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APRESENTAÇÃO 
 

O Plano de Governo que ora apresentamos aos cidadãos do município de 
Campina Grande é, antes de tudo, o RESULTADO de um profundo SENTIMENTO DE 
DEVER CUMPRIDO junto à população e de compromisso que, através desse 
documento, reiteramos e reafirmamos com o Crescimento de Campina em suas 
dimensões de desenvolvimento: humano, urbanidade social, econômico, 
sustentabilidade, mobilidade, emprego, renda, governança e transparência pública; 
além da responsabilidade e compromisso que temos com seu povo trabalhador diante 
da confiança depositada, reafirmando nosso dever com Mais Trabalho e Mais 
Resultados na efetivação das políticas públicas que tornam a cidade um espaço, 
político-geográfico, digno para sua gente morar, trabalhar e ter acesso a serviços 
públicos de qualidade, com uma proposta de gestão democrática que oportunizará o 
pleno cumprimento da cidadania.  

A Coligação Por Amor a Campina Grande, composta pelos partidos PSDB, PP, 
PSD, PSC, PTB, PRB, PMB, PMN, PTC, PPL, PHS e PSDC, se compromete com o 
cumprimento das ações aqui apresentadas, considerando a sua relevância para o 
município de Campina Grande, assumindo o compromisso com a eficiência na gestão 
pública. Propomo-nos a continuar com o trabalho que está em ritmo acelerado para 
termos mais resultados nos serviços ofertados à população. 

O município de Campina Grande, conforme dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística tem uma população estimada de 405.072 habitantes (IBGE, 
2015), com 95% da população habitando em área urbana, que corresponde a uma alta 
taxa de urbanização (PNUD), representando 10% da população da Paraíba, sendo a 
segunda maior cidade do estado. O perfil da população é composto por 52,7% mulheres 
e 47,3% homens, estando a maior concentração dessa população na faixa etária adulta 
entre 25 e 64 anos, que corresponde a 49,8%; dessa forma, necessitamos de ações do 
poder público que potencializem o crescimento do emprego e da oferta permanente de 
trabalho no município.  

A população de crianças entre 0 e 4 anos corresponde a 7,3%, já no intervalo 
etário entre 5 e 14 temos 8,7 %, somando esse universo de 0 a 14 anos e o seu 
significado como base para as políticas educacionais, temos 16% no universo 
populacional apto a educação básica nas etapas de responsabilidade do município.  Os 
jovens entre 15 e 24 anos representam 18,6 % dessa população, e compreendem o 
universo de um conjunto de políticas próprias da juventude dentro dos serviços 
essenciais. A população de idosos representa 7,8 %, inferior ao percentual da Paraíba 
que é de 8,5%, do total de residentes em Campina Grande, portanto precisamos 
continuar investindo em políticas públicas de valorização da qualidade de vida dos 
idosos. 
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        Campina Grande possui o segundo maior PIB municipal do estado da Paraíba e o 
décimo quinto do Nordeste, com um crescimento da ordem de 9,6% anualizados entre 
2010 e 2013, conforme dados do IBGE. Em 2013, Campina Grande produziu um PIB 
de R$ 6,539 bilhões, sendo que as atividades que mais contribuíram para para o 
crescimento do PIB do município foram o comércio e os serviços com um crescimento 
de 29,7% em relação a 2010 e um valor adicionado de R$ 2,755 bilhões. É importante 
também salientar que a indústria campinense cresceu entre 2010 e 2013 mais de 30% 
e apresentou valor adicionado de R$ 1,495 bilhões. 

 

Entre os anos de 2013 e 2015 houve um conjunto de novos investimentos no 
município oportunizando novas vagas de trabalho, conforme dados da Estatística do 
Cadastro Central de Empresas de 2012, mostram que havia 8.811 empresas instaladas 
na cidade, ocupando 102.021 pessoas. Em 2014, o número de empresas cresceu para 
8.898, ocupando 114.186 trabalhadores (IBGE). O município é o segundo maior 
mercado da Paraíba e o décimo quinto do Nordeste, a indústria possui uma participação 
importante no PIB (26,5%), acima da média nacional, o que confirma sua vocação 
industrial. E pode se constituir um ativo que alavancará a competitividade e atração de 
novos negócios, empregos e renda para o município. Nesse sentido, o Complexo 
Aluízio Campos funcionará como catalisador dessa participação da indústria no PIB nos 
próximos anos, incrementando, ainda, a vocação logística da cidade e atraindo 
empresas de base tecnológica avançada. 

Em 2016, a capacidade de geração de empregos, no mês de janeiro, foi a melhor 
para Campina Grande desde que o CAGED/MTE acompanha a cidade, a partir de 
2003; pois a capacidade de geração de emprego em Campina, nesse mês, cresceu 
num percentual superior a média de 2004-2015, resultado da expansão do setor de 
serviços com os CALLCENTERS. Essa expansão na área de serviços impactou 
positivamente em tempos de crise, uma vez que a Taxa de Desemprego do Brasil 
atingiu 11,2%, sendo a maior registrada desde março de 2012. A cidade tem 
prospectado nas atividades de serviços na área tecnológica que poderão vir a contribuir 
significativamente com o seu desenvolvimento local; tanto que, recentemente, a 
Inovação Tecnológica ganhou destaque com o reconhecimento do seu potencial local 
em revistas especializadas, em negócios e empreendedorismo, de circulação nacional; 
destacando os produtos e serviços, dessa inovação, nas áreas de tecnologias da 
informação, softwares, games (produção de jogos) e tecnologias em saúde, a exemplo 
do Núcleo de Desenvolvimento de Próteses Cirúrgicas da Universidade Estadual da 
Paraíba, financiado pelo CNPq/CAPES. Apesar do saldo de novos empregos ter 
avançado em tempo de crise num percentual superior a média do Estado, o município 
por meio do SINE em um movimento de alocação de mão de obra, aumentou seu 
desempenho de intermediação de vagas, chegando no período de 2013-2016 a 
intermediar 10.400 empregos. 

As políticas públicas, por nós propostas, estão fundamentadas nos princípios 
democráticos da universalidade, equidade e integralidade. Estas políticas visam 
atender as demandas contemporâneas de um município que se destaca 
economicamente no Estado da Paraíba, porém ainda enfrenta sérios problemas de 
desigualdade econômica e social, oferta e acesso aos serviços essenciais pelos 
segmentos populacionais; mesmo com a ampliação e expansão dos serviços nas áreas 
de saúde, educação e assistência, conforme dados do DATASUS, INEP e CADÚnico 
(2013-16); ainda temos, populações em situação de vulnerabilidade social e 
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identificados nas linhas de pobreza. Avançamos nas políticas de desenvolvimento 
humano dentro do regime de colaboração, mas se faz necessário continuarmos para 
concluirmos o trabalho e pactuarmos novas garantias; como também, a expansão dos 
serviços a partir dos indicadores de vulnerabilidade.  

Na elaboração da proposta para o período 2017-2020 elencamos quatro eixos 
programáticos que estruturam o ordenamento do Plano de Governo, são eles: 

1. Campina com garantia de serviços públicos de qualidade na integralidade do 
desenvolvimento humano e na efetivação da cidadania; 
2. Campina com mobilidade humana/urbana, segurança hídrica e sustentabilidade 
ecológica; 

3. Campina com Oportunidades de trabalho, visão de futuro e sustentabilidade 
econômica; e 
4. Campina com Governança Sustentável: Gestão Democrática, Transparência e 
Participação Popular; 

 
Estes eixos organizam a distribuição das ações na estruturação do Plano de 

Governo para o exercício 2017-20; no entanto, eles estão articulados entre si; já que, 
todos os serviços cuja responsabilidade é do ente federativo município tenham como 
propósito atender as demandas da população e efetivar direitos essenciais de todos os 
segmentos sociais. 

 

Portanto, seguem as propostas de ações da Coligação Por Amor a 
Campina  

 
1. Campina com garantia de serviços públicos de qualidade na 
integralidade do desenvolvimento humano e na efetivação da 
cidadania 

Neste eixo continuamos pactuando com os princípios democráticos que garantem 
ao cidadão os serviços básicos e comprometem o gestor público com o dever de 
garantir, desenvolver e implementar as políticas públicas que universalizem, equalizem 
e integrem o acesso a saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer e 
juventude.  

Visando integrar as ações de desenvolvimento humano pelo princípio da 
Integralidade das políticas de saúde, educação e assistência. Iremos construir um 
sistema municipal que aporte todos os indicadores de promoção, proteção, segurança 
na execução das políticas da primeira infância, adolescência, juventude, adultos e 
idosos. 

Na busca da garantia da eficiência dos serviços públicos, tomaremos o 
monitoramento e avaliação das Metas e Estratégias, utilizando-se preferencialmente de 
plataformas digitais, dos Planos de Educação, Saúde, Mobilidade Urbana, Assistência, 
Cultura, sancionados entre 2013-16 e da Primeira Infância, em tramitação na Câmara 
Municipal, como parâmetros para definição das políticas numa parceria com os 
Conselhos, Ministério Público e demais órgãos de Controle Social.  
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O pacto federativo e o regime de colaboração no financiamento das políticas de 
desenvolvimento humano é um dos pilares que teremos a ampliar, já que os índices de 
desenvolvimento da educação básica, política de atenção à saúde e assistência 
precisam ser ampliados. O município avançou no período de 2013 - 16 no acesso e 
permanência das crianças e adolescentes na educação básica de 0 a 5 anos e de 6 
aos 14 anos; como também, na distorção idade-série e na redução da taxa de evasão; 
além do crescimento na Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) e no IDEB, no 
atendimento da atenção básica de média e alta complexidade em saúde e nas ações 
de proteção e promoção da assistência social na inclusão de todos os benefícios sociais 
que os diversos segmentos tem direito. Destacamos além das ações descritas, o 
investimento na garantia de acesso ao Ensino Superior Privado aos jovens que 
estudaram na Rede Pública Municipal por meio do PROBEM, com bolsa integral para 
garantirem a conclusão do Ensino Superior.  

