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1. INTRODUÇÃO 
 

Este Plano apresenta as principais propostas para a administração municipal no 

período 2017-2020 do candidato a Prefeito da Cidade de Bayeux, Berg Lima. Foi 

elaborado a partir da realização de plenárias itinerantes, como o Dialoga Bayeux, que 

se constituiu como um dos principais instrumentos para elaboração deste plano, 

reuniões com a equipe técnica, política e lideranças comunitárias e através das 

experiências adquiridas ao longo das Pesquisas Quantitativas que contou com a 

participação popular e voluntária de cidadãos comuns e pré-candidatos a vereadores, 

assim como também o próprio pré-candidato a Prefeito.  

 O Modelo de Gestão Participativa a ser implantado, tem como objetivo o 

planejamento solido e rigoroso através do acompanhamento de metas e igualmente 

sustentado sobre uma forte disciplina de execução, trazendo novas soluções a médio e 

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

importância no Estado da Paraíba. 

O Plano de Governo aqui delineado representa a inovação na gestão municipal, 

com foco na disciplina e na implementação de decisões estratégicas, zelando pela 

qualidade e continuidade das boas práticas políticas e profissionais, resgatando a auto-

estima da população através da implantação de uma nova era em gestão pública para 

Bayeux. 
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2. Novas ideias para a Cidade de Bayeux 
 

Este Plano de Governo é a materialização da visão que orientará a gestão 

Municipal, com alcance para 2020, objetivando posicionar Bayeux como uma das 

melhores cidades da Paraíba para se viver, trabalhar e conhecer. Garantindo a 

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

promova hábitos e costumes mais saudáveis, integrada as demais políticas, 

garantindo o atendimento integral as demandas da população de Bayeux . 

Para isso, objetivamos: 

a. Ser referencia na educação Básica. 

b. Ser referencia em eficiência e atendimento no sistema básico de saúde 

c. Buscar a redução do déficit habitacional na nossa cidade. 

d. Buscar ser uma cidade sem pobreza extrema e mais integrada 

culturalmente e socialmente. 

e. Contribuir para a construção de uma cidade sustentável, projetada, 

considerando os impactos sócio-ambientais. 

No campo econômico, objetivamos transformar esta cidade como destaque 

estadual pela alta atratividade de negócios, reduzida taxa de desocupação e contínuo 

crescimento da renda média dos seus trabalhadores. Já no campo político, colocar a 

cidade como um dos principais centros políticos e culturais do cenário Paraibano, com 

destaque na produção cultural e no respeito à diversidade humana.  
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3. Objetivos e Princípios de Atuação do Governo 
 

Objetivos Centrais do Governo 

 

• 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 

sustentável da cidade. 

• Garantir maior igualdade de oportunidades para toda a população bayeuxense. 

• 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 

bayeuxense com Plenárias Públicas e consultas populares. 

• Tornar Bayeux uma cidade mais integrada do ponto de vista urbanístico e 

cultural. 

• Reduzir os indicadores de pobreza na cidade. 

 

 

Princípios de Atuação do Governo 

 

• 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. 

• 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 todos os bairros de Bayeux. 
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• 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 da 

eficiência dos processos da administração municipal. 
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4. PROPOSTA DE GOVERNO 

  

 

4.1.   Apresentação  

 

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

Plano de Governo e consistem em justificativa e propostas que a compõem. 

• Justificativa: Justifica a verídica necessidade das ações propostas para cada área 

especificamente.  

• Propostas: detalhamos objetivos táticos a serem perseguidos em cada área. 
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4.2. EDUCAÇÃO 

 

Justificativa: 

 

A educação de um povo é o termômetro que nos permite medir o seu próprio 

desenvolvimento, ela é fator primordial para o desenvolvimento da cidadania e da prática 

político-social responsável pelas mudanças necessárias, que visam melhorar a qualidade 

de vida dos seres humanos. 

Priorizar o acesso à educação para todos é considerar a escola como o centro das 

relações do cidadão, como meio de se estabelecer o lugar que a escola verdadeiramente 

deve desfrutar na sociedade. Em nosso governo, fortaleceremos as relações, sociedade-

educação, onde a escola será o palco. E a escola sairá para as ruas. A participação, 

tanto das crianças quanto dos pais e educadores, será naturalmente estimulada por 

atividades múltiplas, na área cultural, ambiental, tecnológica e nas relações com escolas 

particulares e outras atividades. Ampliaremos os recursos destinados à educação. 

  
Propostas: 

• Fomentar a qualidade da educação básica, a fim de elevar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB; 

• Revisar o Plano de cargos e carreira e remuneração - PCCR dos 

servidores da educação, em discussão com a categoria representativa; 

• Implantar em todas as escolas municipais o “Programa Estudante em Forma”, 

com educação alimentar e práticas de exercícios físicos; 

• Reduzir a taxa de analfabetismo no município; 

• Implantação do Centro de Línguas, garantindo a população do município o 

acesso ao segundo idioma; 

• Garantir cursos profissionalizantes em parceria PPP (Publico Privado) aos 

alunos do ensino fundamental e médio; 

• Construir um processo pedagógico modelo, estabelecendo um padrão de 

excelência no ensino fundamental, baseado no ensino em tempo integral e 

na educação infantil; 

• Garantir um sistema de ensino que proporcione oportunidades para os 
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jovens terminarem o ensino fundamental na idade correta, prontos para 

ingressar no Ensino Médio; 

• Ampliar o atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um 

ambiente adequado à Criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo 

em seu desenvolvimento físico e mental; 

