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Introdução 

 

 

 Este Plano apresenta as principais propostas dos candidatos CHRISTTIANE 

REMÍGIO (Prefeita) e EDVALDO JÚNIOR (VICE-PREFEITO) – Partido Cidadania (23), 

para a administração municipal de Piancó no período 2021-2024. O conteúdo 

programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de 

sua trajetória de vida, como vereadora, política e professora, e da experiência do seu 

candidato a vice-prefeito como ex-gestor público na esfera estadual, ex-secretário 

municipal, advogado e pessoal engajada em trabalho social na comunidade.  

 O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente comprometida 

com a população piancoense. Vem daí o slogan “Tá na nossa mão”, porque acreditamos 

que o destino de nossa cidade tá nas mãos do povo, de onde emana a vontade política e 

a cidadania. Trata-se de uma proposta de políticas públicas nas quais se vislumbra um 

amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em todos os setores ideias 

inovadoras que têm como eixo central a articulação interinstitucional e a busca de 

parcerias com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto na 

esfera pública como na privada, de forma que estas instituições passem a exercitar a 

máxima da responsabilidade social. 

 Neste período, a candidata e seu candidato a vice-prefeito implementarão um novo 

Modelo de Gestão na administração municipal, propondo e executando projetos 

estruturantes em serviços críticos para a população, com resultados que acreditam serão 

altamente positivos nas diversas áreas de atuação do governo local.  

 No momento atual se observa que um dos maiores anseios da comunidade está 

voltado para o setor da saúde, sobretudo, em tempos de pandemia do Covid-19, no que 

diz respeito ao âmbito estrutural hospitalar, e demais serviços de saúde, como também a 

preocupação o surgimento de diversas epidemias que tem atingido boa parte da 

população nos últimos tempos. Dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já 

existentes no município e implantar outros, que juntos garantam à comunidade uma 

assistência digna e contínua, através das estratégias constantes do corpo deste Plano. 

 Entretanto, há que se considerar que hoje Piancó necessita de consolidar em seu 

território o ensino superior nas mais diversas áreas de formação acadêmica, realidade 



que demanda a adoção de estratégias capazes de garantir aos estudantes o acesso a 

postos de trabalho. Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego 

para os jovens, a exemplo do estímulo à implantação de empreendimentos industriais no 

ramo têxtil no município, também passa a ser uma prioridade, bem como a implantação 

de programas de capacitação e formação empreendedora com o intuito de criar um 

ambiente de empregabilidade e oportunidades.  

 Sendo a vocação do município de Piancó predominantemente agrícola não se 

concebe pensar o desenvolvimento local sem fortalecer a agricultura, com base no 

desenvolvimento rural sustentável, nem pensar na geração de empregos sem que haja o 

aproveitamento desse potencial agrícola. Por essa razão, se pretende fortalecer a relação 

com instituições como Embrapa, INTERPA, SEBRAE que atuam no âmbito 

municipal/regional para a implantação de pequenas empresas (individuais ou 

cooperativadas) voltadas ao aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola local, 

conforme a vocação de cada comunidade (milho, feijão, abóbora, hortifrutigranjeiros e 

outros), sem desprezar o forte potencial pecuário do município, através de suas 

cooperativas de produtores de leite. Ainda pensando na agricultura e no agricultor, a 

administração centrará esforços na manutenção das estradas vicinais por onde se escoa 

a produção e por onde trafegam as pessoas que produzem, no corte de terra para os 

agricultores e nos serviços de educação e saúde voltados também para o homem do 

campo.  

 Outra ação de grande impacto da futura administração também com base na 

formação de parcerias será a construção de moradias populares através do sistema de 

mutirão. Vislumbra-se, nessa direção, uma articulação entre administração municipal, que 

participa com a doação de terrenos, agências financiadoras, que facilitam a aquisição de 

materiais, e a comunidade, que através da sua força de trabalho estará atuando em seu 

próprio benefício.   

 Além de ações mencionadas, pretende-se estimular as empresas locais a 

assumirem uma postura proativa em relação à conservação dos equipamentos 

municipais, a exemplo das praças e quadras de esportes, e ao apoio a ações de cunho 

cultural e desportivo, como os clubes de futebol, por exemplo. 

 O comércio local será valorizado, priorizando a realização das compras 

governamentais em Piancó, para fortalecer o comércio local e gerar emprego e renda 

para o nosso povo.  



 Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da 

administração pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos voltados 

ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, infraestrutura, saúde, 

educação, lazer, segurança, habitação) da nossa gestão e que se encontram elencadas 

ao longo deste documento.   

 Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelada a 

valores como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, 

criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses são os princípios que deverão 

caracterizar uma administração forte e verdadeiramente comprometida com os anseios da 

população, marca da nossa trajetória política. 

 Destaque-se ainda que todas as ações propostas estarão em consonância com a 

legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão o princípio da 

sustentabilidade econômica e socioambiental.   

 Cabe ressaltar que este Programa não se configura uma ideia acabada ou imposta, 

mas apenas um esboço das principais ações a serem empreendidas, estando aberto a 

outras contribuições que possam vir a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer 

da gestão quando a administração se abrirá à participação da comunidade na formulação 

de políticas públicas.  

 O Modelo de Gestão a ser implantado, com foco em instrumentos de planejamento 

e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente sustentado sobre uma forte 

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

informações preciosas para a concepção de novas soluções para a cidade no médio e 

longo prazo, soluções que levarão a cidade a atingir um posicionamento compatível com 

a sua importância para a região.  

 O Plano de Governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto 

desempenho com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o 

idealismo dos candidatos (prefeito e vice-prefeito). 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 piancoenses. 

 O detalhamento dessa proposta, sem prejuízo de outras contribuições que possam 

ser agregadas no futuro, vem a seguir, com a definição das principais ações e projetos 

que pretendemos implementar em cada área de atuação do governo municipal.  



Propostas de Governo 

 

 

As propostas serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco 

deste Plano de Governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as diretrizes, as 

metas e os projetos que a compõem. 

• Diagnóstico: analisa os avanços observados na cidade e os principais 

desafios a serem enfrentados nos próximos anos para a área em tela.  

• Diretrizes: apresentam o desdobramento dos objetivos centrais do governo 

para a área em questão.  

• Metas: detalham os objetivos táticos a serem perseguidos em cada área 

alinhados com as diretrizes.  

• Projetos: são as ações práticas que, em conjunto, permitirão atingir as 

metas.   

  

EDUCAÇÃO 

O futuro começa pela educação e formação de nossas 

crianças e jovens. 

 

 

 A Educação será uma prioridade e um desafio constante em nosso governo. 

Pretendemos trabalhar incansavelmente para melhorar todos os índices em Educação do 

nosso Município, assegurando mais acesso à Escola às crianças e jovens, a valorização 

dos profissionais em Educação e a melhoria da qualidade do ensino básico. 

Empenharemos-nos, ainda, firmemente, para consolidar o ensino superior em nosso 

Município, com a vinda de um Campus da UEPB para Piancó, um sonho de gerações de 

piancoenses. Ao final de quatro anos, almejamos colocar Piancó num patamar de 

destaque em Educação na nossa região e no cenário da Paraíba. 

 Principais propostas para a Educação: 

  



⮚ Revisar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Professores, no 

tocante às progressões horizontais e verticais, assegurando a manutenção 

dos direitos adquiridos dos professores, e com destaque para os seguintes 

pontos: adicionais de insalubridade/periculosidade; adicional noturno; 30 

horas semanais para os servidores; pagamento do terço de férias; 

assegurar o reajuste do piso salarial do magistério na forma da legislação 

federal de regência (PRIORIDADE);  

⮚ Promover a melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e 

creches;  

⮚ Garantir de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam 

das comunidades rurais para a sede municipal;  

⮚ Implantar biblioteca digital municipal (centro de pesquisa);  

⮚ Realizar de cursos de formação continuada para os professores;  

⮚ Implantar projetos de intensificação de melhoria da educação básica,  

⮚ Implantar curso preparatório para o ENEM (PRIORIDADE ABSOLUTA);  

⮚ Implantação do Programa de Informática nas escolas;  

⮚ Introdução de plano piloto de escola em tempo integral envolvendo o 

conteúdo curricular básico e outras atividades como reforço escolar, ensino 

profissionalizante, esporte e cultura;  

⮚ Implantar 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;  

⮚ Ampliar o número de vagas para educação infantil;  

⮚ Transformar Piancó em referência estadual no ensino fundamental;  

⮚ Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou 

superior a 6,0 para os anos iniciais e igual ou superior a 5,0 para os anos 

finais do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica);  

⮚ Garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam 

alfabetizadas;  



⮚ Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os 

alunos do 4º e 6º ano;  

⮚ Garantir que 96% dos alunos da rede municipal se formem no 2º 

seguimento até os 16 anos;  

⮚ Projeto de gestão democrática baseado na eleição direta dos diretores de 

Escolas;  

