
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível,  

e de repente você estará fazendo o impossível. 

                                               São Francisco de Assis 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pensador.com/autor/sao_francisco_de_assis/
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APRESENTAÇÃO 

 
Zabelê é uma cidade que encanta por seu jeito singular em cuidar dos seus, acolher quem 

lhe visita e adotar aqueles que chegam pra ficar. Com pouco mais de 2 mil habitantes, o 

município carrega em sua história a força rústica, austera dos seus fundadores que, em 

meio a tantas dificuldades fincaram suas raízes nestas terras, palco de incansáveis 

batalhas, hoje, celeiro de muitas conquistas. Cuidar deste legado é responsabilidade que 

dificilmente se possa mensurar. 

É através da gestão pública que transformamos a realidade e mudamos a história de um 

país, de uma cidade, de um povo.  A ideia registrada em um projeto toma forma, torna-se 

real renovando a esperança, reacendendo sonhos e trazendo autoestima. Nossa cidade 

segue em frente rumo ao crescimento. 

Conhecendo as demandas do nosso município apresentamos nossas propostas de ações, 

programas e projetos para que o trabalho continue. 



ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO 

 
• Avaliar a gestão de recursos públicos para que possam ser utilizados de forma 

eficiente e eficaz; 

• Orientar os gestores quanto a tomada de decisão para que possam ser 

objetivas e assertivas; 

• Servir como ferramenta de apoio para que tudo ocorra dentro da legalidade; 

• Acompanhar os processos administrativos, licitatórios e de pagamento. 

• Orientar quanto ao cumprimento de meta entre receitas e despesas; 

• Verificar as notas fiscais de fornecimento de materiais, para que sejam 

emitidas de acordo com os processos licitatórios; 

• Implementar sistema de nota fiscal eletrônica para melhor atender os 

prestadores de serviços no município; 

• Implementar sistema de ouvidoria de molde a propiciar a participação popular 

no processo de otimização e aperfeiçoamento da gestão pública. 

• Aperfeiçoar os mecanismos de transparência, através de atualizações do portal 

de transparência do Município de forma a atender as demandas do TCE/PB e 

as necessidades da sociedade. 

 
EDUCAÇÃO 

 
• Aquisição de uma Sede para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação; 

• Ampliação com qualidade das vagas em creches, além de fortalecer as políticas 

voltadas para a pré-escola; 

• Adequações na Base Nacional Comum Curricular, alinhá-la às Diretrizes Nacionais 

Curriculares e ao PNE; 

• Assegurar o Apoio financeiro e Transporte Escolar universitário gratuito aos 

Jovens na realização de Cursos técnicos profissionalizantes e universitários; 

• Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção à 

Educação Especial; 

• Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede, com Monitores 

no Transporte Escolar;  

  



• Programa “Escola: espaço de Ciência e Cultura”, transformando as unidades 

educacionais em espaços de paz, reflexão, investigação científica e criação 

cultural; 

• Incentivo a novas Práticas Esportivas e Jogos Escolares; 

• Assegurar as Adesões e Convênios firmados entre o Governo Municipal, Estadual 

e Federal; 

• Monitoramento em tempo Recorde no Sistema PAR – Plano de Ações Articuladas; 

• Implementação da Língua Espanhola; 

• Manter o Programa de Distribuição Gratuita anual de Uniformes para todos os 

alunos da Rede Municipal de Ensino; 

• Cumprimentos e Revisão das Metas do Plano Municipal de Educação; 

• Reestruturação do Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais do Magistério; 

• Melhorias na Infraestrutura do Laboratório de Informática; 

• Implantação do Projeto Horta Agroecológica para cultivo e manejo de produtos 

orgânicos pelos alunos e consumo na Rede Municipal de Ensino; 

• Formação Continuada para os Professores; 

• Apoio aos Conselhos garantindo a funcionalidade; 

• Permanência de Entrega de Material Escolar; 

• Centro Especializado de Aprendizagem em Leitura, Escrita e Matemática para 

ampliação do tempo integral;  

• Promoção dos eixos de pesquisa e extensão nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental; 

• Construção de uma Escola através do PAR – Plano de Ações Articuladas; 

• Construção de Refeitório, Cozinha e Almoxarifado na Escola Maria Bezerra da 

Silva. 

