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Plano de Governo para o Município de Altaneira
Gestão 2017 – 2020

AS 13 PROPOSTAS PRIORITÁRIAS
1.
Manter e ampliar os programas sociais com foco a combater a desigualdade
social.
2.

Viabilizar a construção de um Centro de Educação Infantil (CEI);

3.
Valorizar de forma efetiva os servidores municipais, humanizando o
atendimento aos usuários do serviço público municipal;
4.
Apoiar o jovem no ingresso a universidade, facilitando o acesso aos Campus
Universitários no Cariri com a contemplação do transporte universitário;
5.
Fortalecer a diversidade cultural, estimulando as manifestações e expressões de
todos os grupos étnicos e tendências artísticas, incluindo os segmentos artísticos
historicamente excluídos tais como pessoas com deficiência, dentre outros;
6.
Identificar e incluir os diversos ramos e cadeias produtivas da cultura e das
artes no projeto de desenvolvimento econômico e social de Altaneira e propiciar a
Inclusão da produção artística e das manifestações culturais nos roteiros turísticos da
região do Cariri e do Estado do Ceará;
7.
Ofertar ações esportivas, artísticas e culturais direcionadas a diferentes
públicos, sem distinção de gênero, raça, etnia, orientação sexual, pessoas com
deficiência, entre outros;
8.
Implantar um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) na sede do
município, construir um Centro de Fisioterapia no distrito São Romão e reformar e
ampliar o Centro de Fisioterapia na sede, com infraestrutura adequada para

tratamentos especializados;
9.
Implementar uma ampla reforma administrativa visando adequar os diversos
órgãos do governo municipal a nova realidade, assegurando ampla transparência de
gestão;
10.
Promover a implantação de novas tecnologias no campo (Inseminação
Artificial e outras) e estruturar a secretaria com equipamentos agrícolas (trator e
implementos), para prestar serviços aos agricultores e associações, incentivando a
produção orgânica e sustentável e garantindo alimentos de qualidade, principalmente,
para a merenda escolar;
11.
Implementar o Projeto de Urbanização e Revitalização da Lagoa com a
criação, estruturação e regulamentação do Parque Ambiental Lagoa Santa Tereza,
como também, ampliar e fortalecer as rotas de turismo, propiciando o
desenvolvimento do ecoturismo e a geração de emprego e renda no município;
12.
Elaborar projetos e buscar recursos junto aos governos estadual e federal para
construção de novas casas populares, perfurar poços profundos na sede e nas
comunidades rurais e ampliar a capacidade dos reservatórios de água, visando o
abastecimento humano, o apoio a agricultura e o desenvolvimento social.
13.
Implantar o Prêmio Professora Fausta Venâncio, com sistema de avaliação
docente, como forma de reconhecimento e destaque do trabalho desenvolvido pelos
melhores profissionais da educação;
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