Na sequência, vejamos as ações por área: 

 

1.1 SAÚDE 

No âmbito da Saúde, efetivamos políticas públicas que garantiram serviços de 
qualidade junto à população, com equidade, integralidade e universalidade na oferta de 
serviços básicos que apresentam novos desafios para a gestão. Entre as politicas 
efetivadas, destacamos a:  

• Reestruturação da Rede SUS em todos os equipamentos de saúde disponíveis 
no município, na Atenção Psicossocial, na Rede Cegonha, na Rede de Urgência e 
Emergência (com Qualificação da UPA Porte III pelo Ministério da Saúde), na Rede 
de Cuidado à Pessoa com Deficiência (Municipalização da AACD), e na Rede de 
Atenção às Condições e Doenças Crônicas; criando um sistema interno de 
acompanhamento dos serviços prestados que avaliasse a satisfação da população, 
além de ampliarmos a oferta de novos serviços na Rede SUS com a aquisição e 
municipalização dos Hospitais Pedro I e Dr. Edgley, Policlínicas das Malvinas e da Zona 
Leste e o CERAST (em parceira com MPT); 

• Adequação, com reforma, em mais de 40 % das Unidades Básicas de 
Saúde, às recomendações do Ministério da Saúde no que se refere às condições de 
instalação e dos espaços físicos compatíveis ao seu funcionamento; ainda não 
licitamos os TABLETS previstos, pela versão 3.0 do SISAB, por não existir no mercado 
equipamento compatível com o Sistema do SUS, para uso exclusivo do ACS no ato de 
sua visita domiciliar, prevendo mais celeridade na coleta dos dados a serem 
monitorados e avaliados pelas equipes de saúde. Hoje, Campina Grande possui 
104 territórios de saúde, com previsão de ampliação para 120 até o 
final de 2017; 
• Ampliação do Programa de Saúde da Família de79 equipes, com uma 
cobertura populacional de 70,31%, para 104 alcançando assim uma cobertura 
populacional de 88,49%, considerando as áreas de maior vulnerabilidade e as 
recomendações do Ministério da Saúde; 
• Implantação de 02 (dois) novos Distritos Sanitários para dar suporte as 
Equipes de Saúde da Família; 
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• Ampliação dos Programas do Ministério da Saúde em saúde bucal, saúde do 
trabalhador, saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança e do adolescente, 
saúde do idoso, DST/AIDS, saúde mental e outros; 
• Garantia do atendimento da demanda de partos no município, estruturando a 
Maternidade Elpídio de Almeida (ISEA) com 06 (seis) novos leitos na UTI Materna, 
UTI Neo Natal e UTI Canguru, com a construção e implementação da Casa da Gestante 
(20 dormitórios), com o Centro de Parto Normal, com a ampliação dos leitos para Partos 
de baixo e alto risco; além de equipamentos adequados as demandas das mães e 
recém-nascidos e reestruturação do banco de leite humano dessa Maternidade; 
• Ampliação de 5 para 10 o número de motos para o SAMU - 24h, 
disponibilizando uma unidade em cada distrito e comunidades rurais e implantamos as 
Ciclolâncias do SAMU; 
• Reestruturação da unidade mista do distrito de Galante, com a implantação de 
um Centro Especializado em Odontologia e uma Base descentralizada do SAMU; 
• Instalação de uma Base descentralizada do SAMU em São José da Mata; 
• Desenvolvimento e acompanhamento de programas de humanização dos 
serviços de saúde na rede, garantindo a atenção e o cuidado exigido pela população; 
• Garantia, a partir do segundo semestre de 2015, seguindo cronograma de 
distribuição por distrito sanitário, da entrega de medicamentos em casa aos 
cidadãos hipertensos e diabéticos que requereram e comprovaram a carência 
material para adquiri-los, em articulação com o Programa HIPERDIA, atendidos na 
Estratégia de Saúde da Família; 
• Construção da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF); 
• Ampliação da parceria com o Hospital da FAP, com aumento de 600% do teto 
físico financeiro dos procedimentos oncológicos, e a disponibilização de 30 tomografias 
para o planejamento do tratamento oncológico; 
• Ampliação dos consultórios de atendimento Odontológico nas UBS, com 12 
novas equipes de saúde bucal; 
• Implantação no Hospital Pedro I, em parceria com a UNIFACISA, de 22 
leitos de Geriatria, agregando assim todas, as especialidades de saúde que atendam 
as necessidades dos cidadãos idosos e idosas; 
• Construção, em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), do 
Centro de Reabilitação e Saúde do Trabalhador (CERAST), um espaço de saúde do 
trabalhador com piscinas térmicas e outros equipamentos para atender as demandas 
de fisioterapia, hidroterapia, hidroginástica e outros procedimentos; além da 
Municipalização da AACD, assumindo a gestão financeira e administrativa de 
todos os serviços, recursos humanos, equipamentos e edificações. O CERAST e a 
AACD se inserem na política de garantia de direitos da Rede de Atenção e Cuidado a 
Pessoa com Deficiência implantada nessa gestão; 
• Efetivação de uma política de valorização dos profissionais de saúde, com 
inclusão de benefícios garantidos em lei e formação continuada desses 
profissionais. Em 2013, através da Lei Municipal 5400/2013, regulamentamos o 
repasse do incentivo do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ) na 
Atenção Básica e o Programa Municipal de Residências Médicas em parceria com as 
Instituições de Ensino Superior e Ministério da Saúde; além de, aprovarmos o PCCR 
dos Agentes Comunitários de Saúde e o enquadramento definitivo do PCCR da Saúde 
- Lei 063/2011;  
• Implantação de uma política de valorização do quadro técnico em estratégias da 
Secretaria de Saúde promovendo a autonomia, decisões interdependentes entre 
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setores e o investimento na intersetorialidade, na busca pela qualidade dos serviços de 
saúde, com base na cooperação e complementaridade de ações setoriais e 
intersetoriais de baixa, média e alta complexidade; 
• Atendimento da demanda gerada no município, garantindo os princípios da 
universalidade e equidade, com atenção integral à saúde, de forma humanizada por 
meio da ampliação de serviços de atenção básica até a alta complexidade, 
destacamos:  

a) O aumento no número de Equipes de Saúde da Família (de 79 para 104); 
b) A ampliação da Saúde Bucal (12 novas equipes);  
c) A implantação em 2013 do Programa Saúde na Escola (100 % de cobertura das 

Escolas Públicas e Privadas definidas pelo Ministério da Saúde) e do Programa 
SAMU na Escola; 

d) A instalação de 02 Policlínicas Distritais (Malvinas e Zona Leste); 
e) Construção da Academia de Saúde das Malvinas; 
f) Municipalização do Hospital Municipal Pedro I em 2013, e do Pedro I 

Especialidades, com a realização de Consultas Ambulatoriais (ultrapassam as 
51 mil), Internações Clínicas (ultrapassam as 2.100), Internações em UTI 
(ultrapassam as 700), Cirurgias Eletivas (ultrapassam as 8 mil), Centro de 
Imagem (ultrapassam as 140 mil), Exames laboratoriais (ultrapassam 1 milhão); 

g) A Municipalização do Hospital Dr Edgley, com habilitação de 20 leitos de Saúde 
Mental e implantação do Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras 
Drogas Porte III; além da ampliação do número de pacientes atendidos com o 
Tratamento de Hemodiálise a partir da aquisição de novas máquinas para esse 
Hospital Geral;  

h) Qualificação da UPA 24 Horas pelo Ministério da Saúde; 
i) O aumento do número de unidades móveis (de 5 para 10 motos ambulâncias 

e 05 ciclolâncias)  do  SAMU, com descentralização de uma BASE em Galante 
e outra em São José da Mata;  

j) A ampliação em 100% no número de leitos do Hospital da Criança de 33 leitos 
para 66, sendo 03 leitos na área vermelha, 10 leitos na observação e 53 leitos 
na Clínica Médica; e 

k) A implantação do Ambulatório em Microcefalia em novembro de 2015, 
referenciado pelo Ministério da Saúde e UNICEF, com atendimento de mais de 
3000 mil pacientes; entre gestantes e crianças de Campina Grande e demais 
municípios paraibanos e de outros Estados da Federação e criação do Núcleo 
de Pesquisa em Zica Congênita. 

• Reestruturação da Vigilância Sanitária, com estrutura física própria em 
conformidade com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, atendendo o seu 
caráter preventivo, de controle e cuidado com a saúde pública, com acompanhamento 
periódico dos serviços públicos e estabelecimentos privados; 
• Ampliação das ações da Diretoria de Vigilância em Saúde por meio da Gerência 
de Vigilância Epidemiológica, com estratégias de enfrentamento à reprodução do 
Aedes, investindo na massificação de ações de controle, monitoramento e de educação 
e saúde numa parceria com as escolas públicas e privadas; criamos o DENGUEZAAP 
como ferramenta de comunicação direta entre a população e os agentes de endemias 
para monitorarmos áreas endêmicas; 
• Criação de uma política de monitoramento epidemiológico no município, com 
sede político-administrativa na Secretaria Municipal de Saúde e articulada com os 
Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), dentro da estrutura da Diretoria de 
Vigilância em Saúde por meio da Gerência de Vigilância Epidemiológica, que realiza o 
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monitoramento das doenças de notificação compulsória em articulação com as 
Vigilâncias Hospitalares e Unidades básicas de Saúde; 
• Ampliação das notificações de violência contra a mulher, criança e adolescente 
seguindo os indicadores do SELO UNICEF para o município e realizamos capacitações 
da ficha de notificação de violência em parceria com a Coordenação Municipal de 
Políticas Públicas para as Mulheres envolvendo os profissionais dos CRAS, 
Coordenação da Criança e Adolescente, profissionais da educação, Coordenação de 
Violência contra Mulher e representantes dos Núcleos de Violência; como também, 
implantamos a notificação e monitoramento da Microcefalia e o encaminhamento das 
famílias para o Beneficio de Prestação Continuada (BPC), a ser solicitado pela 
Assistência Social; e  
• Construção do Centro Cirúrgico do Centro de Zoonoses e implantamos o 
Programa Municipal de Cadastro Geral de Animais.  
 

As políticas efetivadas na Saúde terão sua continuidade 
garantida, mas precisamos continuar avançando para isto... 

PROPOMOS para SAÚDE na GESTÃO 2017-20 ações que fortaleçam as 
políticas já implantadas e em curso no município que articulem o pacto federativo, o 
regime de colaboração, a gestão democrática e o fortalecimento das parcerias público-
privadas na ampliação do financiamento da saúde pública, embasadas nos princípios 
da equidade, integralidade e universalidade, entre elas destacamos: 

1. Ampliar o espaço do Ambulatório Especializado em Microcefalia no Hospital 
Municipal Pedro I para garantir novos serviços especializados para as crianças com 
Microcefalia e outras patologias advindas do Zica Vírus; 
2. Garantir financiamento com bolsas para pesquisadores, estrutura física e 
laboratorial para o Núcleo de Pesquisa sobre Zika Congênita; 
3. Implantar novas Policlínicas seguindo o modelo de georeferenciamento já 
adotado; 
4. Ampliar a oferta de especialidades e profissionais no serviço do Hospital 
Pedro I; 
5. Instalar novos leitos no Hospital da Criança e do Adolescente. 
6. Fomentar novas estratégias de incentivo ao parto humanizado; 
7. Abrir novas academias de Saúde nos bairros; 
8. Expandir as ações do Programa Saúde na Escola e do Programa SAMU na 
Escola; 
9. Ampliar as áreas de atuação das ciclolâncias do SAMU;  
10. Inserir a chipagem para animais de pequeno porte no Programa de 
Cadastro Geral de Animais; 
11. Assegurar e ampliar os cursos oferecidos no Programa Municipal de 
Residências Médicas; 
12. A cobertura em todos os distritos sanitários do programa de entrega de 
medicamentos nas residências de pacientes crônicos; 
13. Fortalecer as ações de controle de endemias; 
14. Aumentar o número das equipes do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) 
de 9 (nove) para 14 (quatorze); 
15. Implantar Atenção Domiciliar Com Quatro Equipes EMAD e Duas EMAP; 
16. Ampliar as Equipes de Saúde Bucal;  
17. Implantar duas Unidades de Acolhimento em Saúde Mental; 
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18. Instalar Um Laboratório Municipal de Análises Clinicas;  
19. Criar uma Escola de Educação Permanente do SUS;  
20. Estender as Equipes de Saúde da Família; e 
21. Criar uma ação coordenada com os municípios pactuantes para melhorar os 
serviços de atenção básica e o encaminhamento de pacientes, dentro de uma 
perspectiva de mapeamento de riscos e prioridades, através de uma central de 
atendimento compartilhada. 
 
