
PROGRAMA DE GOVERNO 
(DIRETRIZES DA GESTÃO) 

 
Saúde 

Educação  

Agricultura 
Juventude, Esporte, Cultura e Lazer 

Infraestrutura e Obras 
Segurança 

Geração de Empregos 
Assistência Social 

 

SAÚDE 
 
- Criação do Ambulatório Médio de Especialidades (AME) 

com atendimentos nas áreas de: ORTOPEDIA, 
GINECOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGISTA, VASCULAR, 
NEUROLOGISTA entre outros; 

 

- Implantação da Sala de Raio X; 
 
- Implantação da Sala de Gesso; 
 
- Aquisição de Novas Ambulâncias; 
 

- Colocar os PSF para funcionar de verdade; 
 
- Reabertura da Maternidade para partos normais e sem 
risco; 
 
- Criação do Programa Mãe Cacimbense com o 

acompanhamento médico no pré-natal, doação de enxoval 

e acompanhamento médico especializado para a mãe e 
para criança durante o primeiro ano de nascimento. 
 
Informatizar a Secretaria de Saúde e Postos de Saúde; 
 
- Aumentar o número de médicos através do Programa 
Mais Médicos do Governo Federal, além de firmar parcerias 

com hospitais universitários e entidades filantrópicas para 
atender a nossa população.  



 
- Reabertura da Farmácia Municipal, Criação do Programa 
Remédio em Casa para atender as pessoas com mais de 60 
anos ou impossibilitadas de retirarem pessoalmente. Vamos 

abrir uma Farmácia do Povo no Distrito de Logradouro.  

 
- Criação do Mutirão da Saúde com médicos, enfermeiros, 
dentistas e diversas especialidades com atendimento nos 
bairros e na Zona Rural.  
 
- Criação da Caravana da Mulher com atendimentos 
ginecológicos com a realização de exames preventivos ao 

câncer de mama e de colo de útero. 
 
- Combate incessante aos focos do mosquito da dengue e a 

realização de operações porta-a-porta para vistorias com o 
intuito de eliminação dos focos. A Prefeitura vai adquirir um 
fumacê para combater o mosquito.  

 

- Trabalhar junto ao Governo do Estado para entrega do 
Hospital Estadual.  

 
EDUCAÇÃO 
 
- Reforma e Ampliação de Todas as Escolas Municipais na 

Zona Rural e Urbana; 
 
- Entrega de Kit Escolar para todos os alunos; 
 
- Entrega do fardamento para todos os alunos; 
 

- Construção e reformas de Escolas de Ensino 

Fundamental; 
 
- Implantação de 02 Creches e 02 Pré-escolas; 
 
- Merenda Escolar de Qualidade e acompanhada por 
nutricionistas; 
 

- Aumento da Frota de Transporte Escolar para a Zona 
Rural; 



 
- Investimento na Educação Física e nas praticas Esportivas 
aos alunos; 
 

- Criação de 03 Acessa Cacimba com computadores e 

acesso a internet gratuita à população; 
 
- Capacitação para Professores e funcionários da Educação 
em parceria com Universidades. 
 
- Implantação de aulas de música e oficinas de teatro na 
rede municipal; 

 
- Concurso público para professores, auxiliares de 
educação, vigias e demais profissionais; 

 
- Criação do Plano de Valorização do Professor;  
 

- Inclusão da Cidade no Piso Nacional do Magistério; 

 
- Pagamento de 14º Salário aos funcionários da escola com 
a melhor nota no IDEB; 
 
- Aumento da frota de ônibus escolares na cidade e para os 
universitários que estudam em João Pessoa, Campina 

Grande, Guarabira, Cuité, Picuí, Araruna, Bananeiras entre 
outras cidades que possuem seus polos de ensino superior 
e tecnológico; 
 
- Implantação de Palestras no Combate às Drogas em 
Todas as escolas com técnicos da Polícia Militar e Psicólogos 

para prevenção no uso de drogas e à violência.  

 
- Informatizar todas as escolas municipais  coma  
instalação de telefone, computadores e internet para a 
gestão do sistema de educação.  
- Em parceria com o Governo do Estado, vamos distribuir 
bicicletas e tablets para alunos do ensino fundamental de 
acordo com as necessidades e atendendo as exigências do 

Programa.  
 