• Capacitar, instrumentalizar e motivar os professores da rede pública 

municipal de ensino, utilizando novas tecnologias, para uma prática mais 

efetiva no processo de aprendizagem; 

• Implementar Escola em Tempo Integral (ETI - Fundamental) adotando o 

padrão de 7 horas de ensino já que na cidade se resume em um projeto em 

andamento, com recursos exorbitantes e não executados; 

• Ampliação da estrutura da rede escolar municipal, buscando atender as 

demandas educacionais e oferecendo um ambiente propicio para o 

processo ensino/aprendizagem que contribua para a melhoria da qualidade 

do ensino e a ampliação da oferta de vagas; 

•  Incentivar a formação profissional de servidores e professores; 

•  Adequar o numero ideal de alunos por sala de acordo com o que 

preconiza o MEC; 

• Equipar e ampliar as escolas com laboratórios de informática, robótica, 

ciências e biblioteca; 

• Implantar equipes multidisciplinares dentro das escolas, para avaliação e 

intervenção e orientação pedagógica; 

• Implantar um programa de incentivo a educação, para os estudantes em 

transição do ensino fundamental ao ensino médio, que obtiverem melhor 

desempenho escolar; 

• Fortalecer a educação inclusiva para os alunos com necessidades 

especiais; 

• Revisar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR dos 

servidores da educação, em discussão com a categoria representativa; 

• Construção de 5 creches modelo, uma escola modelo em tempo integral e 

climatizar as principais escolas; 

• Implantar o passe-Livre para estudantes da rede pública municipal; 
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4.3. SAÚDE 

 

Justificativa: 

 

  O sistema de saúde do Município de Bayeux tem apresentado constantes 

degradações nos últimos anos, em particular a ampliação da cobertura do programa de 

atenção básica (UBSs), da distribuição de medicamentos, desatualização dos 

profissionais da saúde, desvalorização salarial dos agentes de saúde e descontinuidade 

aos programas estaduais e federal no município. A área de Saúde sofre com a falta de 

investimentos, deixando aquém os  bayeuxenses que dependem exclusivamente dos 

serviços básicos da saúde municipal. 

 

   Propostas: 

 

• Criação de um Centro Especializado de Odontologia - CEO com atendimento 24 

horas;   

• Reestruturação física da Policlínica Municipal Beijamin Maranhão; 

• Construção de 10 novas Unidades de Saúde Básica da Família e criar o Centro de 

Imagens; com ressonância magnética, tomografia, mamografia e ultrasson; 

• Aquisição gradativa dos espaços físicos para implementação das Unidades de 

Saúde Básica; 

• Fortalecer a vigilância sanitária em saúde; 

• Implementar a qualidade da assistência em saúde; 

• Criar uma central de logística e distribuição de medicamentos;  

• Implementação de um Centro de Reabilitação Fisioterapêutico; 

• Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com doenças 

crônicas e de tratamentos contínuos para outros municípios; 

• Implementar o Centro de Referencia de Saúde da Mulher com serviços 

especializados, ampliando e intensificando o atendimento a mulheres vitimas de 

violência, também em período de pré-natal, parto e pós-parto; 

• Ampliar  leitos  e atendimentos da maternidade João Marscicano; 

• Instituir o Centro de Capacitação Permanente (CCP); 

• Ampliar as Equipes de Saúde da Família com outros profissionais e Criação 

Atendimento Domiciliar Terapêutico (ADT); 
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• Implementar condições de trabalho no que diz respeito a insumos materiais: 

Permanentes e de Consumo, nas UBS, UPA, SAE, CEO, Maternidade e Serviço de 

Fisioterapia; 

• Criar o Hospital-Dia; 

• Implementar o Centro de Imagens; 

• Instituir as Linhas do Cuidado com a Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde 

do Homem, Idoso e a Saúde do Trabalhador; 

• Reavaliar os Convênios instituídos na saúde referentes as questões de: 

Laboratório, Clínicas privadas, hospitais, etc; 

• Investir na capacitação e especialização dos profissionais da saúde municipal; 

• Promover a saúde e prevenir as doenças, e seus agravos, com ênfase na 

informação à população e esclarecimento quanto ao uso do sistema de saúde; 

• Consolidar e ampliar a cobertura de atenção primária a partir da estratégia de 

Saúde da Família; 

• Implantar o Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação 

permanente da Educação, da Saúde e da Assistência Social, proporcionando 

melhoria da qualidade de vida dos alunos da rede municipal de ensino;  

• Implantar o projeto Saúde Inteligente, que se constitui na criação de Prontuário 
Eletrônico Ambulatorial disponibilizando todos os dados cadastrais e clínicos de 
todos os usuários do sistema de saúde; 

• Ampliar a cobertura da rede de atendimento psicossocial, visando o tratamento 

à Saúde mental e dependência química, com foco na reinserção, em parcerias 

com entidades e associações civil e religiosa; 

• Implementar o CAPS Infantil; 

• Revisar o Plano de cargos e carreira e remuneração - PCCR dos servidores da 
saúde, em discussão com a categoria representativa; 
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4.4. ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

Justificativa:  

 
É preciso desconstruir a equivocada concepção da assistência social composta 

por iniciativas governamentais de cunho assistencialista e paternalista. Romper ainda 

com visões inadequadas para com os cidadãos demandatários de atenções dessa 

política que os desqualificam nominando-os de carentes ou necessitados, negando-lhes 

o reconhecimento enquanto sujeitos de direitos. É importante que se construa a 

identidade social dessa política, priorizando o conhecimento sobre a realidade social da 

cidade, identificando territorialmente a incidência de vulnerabilidades, riscos e situações 

de violação de direitos na direção da universalidade da cobertura para os serviços 

socioassistenciais, a partir de padrões de qualidade e, ainda, incorporando seus usuários 

como sujeitos de direitos. 