1.2 EDUCAÇÃO  

Na EDUCAÇÃO houve um aumento gradativo da participação do Município no 
financiamento da Educação Básica, somado as transferências de fundos específicos 
(2013-2016); com isso, conseguimos efetivar as políticas educacionais e expandir a 
Rede Municipal com a: 

• Garantia e Efetivação do Piso do Magistério com implantação de 5 horas 
na Jornada de Trabalho, em cumprimento da Lei do Piso. A correção salarial dos 
profissionais do magistério, em média, foi superior a 100%, contabilizando ano a ano a 
correção do piso, a implantação das 5 horas na jornada de trabalho e a ascensão dos 
níveis e a progressão por titulação; 
• Criação da Lei do 14º Salário, como política de incentivo a comunidade escolar 
e implantação no ano-base de publicação do resultado do ranking do IDEB; 
• Seleção de Professores Substitutos, por meio de Edital Público, para início do 
ano letivo 2013; 
• Formação continuada dos profissionais do magistério, com foco na Política 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa e no acompanhamento, monitoramento e 
avaliação dos resultados de aprendizagem dos alunos e alunas. 
• Realização de Concurso Público para Professores de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental com oferta de 120 vagas em Edital e para Supervisores e 
Orientadores Educacionais, com oferta de 10 vagas. A contratação desses 
profissionais, dentro das vagas ofertadas no Edital, ocorreu no mesmo ano da 
divulgação do resultado do concurso, em julho de 2015; 
• Realização de Seminários sobre o Currículo, o Sistema de Ensino, Educação 
Infantil, Educação Inclusiva direito à Diversidade e as Práticas Pedagógicas, com 
Mostras da produção dos alunos e alunas das escolas e creches, valorizando o trabalho 
pedagógico dos profissionais da educação; 
• Realização da I Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial; 
• Realização da II Conferência Municipal de Educação; 
• Implementação de ações, conferências e seminários para efetivação das Leis 
10.639/03 e 11.645/08 no currículo escolar; 
• Elaboração, aprovação e sanção do Primeiro Plano Municipal de Educação 
do Município, Lei 6050/2015 que estabelece Metas, Estratégias e Ações para um 
decênio articulado ao PPA, LDO e LOA.  
• Instalação do Fórum Permanente de Educação Básica, com participação de 
todos os segmentos públicos, privados e a sociedade civil; 
• Fortalecimento dos Conselhos vinculados à Educação com independência 
político-administrativa da Gestão da Secretaria: Conselho Municipal de Educação, 
Conselho de Alimentação Escolar, Conselho do FUNDEB e COMAD; 
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• Institucionalização das parcerias e do regime de colaboração na Política de 
Formação de Professores, com as Universidades Públicas e Privadas, Institutos e 
Fundações; 
• Estabelecimento de canais de interlocução democrática com o SINTAB, 
Conselhos Setoriais, Ministério Público, Movimentos Sociais e Sociedade Civil 
Organizada; 
• Consolidação da Gestão Democrática com a revisão da Lei de Eleição para 
Gestores Municipais e Conselhos Escolares, com garantia de Formação Continuada 
para Gestores e Conselheiros Escolares; 
• Inspeção com a Defesa Civil para realização da manutenção completa de todas 
as Creches e reformas necessárias para o início do ano letivo; 
• Expansão da matrícula de Educação Infantil, com a municipalização de 10 
creches do Estado, ofertando1250 novas vagas em 2014. 
• Ampliação da Pré-escola, garantindo vaga para todas as crianças de 4 e 5 anos, 
em cumprimento a Meta 1 do Plano Nacional de Educação,em 100% das escolas 
do núcleo urbano e rural do município, em 2015, garantindo 2000 mil novas vagas. 
• Abertura de uma Nova Creche no Conjunto Raimundo Suassuna, em 2016, 
com oferta de 180 novas vagas e. 
• No momento06 creches, numa parceria com o Governo Federal, e 10 
berçários, com recursos próprios, estão em construção; juntos irão ofertar, a partir 
de 2017, 1200 novas vagas de Educação Infantil. 
• Oferta de matrícula no Ensino Fundamental com ampliação de vagas em áreas 
de crescimento demográfico, demandada pelos novos conjuntos habitacionais no 
Bairro das Cidades, Catingueira e Acácio Figueiredo.  
• Em 2016 abrimos uma Nova Escola no Conjunto Acácio Figueiredo, 
totalmente financiada com recursos próprios do município, atendendo 500 alunos e 
alunas. 
• Crescimento de 20% na Matrícula na Rede, 2013-2016, de 26 mil para 30 mil; 
• Implantação de novas tecnologias educacionais através do Programa Tablet na 
Escola onde foram distribuídas 8000 unidades;  
• Mudança do Sistema de Ensino de Ciclos para o Sistema Seriado de Anos 
Iniciais e Anos Finais buscando maior desempenho de aprendizagem dos alunos e 
alunas e implantação do Sistema de Avaliação Municipal da Aprendizagem (SAMA). 
• Consolidação da Educação Integral com a criação do Circuito Integral de 
Educação que contemplou 14 (quatorze) novas escolas, financiadas com recursos 
próprios do município. Em 2012 tínhamos apenas 02 (duas) escolas funcionando em 
tempo integral com recursos próprios; 
• Expansão do Programa Mais Educação, com financiamento federal, de 63 
para 84 escolas; 
• Implantação na Rede Municipal de Ensino do Programa “Saúde na Escola” e 
“Samu na Escola” em parceria com a Secretaria de Saúde; 
• Criação e implantação do Programa Defesa Civil nas Escolas com a Secretaria 
de Obras; 
• Implementação do Programa “Minha Árvore”, com plantio de árvores em escolas 
e creches, numa parceria com a SESUMA, focando na Educação Ambiental; 
• Criação e implantação do “Programa Dança Cidadã” em parceira com o Teatro 
Municipal, ofertando música, dança e teatro para as crianças da Rede Municipal; 
• Efetivação do PROERD em parceria com a Polícia Militar, atendendo às escolas 
das áreas de maior vulnerabilidade social no enfrentamento e resistência às Drogas; 
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• Ampliação do Programa Ministério Público do Trabalho na Escola, visando o 
enfrentamento ao trabalho infantil nas escolas em Tempo Integral; 
• Elaboração e execução do Programa “Educação Pela Cultura” com o Instituto 
Alpargatas e ampliação do “Programa Capoeira na Escola” para 100% das escolas do 
município; 
• Em parceria com a STTP implantamos o Programa “Educação de Trânsito” nas 
Escolas, culminando com as Olímpiadas de Trânsito. Em 2016 o programa se ampliou 
com a parceria da Polícia Rodoviária Federal; 
• Implantação do Programa “Promotoria de Educação nas Escolas”, voltado para 
a formação de professores quanto ao uso dos Laboratórios de Informática como 
ferramentas de aprendizagem, junto com o Núcleo de Tecnologia Municipal; 
• Institucionalização do PROAFE (Programa de Formação de Professores), numa 
parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e da Pró-reitoria de Extensão da 
Universidade Estadual da Paraíba, com oferta de Educação Experimental no Museu 
Vivo da Ciência e Tecnologia aos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º 
ao 9º anos), com o acompanhamento dos professores da rede, alunos bolsistas de 
extensão e  professores doutores da UEPB; 
• Aumento de 50% das matrículas de crianças e adolescentes especiais, nas 
creches e escolas, com a implantação da política de cuidadores que garante a 
permanências dos alunos especiais no ensino regular; no ano de 2016, chegamos a 
um número de 90 cuidadores na Rede Municipal; além, da formação continuada dos 
profissionais das salas de recursos multifuncionais e dos cuidadores; 
• Ampliação da oferta de vagas na Educação de Jovens e Adultos, turno diurno e 
noturno, e do Projovem Urbano em comunidades que nunca haviam sido atendidas, 
usando os dados do mapa da violência contra jovens negros do Programa “Juventude 
Viva”; 
• Expansão da oferta de vagas na Educação no Campo, educação infantil e ensino 
fundamental, com garantia de transporte escolar para todas as rotas e ampliação da 
frota própria de ônibus de 07(sete) para 22(vinte e dois) veículos; 
• Redução da Taxa de Evasão e Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental 
que eram indicadores negativos do município; 
• Aumento no IDEB da Rede Municipal, melhoria nos índices da Avaliação 
Nacional da Alfabetização (ANA) e Provinha Brasil, seguindo a projeção do 
SINAEB/INEP/MEC; 
• Garantia, com recursos próprios, de: fardamento escolar, alimentação para as 
creches e escolas de tempo integral, materiais didáticos e de higiene pessoal para 
todas as crianças das creches; material didático, livros (dentro do PNLD) e outros 
insumos necessários para funcionamento das unidades escolares; como também, todo 
material de limpeza e de expediente para todas as unidades de ensino; 
• Aquisição de 7.400 mil novas carteiras escolares para o Ensino 
Fundamental, conjunto de professores e cadeira para cadeirante; 
• Reforma e recuperação de 3000 carteiras escolares para o Ensino 
Fundamental; 
• Reforma de todo o Mobiliário das 35 creches e substituição de camas dos 
dormitórios e colchões por 2400 camas modelo-padrão, recomendado pelo MEC, para 
segurança, higiene e conforto das crianças de 0 a 4 anos; 
• Garantia de regularidade na transferência dos recursos da Merenda Escolar 
para os Conselhos Escolares e disponibilização de 04 Nutricionistas, ação implantada 
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nesse governo, que acompanham e elaboram o cardápio de todas as unidades de 
ensino; 
• Ativação do Núcleo de Tecnologia Municipal, que oferta regularmente cursos de 
formação para o uso das tecnologias educacionais, cursos de informática abertos à 
comunidade escolar, tanto na sua sede quanto nos laboratórios instalados nas escolas; 
como também, ele captou através de convênio um TELECENTRO que hoje é usado 
para formação continuada de professores; 
• Reforma concluída de 53 Unidades Educacionais (escolas e creches),04 
escolas e 01 creche com reforma iniciada: construção de baterias de banheiros 
adaptados às crianças de 4 e 5 anos em 68 escolas do núcleo urbano; manutenção 
permanente nas 155 edificações, nas redes elétricas e hidráulicas, nos mobiliários e 
equipamentos de informática de todas as unidades de ensino; e  
• A construção de 06 novas creches, 10 berçários e 12 novas quadras 
poliesportivas (10 em fase de conclusão), que garantirão uma educação pública de 
qualidade às crianças, adolescentes e jovens matriculados na Rede Municipal de 
Ensino, com equidade, integralidade e universalidade na oferta de novas vagas, 
permanência e progressão nos estudos dos alunos e alunas, com plena garantia do 
direito a educação. 

As políticas efetivadas na Educação terão sua 
continuidade garantida, mas precisamos continuar 

avançando para isto... 