⮚ Implantar assembleia geral de educação que tem por objetivo organizar e 

integrar os processos educacionais em Piancó, lançando e analisando 

propostas, planejando, junto aos líderes escolares, projetos e planos de 

ação para o desenvolvimento educacional;  

⮚ Implantar calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de 

diminuir a evasão escolar; 

⮚ Reativar o Centro de Apoio ao Educador “Maria de Lourdes Oliveira Lima”;  

⮚ Implantar curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados, como 

carga horária extra;  

⮚ Implantar cursos técnicos em parceria com empresas e órgãos como o 

SEBRAE, SESI, SENAI e SENAC;  

⮚ Cursos de orientação vocacional voltados ao ensino superior; 

⮚ Lutar pela implantação do Campus da UEPB em Piancó (PRIORIDADE 

ABSOLUTA);  

⮚ Construção de quadras esportivas nas escolas rurais e abri-las para o uso 

da comunidade, principalmente no fim de semana.  

⮚ Criar o CREIP (Centro de Referência em Educação Infantil de Piancó), em 

tempo integral, para atender crianças de 0 a 5 anos de idade, garantindo 

alimentação, cuidados e educação de qualidade; 

⮚ Formular o PROGRAMA APRENDER PIANCÓ, de modo a garantir que 

todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, com 

professores que tenham perfil alfabetizador, material apropriado e formação 

específica; 

⮚ Criação de um Atendimento Educacional Especializado ao aluno público-

alvo da Educação Especial, focando principalmente no acesso à educação 

de qualidade, através de uma escola acessível, salas de recursos 

multifuncionais e transporte escolar com acessibilidade; 



⮚ Garantir kit escolar a todo o alunado matriculado na Rede Municipal de 

Ensino, com material didático (mochila, caderno, lápis, etc); 

⮚ Renovar materiais permanentes (móveis e eletrodomésticos) e acervo 

pedagógico (brinquedos, livros e equipamentos de psicomotricidade) das 

unidades escolares; 

⮚ Assegurar fardamento escolar de qualidade a todos os estudantes das 

escolas municipais; 

⮚  Disponibilizar transporte para alunos e professores para a realização de 

práticas pedagógicas extra escola; 

⮚ Implantar sistema próprio de avaliação na rede municipal de educação, com 

o estabelecimento de metas e objetivos, além de propiciar o 

acompanhamento e monitoramento da gestão do sistema de ensino, da 

gestão escolar e do aluno (como prevenção à reprovação, abandono e 

evasão escolar); 

⮚ Apoiar financeiramente os projetos pedagógicos de cada unidade escolar, 

como foco na melhoria do ensino e aprendizagem; 

⮚ Organizar a proposta pedagógica das escolas, de modo a assegurar a 

formação integral do estudante, incluindo aprendizagem dos saberes 

escolares e para a cidadania, informatização, orientação para o trabalho, 

esporte e cultura, de modo integrado; 

⮚ Assegurar, progressivamente, a permanência dos professores numa mesma 

escola; 

⮚ Adequar, progressivamente, a infraestrutura física e pedagógica das 

escolas em tempo integral, além de requalificar e expandir os espaços 

educativos por meio de manutenção permanente, potencializando o acesso 

e permanência do estudante; 

⮚ Ampliar a oferta da Educação de Jovens e Adultos nas escolas da rede com 

a criação do CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos), articulando o 

Programa de Alfabetização com o de Qualificação Profissional, 

Empreendedorismo e Economia Solidária, com o intuito de fortalecer 

parcerias com Entidades, ONGs, Empresas, etc; 

⮚ Criar uma infraestrutura para receber os filhos dos alunos da EJA (isto é 

importante para aqueles que querem voltar a estudar e não têm com quem 

deixar os filhos); 



⮚ Desenvolver políticas e práticas de valorização do magistério e dos demais 

profissionais da educação (gestores, secretarias, administrativos, 

merendeiras, auxiliares de serviço, etc), com premiação de bons resultados 

educacionais; 

⮚ Universalizar o acesso à internet na Rede Municipal de Ensino; 

⮚ Inserir Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) nas escolas da 

rede municipal, promovendo a inclusão digital, com ênfase especial no uso 

pedagógico dos recursos e das mídias digitais; 

⮚ Equipar escolas que ofertem os anos finais do ensino fundamental com 

laboratórios de matemática, ciências e robótica; 

⮚ Fortalecer o Programa de Alimentação e Nutrição Escolar com aquisição de 

alimentos direto do comércio local, como forma de redução dos custos e 

garantindo a aquisição de pelo menos 30% dos gêneros alimentícios de 

pequenos agricultores como estímulo à economia local e à agricultura 

familiar; 

