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Programa 
 

 

I - DIRETRIZES PARA A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

 

Apresentar candidatos aos cargos públicos que tenham: procedência digna, 

capacidade para assumirem os cargos almejados, verdadeiro compromisso com 

o povo, honestidade na aplicação dos recursos públicos, transparência nas 

prestações de contas, austeridade nas decisões, respeito à liberdade 

democrática, ao direito de greve, repúdio à compra de votos e repúdio ao 

favorecimento eleitoreiro de qualquer natureza. 

 

II. DIRETRIZES PARA A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 

 Planejamento Territorial: Promover o desenvolvimento social, econômico, 

cultural e ambiental, transformando a cidade em um ambiente de inclusão. 

 

 Plano Diretor: Construir o Plano Diretor, concebido como instrumento que 

norteará a política de desenvolvimento na esfera municipal nas ações de 

desenvolvimento e expansão urbana do município com o objetivo de garantir o 

crescimento das funções econômicas, sociais e ambientais, gerando a inclusão 

socioeconômica de todos os cidadãos com respeito ao meio ambiente. 

 

 Política Urbana: Planejar um conjunto de ações que devem ser promovidas pelo 

Poder Público, no sentido de garantir que todos os cidadãos tenham acesso à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. 

 

III. DIRETRIZES PARA A GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA 

 

TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E ADMINISTRATIVA  

 

 Portal da Transparência: Alimentar periodicamente o SITE, onde estão 

disponíveis informações administrativas, financeiras,  
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políticas e de qualquer natureza, que envolva diretamente o Governo Municipal.  

  

 Gestão do Dinheiro Público: Além do processo de disponibilização na internet, 

dentro do SITE da Prefeitura, de todos os pagamentos efetuados pelo Governo 

Municipal, identificando o fornecedor e o valor dos pagamentos, divulgar, 

mensalmente, nos meios de comunicação locais e mídias sociais, tais 

informações. 

 Atendimento ao Cidadão: Implantar um moderno sistema de atendimento ao 

cidadão via telefone e internet, garantindo o acompanhamento adequado da 

solicitação do munícipe e com prazos pré-definidos para a execução do serviço. 

 

 Pregão Eletrônico: garantir que a realização de todos os processos licitatórios 

através de pregão eletrônico (via internet), sejam divulgados em todos os meios 

de comunicação, para que a população possa acompanhar em tempo real. 

 

 

 Planejamento Estratégico: Implantar o planejamento estratégico que norteie 

todas as ações do governo, onde cada secretaria incorpore esta ferramenta de 

gestão na sua prática diária.  

 

IV. DIRETRIZES PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS 

 

 Poder Aquisitivo: Garantir o poder aquisitivo dos salários, liberdade sindical e 

de associação, salário justo, materializando sempre o conceito de que o trabalho 

não é mera mercadoria, mas, a expressão da dignidade humana. 

 

 Centro de Aperfeiçoamento: Instituir política de recursos humanos que 

valorize, respeite e reconheça os servidores, com investimento em capacitação 

e na qualificação profissional, sempre com vistas à melhoria da qualidade do 

serviço prestado. 

 

 Mesa de Negociação: Implantar a Mesa de Negociação Permanente com o 

Sindicato dos Servidores, bem como, com lideres de classes sem representação 

sindical, adotando instrumento normatizador e regulador da relação do governo 

com o funcionalismo. 
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 Participação dos Servidores: Garantir que os servidores participem de forma 

concreta na discussão, na implantação e na avaliação das ações realizadas. 

  

V. DIRETRIZES NOS CAMPOS ECONÔMICO E SOCIAL   

 

 Geração de Emprego e Renda: É dever do município efetivar os meios 

necessários para seu desenvolvimento, principalmente, no aspecto econômico. 

A busca por novas alternativas e oportunidades que gerem emprego e renda, 

que fortaleçam as atividades econômicas locais e, ainda, melhorem a 

arrecadação dos tributos municipais são condições indispensáveis para colocar 

o município em um ciclo virtuoso de crescimento. O município precisa criar a 

ambiência adequada para que os potenciais econômicos se consolidem e 

possam, desta maneira, garantir melhores condições de renda para a população 

local. Melhorar a distribuição de renda significa colocar um número maior de 

pessoas no mercado consumidor. Com isso, a economia se torna mais dinâmica 

e fortalece a arrecadação de tributos, criando condições para que os serviços 

públicos, como educação, saúde, assistência social etc., sejam prestados com 

mais qualidade. 

 

 Projeto Confeccionando o Futuro: Criar um núcleo de confecção de roupas de 

malha, tecido e jeans para comercialização de baixo custo. Adquirir, com 

recursos da Prefeitura Municipal de Teixeira (PMT), máquinas industriais de 

costura para equipar o núcleo. A PMT disponibilizará, em forma de empréstimo, 

regulamentado por Lei, o dinheiro para as costureiras comprarem a matéria 

prima. Estes recursos serão pagos em parcelas, de acordo com o lucro das 

vendas, e serão aplicados na ampliação do projeto, na compra de novas 

máquinas e inclusão de novas costureiras. O Projeto terá o apoio logístico do 

SEBRAE e treinamento das costureiras por profissionais capacitados.  

 

 Projeto Polo de Vendas: Construir um polo de vendas, onde serão 

comercializadas as roupas confeccionadas pelas costureiras do Projeto 

Confeccionando o Futuro. As lojas serão padronizadas e sorteadas com pessoas 

estrategicamente escolhidas pela Prefeitura, preferencialmente  
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desempregadas ou de baixíssima renda familiar. O espaço físico será 

disponibilizado por meio de concessão, com o pagamento de taxa específica, 

onde o valor arrecadado será revertido para a manutenção e ampliação do 

projeto. O Polo de Vendas será construído em local estrategicamente escolhido 

pela PMT, visando a proposta do plano diretor. 

 

 Projeto Feira Livre e Coberta: Estruturar a feira livre com a construção da 

cobertura em toda a área ocupada pelos feirantes, protegendo da chuva e do 

sol, garantindo a padronização dos bancos e barracas. Planejar os setores para 

facilitar o acesso e circulação da população, garantindo o acesso à rede elétrica 

e hidráulica. O projeto será acompanhado pela Vigilância Sanitária com o 

objetivo de garantir as condições necessárias de higiene, em prol da saúde da 

população. 