- Criação do Programa Escola Nota 10 que vai premiar 
alunos e professores que conquistarem a melhor nota no 
IDEB, número de aprovação de alunos, cuidado e zelo com 
o prédio entre outras exigências. 

  

- Criar os Jogos Escolares Municipais de Futebol e Vôlei 
para o desenvolvimento das práticas esportivas e interação 
entre as escolas municipais e estaduais. 
 
AGRICULTURA 
 
- Cadastro Municipal de Agricultores para aproximar a 

Prefeitura dos agricultores e mais fácil poder levar os 
benefícios dos Governos Municipal, Estadual e Federal 
 

- Programa Horta nas Escolas como alternativa de 
aumentar a oferta de alimentos, também utilizar esta 
atividade como práticas acadêmicas dentro da grade 

curricular.  

 
- Criação de um Banco de Sementes para atender os 
agricultores cacimbenses. 
 

- Elevar para 2000 o número de famílias atendidas 
pelo Garantia Safra a partir do ano que vem.  

 
- Em Parceria com os Governos (federal e estadual) e a 
Energisa levar Luz elétrica para todas as residências 
localizadas na zona rural do município, que ainda não se 
encontram eletrificadas.  

 

- Investir na limpeza, ampliação e construção de barragens, 

açudes, barreiros, tanques em toda a Zona Rural. 
 
- Duplicação de carros pipas no município tornando desta 
forma a convivência com o período de estiagem mais fácil 
de superá-lo. 

 
- Aquisição de 1500 cisternas para atender a Zona Rural. 

 



- Apoio aos agricultores em organizações como 
cooperativas e associações. 
  
- Programa Aprender a Empreender através de parcerias 

com o SEBRAE e SENAI, ofertar cursos preparatórios com o 

intuito de melhorar as técnicas de produção, respeitando 
sempre os saberes locais e com foco principal nos Arranjos 
Produtivos Locais. 
 
Corte de Terra para todos - o agricultor será beneficiado 
com o corte de terra, em que os custos desta atividade 
serão em sua totalidade do poder público municipal. 

 
Doação de Vacinas - O município fará a doação de vacinas 
contra a febre aftosa nas 02 etapas maio/novembro 

garantindo assim o município como o primeiro na região 
100% livre dessa doença. 
 

JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 
- Os jovens serão os grandes protagonistas do Governo 
Nelinho e é por isso que ele vai criar um Conselho Municipal 
de Juventude para a discussão mensal de ideias e 
propostas para o público, e assim, ter um governo 
preocupado com a juventude; 

 
- Criar o Programa Cacimba Conectada que disponibilizará 
internet de qualidade e gratuita nos principais pontos da 
cidade através de sinal WIFI. O sistema será criado e 
gerido pela Prefeitura e o internauta só terá de se cadastrar 
no site, criar um login e utilizar a internet de graça! 

 

 - Criar na Rede Municipal de Ensino o Programa Vestibulão 
com aulas preparatórias com professores da rede pública e 
convidados para capacitar os alunos que vão prestar o 
vestibular nas universidades públicas e privadas; 
 
- Trazer cursos técnicos de rápida duração em parceria com 

o SEBRAE para capacitar os jovens e inseri-los no mercado 

de trabalho. 



 
- Construção de dois campos de futebol. Um na cidade e 
outro no distrito de Logradouro. 
 

- Apoio aos times de futebol da cidade na realização de 

campeonatos municipais e fortalecimento dos times de 
base; 
 
- Implantação de academias ao ar livre na cidade e na zona 
rural;  
 
- Construção do Centro Social Urbano (CSU) com piscinas, 

quadras de esporte e lazer para a diversão e o 
entretenimento de jovens e adultos. Vai implantar também 
aulas de natação para crianças e hidroginástica para idosos. 