PROPOMOS PARA A EDUCAÇÃO na GESTÃO 2017-20 ações que 
fortaleçam as políticas já implantadas e em curso no município que articulem o pacto 
federativo, o regime de colaboração, a gestão democrática e o fortalecimento das 
parcerias público-privadas na ampliação do financiamento da educação pública, 
embasadas nos princípios da equidade, integralidade e universalidade, entre elas 
destacamos: 

• Manter a política de valorização do Magistério, implantada nesse governo, com 
Correção Integral do Piso, ano a ano em conformidade com o percentual estabelecido 
pelo MEC; 
• Avançar na efetivação das garantias do PCCR dos Profissionais do Magistério, 
focando na melhoria da qualidade da educação básica; 
• Ampliar a política de valorização dos Profissionais de Educação, que não 
compõem o Quadro do Magistério, incluindo o pessoal de apoio no PCCR; 
• Oportunizar a Formação Continuada de todos os segmentos que compõem os 
Profissionais do Magistério e demais profissionais da educação; 
• Instalar Escola de Formação de Professores, no prédio onde funciona o Museu 
Vivo da Ciência e Tecnologia, objetivando a formação continuada dos profissionais com 
foco no ensino e na aprendizagem, produção de materiais estruturados e superação 
dos índices de aprendizagem, em consonância com o Plano Municipal de Educação; 
• Implantar um Sistema de Gestão da Aprendizagem voltado às demandas de do 
Ensino Fundamental, com consequente aumento nos índices de aprendizagem da 
Rede, focando nas avaliações de larga escala do SINAEB (ANA, Provinha Brasil e 
Prova Brasil – IDEB); 
• Aperfeiçoar as ações de acompanhamento da aprendizagem das crianças no 
Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano) para garantir a redução da distorção idade-série, 
a partir do 4º ano dos anos iniciais, fortalecendo desse modo o Novo Sistema de Ensino 
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e contribuindo para melhoria nos índices no IDEB, com a Prova Brasil que é aplicada 
no 5º ano e 9ºano do Ensino Fundamental; 
• Ampliar as parcerias com as Universidades Públicas e Privadas, Institutos e 
Fundações; 
• Desenvolver ações articuladas com o Circuito Integrado de Educação, 
implantado em 2014, no enfrentamento a: evasão escolar, distorção idade-série, o 
trabalho infantil e demais situações de vulnerabilidade de nossas crianças e 
adolescentes; 
• Garantir a efetivação de todas as políticas, metas e estratégias do Plano 
Municipal de Educação, Lei 6050/2015, estabelecidas para o período; 
• Assegurar no PPA, LDO e LOA a vinculação dos recursos próprios em 
consonância com as metas e estratégias do Plano Municipal de Educação; 
• Realizar a III Conferência Municipal de Educação; 
• Articular as metas e estratégias do Plano Municipal da Primeira Infância, que 
contempla todas as políticas de proteção e assistência as crianças de 0 a 6 anos, com 
o Plano Municipal de Educação (Lei 6050/2015), respectivamente nas Metas 1, que 
garante a universalização do acesso a Educação Infantil e a Meta 2 que garante o início 
do processo de Alfabetização aos 6 anos. 
• Garantir no Novo Currículo da Rede, articulado ao Novo Sistema de Ensino 
implantado em 2016, a vinculação com a Base Nacional Comum Curricular no 
fortalecimento das políticas de Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão das crianças 
e adolescentes com deficiência, além de todas as ações necessárias a efetivação das 
garantias dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento; 
• Manter todos os programas e ações articuladas à execução das Leis nº 
10.639/03 e nº 11.645/08, ampliando a sua extensão à Saúde, Assistência Social, 
Cultura e Esportes;  
• Institucionalizar o Programa “Capoeira nas Escolas” por meio de concurso 
público para capoeiristas, como educadores dentro do currículo diversificado; 
• Incluir de forma gradativa outros tipos de esportes, a exemplo do Judô e Karatê 
nas atividades do contraturno do Tempo Integral; 
• Manter a política de expansão da Educação Infantil articulada à garantia da 
educação em tempo integral; 
• Garantir o funcionamento de 06 novas creches e 10 novos berçários em 2017; 
• Ampliar a oferta de vagas entre 0 e 3 anos para garantir um percentual de 
cobertura de 50% dessa faixa-etária da Educação Infantil até 2020, cumprindo a Meta 
1, estabelecida pelo Plano Municipal de Educação para 2025; 
• Articular o currículo da pré-escola com o processo de alfabetização, para reduzir 
o tempo médio de alfabetização das crianças e enfrentar as desigualdades de 
aprendizagem dentro da Rede nas séries seguintes dos anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental; 
• Fortalecer os nove anos do Ensino Fundamental com uma política de ensino e 
aprendizagem voltada à garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento; 
• Ampliar as parcerias com as Secretarias municipais para aperfeiçoar os 
programas em andamento, realinhando suas propostas de aprendizagem com a 
perspectiva do Letramento nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental; 
• Aumentar o número de escolas em Tempo Integral, em regime de colaboração 
com a União por meio do Programa Mais Educação; 
• Garantir a distribuição de fardamento para todas as etapas de ensino, material 
didático e insumos necessários à efetivação de uma educação pública de qualidade; 
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• Ampliar os recursos destinados a Merenda Escolar para o fortalecimento da 
Educação em Tempo Integral, garantindo a permanência da criança na unidade 
escolar, assim como também aumentar o número de nutricionistas para 
acompanhamento do cardápio escolar; 
• Fortalecer a Educação de Jovens e Adultos com uma política de Educação 
Profissional; 
• Continuar com o Programa Tablet na Escola, com distribuição de 8000 novas 
unidades; 
• Efetivar todos os Programas de Alfabetização e Letramento em parceria com a 
União e o Estado, em conformidade com o Plano Nacional de Educação, Lei nº 
13.005/2014; 
• Avançar com a recuperação das unidades de ensino, ampliando o número de 
reformas de escolas e creches;  
• Fortalecer a Gestão Democrática numa parceria permanente entre a Secretaria, 
Escolas, Creches, Sindicato, Conselhos e demais órgãos de Controle Social; 
• Captar novas creches e quadras junto ao FNDE, para atender a demanda de 
educação infantil e tempo integral; 
• Concluir o Plano de Ações Articuladas (PAR) para garantir a captação de todos 
os insumos, equipamentos, formações e edificações (escolas, creches e quadras) com 
financiamento do FNDE; e 
• Colocar em funcionamento 02 escolas e 03 creches no conjunto Habitacional 
Aluízio Campos. 

1.3 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Na ASSISTÊNCIA SOCIAL, destacamos as seguintes ações efetivadas: 

• Implantação de políticas públicas cidadãs e inclusivas com equipes 
multidisciplinares, que elaboraram propostas de ações efetivadas no atendimento às 
necessidades de crianças, jovens, mulheres, pessoas com deficiências, igualdade de 
gênero e raça, atendendo as exigências legais específicas; considerando também, as 
decisões de conselhos e debates nos fóruns locais sobre as necessidades desses 
sujeitos; com referenciamento de 50.000 famílias pelos CRAS; 
• Atendimento às crianças, aos jovens, às mulheres e aos idosos por meio de 
ações de prevenções de vulnerabilidades e agravos sociais, com participação ativa nos 
grupos de Convivência familiar com 10.974 atendimentos; 
• Encaminhamento de Jovens e adultos para acesso aos cursos de formação 
profissional através do ACESSUAS Trabalho, com 12,060 encaminhamentos; 
• Reativação do Programa Vaca Mecânica – Leite e Pão para famílias em 
situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, tendo sido beneficiadas 1787 
famílias, porém em virtude da crise hídrica nos anos de 2014-2015 foi oferecido apenas 
pão para as famílias cadastradas; 
• Identificação de 1015 Crianças e adolescentes como pessoas com 
deficiências em idade escolar, com concessão de Benefício da Assistência Social, 
através da Previdência, todas catalogadas e visitadas com percentual de 60% de 
questionários preenchidos em 2016; 
• Garantia de apoio institucional a Casa João Moura, na proteção a criança na 
Primeira Infância; 
• Implantação da Vigilância Sócio-assistencial, com mapeamento do Município 
tendo como foco às áreas de vulnerabilidade social e violação de direitos, bem como 
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coleta de dados dos atendimentos e ações dos Programas e Serviços ofertados pela 
Secretaria de Assistência Social em 2015; 
• Realização da I Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares do Município 
com parceria do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDDCA), tendo a fiscalização do Ministério Público Estadual e apoio da 
Justiça Eleitoral no ano 2015, com um total de 11.513 eleitores; 
• Reordenação dos Benefícios Eventuais e sua regulamentação, citado na 
Lei Orgânica de Assistência Social- LOAS, Art.22, na garantia do direito ao 
cidadãode acessar provisões suplementares e provisórias, que integram 
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social-SUAS e são 
prestadas às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 
temporária e de calamidade pública (2016); 
• Identificação de 31.715 famílias assistidas pelo Programa Bolsa Família até 
maio de 2016; 
• Cadastramento de 71.760 famílias no Cadastro único em maio de 2016; 
• Emissão do NIS (Número de Identificação Social) para todas as crianças 
até os 4 anos, matriculadas na Rede Municipal de Ensino, que contribuiu com o 
financiamento da Educação Infantil por meio do Brasil Carinhoso; 
• Emissões de Carteiras dos Idosos, oferecendo acesso aos serviços gratuitos 
de Transportes Interestaduais Modais, ferroviários e aquaviários, ao idoso maior de 65 
anos, com 632 emissões; 
• Implantação do Centro POP- Rua no ano de 2014; 
• Entrega de 04 veículos SPIM e equipamentos aos 04 Conselhos Tutelares 
em parceria com o Conselho Nacional CONANDA em 2014; 
• Atendimento a 489 pessoas adultas em situação de rua; 
• Atendimento a indivíduos e famílias em situação de violação de direitos, 
evolvendo um total de 33,941 pessoas atendidas; 
• Acolhimento provisório de Pessoas/famílias em situação de 
vulnerabilidade habitacional, tendo sido realizados 990 atendimentos até junho de 
2016;  
• Implementação de melhorias nas estruturas físicas de 80% dos CRAS nos 
anos de 2015-2016; 
• Criação de 02 novos CRAS sendo um no Bairro do Mutirão e outro no Bairro 
do Pedregal no ano de 2015; 
• Realização de capacitação continuada aos operadores do Sistema Único 
da Assistência Social-SUAS nos anos de 2015-2016; 
• Entrega de 06 Vans em regime de comodato às entidades que prestam 
serviços de assistência social sem fins lucrativos, através de emenda parlamentar 
no ano de 2016; 
• Implantação do Programa Achados e Perdidos no ano de 2013 com um total 
de 1565 atendimentos, até 2016, contabilizando 69% dos achados devolvidos nesse 
ano; 
• Realização da Expo CRAS, uma exposição do trabalho realizado pelos CRAS 
do município com um total de 3.041 visitantes nas edições de 2014-2015; 
• Implantação do Projeto AS GAROTINHAS, empreendedorismo realizado no 
CRAS Galante beneficiando diretamente 30 famílias envolvidas no projeto no ano de 
2015; 
• Elaboração de ações e programas locais voltados à diversidade de gênero e 
outros grupos vulneráveis as ações de Assistência Social, por meio da Demanda 
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espontânea que buscou as orientações e caminhamentos dos nossos programas e 
serviços. 
• Reforma do Prédio e aquisição de equipamentos para oficinas de formação 
profissional/pedagógica (em parceria com o Ministério Público do Trabalho) para 
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no ano de 2016; 
• Reordenamento das Casas de Acolhimento Institucional de Crianças e 
Adolescentes com a melhoria nas unidades de abrigo institucional contribuindo para a 
qualidade no atendimento e acompanhamento das famílias das crianças acolhidas por 
determinação judicial; 
• Efetivação de parceria com a ONG Lar Doce Aconchego, para o acolhimento 
institucional de Crianças de 0-7 anos, com 113 crianças acolhidas; 
• Efetivação de parceria com o Ministério Farol para acolhimento de crianças 
na faixa etária de 0-7 anos, no período de 2013-2014; 
• Desenvolvimento de ações pedagógicas para o cumprimento de eventuais 
medidas sócio educativas, encaminhadas pelo poder judiciário, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação; 
• Atendimento de adolescentes em conflito com a Lei, encaminhados pela 
Vara da Infância e Juventude para o acompanhamento das medidas socioeducativas, 
em meio aberto, assistidos com suas famílias pelos os três Centros de Referências 
Especializados de Assistência Social- CREAS; 
• Criação de uma política de acompanhamento familiar para retirar os menores 
das ruas, semáforos e praças em parceria com os órgãos fiscalizadores; 
• Criação do Grupo “G89”; (dez assistentes sociais especialistas em média 
complexidade de crianças), que acompanham, encaminham e estudam os 89 casos de 
crianças/adolescentes encontrados em situação de rua no município de Campina 
Grande em 2016; 
• Aquisição de um veículo VAN para atender as crianças em situação de rua que 
estão no Centro e Periferia da Cidade: Centro da cidade, Praça Joana D’arck (José 
Pinheiro) Estação Velha e Vila Olímpica em José Pinheiro, parceria realizada junto ao 
Ministério público do Trabalho; 
• Lançamento da Campanha: ¨NÃO DÊ ESMOLA, LUGAR DE CRIANÇA É NA 
ESCOLA¨, em 2016; 
• Criação do Projeto de Arte ATRAVESSANDO A RUA, produção de arte em 
pintura de papel e tinta, com exposição do material produzido; pelas crianças, uma 
forma de despertar o interesse pelas artes e elevar a autoestima dos assistidos; 
• Capacitação continuada para todos os Conselheiros Tutelares empossados 
em janeiro de 2016; 
• Articulação com as Escolas Municipais para garantir o acesso e 
permanência das crianças na escola; 
• Desenvolvimento de ações de proteção e amparo em parceria com o 
Conselho Tutelar; 
• Melhorias do espaço físico da Casa dos Conselhos, no ano de 2016; 
• Realização de ações de combate à exploração do trabalho infantil com controle 
de frequência na escola e nos espaços de lazer; 
• Identificação e busca ativa de crianças em situação de exploração do 
trabalho infantil, realizada pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 
com a identificação de 1430 crianças; 
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• Realização de campanhas educativas e orientação sobre exploração do 
Trabalho infantil, junto às escolas, empresas privadas e sociedade civil nos anos de 
2014-2016; 
• Realização da Ação Intersetorial de Proteção à Infância no espaço da 
realização do MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, por meio de busca ativa e identificação 
de crianças/adolescentes em exploração do Trabalho Infantil e risco social: uma forma 
de prevenção e intervenção de todo ou qualquer tipo de violação de direitos de crianças 
e adolescentes, em parceria com a Política de Educação, Saúde, Cultura, 
Desenvolvimento Econômico, Serviços Urbanos, Conselho Tutelar, Vara da Infância e 
Juventude e Ministério Público do Trabalho. Apresentando uma redução de 49,2% em 
relação ao número de notificações realizadas em 2015; 
• Identificação das instituições promotoras de políticas de igualdade racial e 
a formulação em parceria de políticas públicas para atender as demandas dos grupos 
raciais conforme o princípio da equidade racial; 
• Realização de 1.336 atendimentos de proteção e promoção da pessoa idosa 
no Centro de Convivência do Idoso, oferecendo atividades de cultura, lazer, 
entretenimento, informações relativas ao Estatuto do Idoso, participação comunitária e 
interação familiar; 
• Atendimentos e orientações à saúde do idoso com parcerias com as 
Universidades públicas e privadas existentes no Município; 
• Efetivação por meio da Política Municipal de Saúde da atenção integral à saúde 
do idoso, por intermédio do SUS, no acesso universal e igualitário, de modo articulado 
e contínuo nas ações e serviços, garantindo também a prevenção, promoção e 
proteção á saúde da pessoa idosa, em conformidade com o Art,15, Cap IV do Estatuto 
do Idoso; 
• Estabelecimento de parcerias com as Universidades para qualificar 
profissionais cuidadores de idosos, capacitando-os no atendimento a pessoa idosa; 
como também, em formações do PRONATEC, em parceria com o ACESSUAS, tento 
sido beneficiados um total de 353 cuidadores; 
• Realização de campanhas informativas referentes à violência contra a 
pessoa idosa, bem como distribuição de material de divulgação informando acesso 
aos canais de denúncias, nacionais e municipais (2014-2016); 
• Desenvolvimento de uma política intersetorial de inserção social, de atividade 
física e laboral, de lazer e de participação política dos idosos na formulação dessas 
ações por meio da criação da Rede de Atendimento à Pessoa Idosa no ano de 2016; 
• Realização de atividades de lazer e cidadania, através dos eventos - IDOSO NO 
PARQUE e IDOSO NA PRAÇA, com um total de 6.880 idosos atendidos; 
• Apoioàs ações do conselho do Idoso na discussão e acompanhamento das 
políticas para as pessoas idosas através da realização da Conferência Municipal da 
Pessoa Idosa, como também pela adequação do espaço físico do Conselho com total 
acessibilidade; e 
• Garantia de apoio institucional ao São Vicente de Paulo, nas ações de 
cuidado e amparo ao idoso, através da subvenção social aprovada em lei municipal 
e sancionada pelo Prefeito. 
1.3.1A efetivação da política de gênero ocorreu na Coordenadoria Especial de 
Políticas para Mulheres, nesta destacamos: 
• Reativação do Conselho Municipal de Direitos da Mulher e ampliação das 
políticas de proteção e abrigo às mulheres e crianças vítimas de violência; 
• Instalação do Centro de Referência e Casa Abrigo com equipe multidisciplinar; 
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• Realização de ações preconizadas pela Lei Maria da Penha, de proteção e 
promoção dos direitos das mulheres na forma de seminários, encontros e palestras em 
escolas, associações de bairro, clube de mães e outras entidades; 
• Requalificação profissional, Capacitação e Cursos profissionalizantes para 328 
mulheres (núcleo urbano e rural), em situação de violência doméstica para ocupação 
de postos de trabalho, numa parceria com o SINE Municipal, FIEP e a ANDE; 
• Fortalecimento da rede de Atenção às mulheres vítimas de violência em ações 
integradas com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação; 
• Instalação no Portal da Transparência, gestado pela SEPLAN, do mapa de 
monitoramento da violência doméstica contra a mulher no município; 
• Participação da Coordenadoria em fórum de discussão de gênero e nos 
processos institucionais, que viabilizam as políticas públicas de gênero em ações 
organizadas pelo Ministério Público, Universidades, Secretaria Nacional de Mulheres e 
outros espaços de discussão; e 
• Realização da IV Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. 
 