 

 Política Habitacional: Direcionar a política habitacional, prioritariamente, à 

população de baixa renda, com projetos de construções de casas populares, e 

reformas de casebres, bem como, adotar uma proposta de construção em 

regime de mutirão, principalmente nos bairros periféricos e na zona rural, em 

parceria com os Governos Estadual e Federal. 

 

 Associações de Bairros: Incentivar a criação de associações de moradores 

nos bairros, com o objetivo de centralizar os problemas: de infraestrutura, de 

segurança, de educação, de saúde, etc. A Prefeitura participará com 

representantes, às reuniões periódicas nestas associações, ouvindo os 

moradores, conhecendo as reivindicações da população, apreciando as lutas 

para enfrentar os problemas concretos que surgem da necessidade do nosso 

dia-a-dia. Este será o espaço privilegiado que fará crescer a consciência de 

todos que desejam construir uma sociedade igualitária e justa, onde se possa 

realmente exercer a cidadania. Os problemas detectados e discutidos serão 

analisados pelo poder executivo municipal que tomará as devidas providências, 

de acordo com as necessidades prioritariamente apresentadas pelo povo. Esta 

metodologia de trabalho também será adotada para a zona rural, através das 

Associações Comunitárias. 

  

VI. DIRETRIZES NA ÁREA DE SAÚDE  
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 Sistema Municipal de Saúde: Fortalecer o Sistema Municipal de Saúde, com 

aumento da responsabilidade dos gestores, numa integração cada vez maior dos 

serviços de saúde com a comunidade a que se destina; Garantindo e 

melhorando o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 

aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada, 

oferecendo melhores condições do ambiente e aumentando a segurança no 

local de trabalho. 

  

 Plano Municipal de Saúde: Atualizar, aprimorar e executar o PMS. Ele deve 

refletir as necessidades de saúde no município e ser referência para os 

processos de planejamento e formulação de programações e projetos. O PMS é 

o instrumento básico que orienta a definição da Programação Anual das ações 

e serviços de saúde prestados, orienta o gestor acerca de como ele deve 

coordenar e colocar em prática as ações relacionadas ao SUS na sua localidade. 

O PMS contém estratégias para a aplicação do dinheiro e orienta os gestores 

sobre como devem aplicar os recursos municipais na saúde e, também, os 

recursos repassados pelo estado e pela União. É por esse motivo que a 

atualização do Plano deve ser feita de forma participativa, e deve levar em 

consideração os resultados das conferências e ser apreciado pelo Conselho de 

Saúde. Nele são descritas as principais diretrizes, estratégias, metas e 

prioridades relacionadas à saúde do município. 

HOSPITAL SANCHO LEITE (ATUAL UNIDADE MISTA) 

Equipar a Unidade Mista de Saúde Sancho Leite, com todos os equipamentos 

necessários para atendimento ao público. 

 

 Assistência Médica: Garantir a assistência médica, odontológica e hospitalar a 

toda a população, com plantões médicos diários de 24 horas na Unidade Mista 

Sancho Leite, inclusive com a reativação do centro cirúrgico, criar o serviço 

odontológico de urgência, garantir o bem estar dos profissionais por meios de 

melhorias das acomodações de repouso, oferecer uma alimentação de 

qualidade tanto aos servidores quanto aos usuários, bem como, modernizar as 

enfermarias, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda 

efetivamente à expectativa da população, inclusive com a capacitação dos 

servidores para o atendimento humanizado. 
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 Laboratório de Análises Clínicas: Estruturar e automatizar o laboratório de 

análises clínicas, equipar salas com aparelhos de ultrassonografia e raios X para 

atender, gratuitamente e com qualidade aos pacientes que precisem realizar 

seus exames, agilizando assim o resultado e consequentemente a adoção do 

tratamento adequado. 

 

 Prevenção de Doenças: Implementar um programa permanente de prevenção, 

com ênfase na vacinação, saneamento básico, educação sanitária e combate às 

endemias; 

 

 Saúde Materno-infantil: Assistir integralmente à saúde materno-infantil, 

inclusive com a reativação da sala de parto da Unidade Mista Sacho Leite, 

garantindo assim o atendimento da demanda de partos no município. 

 

 Farmácia Básica: Reestruturar a farmácia básica municipal com a criação da 

sede própria, fora da Unidade Mista Sancho Leite, no intuito de melhor atender 

à população, na distribuição gratuita de remédios da atenção básica, aos 

pacientes. 

 

 Transportes de Pacientes: Garantir o transporte de pacientes para centros 

mais avançados, com a aquisição de novas ambulâncias e recuperação das já 

existentes, bem como, apoio total ao SAMU. Viabilizar o transportes de pacientes 

com tratamento médico periódico em hospitais de Campina Grande e João 

Pessoa, de acordo com a necessidade e demanda, inclusive com assistência 

alimentar. 

 

 Casas de Apoio: Implantar e manter casas de apoio em Campina Grande e 

João Pessoa, onde os pacientes poderão acomodar-se durante o tratamento, 

com direito a alimentação, dormida e transporte aos locais de atendimento. 

 

 Saúde do Escolar: implantar programa de saúde ao jovem envolvendo 

ergonomia em sala de aula, análise postural, nutricional, oftalmológica, da saúde 

oral, da acuidade auditiva, sexualidade, política de prevenção das DST's e 

cidadania. 

 

 Saúde do Idoso: garantir acesso através do sistema de saúde a serviços 

especializados de nutrição, sexualidade na terceira Idade, combate e  
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prevenção à dor, além de oferecer, gratuitamente e a domicílio, medicamentos 

aos portadores de doenças crônicas, bem como, promover o estímulo ao 

envelhecimento ativo, resgatando e incentivando experiências em terapia 

ocupacional. 

 

 Estratégia de Saúde da Família: oferecer, atendimento médico nas ESF's; e 

Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural, durante quatro dias por semana, de 

acordo com a legislação vigente, garantindo a cobertura a 100% dos munícipes, 

viabilizando acesso às comunidades, e incentivando ações por metas 

estabelecidas. 