 
- Construção de uma Pista de Skate na Zona Urbana; 
 

- Realização, apoio e incentivo aos campeonatos 

esportivos; 
 
 - Apoio e incentivo aos eventos esportivos como 
campeonatos de MotoCross, Jiu-Jitsu, MMA, Capoeira entre 
outras modalidades; 
 

- Instalação das Luminárias do Estádio Mário Bandeira; 
 
- Implantação de Oficinas de Teatros e eventos culturais da 
Secretaria Estadual de Cultura; 
 
- Fortalecer a Banda Marcifarra com novos instrumentos, 

vestimentas e profissionalização dos músicos e investir 

pesado nas quadrilhas juninas; 
 
- Inclusão da cidade de Cacimba de Dentro no roteiro 
cultural do estado para que seja desenvolvido o turismo 
local; 
 
- Apoio e incentivo aos artistas locais; 

 
- Realização de quatro festas tradicionais: 



 
- Réveillon (31 de Dezembro) 

 
- Carnaval-Micareta (três dias) 

 

- São João (três finais de semana no Centro - o último 
em Logradouro)  
 
- Aniversário da Cidade (27 de Setembro) com 
grandes artistas. 

 
- Criação de mais duas festas: Marcha para Jesus 

Ecumênica e Aniversário do Distrito de Logradouro. 
 

 

INFRAESTRUTURA E OBRAS 
 
- Reforma da Praça Perilo de Oliveira;  

 

- Pavimentação de 100% das ruas, sem calçamento na 
zona urbana e no distrito de Logradouro; 
 
- Construção da Nova Rodoviária na entrada da cidade pra 
que vem de Solânea; 
 

- Construção do Parque Linear no Açude da Palmeira; 
 
- Construção de 02 Portais nas entradas da cidade; 
 
- Construção de um Novo Matadouro;  
 

- Sinalização de ruas e avenidas; 

 
- Construção de novas praças na cidade e no Logradouro; 
 
- Arborização de ruas e avenidas com o plantio de 2 mil 
mudas de árvores através do Programa Cidade Verde; 
 
- Equipe de conserto de calçamentos e demais vias 

públicas; 
 



- Dar prioridade aos trabalhos de reparos nas estradas 
vicinais que ligam os sítios à cidade para que o morador da 
zona rural tenha uma estrada boa para trafegar. 
 

Através do Governo do Estado, vamos conseguir a 

pavimentação de todo o trecho urbano com ligação à PB 
111 (Rua Capitão Pedro Moreira, Josias de Almeida, Rua 
Presidente João Pessoa e José Gomes Maranhão). 
trafegar. 
 
SEGURANÇA 
 

- Criação da Guarda Civil Municipal com agentes treinados e 
armados e viaturas para fazer a ronda na região central da 
cidade, zona rural e no distrito de Logradouro para 

trabalhar em conjunto com a Polícia Militar do Estado da 
Paraíba.  
 

- Buscar junto ao Governo do Estado para a ampliação da 

frota de viaturas e da corporação de PM’s na cidade;  
 
- Reivindicar junto ao Governo do Estado a construção da 
nova delegacia; 
 
- Solicitar e implantar um Posto Policial no distrito de 

Logradouro com efetivo policial e viaturas; 
 
- Criar o Programa Cacimba Segura que vai instalar 
câmeras de vigilância nos principais pontos da cidade para 
inibir a criminalidade e a garantia da segurança.  
 

GERAÇÃO DE EMPREGOS 

 
- Oferecer incentivos fiscais às empresas de médio e 
grande porte em busca da instalação de fábricas na cidade; 
 
- Criar o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) para o 
cadastramento de currículos, oferecimento de vagas de 
emprego nas empresas da cidade e região. 

 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 



 
Nelinho vai governar com os olhos voltados a que mais 
precisa.  
 

- Fortalecer o CRAS e dar melhores condições para o 

desenvolvimento dos trabalhos dos assistentes sociais da 
cidade 
 
- Ampliar o número de beneficiários dos programas sociais 
do Governo do Estado e do Governo Federal 
 
- Fazer funcionar o Fundo Social de Solidariedade de 

verdade 
 
- Implantar cursos profissionalizantes gratuitos e de curta 

duração para a capacitação profissional de jovens e adultos 
e inseri-los no mercado de trabalho como inglês, 
informática, corte e costura cabelereiro, manicure e 

pedicure, padaria artesanal, salgadaria, confeitaria, 

artesanatos entre outros. 
 