 

Propostas: 

 

• Aumentar a cobertura de Programas Sociais na cidade em Parcerias com 

Governo Estadual e Federal; 

• Contribuir para a redução da pobreza, universalizando a cobertura sócio 

assistencial domiciliar; 

• Promover mecanismos efetivos de reinserção social para a população jovem. 

• Implantar de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS 

AD), visando reduzir os danos à população usuário de Álcool e outras Drogas.  

• Reduzir o índice de pobreza na cidade; 

• Implementar condições de trabalho no que diz respeito a insumos materiais: 

Permanentes e de Consumo, nos CRAS, CREAS, CAPS, Centro POP, e outros 

Serviço da política de assistência social; 

• Reestruturar os espaços públicos e qualificar os serviços sócioassistenciais, 

potencializando práticas coletivas no processo de trabalho; 

•  Reordenar os serviços socioassistenciais nas proteções sociais básica e 

especial; 

• Realizar parcerias com entidades governamentais e não governamentais; 
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•   Melhorar as relações de trabalho dos profissionais que atuam nos serviços 

socioassistenciais e na gestão do SUAS, em observância às diretrizes da Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS-2006); 

 
• Garantir a formação continuada para as entidades que compõem a rede 

socioassistencial, objetivando a participação no debate sobre os impactos e 

resultados das ações desenvolvidas; 

• Reestruturar e ampliar o atendimento do restaurante popular e os programas e 

ações de assistência nutricional, priorizando a produção local (agricultura familiar 

e pesca); 

• Incentivar o desenvolvimento de programas de apoio aos grupos socialmente 

vulneráveis, do ponto de vista socioeconômico; 
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4.5. CULTURA  

 

Justificativa: 

 

Entendemos que através do acesso aos meios culturais, o cidadão desperta suas 

aptidões artísticas e intelectuais. Do ponto de vista filosófico, entendemos que a questão 

cultural abrange todas as relações e atividades. Que a cultura ou a prática de cultura, a 

arte, é o elo entre a informação e a contemplação, com a formação e a inspiração ou o 

entendimento. O acesso à cultura liberta o indivíduo da mediocridade ou da vida 

vegetativa. Projetam-no para além de relações mecânicas ou meramente subordinadas, 

ao alcance de relações de consciência. 

 

 Propostas: 

 

• Ampliar o acesso da população aos mais variados tipos de bens e valores 

culturais através da expansão da estrutura pública de equipamentos e 

atividades culturais, adotando o conceito de “acesso e encontro”, com o 

objetivo de promover integração e aumentar a sensação de pertencimento 

por parte da população; 

• Revitalizar o Caranga fest e as festas tradicionais do município;  

• Consolidar o fomento à cultura, através da promoção de importantes iniciativas 

culturais; 

• Valorizar a paisagem natural e patrimonial através da recuperação e 

readequação de espaços públicos; 

• Promover as ações transversais entre os diversos gêneros artisticos e 

expressões culturais; 

• Preservar as culturas populares e tradicionais; 

• Fomentar e financiar a produção artística, a qualificação de artistas, produtores 

e gestores públicos, através da criação do Conselho, Plano e Fundo – CPF da 

cultura; 

• Implantar equipamentos culturais (museus; ateliers, salas de exposição; centros 

de formação; teatros; circos; salas de cinemas; cineclubes, bibliotecas; 

estúdios; locais de ensaio; teatros de arena, bens tombados como patrimônio 
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histórico); 

 

• Ofertar espaços, atividades e formação artística para a juventude, visando a 

construção de uma cultura da paz e a ampliação da qualidade de vida dos 

jovens; 

• Implantar o projeto “Cultura e maior idade” que tem como objetivo valorizar os 

saberes das pessoas de maior idade e a garantia de acesso aos bens culturais 

neste período da vida,  fundamental para o pleno exercício da cidadania; 

• Adotar as escolas como espaços culturais disponibilizando recursos mensais 

para a realização de oficinas, organização de eventos e produção de 

espetáculos, estimulando as diferentes formas de manifestações culturais dos 

estudantes no espaço escolar; 

• Estimular à pesquisa sobre os temas das culturas populares e da diversidade 

regional e local; 

• Estimular o conhecimento e reconhecimento de artistas locais; 

• Fomento à criação cultural através da política de editais para realização de 

produções culturais na cidade; 

• Criar agenda cultural que garanta a ampla divulgação e valorização das 

expressões artísticas e culturais no município; 

• Incentivar a produção literária; 

• Implementar um circuito de cultura nos bairros; 

• Implementar uma Biblioteca pública descentralizada e itinerante; 

• Criar o Centro Cultural multi-uso “Mestre Gasosa”. 

• Retomar o Calendário Cultural; resgatando as festas tradicionais como o 

Carangafest, Festa de São Sebastião e o São João 
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4.6. TURISMO 

 

Justificativa: 

O Turismo é uma atividade do setor terciário que mais cresce no Brasil, dentre as 

espécies, significativamente, o Ecoturismo, constituindo um fenômeno social, econômico 

e cultural que envolve pessoas no intuito de conhecer novos horizontes. O turismo 

ecológico ou ecoturismo é um segmento em que se pratica o turismo de lazer, o esportivo 

ou educacional em áreas naturais onde se estimula a preservação da natureza. Entre as 

atividades praticadas no turismo ecológico estão as trilhas, os banhos de cachoeira, as 

escaladas em pontos turísticos, passeios náuticos, o mergulho para observação da vida 

marinha etc. 