 

 Prevenção ao Uso de Drogas: Criar o Comitê Municipal de Prevenção ao Uso 

de Drogas, Reinserção Social e Atenção ao Usuário, bem como, fortalecer a rede 

de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de drogas lícitas 

e ilícitas, buscando a implantação do CAPS AD. 

 

 Vigilância em Saúde: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por 

meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 

 

 NASF: Fortalecer o Núcleo de Apoio à Saúde da Família com a contratação de 

profissionais da saúde em outras áreas como: psicólogo, fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, nutricionista, Educador Físico, Farmacêutico e pediatra; 

 

 Saúde Rural: Ampliar a Linha de Saúde na área rural do Município, através da 

unidade móvel de saúde, com atendimento médico e odontológico. As visitas 

atenderão a um calendário que será elaborado pela Secretaria de Saúde, de 

acordo com as necessidades e demandas. 

 

 Saúde do Homem e da Mulher: Criar um programa permanente para cuidar da 

saúde da mulher e do homem, com campanhas trimestrais, priorizando o 

atendimento à prevenção do Câncer do colo do útero, de mama, de próstata, 

doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, etc. 

 

 Comunicação e Difusão da Informação: Instrumentalizar os profissionais de 

saúde e os diversos agentes da saúde que trabalham em campo com tecnologias 

que os qualifiquem para melhorar a comunicação e a difusão da informação em 

saúde. 
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 Controle Social: Estabelecer critérios para implantação do controle social nos 

serviços e equipamentos de saúde que recebem recursos públicos do Sistema 

Único de Saúde. 

 

 Sistema de agendamento: Implantar recursos tecnológicos para ampliar e 

aperfeiçoar a metodologia do agendamento para minimizar as filas de espera 

para consultas e exames, criar a Central de Agendamento, bem como o 

Agendamento Online. 

 

 Fórum Regional: Propor a criação de um Fórum Regional de Prefeitos, 

Secretários de Saúde e representantes dos conselheiros municipais de saúde 

das cidades vizinhas para discutir e deliberar sobre temas da saúde regional, 

como: propor soluções para os temas de relevância regional de saúde. Fazer 

gestão junto a Unidade Mista Sancho Leite para a definição do atendimento a 

pacientes das cidades envolvidas. Planejar e implantar, em consórcio, serviços 

de saúde de base regional com administração e custeio compartilhados entre os 

municípios, Governo do Estado e do Governo Federal. 

 

VII. DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

 Magistério: Garantir o devido respeito ao magistério, proporcionando aos 

professores capacitação permanente e remuneração condigna, compatível com 

suas responsabilidades; 

 

 Plano de Carreira: Rever o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, 

garantindo assim os direitos dos Profissionais da Educação que foram 

suprimidos em muitos pontos do plano atual. 

 

 Plano Municipal de Educação: Cumprir todas as metas estabelecidas no Plano 

Municipal de Educação que entrou em vigor em 2015, rever e reavaliar as metas 

ultrapassadas e planejar novas metas para a Educação Municipal, garantindo 

assim que o Plano antes construído por toda comunidade escolar e aprovado 

pela Câmara Municipal, saia do papel e funcione perfeitamente. 

 

 Eleições para Diretor de Escolas: Implantar a eleição direta, como forma 

democrática, para escolher os diretores e diretores adjuntos das escolas 

municipais, com regras definidas pelo Conselho Municipal de Educação, onde  
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terão direito a voto: Professores, Funcionários, Alunos com 16 anos ou mais, e 

Pais de Alunos. 

 

 Aspectos Indissociáveis: Considerar a informática e as novas linguagens de 

comunicação, juntamente com a formação permanente e a valorização dos 

educadores, a reorientação curricular e os métodos de avaliação como aspectos 

indissociáveis do processo educacional, de acordo com a BNCC. 

 

 Padrão de Qualidade: Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal 

de educação, de forma a garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem 

restrição. 

 

 Fardamento e material escolar: Oferecer aos estudantes o ensino de 

qualidade, com a distribuição gratuita de fardamento e material escolar, 

abrangendo todo o contingente estudantil municipal. 

 

 Brinquedoteca: Adquirir brinquedotecas para cada unidade de Educação 

Infantil, proporcionando assim uma aprendizagem mais dinâmica e divertida com 

um poderoso recurso pedagógico, o lúdico. 

 

 Educação Digital: Dotar todas as escolas com Laboratórios Pedagógicos de 

Informática, abrangendo 100% dos alunos com acesso a terminais de 

computadores ligados à internet via rádio e cabos de fibra ótica. 

 

 Projeto Educação Com Ciência: Criar o projeto de atividade pedagógica 

complementar e interativa, no qual as escolas (alunos e professores) da rede 

pública municipal têm espaço para expor publicamente suas produções 

planejadas e executadas no cotidiano escolar. O evento será composto de 

exposições, oficinas, discussões e pesquisas realizadas em etapas, por nível de 

ensino. 

 

 Programa de Apoio às Artes: Estimular as artes, em suas manifestações, 

mantendo programas permanentes de apoio destinados a torná-las acessíveis 

ao público em geral, não cabendo ao agente público julgar o valor ou a qualidade 

da produção artística. 

 

 

 



 

11 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 FARETEX: Criar o Festival de Arte da Rede Estudantil Teixeirense que será um 

grande encontro para apresentação e mostra das atividades artísticas 

produzidas pelos alunos das redes de ensino municipal, estadual e particular, 

inscritos e selecionados pelas escolas, com uma programação pedagógica 

diversificada, desenvolvida em etapas e níveis diferenciados. 

 

 Integração dos Artistas Locais com a escola: Promover exposições 

itinerantes nas escolas, de obras dos diversos artistas da cidade, com palestras 

e atividades desses artistas com os alunos. Realizar visitas dos alunos da rede 

municipal aos ateliês dos artistas da cidade e organizar oficinas no formato 

“ateliê aberto”. 

 

 Cartilha Pedagógica Local: Elaborar uma cartilha com conteúdos históricos, 

geográficos, culturais, políticos, religiosos, etc. amplamente relacionados ao 

município de Teixeira, com abrangência para educação infantil e fundamental. 

 

 Centros Poliesportivos/Culturais: Construir Centros Poliesportivos/Culturais 

para atendimento à crianças e adolescentes no contra turno escolar com 

abertura de demandas para atividades esportivas e culturais nas escolas, no 

contra turno ou finais de semana. 