⮚ Fortalecer a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, através de 

ações articuladas entre as Secretarias Municipais e Educação e de 

Desenvolvimento Social (Ação Social); 

⮚ Desenvolver o Plano Municipal de Leitura, como foco no fortalecimento das 

bibliotecas escolares e salas de leitura, disseminando o hábito e o prazer de 

ler e sua articulação com o currículo escolar; 

⮚ Assegurar transporte adequado para os estudantes do ensino 

profissionalizante, técnico e superior residentes em Piancó que necessitam 

se deslocar diariamente à cidade de Patos – PB. 

 

SAÚDE 

“A saúde é direito de todos e dever do estado”. 

 

 

 O nosso governo terá compromisso com a saúde da população. Piancó possui uma 

estrutura de saúde e aporte de recursos que, se bem geridos, podem oferecer ao nosso 

povo serviços de excelência em saúde. Só nos oito primeiros meses de 2020, incluindo os 



recursos para o combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Município de 

Piancó recebeu, do Fundo Nacional de Saúde, recursos superiores a 20 milhões de reais, 

que poderiam estar sendo investidos para assegurar, aos nossos Munícipes, uma saúde 

de qualidade. 

 No nosso governo, os recursos da saúde serão direcionados, integralmente, para 

fortalecer as ações de saúde em favor do povo, levando mais qualidade de vida para a 

população, especialmente para os menos favorecidos. 

 Principais propostas para a Saúde: 

 

⮚ Realizar estudos para implantação de Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Área de Saúde, no tocante às 

progressões horizontais e verticais, assegurando a manutenção dos direitos 

adquiridos, e com destaque para os seguintes pontos: adicionais de 

insalubridade/periculosidade, revisão da jornada de trabalho e remuneração 

compatível com os preceitos legais (PRIORIDADE); 

⮚ Fortalecimentos dos serviços prestados pelo SAMU, com aquisição de 

novas viaturas, valorização das equipes de profissionais que atuam nesse 

importante serviço; 

⮚ Manutenção e Ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento);  

⮚ Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços de 

saúde municipal, garantindo atendimento preventivo de saúde a toda 

população; 

⮚ Organização e fortalecimento dos serviços da Policlínica Dr. Antonio de 

Araújo Quinho, para atendimento à população em diversas especialidades 

médicas, evitando assim o deslocamento da população para consultas e 

exames fora do domicílio; 

⮚ Retomar a Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale 

do Piancó – CISRVP pelo Município de Piancó, onde teve sua origem e 

sede; 

⮚ Oferecer Cursos intensivos para capacitação para os Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE); 

⮚ Fortalecer e melhorar a Estrutura do Laboratório Regional, para atender à 

população com exames básicos de laboratório; 



⮚ Fortalecer e organizar as ações do Programa MELHOR EM CASA, 

capacitando e valorizando os profissionais de saúde que atuam nesse 

importante programa; 

⮚ Recuperação da estrutura das Unidades Básicas de Saúde e seus 

equipamentos já existentes e que atualmente se encontrem em mau estado 

de conservação e com serviços deficitários; 

⮚ Promoção de campanhas itinerantes, em todas as comunidades rurais, 

voltadas a exames oftalmológicos, de diabetes, ginecológicos e urológicos;  

⮚ Organizar e fortalecer as ações e serviços do CEO (Centro de 

Especialidades Odontológicas), dotando-o de estrutura adequada, material 

e profissionais para assegurar à população o acesso a uma saúde bucal de 

qualidade; 

⮚ Realizar estudos para abertura de novas Unidades Básicas de Saúde, se 

possível, para assegurar a atenção básica a 100% da população, nas zonas 

urbana e rural; 

⮚ Organizar e fortalecer as ações e serviços dos CAPS Infantil, TM e AD, para 

melhor atendimento aos seus respectivos usuários; 

⮚ Organizar e fortalecer as ações e serviços do CER (Centro Especializado 

em Reabilitação), para melhorar a qualidade do atendimento aos seus 

usuários; 

⮚ Assegurar a distribuição gratuita de medicamentos às pessoas carentes do 

Município pela Farmácia Básica, para doenças como pressão alta, diabetes, 

colesterol e outros; 

⮚ Assegurar à população de baixa renda a realização de consultas, exames e 

cirurgias não atendidos pelo SUS; 

⮚ Assegurar à população o transporte adequado e ajuda de custo para os 

casos de Tratamento Fora do Domicílio - TFD; 