O município de Bayeux estar inserido neste segmento, constituído por áreas de 

preservação natural, a exemplo do Parque Estadual da Mata do Xem Xem e seus 

ecossistemas constituídos por Manguezais, inseridos no estuário do rio Paraíba. 

 

Propostas: 

• Projeto “Lírios do Mangue: limpando ruas, rios e mares”. Ambientalistas em 

parceria com associações de moradores podem ministrar palestras nas 

escolas destacando temas relacionados ao meio ambiente que afetam 

diretamente a população; 

• Investir no Eco-turismo: Criar rotas de turismo de aventura nas áreas 

verdes da cidade; Restaurar a cabeceiras e margens dos Rios Sanhauá, 

Paroeiras (Paraíba), Riacho Tambaí e Açude Santo Amaro incentivando o 

turismo ecológico e pesca esportiva;  

• Estabelecer o Parque Estadual do Xem-Xem; 

• Potencializar a utilização do Parque Estadual do Xem-Xem, através da sua 

conservação beleza exuberante e utilização controlada para caminhadas, 

trilhas e passeios ecológicos; 

• Plano de recuperação dos manguezais e áreas de preservação 

permanente;  

• Isenção Fiscal para implantação de Rede Hoteleira em Bayeux;  

• Construir os portais de entrada na cidade com intuito melhorar a 
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comunicação visual da cidade;  

• Desenvolvimento de Pontos Turísticos: Criação de Pontos Turísticos 

baseados em fatos históricos e ícones da cultura da cidade, do estado e do 

país; 

• Promover a Rota do turismo ecológico, desenvolvendo ações de melhoria 

dos potenciais ecológicos junto ao Parque Estadual da Mata do Xem Xem e 

nos Ecossistemas de Manguezais; 

• Lutar pelo o reconhecimento do Aeroporto Internacional Castro Pinto como 

equipamento turístico local, com a colocação de sinalização de identidade 

do município; 

• Buscar parcerias junto aos governos Federal, Estadual e iniciativa privada 

para adquirir recursos na implantação da infraestrutura do Parque Estadual 

da Mata do Xem Xem e recuperação do estuário do rio sanhauá 

(manguezais); 

• Insituir o calendário de atividades turísticas do município, dando ampla 

divulgação no âmbito estadual e federal; 

• Participar de eventos, feiras, congressos para divulgar o potencial turístico 

do município a nível estadual e nacional; 

• Elaborar panfletos sobre o potencial turístico do município; 

• Capacitar a equipe administrativa para melhor desenvolver ações de 

promoção do turismo; 

• Apoiar as manifestações culturais locais e atividades artesanais. 
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4.7. ESPORTE E LAZER 

 

Justificativa: 

 

A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a 

sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a 

formação física e psíquica além de desenvolver e melhorar tais formações. Cada esporte 

possui suas particularidades que envolvem as pessoas e as fazem optar por qual 

praticar. Os esportes influenciam no desenvolvimento saudável dessas e os distanciam 

da mentalidade distorcida,assim como também da criminalidade que está presente em 

todos os locais de forma bastante organizada e sedutora. No município de Bayeux, 

possuem grandes potenciais humanos e estruturais para o esporte mais que ao longo do 

tempo foram desvalorizados e degradados, fazendo com que a população e a 

comunidade ficassem sem espaços para essas praticas.  

 

Propostas: 

 

• Incentivar a pratica de novas modalidades esportivas;  

• Reformar e ampliar os espaços para atividades esportivas, como campos, 

quadras e ginásios; 

• Incentivar a realização de torneios e competições; 

• Construir praças comunitárias e revitalizar as existentes; 

• Revitalizar o Ginásio municipal para eventos poliesportivos; 

• Estabelecer o Programa Academia da Saúde (MS), com o objetivo de contribuir 

para a promoção da saúde da população; 

• Projeto Bairro Em Ação: Ginástica Localizada voltada para adultos, melhor idade, 

atendendo as Sociedades Amigos de Bairros (SABs), utilizando os espaço dos 

Centros Comunitários e o Centro de Convivência do Idoso (CCI); 

• Projeto Bola Cheia: Valorizar aulas de futebol de campo para crianças e 

adolescentes entre 07 e 16 anos, ministradas em campos localizadas nos bairros 

periféricos do município, com preocupações sociais, educativas e esportivas; 

• Apoio ao Esporte Amador: Garantir apoio as competições de nível amador no 

município em diversas modalidades;  
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• Criar o Centro de Referencia para Juventude (CRJ), promovendo a interação 

entre jovens da cidade. As atividades oferecidas são baseadas em quatro pilares 

fundamentais - convivência, formação, informação e expressão. 

• Implantar o Bolsa Atleta municipal e incentivar o esporte amador; 
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4.8. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

 

Justificativa : 

 

Considerando que em Bayeux a população direta ou indiretamente tem uma 

relação estreita com os manguezais, porque uma parcela vive as margens do rio e a 

outra vive e sofre a influência dele e quase toda a atividade econômica do município tem 

um vinculo mais negativo do que positivo com o ecossistema manguezal(rio, mangue e 

população tradicional: pescadores, marisqueiras, catadores de caranguejo). 

