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COLIGAÇÃO PELA RECONSTRUÇÃO DE PICUÍ – PSB DEMOCRATAS 

 

PENSE PICUÍ, UMA CIDADE SUSTENTÁVEL!!! 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

Convictos do firme propósito de que precisamos reconstruir Picuí, munícipio 

do Seridó paraibano, cuja população é estimada em 18.720 mil habitantes, é que 

apresentamos, eu, Gilma Germano e Wagner Henriques, nossas candidaturas para 

a chapa majoritária às eleições 2020, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

Atendendo às exigências da Justiça Eleitoral, para efetivar a homologação dos 

referidos registros, é que apresentamos este plano de governo.  

Picuí, cujo bom potencial de desenvolvimento está paralisado, precisa ser 

administrado por mãos competentes que objetivem garantir ao povo a qualidade de 

vida que só uma gestão pública de excelência pode oferecer. Queremos a 

excelência pra nossa terra, queremos administrá-la com a força e o cuidado da 

mulher, combatendo a sub-representação política dessas nos espaços de poder e 

decisão. Queremos ofertar a Picuí a ética, a competência e a garra de uma 

juventude comprometida com a gestão pública de qualidade, fundamentando-nos 

nos pilares da Democracia e da garantia dos direitos constitucionais para todos. 

É, por esta razão, motivo de muita honra e responsabilidade apresentar ao 

povo picuiense o nosso plano de governo para a gestão do Executivo Municipal do 

Período de 2021-2024, que estamos pleiteando exercer. O plano aqui apresentado é 

fruto de um permanente diálogo que temos construído com a sociedade, durante 

toda a nossa caminhada política e, em especial, neste período de pré-candidatura. 

Todas as proposituras apresentadas estão em conformidade com a Agenda global 

2030, estabelecida por 193 países do mundo, chancelada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), e que trata dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. 

Temos, com a apresentação deste plano de Governo, o desafio de 

buscarmos atingir um modelo de gestão de excelência e de alto desempenho.  As 

propostas contemplam objetivos e projetos com envergadura que demandarão 

nossos esforços para que com transparência, eficiência, legalidade, moralidade e 

competência, sejamos a gestão que favoreça o bem-estar, a garantia de direitos e a 

cidadania plena do povo deste município. 
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2 EIXOS TEMÁTICOS  

 

2.1 PLANEJAMENTO/ ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA 

 

− Reestruturação do organograma administrativo da prefeitura, adequando 

a atual realidade; 

− Recuperação do equilíbrio financeiro do município e da capacidade de 

investimentos do município; 

− Criação da Controladoria Geral do Município, com sala de transparência e 

ouvidoria; 

− Realização de concurso público; 

− Revisão e readequação do Plano de Cargo, Carreira e Salários de todos 

os servidores; 

− Manutenção do calendário de pagamento para servidores, aposentados, 

pensionistas, fornecedores e prestadores de serviços; 

− Elaboração e implantação do Plano Diretor, com diretrizes para ocupação 

e uso do solo urbano e rural do município; 

−  Renegociar dívidas e promover o equilíbrio financeiro do IPSEP, 

objetivando garantir as futuras aposentadorias dos servidores; 

− Promover qualificação continuada e firmar parcerias que busquem a 

formação dos servidores; 

− Modernização da rede de serviços do município; 

− Implantação do Orçamento Democrático Municipal com Comissões e 

assembleias de escuta nos bairros, distritos e comunidades rurais. 