⮚ Realização de cirurgias eletivas, periodicamente, para atender às demandas 

de saúde da população; 

⮚ Garantir cobertura vacinal à população das zonas urbana e rural, através de 

campanhas de vacinação, em parceria com os governos federal e estadual, 

valorizando as equipes de vacinação do Município; 



⮚ Fortalecer às ações municipais de prevenção e combate ao câncer de 

mama, de útero e de próstata, de forma a reduzir, em nosso Município, as 

incidências desses tipos de enfermidades; 

⮚ Oferecer a todas as gestantes do Município de Piancó um atendimento pré-

natal de qualidade e humanizado; 

⮚ Realizar ações de prevenção e combate à mortalidade infantil; 

⮚ Realizar campanhas de saúde pública que visem conscientizar a população 

sobre diversos temas da área de saúde (saúde mental, câncer de mama, 

câncer de próstata, etc). 

 

INFRAESTRUTURA 

É preciso estruturar a cidade para os grandes desafios do 

presente e do futuro. 

 

 

 Investir na infraestrutura das cidades, pequenas ou grandes, é essencial para 

melhorar a qualidade de vida da população. O processo de urbanização de nosso país se 

acelerou nos últimos 50 anos, quando saímos da condição de um país rural e 

experimentamos um grande fluxo migratório no sentido campo – cidade, exigindo das 

gestões e dos gestores um esforço muito grande para melhorar a infraestrutura urbana, 

com abertura de ruas e vias, adequação de espaços para o lazer da população, 

habitação, saneamento básico e outras ações indispensáveis à vida na cidade. 

 Em Piancó não foi diferente. A nossa cidade vem demandando, sobretudo nos 

últimos anos, de várias ações e projetos no sentido de melhorar a infraestrutura urbana, 

não somente com a pavimentação de novas ruas, ou com o asfaltamento de vias já 

pavimentadas. Piancó precisa ir além. Para isso, necessário revitalizar espaços públicos 

que se encontram abandonados ou em ruínas, para que sirvam melhor e mais 

dignamente à população. 

 O nosso compromisso é investir, em parceria com os governos estadual e federal, 

em ações, projetos e obras que possam melhorar a infraestrutura urbana de Piancó, com 

responsabilidade ambiental. 



 Principais propostas para a Infraestrutura: 

⮚ Realização de obras de pavimentação em bairros periféricos (Campo Novo, 

Piancozinho, Santo Antônio, Conjunto Socorro Brasilino (Cidade de Deus) e 

suas paralelas;  

⮚ Aumentar a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto;  

⮚ Reforma e revitalização do Mercado Público de Piancó e reorganização da 

feira municipal, garantindo mais higiene, limpeza e melhores condições de 

acomodação, armazenamento e comercialização para os feirantes, 

agricultores familiares e para os consumidores;  

⮚ Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com a implantação 

da coleta seletiva e destinação correta dos resíduos em aterro sanitário; 

⮚ Reforma e/ou ampliação do Cemitério;  

⮚ Iluminação das vias públicas municipais;  

⮚ Construção de casas populares em regime de mutirão, e em parcerias com 

os governos estadual e federal;  

⮚ Manutenção das estradas vicinais do município, sobretudo as estradas de 

Junco, Tanque Seco, Pitombeira, Peixoto, Santa Cruz, Volta, Genipapeiro, 

Palha Amarela, Pocinhos, dentre outras comunidades rurais, assegurando 

melhores condições de tráfego para as populações rurais, transporte e 

escoamento da produção agrícola;    

⮚ Reforma, revitalização 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; 

⮚ Reestruturação e conservação da frota municipal; 

⮚ Reforma e revitalização do Terminal Rodoviário Dr. Djalma Leite Ferreira; 

⮚ Reforma completa do Estádio Municipal “O Fandingão”; 

⮚ Implantação de sinalização viária em toda a cidade, para melhor ordenar o 

trânsito de veículos e assegurar uma melhor mobilidade urbana.  

 

AGRICULTURA 



É preciso respeitar e valorizar o homem do campo, 

acreditando que a força do seu trabalho gera desenvolvimento. 

 

  

 O nosso Plano de Governo jamais poderia esquecer o meio rural do Município, 

fonte de desenvolvimento local, assegurando-lhe mais atenção e assistência para que 

possa produzir mais, escoar a produção agrícola, desenvolver a pecuária e oferecer 

condições dignas de vida para os seus familiares. 

 É visível a situação de quase abandono a que o homem do campo e as 

comunidades rurais foram submetidos em Piancó, nesses últimos anos. 