 

 Desporto: Conceber o desporto como expressão cultural, por intermédio do qual 

o homem se manifesta e se desenvolve, determinando uma atenção prioritária 

ao esporte amador e comunitário, estimulando-se por intermédio dos sistemas 

escolares, a cultura física e os esportes; 

 

 Universalidade ao Acesso Escolar: Ratificar de que ao Município cabe 

assegurar o ensino infantil e fundamental, obrigatório e gratuito, tornando 

universal o acesso de todos ao saber, por intermédio da escola pública, 

assegurando-se o direito à matrícula; 

 

 Jovens e Adultos: Oportunizar a educação para jovens e adultos que não 

tiveram acesso ou continuidade de seus estudos, nos ensinos fundamental e 

médio, na idade própria, garantindo um espaço escolar próprio, que irá 

proporcionar um melhor desenvolvimento escolar e desempenho dos 

profissionais envolvidos. 
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 Inclusão: Garantir a inclusão social e a acessibilidade das pessoas com 

necessidades educacionais especiais nas escolas públicas municipais, bem 

como, garantir aos profissionais da educação, uma ampla capacitação em 

inclusão, permitindo assim que professores e funcionários possam desenvolver 

um trabalho digno, como merecem os alunos especiais. Ampliar os Núcleos de 

Práticas Educacionais Inclusivas para atendimento pedagógico voltado para 

alunos com deficiência, incluídos nas unidades escolares. Garantir ajudas 

técnicas e aquisição de mobiliário adaptado para deficientes. 

 

 Saúde do Escolar: implantar, em parceria com a Secretaria de Saúde, um 

programa de saúde ao jovem envolvendo ergonomia em sala de aula, análise 

postural, nutricional, oftalmológica, odontológica, psicossocial, da acuidade 

auditiva, sexualidade e cidadania. 

 

 CEP - Centro de Escuta Psicológica: Criar o Centro de Escuta Psicológica para 

estimular o processo de ensino aprendizagem nas escolas bem como, os 

processos cognitivos, emocionais e a interação social dos indivíduos em 

questão. O atendimento será direcionado a toda comunidade escolar de 

Teixeira. 

Criar o cargo e função de psicólogo e psicopedagogo na rede publica de 

ensino, para dar suporte em casos mais complexos, encaminhando os alunos 

para os profissionais e serviços que necessitarem, considerando  os efeitos da 

pandemia na vida dos educandos e educadores. 

 

MÉTODO: Processo investigativo configurado na tríade: ACONSELHAMENTO 

PSICOLOGICO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E ORIENTAÇÃO 

TERAPÊUTICA. 

 AÇÕES ESTRUTURAIS: Planejamentos, atividades pedagógicas, técnicas de 

dinâmicas de grupo, escuta e aconselhamento psicológico.  

PROFISSIONAIS: PSICÓLOGOS, PEDAGOGOS, PSICOPEDAGOGOS E 

ASSISTENTES SOCIAIS. 

 

 Conselhos Educacionais: Fortalecer os Conselhos Municipais de Educação e 

de Alimentação Escolar, além de promover o efetivo funcionamento dos 

Conselhos de Escola. Ampliar e incentivar a participação da comunidade nas 

ações das unidades escolares. Articular e fortalecer os diversos espaços 

coletivos de discussão (Conselho Municipal de Educação, Conselho do  
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FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Tutelar; Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente). Incentivar e favorecer a 

organização de conselhos mirins em todas as EMEIEF. 

   

 Regimentos Escolares: Rever ou construir as normas regimentais e 

Regimentos das Escolas Municipais. A legislação de uma unidade de ensino é o 

Regimento Escolar. Ele é um conjunto de regras que determinam a organização 

administrativa, didática, pedagógica, disciplinar, estabelecendo a forma de 

trabalho, as normas para realizá-lo, assim como os direitos e deveres de todos 

que convivem no ambiente. Define os objetivos da escola, os níveis de ensino 

que oferece e como ela opera. Divide as responsabilidades e atribuições de cada 

pessoa, evitando que o gestor concentre todas as ordens, todo o trabalho nas 

suas mãos, determinando sem democracia, o que cada um deve fazer e como 

deve fazer. 

   

 Projeto Pedagógico: Revisar o Projeto Pedagógico das Escolas Municipais, 

com a participação de toda comunidade escolar, construindo uma identidade e 

um conjunto orientador de princípios e de normas que iluminem a ação 

pedagógica cotidiana. O Projeto político pedagógico vê a escola como um todo 

em sua perspectiva estratégica, não apenas em sua dimensão pedagógica. É 

uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a definir suas prioridades 

estratégicas, a converter as prioridades em metas educacionais e outras 

concretas, a decidir o que fazer para alcançar as metas de aprendizagem, a 

medir se os resultados foram atingidos e a avaliar o próprio desempenho. 

 

 Programa Escola Aberta: Desenvolver o Programa Escola Aberta para 

promover a abertura das escolas públicas nos fins de semana, realizando 

atividades como torneios esportivos, capoeira, dança de salão, oficinas culturais, 

videoteca e palestras de interesse da comunidade, envolvendo pais de alunos e 

comunidade em geral, em parceria com a secretaria de esporte e cultura. 

  

 Congresso Municipal de Educação: Realizar Congresso Municipal de 

Educação bianual, assim como, seminários e conferências, garantindo a 

participação dos diversos segmentos da comunidade escolar, com o objetivo de 

identificar, discutir e propor soluções para os problemas encontrados na 

educação. 
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 Nucleamento de Escola da Zona Rural: Promover o nucleamento das Escolas 

Rurais com a construção de núcleos em locais estrategicamente escolhidos. 

Objetivos: acabar o com o ensino multiseriado, oferecer aos alunos do campo as 

mesmas condições de atendimento que recebem os alunos da cidade, organizar 

uma infra-estrutura semelhante às escolas urbanas, melhorar, 

consequentemente, o rendimento escolar na zona rural. 

