhães
Corrêa, expressiva liderança do município.
Trilhando sua própria história, Lívia é empresária e ex-deputada estadual eleita em 2006
como a mais jovem parlamentar do Brasil. Formada em Engenharia Civil pela
Universidade Federal do Ceará – UFC e especialista em Gestão de Negócios pelo
Instituto FA7, em parceria com o IMEC do Rio de Janeiro. Lívia é casada com o
também empresário Valdomiro Lima do Nascimento e mãe de Bernardo.
No decorrer de sua atuação como parlamentar, Lívia, então presidente da Comissão de
Infância e Adolescência da Casa Legislativa do Estado, propôs e lutou pela efetiva
implantação de políticas públicas capazes de promover reais mudanças na qualidade de
vida dos jovens cearenses. Esteve sempre à frente daqueles que batalhavam para
garantir o não contingenciamento das verbas municipais, estaduais e federais destinadas
a programas, ações e serviços que beneficiassem esse importante segmento da
população. Integrou ainda as comissões de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços;
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Ciência e Tecnologia; Fiscalização e Controle e Viação, Transporte e Desenvolvimento
Urbano. Jovem e promissora liderança de Caucaia, Lívia Arruda continua emprestando
o seu prestígio pessoal e de seu familiares a causa dos que travam a boa luta a favor de
Caucaia.

14