 

2.2 SAÚDE 

 

− Garantir o atendimento médico de atenção básica na rede Municipal de 

Saúde, assegurando uma vida saudável e promovendo o bem estar para 

todos; 

− Abrir e manter em funcionamento a UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento; 

− Construção de novas Unidades de Saúde; 

− Reforma, ampliação e reabertura de Unidades de Saúde da zona rural; 

− Garantir a distribuição de medicamentos em todas as Unidades de 

Saúde; 
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− Implantação do PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para 

os servidores da saúde; 

− Ampliar a rede de serviços da atenção básica, média e alta 

complexidade; 

− Reabrir o laboratório de prótese dentária; 

− Ampliação dos serviços oferecidos pelo CAPS; 

− Retomar e ampliar os serviços do Centro de Especialidades Médicas; 

− Realizar capacitação periódica dos gestores e servidores do órgão central 

da Saúde e das Unidades Básicas de Saúde, objetivando a melhoria da 

coordenação das ações e a prestação dos serviços de forma humanizada 

e com qualidade; 

− Recuperação e instalação de novas academias de saúde em todos os 

bairros; 

− Implantar o programa Criança do Futuro voltado para crianças e 

adolescentes com deficiência garantindo a inclusão do ser; 

− Estabelecer nos órgãos municipais o atendimento agendado para 

crianças especiais. 

 

2.3 EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA/PATRIMÔNIO HISTÓRICO/TURISMO E 

EVENTOS 

 

− Construção, ampliação e reforma da rede municipal de ensino; 

− Garantir a regularidade e qualidade da merenda aos estudantes da rede 

municipal; 

− Garantir à aquisição de pelo menos 30% da alimentação escolar a 

agricultura familiar, visando alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição ao promover a agricultura sustentável; 

− Desenvolver ações de Busca Ativa a matrícula do estudante da educação 

infantil e ensino fundamental; 

− Implantação do programa de apoio aos Universitários; 

− Implantação de programa de estágio docente aos estudantes de 

graduação em licenciatura em parceria com o IFPB, UFCG e a UEPB; 

− Ampliação da oferta de vagas nas creches municipais, pré escola e 

ensino fundamental da rede do município; 

− Concluir a construção e garantir o funcionamento da escola Municipal de 

Serra dos Brandões; 
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− Aquisição de equipamentos para climatização das escolas da rede 

municipal; 

− Aquisição de mobília e equipamentos para as escolas; 

− Adequação e revisão do PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Salários do 

Magistério; 

− Criação de Programa de Acompanhamento Psicossocial para a rede 

municipal de Educação em articulação com a secretaria Municipal de 

Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, assegurando uma 

educação inclusiva, equitativa e de qualidade social; 

− Criação de Programa de Intercâmbio Estadual para estudantes e 

professores da Rede Municipal voltado para atividades culturais, 

esportivas ou ambientais; 

− Criação do Programa Jovem Cidadão voltado para as práticas de 

liderança, cidadania e protagonismo estudantil como estratégia para 

potencialização dos Grêmios e Conselhos Escolares; 

− Criação do Prêmio Aluno Exemplar como estratégia para a melhoria do 

desempenho escolar, estímulo à liderança servidora e ao enfrentamento a 

evasão; 

− Instituir calendário de avaliação educacional para as escolas da rede 

municipal; 

− Promover ações de apoio à preparação dos estudantes do 9º ano do 

Ensino Fundamental interessados no ingresso em cursos de ensino 

técnico e profissional em nível médio no município; 

− Criação da Escola Sustentável Integral de Picuí como modelo e estratégia 

de ampliação da carga horária de professores interessados e formação 

integral dos estudantes com ênfase nos conceitos de cidadania, 

democracia, sustentabilidade e responsabilidade social; 

− Efetivação do transporte escolar gratuito, com segurança e qualidade 

para os estudantes; 

− Criar parcerias com Governo do Estado para a implantação de um polo da 

UEPB; 

− Fortalecer parcerias com o IFPB; 

− Criar parcerias com o Governo do Estado, voltadas ao desenvolvimento 

educacional e cultural do município através do Pacto Social; 

− Revisar o Plano Municipal de Educação de forma a considerar a Nova 

Proposta Curricular da Paraíba e a oferta de uma Educação Pública de 
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Qualidade Social como referência estadual visando o combate ao 

analfabetismo e a evasão, a melhoria no desempenho dos estudantes e 

progresso no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB; 