 Queremos realizar ações e obras que assegurem o desenvolvimento rural durante 

os quatro anos de gestão.  

 Principais propostas para a Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável: 

  

⮚ Implantar programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação) de 

acordo com a aptidão de cada comunidade rural;  

⮚ Implantar programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e 

descarte dos seus respectivos recipientes;  

⮚ Realizar pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para 

aproveitamento no período de ociosidade do solo;  

⮚ Estimular a constituição de microempresas e associações para autogestão, 

por meio de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais,  

⮚ Incentivar a criação de cooperativas e associações para beneficiamento e 

venda da produção agrícola; 

⮚ Apoiar e fortalecimento às cooperativas de produção e comercialização de 

leite; 

⮚ Realizar e apoiar feiras de negócios, exposições e outros eventos para 

promoção da agricultura familiar, pecuária e demais atividades realizadas 

pelo meio rural;  

⮚ Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na 

agricultura familiar; 

⮚ Reformar e manter em condições adequadas de tráfego todas as estradas 

vicinais do Município, abrindo novas estradas, se necessário; 



⮚  Assegurar o corte de terras para os agricultores, na época própria, durante 

os quatro anos; 

⮚ Realizar, em parceria com o governo do estado, a distribuição de sementes 

para os agricultores, durante os quatro anos; 

⮚ Implementar programa de vacinação do rebanho bovino para os pequenos e 

médios agricultores; 

⮚ Estudar a possibilidade de criação e implantação de Escola Agrícola, para a 

formação profissional de jovens que desejam atuar no meio rural; 

⮚ Criar e implementar um programa de perfuração de poços artesianos, 

garantindo o acesso a água em todas as comunidades rurais; 

⮚  Construção de pequenos açudes e barreiros em comunidades rurais; 

⮚ Implantar programa de melhoramento genético do rebanho, em parceria 

com entidades públicas e privadas. 

 

SEGURANÇA 

É necessário tornar Piancó uma cidade mais segura e feliz, 

melhor de se morar, trabalhar e viver para todos. 

 

 

 

 O cuidado de nossa gestão com os munícipes e a cidade também passa pela 

segurança pública. Em parceria com os governos estadual e federal, com o Poder 

Judiciário, Ministério Público e Polícias Militar e Civil, queremos implementar ações e 

projetos com a finalidade de fortalecer a segurança da população e do patrimônio público 

(praças, prédios públicos, ruas e avenidas, etc). 

 Nosso compromisso é tornar Piancó uma cidade mais segura e melhor de se 

morar, trabalhar e viver. 

 Principais propostas para a Segurança:  

  

⮚ Criação e implantação da Guarda Municipal;  

⮚ Implantação de vigilância comunitária nas localidades mais populosas;  



⮚ Apoiar e intensificar as ações das Polícias Militar e Civil para combate ao 

tráfico de drogas e aos roubos e furtos no Município;  

⮚ Capacitar os Conselheiros Tutelares para atuação efetiva e o correto 

desempenho de suas funções; 

⮚ Estruturar o Conselho Tutelar, oferecendo aos Conselheiros melhores e 

mais dignas condições de trabalho; 

⮚ Instalação de câmeras em torres de observação nas principais vias da 

cidade, que enviarão imagens de toda cidade em tempo real para uma 

central da Guarda Municipal; 

⮚ Implementar a municipalização do trânsito, com a criação da 

Superintendência de Trânsito e Transportes do Município, para melhor 

ordenamento do trânsito em nossa cidade, com a contratação, mediante 

concurso público, de Agentes de Trânsito. 

 

 CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 

É preciso assegurar a preservação de nossa história, 

valorizando as tradições culturais, fortalecendo os atrativos 

turísticos locais e incentivando as práticas esportivas. 

 

 

 Piancó tem história e tradição. É a segunda cidade mais antiga do sertão da 

Paraíba, depois de Pombal e a mãe de todas as cidades do vale do Piancó, berço de 

famílias que influíram decididamente nos destinos políticos da Paraíba. 

 Temos, além disso, um grande potencial para o turismo religioso, com duas das 

festas mais tradicionais da nossa região e da Paraíba, a Festa de Santo Antonio e a Festa 

de nossa Senhora do Rosário. O nosso Carnaval já foi o mais tradicional da região. Todos 

esses eventos atraem centenas de turistas para a nossa cidade, todos os anos. 

 Piancó também é um celeiro de grandes nomes na música, como Pedroca, 

Maestro Eliseu Veríssimo, Maestro Antonio Amâncio (Antonio de Dorinha) e João Leite, 

este último professor do Departamento de Música da UFPB e membro da Orquestra 

Sinfônica da Paraíba. 