Pelo que registra uma quantidade significativa de despejo de resíduos químico-

industriais e esgotos domésticos nos mangues, em conseqüência das atividades 

industriais, comerciais e de ocupação habitacional, contribui de forma significativa para a 

eutrofização do ambiente, que é o aumento desordenado de nutrientes, ocorrendo uma 

enorme quantidade de mortes e decaimento de matéria orgânica, com consumo 

exagerado de oxigênio, provocando um colapso na rede alimentar de todo o 

ecossistema. 

Acrescentam-se aos impactos antrópicos indiretos causadores da degradação 

crescente do manguezal: a exploração imobiliária, notadamente a “puxadinha” da 

moradia para o terreno do mangue; o desmatamento para exploração da madeira ao 

nível comercial e de subsistência da população pobre que se refugia nos mangues; o 

plantio de cana-de-açúcar, notadamente próximo a Santa Rita, e, recentemente, o 

impacto ambiental direto das construções irregulares de viveiros para o cultivo de 

camarão. 

A supressão de áreas de manguezal, para a instalação de fazendas de camarões, 

conhecidas como carcinicultura, está concentrada mais na região Nordeste. 

 

 

Propostas: 

 

• Criação do Parque dos Manguezais e o Parque Municipal do Xem-Xem. 

• Criação do projeto “ Manguezal: Estuário da Vida”, Atuar em parceria com a 

comunidade, associações de moradores e pescadores ministrar palestras nas 

escolas destacando temas relacionados ao meio ambiente que afetam diretamente 
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a população; 

• Ampliar e implantar a Educação ambiental nas escolas municipais;  

• Implementação da coleta seletiva do lixo da cidade; 

• Unidade de coletas de lixo eletrônico;  

• Construção de uma unidade de reciclagem para comunidades de baixa renda 

em forma associativa e cooperativa; 

• Dotar de infrainstrura o Parque Municipal do Xem-Xem, com possibilidade de 

lazer, guarda municipal ambiental, ecoturismo 

• Promover ações de fiscalizações ambientais : atuar em parceria com diversas 
secretarias e órgãos dos municípios vizinhos do estado da Paraíba; 

•  
• Fortalecer o processo de licenciamento ambiental nos órgãos de fiscalização do 

município 

• Construção de uma base ambiental da guarda municipal na mata do xexém; 

• Criar um Plano de recuperação das matas ciliares e de mata  

• Criação em Bayeux o primeiro  viveiro de mudas de arvores. 

• Implementação de Energia solar de forma gradativa nos prédios públicos  

• Atuar de forma educativa na sociedade a importância da reutilização da água. 

• Fiscalização de forma permanente os ambientes com proteção permanente no 

município. 

• Fortalecimento do conselho municipal do meio ambiente 

• Arborização da cidade de forma gradativa, como forma de estabelecer uma melhor 

qualidade de vida aos habitantes.  

• Incentivar a agricultura orgânica para as mulheres; 

• Incentivar a pesca nas comunidades ribeirinhas e parceria com as colônias de 

pescadores da cidade.; 

• Implantar o programa Cidade Limpa; melhorando a coleta de lixo, valorizando os 

catadores e implantando a coleta seletiva de forma gradativa; 

• Implantação do Centro de Zoonoses de Bayeux; 
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4.9. GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS  

 

Justificativa: 

 

 Nos últimos anos, a Prefeitura de Bayeux ampliou suas receitas de forma 

significativa, mas dobrando os gastos com serviços e mão de obra, desconsiderando, 

no entanto, inúmeros desafios de importância para a Gestão Pública: 

• A obsolescência da infraestrutura de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) na gestão municipal, resultado de anos de baixos 

investimentos na área tecnológica, acarretando um alto risco operacional 

aos processos críticos da Prefeitura. 

• A considerável ineficiência na execução de processos burocráticos, com 

excessivo trânsito de documentos em papel e escalas entre as diversas 

áreas. 

• A descentralização da gestão de recursos humanos, dificultando a 

identificação de gargalos entre a demanda e a oferta de pessoal. 

• A inexistência de uma gestão de custos bem suportada comprometendo a 

avaliação objetiva das variações e dificultando a previsão de investimento e 

custeio de novas iniciativas. 

• As dificuldades de integração entre as diversas áreas da administração, 

principalmente na condução de Projetos, mas também em processos 

contínuos. 

 

 

Propostas: 
 

• Ampliar a sustentabilidade fiscal do município, garantindo recursos livres para 
os investimentos previstos nas iniciativas estratégicas do Plano de Governo 
para o período 2017-2020; 

 

• Garantir ampla participação popular na formulação e acompanhamento das 
políticas publicas; 

• Estabelecer parcerias com outras esferas de governo e o setor Privado - 
PPP, especialmente para investimentos em infraestrutura e Saúde; 

• Expandir e otimizar os processos de atendimento, reduzindo continuamente a 
distância entre o cidadão e o poder público municipal; 
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• Aperfeiçoar e otimizar os processos para garantir a transparência pública nas 
contratações, a eficácia e a eficiência na gestão das finanças públicas,através 
de sistemas de informação para divulgação de gastos públicos simultâneos; 

• Aperfeiçoar os recursos humanos da gestão garantindo a eles capacitação 
permanente, visando uma qualidade na gestão e no monitoramento dos 
resultados, das ações propostas; 

• Implantar o projeto “Cidade Interligada” que visa a aquisição e implantação de 
itens de infraestrutura, de novas políticas operacionais de Tecnologia da 
Informação e Comunicação para a expansão e melhoria dos serviços; 