  

 Núcleo de Educação Infantil: Criar o Núcleo de Educação Infantil, buscando 

contribuir efetivamente para que as crianças sejam atendidas em suas 

especificidades (de cor, sexo, classe social, ou necessidades educativas 

especiais), em um ambiente de respeito e cooperação, proporcionando a 

ampliação do conhecimento de si e do mundo, aprendendo a respeito da 

linguagem oral, escrita, matemática, ciências, teatro, tradições culturais, música, 

brincadeira, dança, cinema, valores, artes plásticas etc. Neste espaço será 

oportunizado a interação de crianças e seus pares, entre elas e adultos 

permitindo a vivência e a construção de relações afetivas e atitudes de 

cooperação, autonomia e responsabilidade. 

  

 Merenda Escolar: Oferecer nas escolas municipais, cardápios balanceados que 

superem a média de necessidades nutricionais recomendadas pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O cardápio será criado por 

um nutricionista e preparado na Cozinha Industrial, por merendeiras capacitadas 

em cursos oferecidos pela Prefeitura. Os alimentos serão distribuídos nas 

unidades de ensino, em transportes apropriados, garantido total higiene. Todo o 

processo será acompanhado pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE). 

 

  

 

VIII. DIRETRIZES PARA A CULTURA 

 

 Centro Cultural: Criar o Centro Cultural no espaço onde funcionava o Palhoção 

Clube, que receberá recursos a serem destinados à Implementação do Museu 

Agar Nunes Guedes, aquisição de materiais, realizações de eventos culturais, 

valorização dos artistas plásticos, cênicos, musicais, etc., que terão incentivo 

financeiro para realizarem e comercializarem seus diversos trabalhos, bem 

como, para comprarem materiais de trabalho, instrumentos musicais,  
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matérias primas, gravações e divulgações de CDs e DVDs, etc. Os recursos 

serão regulamentados por lei e aprovados pela Câmara Municipal, com a criação 

do Fundo Municipal de Cultura. 

   

 Formação Cultural: Investir na formação cultural, abrangendo as diversas 

linguagens artísticas, com atividades voltadas para diferentes grupos, 

alcançando as comunidades das regiões periféricas da cidade. Formar gestores 

municipais de cultura, promovendo cursos e eventos sobre aspectos da gestão 

cultural e artística. 

  

 Escola de Música (escola de artes): Criar a escola de música do município, 

com um arrojado projeto que abranja desde a construção da sede, até a compra 

de instrumentos musicais. Recriar a Banda de Música (filarmônica) com aulas de 

instrumentos que a compõem e implementar a escola com aulas de violão, 

teclado, bateria, cavaquinho, bandolim, guitarra, baixo, percussão, acordeom, 

etc. Expandir o projeto para a zona rural, com a aquisição de uma escola 

itinerante. 

Criar a escola de artes de cultura da Cidade de Teixeira, onde serão ministradas 

aulas direcionadas, para os novos talentos (aulas de voz e canto, violão, violino, 

sanfona, bateria, guitarra, oratório, dança, ballet, versos, poesia, cordel, edição 

de áudio e vídeo, etc)  

  

 Cultura na Praça: Promover, periodicamente, encontros culturais, com 

apresentações musicais, poesias, danças, teatro, exposições, capoeira, 

cantorias e repentes, etc., fazendo jus ao título de Terra Mãe da Poesia e 

resgatando a arte e cultura local. 

  

 Realização das Festas Populares: Realizar, incentivar e resgatar as festas 

populares, como: São João, Semana de Arte e Cultura, Carnaval, Cavalhadas, 

Vaquejadas e Festas Religiosas. 

  

 Grupos Artísticos: Incentivar, criar e resgatar grupos de danças, teatro, banda 

filarmônica, bandas musicais, festivais de música, exposições de pintura, 

artesanato, etc. 

  

 Difusão Cultural: Atribuir responsabilidade aos meios de comunicação de 

massa como elementos de difusão cultural, a serviço do bem-comum; 
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 Memória Municipal: Elaborar uma política cada vez mais aperfeiçoada para 

defesa de nosso patrimônio cultural, artístico, histórico e ecológico; 

 

IX. DIRETRIZES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Programas de Assistência Social: Criar projetos, ampliar e aperfeiçoar os 

programas de assistência social, de amparo à maternidade, à infância, à velhice, 

aos deficientes e aos desvalidos, assegurando o seu atendimento, 

principalmente, por meio de abrigos adequados; 

  

 Atenção aos Idosos: Criar as condições de utilização, pelos idosos, dos 

espaços existentes, com ofertas de serviços e atividades de convivência, 

incluindo o atendimento específico aos que estão em situação de 

vulnerabilidade. 

  

 Valorização da Pessoa Idosa: Incentivar a produção cultural e de lazer para as 

pessoas idosas, promover a valorização e a conscientização familiar quanto às 

suas necessidades e direitos. 

  

 Assistência aos Carentes: Priorizar a assistência aos menores carentes, 

abandonados e de rua, com a criação de abrigos adequados onde receberão 

alimentação, educação e atendimento médico, odontológico e psicológico. 

  

 Acessibilidade: Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência 

promovendo a adaptação de calçadas e acessos a prédios públicos, viabilizando 

a capacitação de familiares para a reabilitação baseada na comunidade, de 

acordo com o Decreto Federal 5296/04. 

  

 Implantação do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e Banco 

Municipal de Alimentos: Implantar o Banco Municipal de Alimentos, com a 

captação de alimentos junto à rede de comercialização, entrando a Prefeitura 

com uma contrapartida, comprando alimentos para distribuir com as famílias 

desprovidas de qualquer rendimento, incluindo os programas sociais do Governo 

federal. 

  

 Combate à pobreza: Combater a pobreza absoluta, tanto no campo como na 

cidade; promovendo, através das políticas públicas, a melhoria das condições  
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de vida, principalmente nos grandes aglomerados urbanos, nos quais a 

marginalização de amplos segmentos da população conduz à violência; 

  

 Estabilidade à Família: Implementar políticas, normas e atos em defesa da 

moral e dos bons costumes visando assegurar estabilidade à família; 

 

X. DIRETRIZES PARA O ÂMBITO RURAL  

 

 Garantia Safra: Garantir a execução do programa, com a contrapartida do 

município, assegurando aos produtores rurais o benefício financeiro advindo do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.  