As políticas efetivadas na Assistência Social terão sua 
continuidade garantida, mas precisamos continuar 

avançando para isto... 

PROPOMOS para a ASSISTÊNCIA SOCIAL na GESTÃO 2017-20,as 
seguintes ações: 

• Implantar a Central de Denúncia e Violação de Direitos Humanos no Terminal de 
Integração; 
• Implementar programas de inclusão produtiva, no núcleo urbano, em 

comunidades com maiores índices de vulnerabilidade social; 
• Reativar o Banco de Alimentos; 
• Reativar os restaurantes e cozinhas comunitárias; 
• Implementar os programas de capacitação profissional para jovens, priorizando 

o recorte de raça e gênero; 
• Implantar a Gestão do Sistema de Informação do SUAS; 
• Estabelecer ações de Proteção Social às famílias vítimas de álcool e outras 

drogas; 
• Implementar o Programa de Segurança Alimentar, no sentido de oferecer Leite 

à criança de 0-6 anos, em cumprimento ao Plano da Primeira Infância, nutriz e idosos 
em risco e vulnerabilidade social; 
• Implantar o Programa de Inclusão Produtiva Rural CULTIVAR PARA 

PROSPERAR, uma promoção de segurança alimentar e nutricional, na modalidade de 
agricultura de subsistência, através de hortas comunitárias e subsídios materiais, 
ofertados para as famílias da zona rural do município em situação de vulnerabilidade 
social; 
• Realizar fóruns e debates para discutir os avanços e propostas para o 

aprimoramento da Política de Assistência Social no Município; 
• Formar os Conselhos Comunitários de Famílias nos territórios dos CRAS, 

como forma de estabelecer canais diretos de participação comunitária e familiar; 
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• Implantar uma Central de Denúncia de violação de direitos humanos com 
Plantão Social 24 horas; 
• Atualizar o diagnóstico socioeconômico do município. 
• Implantar SIPIA/SINASE nas unidades dos CREAS; 
• Articular ações em parcerias com entidades sociais que atendam crianças e 

adolescentes em situação de rua. 
• Instalar uma WEB RÁDIO com produção de conteúdos referentes às 

crianças e aos adolescente sem situação de rua e expansão do referido instrumento 
de comunicação em redes sociais; 
• Construir sede para os Conselhos Tutelares; 
• Implantar uma Central de denúncia com referência e contra referências entre 

o Conselho Tutelar e os órgãos de execução da Política da Infância; 
• Implantar o Sistema de Proteção à Infância – SIPIA/CT 
• Implementar o Projeto de Cidadania Jovem, promovendo formação profissional 

para os adolescentes em idade de aprendiz, no sentido de acessar o mercado de 
trabalho com regularização pautada na lei. 
• Promover articulações com outras políticas sociais voltadas para a igualdade 

racial. 
• Garantir parceria com as instituições de Longa Permanência, no sentido de 

viabilizar o acolhimento institucional ao idoso, que por ausência da família necessite ser 
abrigado; 
• Criar um canal eficiente de comunicação para as denúncias de violências, 

negligências e maus tratos contra a pessoa idosa, de modo que esse canal possa 
encaminhar as denúncias para os órgãos responsáveis pela fiscalização e punição 
destes atos; 
• Implantar Centros de Convivência do Idoso nos Distritos do Município; 
• Reordenar o Conselho Municipal do Idoso; 
• Criar o Fundo Municipal da Pessoa Idosa; 
• Fazer busca ativa das pessoas com deficiência que estão em situação de 

isolamento social; 
• Implantar um Centro de convivência para pessoa com deficiência, no sentido 

de promover participação social em detrimento do isolamento social; e 
• Agregar a Coordenadoria Especial de Políticas para as Mulheres à Secretaria de 

Assistência Social, ampliando suas políticas com a integração de outras questões de 
gênero, raça e diversidade humana, para que possamos ampliar e redefinir as 
estratégias de enfrentamento à violência doméstica e outros tipos de violências 
tipificados não apenas contra a mulher, mas também a outros gêneros; 
• Ampliar a extensão das ações da Coordenadoria de Políticas para as 

Mulheres com a criação de um consórcio entre os municípios vizinhos no 
monitoramento dos casos de violência registrados nas Delegacias especializadas e nos 
encaminhamentos judiciais; 
• Criar o Fórum Municipal para discussão da violência de Gênero; 
• Fortalecer todas as políticas de gênero implantadas e em curso no município; 
• Articular com a Secretaria Municipal de Educação o debate sobre a questão de 

gênero nas escolas e na formação dos professores; 

1.4 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
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Em ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, destacamos as seguintes ações realizadas 
(2013-16):  

• Implantação do Programa Mexe Campina em 10 polos em dois períodos de 
atendimento (Manhã e Tarde) com atividades de ginástica, orientação de exercícios 
físicos e atendimento de saúde; 
• Criação do Programa Meninos de Ouro com 38 escolinhas de futebol de 
campo, atendendo a mais de 3200 crianças; 
• Construção de 36 praças com academias, áreas e playgrounds para prática 
de atividade física e lazer; 
• Criação do Calendário Anual de Corridas de Ruas, com mais de 20 corridas 
por ano; 
• Resgate da corrida de rua mais tradicional de Campina Grande com sua 36ª 
edição a “Corrida da Fogueira”; 
• Construção do Parque Tobias D’passe; 
• Construção do Parque da Liberdade; 
• Recuperação do Parque da Criança; 
• Construção do Estádio de Galante; 
• Criação do Calendário Anual de Caminhadas, com mais de 100 caminhadas 
(caminhada da lua, caminhada histórico-cultural e trilhas ecológicas); 
• Realização dos Jogos Rainha da Borborema; 
• Apoio aos eventos esportivos na cidade; 
• Implantação de modalidades esportivas e manifestações culturais para jovens e 
crianças, na Escolinha de skate, escola de danças urbanas e africanas, Karatê e luta 
greco romana); 
• Implantação da Ciclo-faixa do Açude Velho; 
• Implantação do calendário esportivo no mês de junho, com 10 modalidades 
esportivas, fazendo parte do “Maior São João do Mundo”; 
• Construção e reforma de ginásios poli esportivos; 
• Construção do Ginásio de Futebol de Galante; 
• Aquisição de 04 academias profissionais; 
• Reforma do Plínio Lemos; 
• Ativação do Conselho Municipal de Juventude; 
• Realização da III Conferência Municipal de Juventude; 
• Instituição de uma política de crédito para juventude na ANDE; e 
• Implantação do Plano Juventude Viva no Município, com recorte de gênero e de 
raça no enfrentamento à violência contra jovens e negros em territórios de alta 
vulnerabilidade, numa parceria com a Secretaria de Educação,por meio do Projovem 
Urbano, que atendeu mais de 1000 jovens. 