• Ampliar a arrecadação própria do município, através do incentivo a ampliação da 
base de contribuintes; 

• Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal. 
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4.10. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

Justificativa: 

 

É possível observar que a cidade de Bayeux é capaz de produzir empregos, 

porém são empregos de baixa rendo. Essa conjuntura econômica, faz com que Bayeux 

tenham baixos indicies de renda per capita. Também percebemos que vários setores 

econômicos da cidade estão carentes de diálogo e parcerias com o poder público. É 

preciso reverter essa situação. Uma gestão participativa capaz de dialogar, planejar com 

os setores econômicos da cidade são essenciais para um desenvolvimento econômico 

com qualidade. Desta forma o incentivo por parte do setor público para o 

desenvolvimento econômico em toda de Bayeux é de fundamental importância e norteará 

o nosso perfil de gestão.  

 

 

Propostas: 

 

 

• Criar o Banco da Gente, programa de micro-crédito de incentivo e suporte ao 
empreendedorismo na cidade; 

• Ampliar o numero de alvarás e licenças concedidos pela Prefeitura  emitidos 
por meio eletrônico;  

• Patrocinar com incentivos fiscais municipais o alojamento de endereços fiscais 
a micros empreendedores individuais e empreendedores online. 

• Incentivar o mercado imobiliário; 

• Incentivar Feiras de veículos, imóveis, bens duráveis e serviços; 

• Implantar o Programa comercial em parceria com a CDL, intitulada “Liquida 
Bayeux”; 

• Implantar incubadora de empreendimento econômico e solidário, como forma 
de fortalecer os micros e pequenos negócios informais, urbanos, existentes no 
município do BAYEUX/PB; 

• Fazer parcerias com instituições de ensino superior para realização  de 
estágios para alunos de cursos Médio/Técnico e superior; 
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• Identificar e cadastrar os pequenos negócios informais existentes no município 
para buscar o apoio para o desenvolvimento; 

•  Desenvolver projeto de revitalização das feiras livres da cidade de BAYEUX 
para fortalecimento da economia local; 

• Organizar os Catadores de materiais recicláveis em associação e/ou 
cooperativa para implantação da coleta seletiva; 

• Reforma total do Mercado Público do bairro da Imaculada.  

• Programa Novos Caminhos: com objetivo de realizar a pavimentação de 100 
ruas. 
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4.11. MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIADADE 

 

Justificativa: 

 

        A mobilidade urbana e a acessibilidade é um direito constitucional de todo 

cidadão, permitir que pessoas tenham o direito de ir e vir.  Garantir o acesso é 

um dever de todos e principalmente do governo, pois é através dele que são 

inseridos meios e regras, para garantir a acessibilidade de forma isonômica em 

todo o país. 

 

Propostas: 

 

• Atuar nos gargalos do trânsito de maneira a racionalizar caminhos, criando 

vais alternativas, padronizando as lombadas, minimizando os tempos de 

deslocamento e criando conforto para os usuários; 

• Reivindicar junto aos órgãos competentes uma nova licitação para o 

transporte público e implantar a integração com o trem 

• Formular e implementar atividades voltadas à educação para a mobilidade 

urbana em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes 

escolares pública e privada e redes sociais; 

• Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços, nos 

mobiliários e nos equipamentos urbanos; 

• Realizar a reestruturação da sinalização do transito vertical e horizontal da 

cidade, para uma mobilidade mais correta e efetiva, garantindo uma melhor 

circulação e com isso evitar os riscos de congestionamento; 

• Assegurar a ampliação e renovação da frota de ônibus em operação, 

visando melhorar a qualidade do atendimento, a garantia de acessibilidade 

aos portadores de necessidades especiais e a adequação da oferta de 

ônibus à demanda, em especial nos horários de pico para trabalhadores e 

estudantes; 
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• Desenvolver treinamento permanente para os trabalhadores que operam no 

transporte coletivo, visando a excelência no atendimento da população 

usuária; 

• Melhorar as condições de conforto, infraestrutura e de informação aos 

usuários nos pontos de embarque e desembarque através da padronização; 

• Aprimorar os serviços de táxi, de transportes escolares e de fretamento; 

• Aprimorar a elaboração das estatísticas de acidentes de trânsito, visando à 

identificação dos locais de maior incidência de acidentes para orientar as 

intervenções de engenharia, fiscalização, operação e educação de trânsito; 

• Implantar ciclo-faixas e ciclovias nas áreas centrais da cidade; 

• Aprimorar e intensificar os serviços de manutenção e implantar sinalização 

viária horizontal, vertical e semafórica no município; 

• Ordenar calçadas e margens de vias; 

• Ampliar o sistema eletrônico de controle operacional, constituído por central 

semafórica inteligente, monitoramento por câmeras e painéis de mensagens 

variáveis; 

• Incentivar a educação no transito como instrumento capaz de formar 

cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito; 

• Implementar  iluminação cênica de monumentos, edifícios históricos e obras 

de arte especiais, valorizando a paisagem urbana noturna com máxima 

economia no seu consumo; 

• Implementar o projeto “Bayeux Acessível”, esta iniciativa visa a revitalização 

de pavimentos e passeios, com a remoção de obstáculos e implantação de 

rampas de concreto, passagens de nível nas vias, implantação de piso tátil, 

faixas lisas para cadeirantes e correção de meio-fio; 
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4.12. HABITAÇÃO 

 

Justificativa : 

 

            O direito à habitação, não se restringe apenas à presença de um abrigo, ou um 
teto, mas engloba uma concepção mais ampla. Este direito se estende a todos e, assim, 
toda a sociedade e cada um de seus membros têm de ter acesso a uma habitação 
provida de infra-estrutura básica e outras facilidades, ou seja, acesso a uma habitação 
adequada. 