  

 Capacitação dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (CMDRS): Promover uma capacitação para os membros do 

CMDRS com a participação das comunidades na formação e reformulação dos 

Conselhos, para que eles possam assegurar as mudanças necessárias, a partir 

da realidade, e assim contribuir para o desenvolvimento rural sustentável. A 

participação atuante das comunidades são imprescindíveis para o 

desenvolvimento rural. É função dos Conselhos estarem atentos às demandas 

sociais e auxiliar os agricultores a conquistar condições próprias para viver e 

trabalhar, garantindo a sobrevivência das gerações futuras. 

  

 Assistência aos Agricultores: Priorizar a assistência aos agricultores, com 

preparação da terra e apoio à formação dos bancos de sementes, em parceria 

com a UNACT, CMDRS e entidades ligadas ao meio rural. O processo começará 

com antecedência, para quando chegarem às chuvas, as terras estejam aradas 

e preparadas. 

  

 Recuperação e Construção de Estradas: Implementar uma política 

permanente de recuperação e construção de estradas vicinais, facilitando, 

assim, o transporte dos camponeses e escoamento das safras.  

  

 Atendimento igualitário: Oferecer um atendimento igualitário em serviços de 

máquinas e equipamentos para construção e recuperação de açudes, barreiros 

e estradas, bem como, para melhorar as condições das propriedades rurais. 
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 Cursos e treinamentos para agricultores: Promover cursos e treinamentos em 

diversas áreas, para os agricultores, dando oportunidade para que o homem do 

campo se capacite e desenvolva suas atividades com segurança, garantindo 

assim um melhor resultado na colheita, na produção de leite, carne, ovos, frutas, 

hortaliças, etc., buscando parcerias com as entidades da sociedade civil, que já 

se destinam a tais atividades. 

  

 Programa de Incentivo à Agricultura Familiar Orgânica: Criar o Programa de 

produção orgânica, com assistência técnica para as comunidades, provendo a 

distribuição de sementes, viabilizando a irrigação e garantindo a compra dos 

produtos para utilização nas Escolas e demais setores da Administração 

Municipal. Criar a feira dos produtos orgânicos que serão vendidos pelos 

próprios produtores diretamente ao consumidor, proporcionando assim um preço 

mais baixo à população, já que não passa pelas mãos dos atravessadores, além 

de oferecer produtos saudáveis à saúde, pois estão livres de agrotóxicos. 

  

 Incentivo à criação: Incentivar a criação de animais de pequeno porte como: 

suínos, caprinos, ovinos, dentre outros. Envolver as famílias que se encontram 

em situação de risco pessoal e social residentes na zona rural em atividades de 

criações domésticas de pequenos e médios animais de forma individualizada e 

grupal, visando à melhoria genética dos plantéis e o aumento de produção e 

produtividade contribuindo para o combate da fome e da miséria. 

  

 Captação de água potável: Adotar um sistema de captação de água potável 

para as comunidades e propriedades rurais, com a construção de açudes, 

barreiros, barragens convencionais e subterrâneas, perfuração de poços 

artesianos e amazonas, construção de cisternas e tanques e doação de caixas 

d'água, quando necessário. 

  

 Fortalecimento das Associações Rurais: Fortalecer as Associações Rurais, 

com a assistência necessária para o perfeito funcionamento, provendo as 

comunidades com laboratórios de informática, proporcionando cursos aos 

moradores do campo e o acesso à internet, que será instalada primeiramente 

nas associações e gradativamente, nas demais localidades. 
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 Telecentros Rurais: Criar os telecentros rurais com modernos equipamentos de 

informática, onde o homem do campo terá oportunidade de se conectar com o 

mundo através da internet, bem como usufruir das instalações, através de cursos 

de informática, realização de pesquisas diversas, estudo à distância e tudo que 

a tecnologia oferece de melhor. 

  

 Fóruns de Debates Rurais: Promover fóruns de debates rurais e visitas de 

intercâmbio, com o objetivo de se discutir políticas públicas voltadas para o 

campo, em parceria com a UNACT, CMDRS e entidades ligadas ao meio rural. 

  

XI. DIRETRIZES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

 Ações Integradas: Promover ações integradas nas áreas da Assistência Social, 

Cultura, Educação, Esportes, Lazer e Saúde, enfocando prioritariamente a 

prevenção e a atenção à família.   

  

 Programas Contra Violência: Fortalecer e ampliar a capacidade de 

atendimento dos programas contra todas as formas de violência decorrentes de 

negligência, abuso, maus tratos, exploração sexual e crueldade em relação à 

criança e ao adolescente. 

  

 Atividades Socioeducativas: Privilegiar atividades socioeducativas em meio 

aberto para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com 

destaque para as ações voltadas à permanência e ao sucesso na escola. 

  

 Diálogo Permanente: Estabelecer diálogo permanente com o Conselho Tutelar, 

inclusive oferecendo condições de perfeito funcionamento, visando encontrar 

respostas e soluções imediatas para problemas familiares, prevenindo a 

marginalização. 

 

X. DIRETRIZES PARA A JUVENTUDE 

 

 Ações Esportivas: Transformar locais públicos em espaços destinados a ações 

esportivas e culturais, respeitando a diversidade das regiões da cidade. 

  

 Juventude Cidadã: Reestruturar o Juventude Cidadã, por meio de adequação 

de cursos que atendam as reais necessidades dos jovens da cidade. 
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 Conselho Municipal de Juventude: Criar o Conselho Municipal de Juventude, 

para formular diretrizes, discutir prioridades e avaliar programas e ações 

governamentais. 

 

 Campanhas Informativas: Promover campanhas informativas sobre 

sexualidade, drogas lícitas e ilícitas.   

  

 Atendimento Adequado e Diferenciado aos Dependentes: Garantir 

atendimento adequado e diferenciado aos jovens em situação de drogadição e 

às suas famílias, para que sejam tratados como dependentes químicos sujeitos 

de direitos. 

  

XII. DIRETRIZES PARA O ESPORTE, TURISMO E LAZER   

 

 Projeto Teixeira Esportiva: Implantar o Projeto Teixeira Esportiva, no parque 

do açude novo, promovendo oficinas e aulas das diferentes manifestações 

culturais e esportivas, com atividades físicas e corporais ao ar livre, ministradas 

por profissionais da área, para toda a comunidade. 

  

 Projeto Lazer nos Bairros e Sítios: Criar o projeto de lazer nos bairros e sítios, 

por meio de estrutura móvel (ônibus ou caminhão-baú), levando divertimento a 

todas as regiões da cidade, como: apresentações culturais, teatrais, musicais, 

de danças, poesias e cinema, etc., em especial as mais carentes e distantes.  