As políticas efetivadas na área de Juventude, Esporte e 
Lazer terão sua continuidade garantida, mas precisamos 

continuar avançando para isto... 

PROPOMOS para o ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE na GESTÃO 
2017-20, as seguintes ações: 

• Desenvolver o turismo rural e ecoturismo, com o projeto de caminhadas e 
Realizar 1º Encontro de Trilheiros do Estado da Paraíba; 
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• Ampliar as Escolinhas de Meninos de Ouro para outras modalidades 
esportivas; 
• Ampliar os polos atendidos pelo Programa Mexe Campina e equipá-los com 
a aquisição de materiais para desenvolvimento e manutenção (Equipamentos para 
avaliação física, som, aquisição de material para primeiro socorros); 
• Criar o Bolsa Atleta para esportes individuais; 
• Criar lei que regulamente a prática de promoção à saúde e incentivo a 
atividade física (garantir a população o desenvolvimento de práticas esportivas nas 
praças e academias populares); 
• Criar o Conselho Municipal do Esporte; 
• Construir o Parque do Açude de Bodocongó; 
• Construir o Estádio de Futebol em São José da Mata; 
• Construir o Parque do Meninão; 
• Construir o Parque do Louzeiro; 
• Construir a ciclo faixa da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek ao 
Distrito e da Avenida Assis Chateaubriand ao Aeroporto; 
• Ampliar os espaços com academias e playgrounds (praças); 
• Implantar modalidades olímpicas e paraolímpicas como o badminton, luta 
olímpica, judô, futebol de 5; 
• Realizar o Campeonato Paraibano de LUTA OLÍMPICA e BEACH 
WRESTLING; 
• Resgatar a Copa Cidade Campina Grande de Judô; 
• Implementar ações de esporte inclusivo nas escolas, sob a orientação da 
metodologia do UNICEF; 
• Realizar capacitação periódica da equipe de professores, enfermeiros e 
técnicos; 
• Realizar parcerias entre o calendário esportivo de entidades e instituições 
públicas e privadas ligadas ao esporte; 
• Realizar campeonatos de modalidades específicas e criar o calendário do 
desporto amador; 
• Revitalizar o canteiro da Avenida Dinamérica com a construção de pistas de 
caminhada, pistas de skate, pistas de bicicross, academias populares e playgrounds; 
• Ofertar ajuda para deslocamento de equipes em competições e ações coletivas 
, através das Ligas e Federações;  
• Ampliar as políticas de Juventude, numa parceria com o Conselho Municipal de 
Juventude, atendendo as demandas pactuadas na III Conferência Municipal de 
Juventude; 

1.5 CULTURA 

Na área da CULTURA, destacamos as seguintes ações realizadas:  

• Revitalização do acervo do Museu do Algodão; 
• Criação do Arquivo Histórico; 
• Elaboração de projetos para captação de recursos estaduais e federais; 
• Realização da Semana Nacional do Museu; 
• Realização do Dia Nacional do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural; 
• Mobilização para votação sobre a revitalização do Cine Capitólio; 
• Mobilização de escolas públicas e particulares para visitação dos alunos ao 

Patrimônio Histórico e Cultural;  
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• Palestras sobre o Patrimônio Público; 
• Exposição de artes com autores paraibanos, sobre o Patrimônio Arquitetônico 

Cultural; 
• Ativação da Lei 5.410/13, que trata da emissão do Habite-se;  
• Ativação do Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais – SNIIC, 

para mapeamento dos bens culturais e imateriais; 
• Ativação do Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural;  
• Realização do Projeto Cultura Mambembe; 
• Requalificação do Teatro Rosil Cavalcanti para o Cine Teatro Rosil Cavalcanti, 

condicionando a formação de um espaço público para exibição e fomento à 
produção do audiovisual de Campina Grande; 

• Realização da Virada Cultural; 
• Realização do São João descentralizado e do São João Cultural; 
• Realização do I Baile Municipal do Forró; 
• Realização de Oficinas Juninas; 
• Realização do São João Cultural; 
• Realização do São João na Feira; 
• Realização do Festival de Violeiros; 
• Realização do São João nas Feiras; 
• Realização do São João no Calçadão; 
• Cadastramento dos trios de forró, no SINIIC, para contratação durante os 

festejos juninos; 
• Realização do São João nos Distritos de Catolé de Zé Ferreira e Catolé de Boa 

Vista; 
• Apoio às quadrilhas juninas e grupos folclóricos; 
• Exposição de artes com a história d´O Maior São João do Mundo; 
• Realização da I Virada Forrozeira; 
• Realização do Evento Boninas Junina; 
• Registro áudio visual e distribuição do DVD no São João Cultural; 
• Concessão de espaço público para o Encontro da Consciência Cristã, realizado 

no Parque do Povo, com apoio do Centro Cultural Lourdes Ramalho; 
• Concessão de espaço público para realização do encontro Amigos da Tora, 

realizado na Secretaria de Cultura; 
• Divulgação nacional, por meio de turismo, a respeito dos eventos; 
• Concessão de verbas para realização dos eventos; 
• Mobilização da Superintendência de Trânsito e Transportes e da Guarda 

Municipal, para viabilização de apoio logístico; 
• Requalificação da Galeria de Artes Irene Medeiros; 
• Formação da biblioteca especializada nos segmentos artísticos; 
• Criação do Arquivo de Memória do Teatro Municipal; 
• Criação da Sala Evandro Barros, para ensaios de espetáculos e workshops; 
• Realização do Projeto Quartas Acústicas; 
• Realização do Projeto Clube de Leitura; 
• Realização do Projeto Campanha de Popularização do Teatro e da Dança; 
• Gerência dos grupos “Balé da Cidade de Campina Grande” e do “Núcleo do 

Teatro”; 
• Criação do Projeto “Dança Cidadã”; 
• Garantia de cursos gratuitos para população no Centro Cultural; 
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• Realização do Projeto “Música no Parque”; 
• Realização do Projeto “Domingo no Teatro”; 
• Realização do Projeto “Cine Clube Luci Pereira”. 
• Elaboração do Plano Municipal de Cultura, para ser discutido com a sociedade 

civil; 
• Concessão de espaço público para realização do Festival de Inverno, Festival 

de Música Internacional e Encontro de Violeiros; 
• Concessão de recursos públicos para financiamento das ações do Festival de 

Inverno de Campina Grande; 
• Concessão de recursos públicos e logísticos para realização do Encontro de 

Bandas e Fanfarras; 
• Concessão do espaço público para realização dos festejos às margens do Açude 

Velho; 
• Concessão de recursos públicos para financiamento dos blocos carnavalescos; 
• Planejamento junto as agremiações carnavalescas em todas as edições do 

carnaval de rua; 
• Realização do Projeto Palco Cultural Mambembe, em 03 edições; 
• Realização do Projeto Boninas, em 03 edições; 
• Realização do São João descentralizado, em 20 edições; 
• Realização do Projeto “Cultura nos Presídios”; 
• Realização do Projeto Quintas Acústicas; 
• Realização do Projeto Cinema no Ar; 
• Realização do VIII Comunicurtas; 
• Realização do Sarau Rosa; 
• Realização de eventos dentro do “Março mês da Mulher”, como a Mostra Mulher; 
• Realização de Sarau Poético; 
• Realização do Festival de Teatro Universitário em parceria com Universidades 

Públicas; 
• Análise das prestações de contas dos 10 Pontos de Cultura, conveniados em 

Campina Grande; e 
• Elaboração e aprovação do Plano Municipal de Cultura, que se tornou Lei 

Municipal. 
 

As políticas efetivadas na Cultura terão sua 
continuidade garantida, mas precisamos continuar 

avançando para isto... 

PROPOMOS para a CULTURA na GESTÃO 2017-20, as seguintes ações: 