 

          Propostas: 

 

• Construir 500 unidades habitacionais e reformar casas condenadas pela 

Defesa Civil 

• Realizar parcerias de política habitacional com o governo federal e 

estadual; 

• Implantar projetos de reestruturação ou recuperação de casas que esteja 

oferecendo risco a família daquele imóvel ou daquela moradia; 

• Disponibilizar assessoria técnica e jurídica para desenvolver projetos, 

acompanhar obras e desburocratizar processos para imóveis com 

dificuldades de regulamentação junto a prefeitura; 

• Implementar política pública para a habitação visando garantir o direito à 

moradia, respeitando as prioridades e situações de emergência, com 

participação popular e transparência; 
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4.13. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 

Justificativa: 

           O Orçamento Participativo é o caminho mais rápido, justo e democrático para 

ofertar, absorver e executar os anseios prioritários da sociedade. E com isso fortalece o 

poder local, fazendo o compartilhamento de poder entre gestão e população, que 

participa e fiscaliza as ações do governo, além de ajudar na elaboração e implementação 

das peças orçamentárias: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei Orçamentária Anual 

( LOA) e Plano Plurianual (PPA). 

 

Propostas: 

 

• Implantação do projeto “Participa Bayeux”; inclusão da sociedade na construção 
do orçamento municipal; 

• Gerar transparência e distribuição mais justa de idéias, projetos e infra-estrutura; 

• Aproximar a população da gestão; 

• Garantir autonomia e poder de decisão a população, nas escolhas das obras 
prioritárias para a nossa cidade e para o nosso povo; 

• Governar e administrar junto com a sociedade; 
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4.14. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Justificativa: 

 

As políticas de Segurança Pública devem ter como objetivo garantir a 

qualidade de vida e tranquilidade a todos os cidadãos da cidade de Bayeux, é 

necessário ter investimentos por parte do poder público municipal em parceria 

com todos os entes federativos. É preciso valorizar os profissionais e 

proporcionar condições adequadas de trabalho para que possam auxiliar e 

combater de forma qualificada a criminalidade na cidade de Bayeux. A 

modernização dos equipamentos de segurança e fortalecimento do quadro de 

pessoal é de suma importância para construção de uma cultura de paz na 

cidade. A aplicação dessa política tem como objetivo combater qualquer forma 

de violência.    

 

Propostas: 

 

• Criação do Plano Municipal de Segurança da cidade de Bayeux.  

• Estruturação e aparelhamento da Guarda Municipal e dos órgão que auxiliam na 
segurança.  

• Aparelhar e capacitar a Guarda Municipal de Bayeux com armamento para auxiliar 
na segurança Publica da Cidade;  

• Adquirir automóveis para guarda para realização de vigilância em todo território de 
Bayeux;  

• Aquisição de colete balísticos para guarda municipal   

• Aquisição de armas não letais; 

• Criação do Fundo Municipal de Segurança Publica; 

• Regulamentação da Guarda Municipal Ambiental;  

• Regulamentar a Corregedoria e Criar a Ouvidoria da Guarda Municipal  

• Adequação da Guarda Municipal de Bayeux ao Estatuto Geral estabelecido na Lei 
Federal nº  13.022/14; 

• Construção de uma Base Avançada da Guarda Municipal no Bairro do Mario 
Andreazza.  

• Estruturação da Defesa Civil da cidade.  
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• Inscrição do município no Pronasci; 

• Regulamentação dos e grupamento de Guardas Escolares pela Guarda Municipal  

• Criação do Programa Bayeux Segura ; 

• Mulheres de Paz, do Ministério da Justiça  

• Construção de uma politica educacional para Prevenção do Trânsito no município.  

• Implantação do número 153 ( chamada de emergência para guarda) para guarda 
municipal.  

• Criação do Gabinete de gestão Integrada Municipal  

• Criação do Estatuto Geral da Guarda Municipal de Bayeux. 

• Capacitação para os vigilantes do Município. 

• Compra de fardamento para os vigilantes do Município. 

• Aquisição de equipamentos de para os vigilantes do município.  

• Criação no município do Projeto GAEL (Guardas na Atuação Escolar de 
Lideranças). 

• Ampliar o monitoramento por câmeras nas principais vias e espaços públicos. 
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4.15. POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE 

 

Justificativa: 

 Ao analisarmos os diversos problemas enfrentados hoje em dia pelas Brasileiras, 

percebemos que a falta de políticas especificas que contemplem as Mulheres em sua 

totalidade, apresenta-se como uma das mais graves. Apesar dos avanços já alcançados, 

a pauta ainda assume uma posição vergonhosa dentro dos espaços institucionais, de 

representatividade e de poder. Essa questão torna-se complexa, pois está relacionada a 

uma construção histórica que minimiza e obscurece a luta das Mulheres por valorização, 

equidade, liberdade, participação e fortalecimento de direitos, perfazendo um conjunto de 

tristes realidades, que revelam claramente o desrespeito e a falta de comprometimento 

com as nossas pautas e os nossos direitos. 