− Melhorar o IDEB, reduzir a taxa de analfabetismo e da evasão escolar; 

− Assegurar o direito a Educação Inclusiva, seja por meio da acessibilidade 

ou por meio de atendimento multidisciplinar; 

− Distribuição anual de fardamento e material escolar; 

− Assegurar a disponibilização de material esportivo, pedagógico e lúdico 

nas escolas; 

− Fortalecer as ações do Programa Saúde na Escola como estratégia para 

orientação e proteção de estudantes, funcionários e professores em 

atividades presenciais; 

− Instituir calendário de eventos cívicos, artísticos, culturais e científicos no 

município como estratégia para valorização do trabalho docente e 

protagonismo estudantil; 

− Implementar o ensino da história, cultura e aspectos gerais do município 

de Picuí de forma a promover o conhecimento de suas potencialidades 

naturais, arqueológicas e turísticas; 

− Apoiar os estudantes da Rede Municipal nos Jogos Escolares da Paraíba 

− Implementar projeto de cobertura de rede internet nas escolas da rede 

municipal para atividades pedagógicas; 

− Realização de HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) on-line e 

presencial; 

− Implantação de Centro – Espaço ou Sala de Referencia Estudantil 

Multidisciplinar. 

 

2.3.1 Esporte e Lazer 

 

− Implantação do Plano Municipal de Esportes; 

− Promover os Jogos Integrados do Município de Picuí com atividades 

envolvendo equipes de diferentes esportes; 

− Buscar parcerias público-privadas para apoio e incentivo ao esporte 

amador; 

− Implantação de programa de Saúde e Esporte com acompanhamento 

mensal de profissionais de saúde; 
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− Promover capacitação, oficinas e aulas das diferentes manifestações 

esportivas para atividades corporais ao ar livre e formação da 

comunidade, no Parque Ecológico e nas quadras e campos esportivos; 

− Assegurar a formação dos agentes sociais e dos servidores do Esporte e 

do Lazer, em parceria com os projetos sociais e universidades; 

− Buscar meios de incentivo aos atletas na prática de atividades esportivas; 

− Assegurar apoio ao esporte escolar Paralimpico no município; 

− Implementação do programa Bolsa Atleta; 

− Recuperação de todas as quadras poliesportivas da sede e dos distritos; 

− Ampliação e reforma do Estádio Amauri Sales de Melo; 

− Garantir a cobertura metálica da quadra do bairro São José; 

− Construção de espaços poliesportivos; 

− Manutenção do Ginásio e Quadras de esportes do município; 

− Apoiar atividades voltadas para os esportes radicais como skate, Rapel, 

Slackline, Ciclismo, Airsoft, etc. 

 

2.3.2 Cultura e Patrimônio Histórico 

 

− Reestruturação do Departamento de Cultura; 

− Elaborar Plano Municipal de Cultura; 

− Implantação da Casa da Cultura com Museu e Teatro; 

− Apoiar a difusão da cultura popular tradicional e inovadora; 

− Apoiar os grupos de cultura popular, a exemplo de quadrilhas juninas, 

com ações articuladas em eventos das escolas municipais; 

− Implantação do programa Arte é Vida, cujo objetivo é incentivar e 

aprimorar as diversas linguagens artísticas seja teatral, musical, literária, 

coreográfica, plástica e das culturas populares tradicionais e 

contemporâneas; 

− Retomar a catalogação dos registros em sítios Arqueológicos do 

município; 

− Adotar política para a preservação do patrimônio arquitetônico do 

município; 

− Retomada do programa Arte na Praça com a realização periódica de 

eventos culturais no anfiteatro do Centro de Convivência Pedro Tomás 

Dantas; 
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− Promover a Semana Cultural Picuiense, com a participação efetiva das 

diversas manifestações culturais, em consonância coa as escolas e 

entidades afins; 

− Realização de feiras de artesanato; 

− Realização da Virada Cultural, priorizando os artistas locais. 