 No esporte amador, Piancó também se destacou durante muitos anos como um 

celeiro de bons atletas de futebol, que se destacaram dentro e fora de Piancó e que 

tornaram esse esporte como um incentivo positivo para crianças e jovens. 

 Nossa gestão pretende olhar de maneira especial para a Cultura, o Turismo, o 

Esporte e o Lazer, revitalizando essas atividades e tornando-as como fontes de renda e 

entretenimento para a população. 

 Principais propostas para a Cultura, Turismo, Esporte e Lazer: 

⮚ Apoiar e revitalizar as nossas Festas Tradicionais (Santo Antonio, Festa do 

Rosário, Carnaval, Festa do Leite, Aniversário da Cidade, Natal, Reveilon, 

etc); 

⮚ Abrir um permanente canal de diálogo com os artistas da terra e todos os 

agentes culturais de Piancó; 

⮚ Reativar a Banda Filarmônica Santo Antonio; 

⮚ Apoiar os eventos culturais do nosso Município; 

⮚ Reabrir as atividades do Centro da Juventude “Maria Zenaide Brasilino”; 

⮚ Recuperar e revitalizar o patrimônio histórico e cultural de Piancó, inclusive 

o casarão onde funcionou o Centro da Juventude “Maria Zenaide Brasilino”; 

⮚ Promover e apoiar saraus, exposições de artes plásticas e fotográficas e 

espetáculos teatrais; 

⮚ Realizar concursos literários e apoiar e incentivar o Projeto “Cinema nos 

Bairros”; 

⮚ Investir na melhoria do acervo da Biblioteca Pública Municipal Dr. Firmino 

Ayres; 

⮚ Promover oficinas culturais, em parceria com a Secretaria de Estado da 

Cultura, o Espaço Cultural José Lins do Rego e outras entidades que atuam 

no segmento Cultural do nosso Estado e Município; 

⮚ Implantar a Escola de Música “Gil Galdino”, para oferecer formação musical 

a crianças e jovens com talento e aptidão para a música; 

⮚ Apoiar e promover o artesanato local; 



⮚ Revitalizar o Mirante de Santo Antonio, como forma de incentivar o Turismo 

Religioso; 

⮚ Apoiar grupos de dança, grupos de capoeira e outras manifestações 

artísticas e culturais do nosso Município; 

⮚ Apoiar e incentivar a realização de eventos cívicos, como o 7 de setembro 

(independência do Brasil), o 8 de novembro (aniversário de fundação de 

Piancó) e o 9 de fevereiro (passagem da Coluna Prestes em Piancó); 

⮚ Apoiar e incentivar a realização de Festivais de Cultura Popular, como o 

Festival de Repentistas, Violeiros e Poetas; 

⮚ Criação do Festival da Agricultura para promoção dos agricultores e da 

cultura rural; 

⮚ Reforma completa do Estádio de Futebol “O Fandingão”; 

⮚ Construção, em parceria com o governo federal e/ou o governo estadual, de 

um ginásio poliesportivo em Piancó; 

⮚ Construção de espaços públicos para a prática de atividades esportivas ao 

ar livre, com equipamentos esportivos; 

⮚ Criar programas de incentivo às práticas de esportes e realização de 

eventos esportivos (passeios ciclísticos, maratonas, torneios, etc); 

⮚ Apoiar e incentivar escolinhas de esporte amador;  

⮚ Incentivar a criação de equipes de esporte amador (futebol, voleibol, futebol 

de salão, etc), com a doação de uniformes e material esportivo. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

É preciso acolher, cuidar e amar as pessoas, assistindo-as em 

suas necessidades básicas. 

 

 

 É preciso governar com o coração. Queremos realizar uma gestão que saiba 

acolher, cuidar e amar as pessoas. Para tanto, é fundamental realizar um trabalho de 



Assistência Social que não se confunda com assistencialismo, mas que seja capaz de 

cuidar das pessoas mais humildes, das famílias em situação de vulnerabilidade social, 

que necessitam, para viver, de um apoio e suporte do Poder Público. As crianças, os 

jovens, os idosos, os doentes, os portadores de necessidades especiais, os famintos, os 

desempregados e aflitos receberão uma atenção especial de nossa gestão. 