  

 Estádio Municipal: Reformar o Estádio Municipal o Dorjão, recuperação de 

arquibancadas e alambrado, estruturação das cabines de imprensa, vestiários, 

banheiros e implantação de um gramado sintético, apropriado para a prática de 

esportes, além de viabilizar a acessibilidade para os deficientes. 

  

 Criação da Liga Municipal de Desportos: Criar a Liga Municipal de Desportos, 

com o objetivo de incentivar, profissionalmente, a prática das diversas 

modalidades esportivas, bem como, viabilizar a participação de um Clube de 

futebol local, às divisões de elite do futebol paraibano. 

  

 Centro Esportivo Educacional: Construir um Centro de Educação Esportiva 

onde o público alvo será, prioritariamente, as crianças de rua em idade escolar,  
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crianças e jovens pertencentes à famílias carentes, jovens envolvidos em uso de 

drogas lícitas e ilícitas e por fim, demais membros da sociedade infanto-juvenil. 

O centro matriculará este público e ministrará aulas das diferentes modalidades 

esportivas em período oposto ao horário regular de ensino cujo aluno esteja 

matriculado. O Centro Esportivo Incentivará o esporte amador com a realização 

de jogos da juventude, jogos regionais, campeonatos municipais, regionais e 

rurais de futebol, vôlei, handebol, futsal, basquete, tênis de mesa, dentre outros. 

  

 Centros Poliesportivos: Construir centros poliesportivos em locais estratégicos 

para atender à população em geral, especialmente às crianças, adolescentes e 

jovens, bem como, recuperar e cobrir as quadras já existentes. 

  

 Distribuição gratuita de material esportivo: Distribuir material esportivo para 

as equipes inscritas em campeonatos organizados pela Prefeitura. 

  

 Fórum de Debates: Implantar um fórum permanente entre a administração 

municipal, os clubes de futebol amador e dirigentes das demais modalidades 

esportivas, com o objetivo de alavancar a prática de esportes em nossa cidade. 

  

 Pontos Turísticos: Criar projetos de visitações guiadas aos pontos turísticos do 

município, com a sinalização através de placas, fazendo-se conhecer em toda a 

região, para atrair turistas de toda a Paraíba e Estados vizinhos. 

  

 Turismo Ecológico: Incentivar o turismo ecológico em pontos estratégicos do 

município, viabilizando a prática de esportes como o rapel, o ciclismo, o 

motociclismo, passeios de bugre, passeios de jipe, voo livre, práticas eco 

turísticas, dentre outros, inclusive com infraestrutura adequada a cada 

modalidade. 

  

XIII. DIRETRIZES PARA A POLÍTICA URBANA 

 

 Parque do Açude Novo: Desenvolver o Projeto de revitalização e urbanização 

do Açude Novo, com a construção de uma rede de coleta de esgotos, desviando 

os dejetos, despoluindo e tratando a água. reconstruir os muros de arrimo, 

construir os quiosques destinados à venda de sucos, água de coco,  
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refrigerantes, dentre outros produtos, construir a iluminação de todo o parque, 

através de Recursos Federais. 

  

 Revitalização: Promover a renovação urbana e a revitalização do Centro da 

cidade, construindo a Praça da Alimentação na rua Cônego Serrão (em frente a 

Banco do Brasil).  

  

 Iluminação pública: Garantir a iluminação de todas as avenidas, ruas, vielas e 

becos da cidade, adotando um sistema de revisão permanente. Implantar postes 

em novas avenidas, trocar lâmpadas convencionais por lâmpadas de led e 

ampliar redes elétricas em lugares desprovidos deste serviço, realizando assim 

uma eficientização necessária ao bom funcionamento. 

  

 Reforma das Praças: Reformar as praças: Cassiano Rodrigues, das Almas, das 

Coroas (rua de baixo), das Malvinas, Maria do Rosário, além de construir novas 

praças em locais estrategicamente escolhidos, para melhorar a paisagem da 

cidade. Fazer adaptações com Academias da Saúde, quando viável.  

  

 Pedra do Vento e Pedra do Cruzeiro: Elaborar um projeto de iluminação e 

acesso aos pontos turísticos: Pedra do Vento e Pedra do Cruzeiro, tornando 

propícia a visitação, inclusive à noite, com a construção de escadas, corrimãos, 

miradores e instrumentos de segurança.  A segurança dos visitantes será 

garantida pela Guarda Municipal. 

  

 Organização do Trânsito: Criar o Órgão Municipal responsável pela 

regulamentação do trânsito, com o objetivo de organizar o fluxo de veículos, 

sinalizar as vias públicas, horizontal e verticalmente, bem como através de 

semáforos, além de definir mão e contramão em ruas específicas, padronizar as 

lombadas de acordo com a legislação vigente, e realizar um de trabalho de 

conscientização da população, com o intuito de melhorar a mobilidade urbana. 

  

 Programa Teixeira Bem Cuidada: Criar o Programa Teixeira Bem Cuidada, 

priorizando o planejamento integrado dos trabalhos de manutenção da cidade, 

como: capina, limpeza de bueiros, fechamentos de buracos, poda de árvores, 

pintura de guias, sinalização e iluminação, conserto de calçamentos  
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deteriorados pela erosão e pelo trânsito, revitalizar os canteiros das vias 

públicas, garantido uma cidade limpa e bem cuidada.   

   

 Coleta: Aperfeiçoar e ampliar o sistema de coleta de lixo, coleta de resíduos e 

limpeza urbana, através de parcerias com a iniciativa privada, e em conjunto com 

os municípios vizinhos, na construção do aterro sanitário intermunicipal, bem 

como, utilizando carros apropriados para a execução, promovendo a coleta 

seletiva e a reciclagem, a conservação das vias, logradouros públicos praças e 

jardins e gerando emprego e renda com o desenvolvimento sustentável. 

  

 Arborização: Realizar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e 

orientar sua adequada conservação.  Criar a Estufa Municipal, em parceria com 

os produtores rurais, para produzir e distribuir mudas de plantas ornamentais, 

frutíferas e nativas, para o replantio nas áreas urbanas e rurais. 