 

2.3.3 Turismo e Eventos 

 

− Reestruturação e ampliação do Departamento Municipal de Turismo;  

− Incrementar o turismo no município, através da qualificação de guias 

turísticos, taxistas, moto taxistas, atendentes de bares, restaurantes e 

espetinhos; 

− Incentivar a instalação de agências e operadoras de turismo; 

− Sinalização dos principais pontos turísticos do município; 

− Promover qualificação de mão de obra ligada ao turismo; 

− Reestabelecer o calendário de eventos de Picuí: Festa da Carne de Sol, 

Emancipação Politica, Dia do Evangélico, São João nos bairros e distritos; 

Forró da Quixabá, Mari Preto e Pedreiras; Festival da Viola, Desfile Cívico 

Cultural, Auto de Natal, etc.; 

− Apoiar a festa do padroeiro São Sebastião (sede do município), Santa 

Luzia (Distrito de Santa Luzia), Nossa Senhora da Guia (Distrito de Serra 

dos Brandões), como também os padroeiros dos bairros e comunidades 

rurais; 

− Realização de eventos; 

− Elaboração de Roteiro de Turismo Pedagógico contemplando a visita aos 

Sítios Arqueológicos, áreas de preservação ao bioma Caatinga, 

Monumentos, Praças e sítios arquitetônicos do Município como ação para 

a valorização da história e identidade do povo picuiense; 

− Realização de eventos culturais como ação articulada entre os 

departamentos de cultura, turismo e a Secretaria Municipal de Educação. 

 

2.4 INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE E TRÂNSITO 

 

− Recuperação e revitalização do Parque Ecológico “Fausto Germano”; 

− Recuperação do Centro de Comercialização José Mariano; 

− Revitalização do Centro de Convivência “Pedro Tomás Dantas”; 
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− Recuperação e manutenção periódica das estradas vicinais (zona rural); 

− Recuperação e reforma das praças públicas; 

− Recuperação da estátua Felipe Tiago Gomes; 

− Implantação de parque infantil nas praças; 

− Pavimentação das ruas da área urbana e dos Distritos; 

− Expansão e melhoria da iluminação pública, assegurando o acesso 

sustentável e moderno a todos; 

− Ampliação da rede de saneamento básico; 

− Reestruturação do trânsito mediante estudo técnico e participação da 

população por meio de audiência pública; 

− Implantação de rampas de acessibilidade nas calçadas e acessos a 

prédios públicos; 

− Renovação e ampliação da frota municipal de veículos; 

− Realização de campanhas educativas sobre o acondicionamento e 

disposição correta do lixo que será utilizado para reciclagem, reutilização, 

reaproveitamento. 

 

2.5 RECURSOS HÍDRICOS/ AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE 

 

− Melhoria da Infraestrutura hídrica do município com a construção de 

açudes, barreiros, perfuração e recuperação de poços e implantação e 

recuperação de dessalinizadores; 

− Implantação de cadastro referente aos equipamentos hídricos e 

agendamento par abastecimento para garantir o acesso á agua e dar 

dignidade a população; 

− Fortalecimento de agricultura familiar, através da assistência técnica; 

− Apoio a compra de produtos da agricultura familiar; 

− Fortalecimento da criação de caprinos, ovinos e avicultura alternativa; 

− Implantação de programa de apoio aos animais de rua; 

− Implantação de Políticas públicas para preservação do meio ambiente e 

conservação do Bioma Caatinga; 

− Implantação de Feira da Agricultura Familiar; 

−  Implantação de feira livre nos distritos de Santa Luzia e Serra dos 

Brandões; 

− Criação do programa de instrumentalização da produção planejada, 

armazenamento e usos de forrageiras nativas e adaptadas ao Semiárido; 
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− Criação do programa de controle sanitário para os rebanhos dos animais 

de produção do município; 