• Implantar o Sistema Municipal de Cultura e readequar os instrumentos legais 
do orçamento com as ações proposta no PPA, LDO e LOA; 
• Garantir a Gestão Democrática e descentralizada dos equipamentos 
históricos e culturais vinculados a SECULT; 
• Reorganizar a estrutura Administrativa da SECULT, priorizando a 
participação dos agentes culturais, do Conselho Municipal de Cultura e de 
entidades e organizações de classe na definição da política cultural; 
• Institucionalizar e regulamentar a cessão de uso dos equipamentos 
culturais, em conformidade com a legislação vigente; 
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• Incentivar todas as formas de manifestações culturais e expressões 
artísticas do cenário local; 
• Criar uma agenda cultural em Campina Grande (sede e distritos) que esteja 
articulada com o Plano Municipal de Turismo e o Plano Municipal de Cultura; 
• Garantir a adequação de todas as edificações e equipamentos histórico- 
culturais às normas de acessibilidade;  
• Implantar a gestão compartilhada dos equipamentos ligados à Cultura, são eles: 
Teatro Municipal Severino Cabral; Centro Cultural Lourdes Ramalho; Cine-Teatro Rosil 
Cavalcanti; CEUS das ARTES; Biblioteca Municipal Felix Araújo; Biblioteca Carmen 
Elói Dunda; Museu Histórico Geográfico de Campina Grande e Museu da Tecnologia 
do Algodão; 
• Realizar, anualmente, no mínimo 6.000 (seis mil) atendimentos em ações de 
formação artístico cultural em todas as áreas com financiamento público municipal, 
atendendo a comunidade, escolas públicas, associações e entidades, garantindo o 
acesso aos bens culturais; 
• Manter e ampliar os cursos gratuitos oferecidos pelo Centro Cultural Lourdes 
Ramalho e pelo Teatro Municipal Severino Cabral;  
• Promover o atendimento de alunos de escolas públicas em cursos promovidos 
no CEUS das Artes;  
• Criar e ampliar curso de capacitação e aperfeiçoamento de atores de teatro e 
cinema; cursos de capacitação e aperfeiçoamento de produtores culturais e curso de 
formação em artes plásticas;  
• Manter e ampliar curso de formação em instrumentos musicais, nas áreas 
popular e erudita e o curso de formação em dança clássica contemporânea e popular;  
• Apoiar a Orquestra Filarmônica Epitácio Pessoa e a Filarmônica Mirim e provê-
las de todos os insumos necessários ao seu trabalho musical 
• Fomentar a prática de formação e pesquisa musical;  
• Incentivar à pesquisa nas Bibliotecas municipais, criando encontros e projetos 
de incentivo à leitura e formação de “contadores de histórias”, com incentivo as histórias 
advindas da oralidade Griô;   
• Oferecer cursos de formação em educação patrimonial para educadores e 
educandos. 
• Criar no Centro Cultural Lourdes Ramalho e no Teatro Municipal cursos técnicos 
nas áreas de figurino, iluminação, cenografia, produção cultural, direção teatral, 
regência de coral, maquiagem, técnica vocal, gastronomia, artesanato, fotografia para 
espetáculos de cinema, roteiro para cinema, vídeo e videogame, direção de cinema, 
trilhas musicais para cinema e teatro, ritmos afro-brasileiro, indígena, entre outros; 
• Desenvolver oficinas artísticas, visando diagnosticar as potencialidades locais 
para formação de grupos; 
• Promover com recursos próprios e/ou através de parcerias públicas e privadas 
capacitações técnicas nas diversas linguagens artísticas. 
• Reformar, ampliar e adequar todos os equipamentos culturais à Lei de 
Acessibilidade; 
• Realizar anualmente, até 2020, encontros culturais trimestrais; exceto os 
anos de conferência municipal;  
• Promover encontros segmentados por expressões culturais;  
• Promover Fóruns de debates anuais nos Distritos e seminários que contemplem 
as seguintes temáticas: Economia Criativa, Produção, Legislação, entre outras; 
• Promover as Conferências de Cultura, a serem realizadas em 2017; 
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• Realizar, anualmente, 11 sessões ordinárias nos Conselhos Municipais de 
Cultura e de Patrimônio Cultural; 
• Criação do Núcleo de Comunicação em Cultura da SECULT organizado e 
consolidado; 
• Valorizar a memória, o registro de informações e a produção do conhecimento 
dos bens culturais na esfera material, imaterial e ambiental; 
• Criar novos equipamentos culturais; 
• Criar a Rádio Comunitária na Feira Central (até 2017) e no Complexo Aluízio 
Campos (até 2018);  
• Criar Fábrica dos Sonhos; 
• Reformar o Museu do Algodão e o Museu Histórico; 
• Digitalizar os acervos do Museu do Algodão, Museu Histórico e do Arquivo 
Histórico; 
• Criar o Museu de Galante; 
• Implementar o projeto Cine Capitólio; 
• Criar o Domingo no Museu e implantar o Projeto Cultura na Praça;  
• Realizar exposições de imagens relacionadas ao Patrimônio Cultural, material, 
imaterial e ambiental em consonância com o COMPAC; 
• Promover ocupações nas praças e outros espaços públicos, com ênfase nos 
distritos, com intervenções artísticas e produções locais; 
• Criar o Palco Multicultural durante os festejos juninos: “Palco Forall”; 
• Ampliar o São João Cultural e Realizar o Tributo à Sivuca; 
• Criar um encontro mensal de trios de forró na Pirâmide do Parque do Povo; 
• Ampliar a publicidade sobre a realização dos eventos culturais, no intuito de 
consolidar Campina Grande como roteiro turístico de eventos religiosos, no período 
carnavalesco, fomentando a economia do trade turístico para a ampliação e geração 
de emprego e renda; 
• Criar o Festival Estudantil de Teatro, instituído pela Câmara Municipal de 
Vereadores; 
• Abrir, por meio de editais, com recursos oriundos do Fundo de Cultura, 
chamadas públicas para apoio financeiro e econômico, voltados para as atividades já 
reconhecidas, como forma de democratização ao acesso e garantia da participação dos 
artistas campinenses; 
• Criar um encontro dos Blocos Carnavalescos; Apoiar e fomentar as entidades e 
as manifestações carnavalescas de Campina Grande e garantir a estrutura física do 
local onde acontece o Carnaval Tradição, assegurando o atendimento à demanda. 
• Promover a chamada pública de projetos culturais, por meio de edital específico, 
com recursos destinados pelo Fundo Municipal de Cultura; 
• Disponibilizar recursos para o Projeto “Quartas Acústicas”, com uma 
apresentação semanal, durante 10 meses; 
• Realizar apresentações musicais em 12 bairros, aos domingos, usando a 
estrutura do Palco itinerante;  
• Disponibilizar recursos para Campanha de Popularização do Teatro e Dança, 
com uma apresentação semanal, durante oito meses;  
• Manter 10 exposições anuais na Galeria de Arte Irene Medeiros, com prioridade 
para os artistas de Campina Grande e dos Distritos e 5 exposições anuais na Galeria 
de Arte situada na atual sede da Secretaria de Cultura, com prioridade para os artistas 
de Campina Grande e dos Distritos;  
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• Criar um Festival de Arte Comunitária e um Festival de Artes, envolvendo todos 
os bairros e distritos de Campina Grande;  
• Promover um circuito anual de cultura na Zona Rural, aproveitando 
características climáticas e produtos típicos dessa localidade;  
• Criação e realização anual do Projeto “Campina em Cores”, que consiste na 
seleção de artistas visuais locais para desenvolverem trabalho nas fachadas de prédios 
públicos e privados em consonância com o COMPAC;  
• Apoiar eventos de bandas marciais e de fanfarras existentes no município; 
• Criar um circuito integrado de capoeira e manifestações culturais 
afrodescendentes como: maculelê, samba de roda, maracatu, coco, ciranda, puxada 
de rede e outras; 
• Manter e apoiar os espaços de manifestações culturais nas feiras;  
• Promover um Circuito de Gastronomia da Culinária Regional, com destaque para 
cultura afro-brasileira, indígena e cigana;  
• Promover encontro anual das religiões de matriz africana;  
• Incentivar a economia criativa e o desenvolvimento sustentável, com destaque 
para a realização de desfile de moda, com peças customizadas;  
• Criar e manter o salão de artes visuais de Campina Grande;  
• Incentivar eventos rurais tradicionais, proporcionando logística, divulgação e 
reconhecimento público para estas iniciativas.  
• Criação do Projeto “Teteu Cultural”, a ser realizado na semana de aniversário da 
cidade com 24 horas, ininterruptas de apresentações artísticas de todos os segmentos, 
sendo realizado no CORREDOR DA CULTURA, com funcionamento na Av. Floriano 
Peixoto, envolvendo o Parque do Povo, Parque Evaldo Cruz, Museu de Artes Assis 
Chateaubriand; 
• Instituir o mês da poesia, em Campina Grande;  
• Criar um Festival de Cordelistas nas escolas municipais e ações de incentivo e 
inclusão da Cultura Hip Hop nas escolas públicas e privadas;  
• Criação da Semana do Audiovisual Campinense;  
• Criar a Feira Literária de Campina Grande; Apoiar a realização do Encontro de 
Batuques, como demais manifestações dentro do eixo cultural afro; 
• Realizar o “Abril para cultura”, um carnaval fora de época com os blocos de ruas 
de Campina Grande; e 
• Expandir o projeto de Grafitti Urbano. 
 
2. CAMPINA COM MOBILIDADE HUMANA/URBANA, SEGURANÇA 
HÍDRICA E SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA 

Já neste eixo garantimos propostas de ações para todos os cidadãos que vivem 
no município, tomando como princípio o direito que todo cidadão do meio rural e urbano 
tem aos serviços públicos de qualidade e que atendam as diretrizes nacionais de 
mobilidade humana e urbana, postas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana; com 
acesso a transporte público de qualidade e a um trânsito disciplinado por normas de 
controle ambiental.  

Aprovamos a prestação de contas do Plano de Mobilidade, com avanços 
significativos nas 4 (quatro) Diretrizes de Curto Prazo, sendo 50,41% na primeira diretriz 
de transporte não motorizado, 50,93% na segunda diretriz de transporte motorizado, 
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95,33% na terceira diretriz de circulação e sistema viário e 33,75% na quarta diretriz do 
PlanMob do gerenciamento do Plano.  

Na busca de atingir as metas determinadas pelo Comitê Técnico de Mobilidade 
Urbana, pretendemos continuar investindo, também, na limpeza urbana eficiente que é 
aprovada por 95% da população (Pesquisa 6Sigma, 2016) e com aproveitamento dos 
resíduos sólidos integrados às políticas de emprego e renda, disciplinadas pelo Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos. 

Avançamos na efetivação da garantia de direitos da população urbana e rural, 
mas precisamos efetivar as metas e estratégias dos planos de mobilidade e resíduos 
sólidos de modo que potencializem novas atividades econômicas no município com 
sustentabilidade ecológica. 

No âmbito da Segurança Hídrica, pretendemos reestruturar o atual modelo de 
concessão pública para exploração dos serviços de água e esgoto, avançando para um 
sistema de Ciclo Fechado de Água, com aproveitamento de 100% de esgoto, 
possibilitando ao município condições para seu desenvolvimento econômico. 

Na Habitação ampliamos as parcerias com o Governo Federal dentro do 
Programa Minha Casa Minha Vida e seguimos com o monitoramento das construções 
que estavam em andamento, priorizados os recortes estabelecidos pelo Programa 
Federal em articulação com as obras de infraestrutura necessárias às demandas de 
saneamento, pavimentação e serviços urbanos essenciais. 

Nos serviços urbanos destacamos uma gestão compartilhada com ações de meio 
ambiente, que amparadas num Plano de Resíduos Sólidos garantiram ações de 
pavimentação de ruas, recuperação e reconstrução de canais e demais ações de 
infraestrutura conjugadas com ações de plantio de árvores por toda a cidade através 
do Programa Minha Árvore. 

As ações de agricultura e segurança hídrica das populações que vivem em áreas 
rurais foram integras ao acesso, permanência e fortalecimento da agricultura no semi-
árido em parceria com associações e comunidades rurais. Na sequência, destacaremos 
as ações por áreas. Vejamos: 

2.1 HABITAÇÃO ARTICULADA AOS SERVIÇOS URBANOS 
 
    Nessa área realizamos, as seguintes ações: 
 