 
SAÚDE 

 
• Ampliar o programa de capacitação contínua para profissionais atuantes na saúde; 

• Adquirir novos equipamentos para o laboratório de análises clinicas; 

• Construir a Academia da Saúde em parceria com os Governos Estadual e Federal; 

• Implantar Ouvidoria do SUS; 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde; 

• Adquirir ambulância; 



• Ampliar e integrar as ações do Programa Saúde Itinerante; 

• Revitalizar a frota de veículos da saúde; 

• Ampliar a unidade de saúde da família; 

• Fortalecer as políticas públicas da atenção integral à saúde da mulher, do idoso e 

da criança; 

• Fortalecer o programa de atendimento domiciliar a pacientes acamados, a doentes 

crônicos pela equipe multiprofissional; 

• Ampliar o atendimento dos pacientes diabéticos com a estruturação no 

fornecimento de aparelho e tiras reagentes para o controle da doença; 

• Implantar laboratório com fornecimento de próteses dentárias em parceria com o 

Governo Federal; 

• Ampliar o Programa de Saúde Bucal para atendimentos aos finais de semana; 

• Ampliar sistema de comunicação via whatszap (mensagem de celular) com 

pacientes (agendamento de consultas, resultados de exames e outros serviços); 

• Criar o Programa Sábado Tem Saúde, levando serviços especializados com 

mutirão para redução de tempo de espera para acesso aos serviços; 

• Fortalecer o Programa de Entrega de Medicamento para Idoso em casa. 

• Implantar o programa Olhar para o Futuro que visa oferecer exame 

oftalmológico e óculos aos alunos da rede de educação básica em situação de 

vulnerabilidade.  

 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
• Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco 

através dos programas CRAS/PBF/SCFV/PROGRAMA PRO-RENDA, PROGRAMA 

DA SOPA e OUTROS); 

• Estabelecer articulação com a rede não governamental de assistência social e 

fomentar ações intersetoriais com outras políticas públicas, em especial as de 

saúde e educação ampliando o alcance dos programas e a eficácia das ações; 

• Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante estabelecimento de 

novos padrões de relação institucional entre o governo municipal e as entidades 

não governamentais, tendo como fundamento a complementaridade do papel do 

poder público e a constituição da rede de proteção socioassistencial; 



• Capacitar os atores da política pública de assistência social, considerando-se todas 

as instâncias do sistema descentralizado e participativo, bem como as realidades 

regionais e locais; 

• Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como 

espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada; 

• Fortalecer Fundo Municipal de assistência social, Criança e Adolescente; 

• Ampliar as ações da assistência social para darmos uma maior proteção à família, 

à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  

• Ampliação de programas da assistência social e de segurança alimentar no 

município, com o aumento do número de vagas para participação dos usuários;  

• Ampliação das ações de capacitação profissionalizante para inclusão dos usuários 

da assistência social ao mercado de trabalho, com parcerias com órgãos públicos 

e privados, fortalecendo a geração de emprego e renda no município; 

• Construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda, inclusas no 

Cadunico; 

• Criação de central de velório municipal; 

• Implantação do Programa de Aquisição de Alimentos através da parceria da 

Assistência Social e a CONAB, GOVERNO DO ESTADO e GOVERNO MUNICIPAL, 

como forma de geração de renda e garantia da segurança alimentar e nutricional 

para os usuários da política de assistência social; 

• Implementar Programa de Atividades lúdicas e pedagógicas para portadores de 

deficiência; 