− Criação do programa de melhoramento genético dos rebanhos dos 

animais de produção do município; 

− Implantação da Feira Municipal de Animais; 

− Articulação com o Governo do Estado a Implantação do Centro Regional 

de Desenvolvimento Rural Sustentável do Seridó e Curimataú; 

− Apoio à implementação da Área de Proteção Ambiental – APA Seridó 

como ação estratégica para a preservação do bioma Caatinga, 

Conservação dos Sítios Arqueológicos e desenvolvimento do turismo 

regional; 

− Articulação com o Instituto Federal de Educação - IFPB para atividades de 

educação ambiental envolvendo os estudantes de graduação em 

agroecologia e as escolas do município. 

 

2.6 ASSISTÊNCIA SOCIAL/MULHER/IDOSO/HABITAÇÃO/JUVENTUDE/ 

EMPREGO E RENDA 

 

− Resgatar os programas: Adote uma Criança, Jovem Ambientalista e 

Jovem Estagiário com a ampliação do número de vagas; 

− Recuperação da Cidade da Criança; 

− Ampliação do NACAD; 

− Resgate do Programa Casamento Comunitário; 

− Implantação de programas de inclusão social voltados para crianças, 

adolescentes e jovens; 

− Implantação da Orquestra Sanfônica para crianças e adolescentes dos 

programas sociais; 

− Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, Cultura, 

Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a 

prevenção e a atenção à família; 

− Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas sociais 

contra todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, 

maus-tratos, exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao 

adolescente; 

− Reestruturação do programa social Bebê do Futuro; 

− Realização periódica da colônia de Férias; 
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− Revitalização da BAMPRÓS e das Fanfarras dos programas sociais; 

− Realização de cursos de formação continuada para aperfeiçoamento de 

jovens e adultos e sua integração ao mundo do trabalho; 

− Implantação de Plano Municipal voltado para Pessoas com Deficiência; 

− Implantação de políticas e programas desenvolvidos pelo governo federal 

de forma integrada às políticas e programas locais para pessoas com 

deficiência, descentralizando a oferta dos serviços; 

− Reestruturação da Coordenadoria da Mulher, com ampliação da equipe 

técnica; 

− Retomada do Projeto Florescer Mulher; 

− Incentivar e apoiar o cooperativismo e associativismo de mulheres 

produtoras; 

− Ampliação das campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

serviços de atendimento às vítimas; 

− Reestruturação e ampliação do programa Vida Ativa, incentivando maior 

participação das pessoas idosas; 

− Realização de campanhas de conscientização da pessoa idosa e a 

conscientização familiar quanto às suas necessidades e direitos; 

− Implantação do programa municipal Minha Casa, Meu Lar visando à 

construção de conjuntos habitacionais; 

− Implantação de programa para reforma de casas de famílias inseridas nos 

programas sociais; 

− Implantação do Departamento da Juventude; 

− Reestruturação da Sala do Empreendedor com implantação da Central do 

Trabalhador; 

− Implantação de programa municipal de linha de crédito; 

− Estabelecer parceria com empresas e instituições locais para respeito a 

política do primeiro emprego, oportunizando a experiência necessária ao 

mundo do trabalho; 

− Fazer articulação com setor empresarial que vise iniciativas voltadas ao 

desenvolvimento econômico sustentável, trabalho decente e geração de 

emprego e renda buscando a redução da desigualdade econômica e 

social. 

 



11 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos os eixos estruturantes apresentados neste Plano de Governo foram 

inspirados na proposta do “Pense Picuí, uma cidade sustentável”, com a certeza de 

que a tarefa de oferecer dias melhores para os nossos conterrâneos, não é apenas 

do governante, e sim, toda a sociedade civil organizada. 

 

 

Vamos à vitória!!! 

 

 

Pela reconstrução de Picuí. 

 

 

 

Gilma Germano Wagner Maciel Henriques da Costa 

Candidata à prefeita Candidato a vice-prefeito 

 