 Principais propostas para a Assistência Social: 

⮚ Apoiar e fortalecer o Centro de Convivência dos Idosos “Pedro Paulino dos 

Santos”;  

⮚ Fortalecer e apoiar as atividades do CRAS e do CREAS; 

⮚  Fortalecer, estruturar e apoiar o Conselho Tutelar; 

⮚ Promover a capacitação dos conselheiros tutelares para atuação efetiva e 

correta de suas funções;  

⮚ Elaborar e implementar plano para erradicação de casas sem condições 

mínimas de moradia;  

⮚ 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; 

⮚  Realizar campanhas e ações de prevenção e combate à exploração e ao 

trabalho infantil; 

⮚ Prestar auxílio às pessoas em situação de extrema pobreza e 

vulnerabilidade social no Município; 

 

VISÃO DE LONGO PRAZO PARA A CIDADE 

 

  

 Este Plano de Governo considera um posicionamento de liderança para Piancó a 

médio e longo-prazo. A Visão que orientará o Governo Municipal, com alcance para o 

futuro, posiciona Piancó como uma das melhores cidades mais importantes do Sertão da 

Paraíba, para se viver, trabalhar e conhecer. 

 No campo social posiciona a cidade em nível regional, como a cidade que reúne 

simultaneamente a melhor qualidade de vida, um sistema de saúde básico eficiente e que 



promove hábitos e costumes mais saudáveis para uma população integrada à educação e 

cultura. Para isso, pretendemos ser: 

  

✓ Uma cidade referência na educação pública da Paraíba.  

✓ Uma cidade cujo sistema básico de saúde apresenta eficiência, tanto na 

qualidade do atendimento, quanto do número de beneficiados;  

✓ Referência regional em redução de déficit habitacional;  

✓ Uma cidade sem pobreza extrema, sem desigualdades extremas e mais 

integrada cultural e socialmente, com mais oportunidades de trabalho para 

todos;  

✓ No campo econômico, a visão objetiva uma cidade de reconhecido destaque 

pela atratividade de negócios, reduzida taxa de desocupação e contínuo 

crescimento da renda média dos seus trabalhadores. Para isso, 

posicionamos Piancó como referência regional na excelência do ambiente 

de negócios com destacada liderança na atração e manutenção de 

investimentos produtivos;  

✓ No campo da sustentabilidade, posiciona a cidade como referência regional 

em desenvolvimento sustentável com a preservação de seu patrimônio 

ambiental e histórico-cultural.  

✓ No campo político colocamos a cidade como um dos principais centros 

políticos e culturais do cenário regional.  

 

Para isso, Piancó será: 

  

✓ Reconhecida pela realização de grandes eventos festivos e culturais e de 

sustentabilidade regional e desenvolvimento econômico;  

✓ Referência regional em gestão pública de alto desempenho;  

✓ Reconhecida pela produção cultural de alto valor e influência regional;  

 

OBJETIVOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 

  



  O Governo Municipal, nos próximos quatro anos, será regido e norteado em sua 

atuação, de forma permanente, pelos seguintes objetivos:  

 

✓ Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos 

municipais;  

✓ Transformar a cidade, dotando-a de equipamentos urbanos mais adequados 

às demandas e ao crescimento da população;  

✓ Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do 

patrimônio natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento da 

cidade;  

✓ Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e crianças 

Piancoenses;  

✓ 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 local;  

✓ Tornar Piancó uma das cidades mais integradas da região do ponto de vista 

urbanístico e cultural;  

✓ Reduzir os indicadores de pobreza na cidade; 

✓ Melhorar os índices em Educação e Saúde Pública;  

✓ Posicionar Piancó como importante centro político e cultural no cenário 

regional.  

 

 PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 

   

 O Governo Municipal, nos próximos quatro anos, será regido e norteado em sua 

atuação, de forma permanente, pelos seguintes princípios: 

✓ 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 e Orçamento 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 os órgãos;  

✓ 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 

melhoria contínua da eficiência dos processos da administração municipal.  

 

 A decisão de transformar Piancó numa cidade melhor para todos e mais feliz está 

na mão da gente. Só com a participação de cada cidadão, e com um esforço permanente 

da gestão no sentido de aprimorar a qualidade dos gastos, o nível de investimento e a 

prestação de serviços ao cidadão, podemos tornar Piancó uma cidade desenvolvida, 

próspera, com melhor qualidade de vida e com a geração de oportunidades para todos. 

 

Piancó - PB, 16 de setembro de 2020. 

 

CHRISTTIANE VIRGÍNIA PALITOT REMÍGIO CARVALHO ALMEIDA 

Candidata a Prefeita 

 

EDVALDO LEITE DE CALDAS JÚNIOR 

Candidato a Vice-Prefeito 