  

 Acessibilidade: Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e 

passeios públicos.    

 

 Cemitério: Construir um novo cemitério com estrutura moderna, organizado por 

lotes, inclusive com uma central de velórios, onde a população terá oportunidade 

de velar seus entes queridos, além de dispor de amplo espaço para construírem 

seus túmulos.   

  

 Elaborar a política de saneamento urbano e rural do município; Construir a 

Rede de Saneamento Básico para coleta de esgotos, promovendo assim a 

despoluição dos açudes e consequentemente a melhoria da saúde dos 

munícipes, bem como, a construção de banheiros e instalações sanitárias nas 

residências da zona rural, quando houver necessidade, em parceria com os 

programas do governos estadual e federal. 

  

 Expansão, pavimentação e drenagem das ruas do município: Adotar uma 

política de construção de calçamentos em todas as ruas de chão batido, 

incluindo os becos e vielas, com drenagem adequada, além de abrir novas 

avenidas, através da implementação do Plano Diretor. 
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 Acompanhamento das obras: Criar uma comissão técnica para 

acompanhamento das obras no município com participação efetiva desde a 

licitação até à conclusão, com acesso a todas as informações necessárias. 

  

 Construção do Novo Matadouro e Centro de Zoonoses: Construir um novo 

matadouro público municipal em localização estratégica para atender aos 

usuários com a infraestrutura adequada ao abate de seus animais. Adequar o 

espaço do atual matadouro para funcionamento do centro de zoonoses. 

  

 Pista de caminhada e ciclismo: Construir, nas imediações da Avenida José 

Carneiro Filho, pista de pedestres e ciclistas, garantindo a segurança dos 

praticantes dessas modalidades. 

  

 

XIV. DIRETRIZES PARA A POLÍTICA DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ   

 

 A Cidade Que Queremos: Realizar o planejamento de médio e longo prazo, 

através de conferências, audiências públicas, seminários, etc., com participação 

da sociedade, tendo como perspectiva: “Teixeira 2030 – a cidade que 

queremos”.   

  

 Orçamento Participativo: Implantar o Orçamento Participativo, presencial e 

virtual, onde todo e qualquer cidadão teixeirense tenha voz e direito de opinar no 

momento de sua elaboração, definindo as prioridades e metas a serem 

executadas, promovendo a participação da sociedade local no planejamento, no 

acompanhamento e na fiscalização da execução orçamentária.   

  

 Projeto Gabinete Aberto: Implantar o projeto Gabinete Aberto, por meio do qual 

o prefeito vai realizar audiências públicas nas quais pessoas ou grupos possam 

apresentar, propor e discutir temas. 

 

 Conselho de Acompanhamento e Avaliação: criar um Conselho de 

Acompanhamento e Avaliação da Gestão Pública Municipal sem remuneração 

para os seus membros, composto pelos seguintes representantes da sociedade 

civil: o padre, um pastor, um professor, um aposentado, uma doméstica, um 

estudante, um representante dos comerciantes, um representante da área de 

saúde, o secretário municipal de planejamento, o  
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presidente do Poder Legislativo Municipal, um representante do Ministério 

Público, um membro da segurança pública. Esse conselho se reuniria 3 ou 4 

vezes no ano para avaliar a gestão naquele período e elaborar um relatório da 

avaliação e encaminhar para o prefeito. 

  

 

 

XV. DIRETRIZES PARA AS COMUNIDADES RELIGIOSAS 

 

 Canais de Diálogo: Criar e manter canais de diálogo permanente com as 

comunidades religiosas.   

  

 Pauta de Ações: Construir uma pauta de ações e serviços por meio dos quais 

as comunidades religiosas possam contribuir para a coletividade, em parceria 

com a administração municipal.   

  

 Cessão de Equipamentos: Estabelecer uma política de cessão de 

equipamentos disponíveis na Prefeitura para realização de eventos ou 

celebrações das comunidades religiosas.   

  

 Fóruns: Apoiar e promover fóruns, debates e eventos que fomentem a formação 

religiosa na cidade e na região, respeitando a diversidade de orientação religiosa 

e a separação Igreja-Estado.   

  

 Atuação Social: Aproveitar melhor a atuação social das comunidades 

religiosas, articulando-as com a estrutura de atendimento social da 

administração. 

  

 Semana Cultural Religiosa: Promover a Semana de Arte e Cultura Religiosa, 

onde serão apresentados trabalho de relevância na comunidade, pelos seus 

membros, dando oportunidade para que possam dialogar com o público sobre 

sua música, sua arte, sua crença, através da arte e cultura, a maneira na qual 

levam a mensagem de uma vida com princípios, que respeita a liberdade de 

expressão (ritmos e estilos), defendendo o amor ao próximo, mostrando ao 

mundo que para sermos felizes e livres não precisamos de nenhum tipo de 

droga. Levando o amor e a paz de Jesus com os dons e talentos que Ele os  
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deu, cada um na sua área, no seu estilo, mais todos num mesmo propósito, servir 

a Deus e mostrar que a Arte e Cultura fazem parte sim da vida Cristã.” 

  

 Promover a União de Denominações Religiosas: Promover encontros com a 

participação de diversas denominações religiosas, com o objetivo principal de 

construir uma Consciência Religiosa nas famílias, promovendo assim a paz, a 

liberdade espiritual e amor ao próximo, tendo Deus como a base de tudo.   

 

CONCLUSÃO 

  

Este é um relato das ações a serem desenvolvidas pelo Projeto 

Transformação em Teixeira, com a implantação de um modelo administrativo 

nunca visto em nosso município. Esta forma inovadora de administrar priorizará 

a transparência, a honestidade, a responsabilidade, a competência, os valores 

morais, o respeito à população, a consulta ao povo em relação ao planejamento 

de trabalho, a realização de fóruns de debates sobre os principais problemas 

que envolvem a administração pública e os munícipes. Assim sendo, temos a 

certeza de que você terá consciência na hora de escolher seus candidatos nas 

próximas eleições. Uma consciência que não será trocada por dinheiro, 

empregos ou benefícios pessoais, que além de se caracterizar em crimes, 

atrasam o desenvolvimento da cidade, beneficiando apenas pequenos grupos 

políticos. Compare, pense, faça valer o seu poder de decisão. 
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