 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 

 
• Construção de uma Praça de Alimentação e de Lazer  

• Construir um parque urbano 

• Iluminação do perímetro urbano que dá acesso as saídas da cidade no trecho da 

PB264 que atravessa o município; 

• Construir sede do Centro de Referência da Assistência Social -CRAS 

• Ampliar o Centro Cultural de Zabelê – Clube Municipal; 

• Construção do Estádio de Futebol Nastação; 

• Construção de passagem molhadas na Área Rural; 

• Construção de Ginásio Municipal; 



• Implantar Código de Obras Municipal; 

• Ampliação de Cemitério Municipal; 

• Pavimentação asfáltica nas ruas da cidade; 

• Reforma do prédio da sede da administração municipal; 

• Construção de uma mini rodoviária/parada para transporte coletivo; 

• Construir estação de tratamento de água  

• Continuar com as ações de pavimentação dos logradouros da cidade; 

• Construir garagem para a frota de veículos do município; 

• Pleitear recursos para construção de portal de chegada do município; 

• Manter a ação de recuperação das estradas vicinais do município; 

• Pleitear recursos para construir o Abatedouro Municipal; 

• Construir caixa para saneamento básico; 

• Manter as ações de abastecimento na área rural do município; 

• Reativar o dessalinizador situado na Rua Antônio João da Silva; 

• Construção de praças nos logradouros da cidade; 

• Ampliação do Perímetro Urbano. 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
 

• Reorganizar as Associações Rurais e viabilizar projetos de beneficiamento da 

produção agrícola estimulando a comercialização dos produtos para o setor 

governamental; 

•  Aquisição de equipamentos agrícolas para atender as demandas dos agricultores 

em época de plantio; 

• Aquisição de veículo adequado para o transporte das carnes até o Açougue 

Municipal; 

• Mapear os produtores rurais e as principais demandas do setor de modo a 

melhorar a logística de atendimento; 

• Estimular a agricultura familiar através de programas que fomentem a geração de 

renda; 

• Promover oficinas para aperfeiçoar os conhecimentos dos produtores rurais e o 

desempeno de sua propriedade; 

• Aperfeiçoar a assistência veterinária com um Plano de Ação projetado para 

minimizar os   principais problemas que afetam o rebanho dos produtores. 



 
CULTURA E TURISMO 

 

• Colocar Zabelê no mapa do turismo nacional; 

• Continuar o apoio aos grupos culturais tradicionais, artesãos, e artistas locais 

implantando políticas públicas que fomentem a geração de renda através do saber 

e do fazer cultural; 

• Implementar intercâmbio cultural; 

• Promover editais de fomento a produção e formação dos trabalhadores e 

trabalhadoras da Cultura e do Turismo; 

• Implementar o Fundo Municipal de Cultura; 

• Manter o apoio e ampliar as festas do calendário cultural do Município de Zabelê; 

• Criar o cine Itinerante; 

• Implementar a Feira de Economia Criativa com calendário especifico da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo; 

• Preservar o patrimônio cultural material e imaterial através de ações educativas e 

de empoderamento coletivo; 

• Revitalizar e Fortalecer o Conselho Municipal de Políticas Culturais e Turísticas – 

CMPCT; 

• Implantar uma rádio comunitária. 

 
ESPORTES 

 
• Reestruturar a Quadra Municipal Uberlândio Silva Monteiro; 

• Criar instância de controle social no setor desportivo – Criação do conselho; 

• Investir nas diversas competições desportivas no decorrer do ano; 

• Instituir um programa de incentivo para jovens talentos do esporte; 

• Reestruturar o Campo Municipal de futebol, o Nastação; 

• Incentivar e apoiar outras modalidades desportivas, como futsal, vôlei, handebol, 

ciclismo, judô, atletismo; 

• Criar um espaço com jogos de tabuleiro, a fim de estimular o raciocínio lógico, 

atenção, concentração, memória, estratégia e a interação social. 

 