As condutas adotadas pelos governos atuais ameaçam a continuidade e o 

necessário aprofundamento de tais políticas públicas voltadas às mulheres. Diante de tal 

situação, precisamos, ainda, percorrer um árduo caminho para que possamos ter uma 

cidade que veja as políticas para as Mulheres com a seriedade merecida. Sendo assim, a 

valorização das políticas afirmativas, o fortalecimento da participação das mulheres, o 

comprometimento com suas lutas, além de um melhor planejamento dos recursos 

aparecem como estratégias importantes, para transformar essa política eficiente e eficaz, 

contemplando a mulher em sua plenitude.  

 

Propostas: 

 

 

• Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres 

vítimas de violência; 

• Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres em 

situação de violência, além de ações que visem reduzir os índices de violência 

contra as mulheres;  

• Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os serviços de 

atendimento às vítimas;  
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• Criar o Centro de Referencia Para Mulher e vítimas de violência. Desenvolver ou 

ampliar programas e serviços que contribuam para a reestruturação da vida das 

mulheres que sofreram violência doméstica. Implantar as medidas previstas na 

Lei Maria da Penha; 

• Realizar formação permanente dos servidores nas questões relacionadas aos 

direitos humanos, visando um atendimento que elimine qualquer manifestação de 

discriminação; 

• Promover ações que valorizem a cultura afro-descendente, contribuindo com o 

debate sobre o enfrentamento à intolerância. 

• Violência contra a diversidade ; 

• Cultura da diversidade; 

• Fortalecer as ONGs que atuam diretamente com a comunidade da diversidade.  

• Curso profissionalizantes direcionados para as mulheres;  

• Empreendorimos para as mulheres;  

• Implementação do planejamento familiar da saúde. 
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4.16. POLÍTICAS PARA JUVENTUDE  
  

 

Justificativa: 

 

É preciso garantir a toda juventude da cidade de Bayeux um 
desenvolvimento integral que possibilite viver plenamente sua juventude e 
pensar o desenvolvimento da cidade, isso somente será possível com políticas 
publicas que construa as oportunidades. A juventude da cidade de Bayeux 
precisa ter acesso a esporte, cultura, lazer, educação, saúde. Enfim, 
oportunidades para construir em Bayeux suas vidas com suas famílias.  

 

Propostas: 

  

• Criar o Conselho Municipal de Juventude, para formular diretrizes, 

discutir prioridades e avaliar programas e ações governamentais. 

• Implantar o projeto Primeiro Emprego, em parceria com o governo 

federal, para oferecer qualificação sócio-profissional a jovens de 

16 a 24 anos, desempregados, com renda mensal per capita de 

até meio salário mínimo;  

• Elaborar e implementar na cidade de Bayeux o Plano Municipal 

de Juventude, que dará as diretrizes para as políticas públicas 

realizadas. 

• Construir o Mapa da Juventude da de Bayeux para compor um 

diagnóstico sobre a situação dos jovens do município e entender 

os principais aspectos de vulnerabilidade e demanda juvenil. 

• Criar o amplo Plano Municipal de Qualificação Profissional para a 

juventude que, assegurando capacitação e encaminhando para o 

mercado de trabalho. 
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• Criar o projeto  “Juventude Bayeux”. Um edital que irá premiar 

iniciativas individuais e coletivas de jovens nas áreas de cultura, 

esporte, lazer e educação. 

• Incentivar a participação política da juventude, fomentando a 

criação de grêmios e outras formas de associação. Garantir a 

representação da juventude nos conselhos da cidade, e 

reestruturar o Fórum da Juventude. 

• Criar o programa Oportunidade Jovem, garantindo estágios no 

serviço público municipal. 

• Em parceria com o Governo Federal, construir uma Praça da 

Juventude para Bayeux; 
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5. CONCLUSÃO – CONSTRUINDO UMA BAYEUX DO 
FUTURO.  

 

Vamos avançar contra o atraso de mais de 20 anos, juntamo-nos, aos 

partidos oposicionistas ao atual sistema, intelectuais, trabalhadores, donas de 

casa, desempregados, comerciantes, pescadores, feirantes, técnicos, 

professores, ativistas, instituições religiosas, filantrópicas, associações de 

moradores, estudantes, aos excluídos e excluídas, para a elaboração deste 

PROGRAMA DE GOVERNO PARA BAYEUX, que será submetido à elevada 

apreciação do povo deste município, para, ser a alavanca da futura 

administração municipal, com a promoção de uma sociedade igualitária e de 

desenvolvimento da plena cidadania dos cidadãos de Bayeux. 

   

  Este Programa aborda, passos básicos para o desenvolvimento 

do municipio, visando à elaboração de um planejamento estratégico para que 

seja criada a cultura do planejamento na comunidade, através da participação 

efetiva, constitutivo da plena cidadania. E para que isto seja possível, ressalta a 

importância da relação com a comunidade. Procuramos apontar os principais 

itens de uma estrutura básica de Programa de Governo, como a questão do 

Orçamento Participativo e Finanças Públicas, e ainda, programas setoriais, 

nas áreas de Educação, Saúde, Infraestrutura, Cultura, Habitação, Meio 

Ambiente, Saneamento Básico, Esporte, Segurança, Transporte, Ciência e 

Tecnologia e Administração Pública, entre outros. 

  A nossa expectativa, é no sentido de subsidiar a todos que, direta 

ou indiretamente, colaboram com a nossa candidatura a Prefeito de Bayeux, 

bem como, com os candidatos a vereadores e vereadoras, objetivando 

apresentar em suas mensagens de campanha, um programa que atinja a toda 

sociedade municipais.  