• Aquisição de recursos estaduais e federais no Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) com contrapartida do município para implementar políticas 
habitacionais, priorizando as demandas de beneficiários de programas sociais de renda 
mínima com a Construção e entrega dos Conjuntos Habitacionais Major Veneziano 
1,2,3 e 4 (cada um deles com quase 500 apartamentos) / Vila Nova da Rainha 1  e 2 
(cada um com 288 apartamentos) , Pedro Gondim (367 unidades habitacionais), Novo 
Horizonte (102 unidades habitacionais), Pedregal (160 duplex), totalizando 2.800 
unidades habitacionais construídas e entregues.  
• Construção de novas unidades habitacionais, Conjunto Aluízio Campos com 
4.100 unidades; 
• Recuperação e finalização de 268 unidades habitacionais no São Januário I e II 
Recuperação; 
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• Urbanização da Região Sudoeste;  
• Realização de Regularizações fundiárias: Pedregal com mais de 1.000 unidades, 
Araxá com 388 unidades, Novo Horizonte com 530 unidades e São Januário/ Novo 
Cruzeiro com 268 unidades. 
• Parceria com as Universidades e o Parque Tecnológico no desenvolvimento de 
políticas habitacionais, que usem materiais ambientalmente sustentáveis; 
• Elaboração de minuta de projeto de Lei que só libera o licenciamento 
habitacional para residências com mais de 250m², se no projeto constar a captação de 
águas pluviais; Iluminação em LED com ganhos expressivos em qualidade, 
segurança e redução do impacto na conta de energia; 
• Construção do Monumento dos 150 anos pela PMCG e vai ser mantido pelo 
SESI através de uma parceria que inaugura uma nova forma de gestão de 
equipamentos públicos no município, e implantação do Museu Digital da Cidade; 
• Diálogo com as instituições de classe - Confederações da Indústria, Associação 
Comercial, CDL e demais – buscando estabelecer estratégias de desenvolvimento 
local;  
• Planejamento Estratégico Campina Grande 2035, cuja iniciativa foi da PMCG, 
com condução da FIEP-PB, uma ação inédita na gestão da PMCG que comprova a 
inovadora abordagem dessa gestão à frente da res- pública; ação que contempla não 
apenas Campina Grande, mas também todos os municípios circuvizinhos; 
• Articulação com os municípios do Compartimento da Borborema em um 
planejamento de gestão do uso de serviços públicos municipais; 
• Atualização do Plano Diretor, que está em andamento e deve ser concluído no 
próximo ano (2017) com propostas de nova divisão de bairros; 
• Início de execução e implantação de 4 binários; 
• Otimização da utilização do espaço, dos logradouros e equipamentos públicos 
municipais com vista ao incremento das atividades culturais, econômicas e de lazer 
com a construção de 26 praças devidamente equipadas com academias populares, 
construção do Parque da Liberdade; Praça de Artes e Esportes das Malvinas; acesso 
à Catingueira, conclusão da duplicação da Argemiro de Figueiredo com dois viadutos; 
Recuperação da Biblioteca Municipal;  
• Revitalização da calçada do Parque Evaldo Cruz; 
• Mais de 160 ruas pavimentadas e 480 ruas com pavimentação em execução;  
• Início da construção da Alça Leste;  
• Iluminação em LED implantada nas Avenidas Floriano Peixoto, Severino Cabral 
e Manoel Tavares e Ruas Marques do Herval e Venâncio Neiva, no Açude Velho; 
construção do terminal de integração das Malvinas;  
• Construção do CREAS no Bairro do Cruzeiro;  
• Construção de três canais de macrodrenagem (em execução), no Distrito dos 
Mecânicos, Santa Rosa e Ramadinha. 
• Requalificação do projeto de revitalização da Feira Central para adequação às 
normas do Patrimônio Histórico; 
• Regularização do sistema de limpeza urbana; retirada de mais de 30 toneladas 
de lixo espalhados pela cidade e deixados pela gestão anterior; 
• Construção do aterro sanitário de Campina Grande, dentro da cidade, 
respeitando a legislação ambiental e às normas técnicas por meio da aplicação do 
plano de resíduos sólidos e da coleta seletiva, estando o aterro condizente com a 
legislação específica. 
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PROPOMOS PARA A ÁREA DA HABITAÇÃO NUMA 
ARTICULAÇÃO ENTRE O PLANEJAMENTO E OS SERVIÇOS 

URBANOS, NA GESTÃO 2017-20 

• Combater o déficit habitacional, priorizando os mais carentes e necessitados, por 
meio de ações conjuntas com os Governos Estadual e Federal;  
• Criar e ampliar, em parceria com os Governos Estadual e Federal, programas de 
créditos sociais para reforma habitacional individual em áreas carentes e programas 
municipais de habitação de interesse social;  
• Inserir aparelhos de educação, esporte, cultura, lazer e saúde em áreas carentes 
desses aparelhos;  
• Desenvolver um projeto de implantação de habitações Rurais, atendendo às 
demandas das comunidades rurais integrado a experiências sustentáveis;  
• Integrar e articular diversas secretarias responsáveis pelos setores de meio 
ambiente, saneamento, transporte, habitação, educação e obras, no planejamento e na 
execução de soluções conjuntas para os diversos problemas habitacionais enfrentados 
pelo município; 
• Ampliar as parcerias já iniciadas com as Universidades Estadual, Federal e 
privadas, dando o enfoque ao desenvolvimento sustentável e utilização de inovações 
tecnológicas nas construções; 
• Ampliar o diálogo com as entidades de classe de forma que elas se tornem 
parceiras na gestão e essa parceria se torne instrumento de implantação de projetos 
que beneficiem o município para seu desenvolvimento pleno e sustentável; 
• Implementar o planejamento de longo prazo, com foco em um desenvolvimento 
mais equitativo no âmbito do território;  
• Elaborar Plano Integrado de Mobilidade Urbana e Logística, envolvendo todos 
os modais presentes na cidade, em parceria com os municípios vizinhos e assegurando 
as integrações com as instituições correlatas ao planejamento e condução do 
desenvolvimento urbano, tais como DNIT, INFRAERO, PPBGAS, uma vez que a 
proposituras desses órgãos interferirão no desenvolvimento e planejamento estratégico 
do município; 
• Promover a governança integrada do compartimento da Borborema, visando a 
integração e associação para realização de projetos estratégicos conjuntos; Promover 
o desenvolvimento socioeconômico regionalizado por meio da construção de parcerias, 
consórcios e fóruns de debates com os municípios vizinhos para a formulação de 
estratégias de desenvolvimento regional; 
• Disponibilizar sinal aberto de aceso gratuito à internet nos Parques da Liberdade 
e da Criança, e no Parque do Povo por ocasião do Maior São João do Mundo e em 
outras áreas públicas, priorizando as escolas públicas e postos de saúde, a serem 
selecionadas; 
• Instituir o marco legal regulatório do uso e ocupação do solo do município; 
• Criar o cadastro técnico multifinalitário único, atualizando e consolidando o 
cadastro imobiliário da cidade;  
• Promover a regularização fundiária dos domicílios informais; 
• Inserir aparelhos de educação, esporte, cultura, lazer e saúde nos bairros, onde 
há déficit de tais instrumentos; 
• Implantar a iluminação em LED ao redor do Açude Velho; 
• Retomar a revitalização do Mercado Central, buscando os recursos nas fontes 
de financiamento competentes; 
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• Implantar o Programa de Coleta Seletiva em todo município, estimulando o 
reaproveitamento, o reuso e a reciclagem por meio de sistemas cooperativados; 
• Desenvolver políticas educacionais que visem à disposição adequada do lixo ao 
nível domiciliar, promovendo a separação dos resíduos e estimulando a reciclagem; 
• Complementar as redes auxiliares aos canais e prosseguir em obras de ação 
preventiva a alagamentos; 
• Readequar o Projeto da Barragem do Covão que foi completado e enviado para 
o Ministério da Integração à espera do despacho de aprovação;  
• Promover a readequação do Projeto Multilagos, suas metas e objetivos para que 
a construção das barragens impactem positivamente o microclima e também a 
economia local; e 
• Revitalizar as águas do Açude Velho; 

2.2  OS SERVIÇOS URBANOS ARTICULADOS AO MEIO AMBIENTE: 

Na área de SERVIÇOS URBANOS foram executadas diversas ações, conforme 
Quadros e descrições a seguir: 

  

Quadro 1 Recuperação de Passeios Públicos 

DISCRIMINIÇÃO  UNIDADE  QUANTIDADE 

Pavimentação Asfáltica em CBUF  m² 81.596,66 

Pavimentação em Paralelepípedos  m² 20.910,74 

Assentamento, Remoção e Reposição de Meio 
Fio Granítico com Aquisição 

m 2.100,90 

Assentamento, Remoção e Reposição de Meio 
Fio Pré - Moldado com Aquisição 

m 68,50 

Escavação, carga e transporte de material de 1° 
categoria (Bota – fora) 

m³ 864,00 

Aterro Compactado Manualmente m³ 90,84 

Fornecimento e colocação de brita (drenagem) m³ 65,92 

Fornecimento e colocação de areia (drenagem) m³ 65,92 

Aplicação de solo brita m³ 39,52 

Quadro 1.2 - Serviços de Reposição e  
Recuperação da Malha Viária 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Reposição de pavimentação em pré 
misturado a frio“OPERAÇÃO TAPA 
BURACOS” 

m² 54.187,4 

Reposição de pavimento em 
paralelepípedo 
“OPERAÇÃO TAPA BURACOS” 

m² 7.073,3 
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Bota fora                       m³ 1.072,0 

Assentamento de Bloco 
concretado de 120m 

                      un 3,0 

Aplicação de macadame                         m³ 7,7 

Aterro/ transporte de aterro                          m³ 348,0 

Assentamento de estacas  pré 
moldadas(Tipo “T”) 

                        un 275,0 

Assentamento de mourões                         un 14,0 

Confecção de passarela em 
concreto armado e laje  pré – 
moldada na Av. Canal (Trecho 
Alto Branco) 

                         un 01 

 

• Com o Programa Cresce Campina estão sendo pavimentadas 480 ruas, 

vias de acesso e travessas com calçamento em paralelepípedos em execução e 

com pavimentação em asfalto são aproximadamente 70 ruas. 

Reposição de pavimento em pedra 
portuguesa 

m² 21,2 

Assentamento, alinhamento e 
recuperação de meio fio em concreto 

simples 

m 678,1 

Recuperação de calçada m² 154,2 

Recuperação de piso cimentado m² 21,4 

Recuperação de muretas m 20,0 

Manutenção corretiva no trecho da 
REFESA entre as estações ferroviárias 

de Campina Grande e do Distrito de 
Galante 

(Substituição de trilhos, dormentes e 
desmatamento) 

km 25 
 

 

 

 

Quadro 2 - Pavimentação de vias em paralelepípedo antes do Programa Cresce Campina 

Distrito de Galante 
Distrito de São José da 
Mata 
 
Conjunto Pró Morar  
 

30 
 

30 
 

72 

        m² 
 

         m² 
 

         m² 
 

20.181 
 
20.000 
 
8.150 
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Quadro 3- Serviços de Drenagem e Galerias de Águas Pluviais e Esgotamento 
Sanitário 

DISCRIMINIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Recuperação e desobstrução de galerias de 
águas pluviais 

m 593,26 

Desobstrução e assentamento de tubos de 
esgoto em PVC de 100 mm 

m 434,70 

Desobstrução e assentamento de tubos de 
esgoto em PVC de 150 mm 

m 311,00 

Assentamento de tubos em concreto simples  
(D= 600mm) 

un 39,00 

Assentamento de tubos em concreto armado  
(D= 1000mm) 

un 28,00 

Limpeza de caixas coletoras de águas pluviais 
tipo boca de Lobo 

un 1.527,00 

Limpeza de caixas coletoras de esgotamento 
sanitário 

un 110,00 

Limpeza de canal m 3.879,50 

Limpeza de Canaleta m 325,00 

Limpeza de linha d’água m       3.154,20 

Limpeza e abertura de valas m 638 

Confecção e recuperação de tampas e caixas 
coletoras 

un 19,00 

 

 

Quadro 4- Serviços de Iluminação Pública 

Quadro 3.1 - Prolongamento da Rua João Suasssuna 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

Pavimentação asfáltica em CBUQ m² 11.520,0 

SISTEMA DE DRENAGEM (Tubo 
em concreto armado de D= 

600mm ) 

m 256,0 

SISTEMA DE DRENAGEM  
(Caixas coletoras de águas 

pluviais ) 

un 12,0 

Obras de Arte  (Ponte em 
estrutura metálica) 

un 1,0 
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Serviço executado  Número de postes com luminárias 

Implantação do sistema de iluminação pública na entrada do 
Distrito de Galante 

 30  

Implantação do sistema de iluminação pública na entrada do 
Distrito de São José da Mata 

20 

 

 

Quadro 5 - Coleta de Resíduos Sólidos – Serviços de Limpeza Urbana 

DISCRIMINAÇÃO  QUANTIDADE (TON/ANO) 

Domiciliar 85.750 

Lixo ponto 6.840,00 

Podação 433,40 

Feiras e mercados 2.634,50 

Caixas estacionárias 3.644,60 

TOTAL 99.302,50 Toneladas/Ano 

 
Enquanto que, as ações estruturantes na área de Meio Ambiente 

foram: 
 

• Organização e realização da 4ª Conferência Municipal do Meio Ambiente – 
Resíduos Sólidos; 
• Participação e Realização de palestras informativas em Universidades, 
INFRAERO e em Escolas Municipais e Estaduais; 

Quadro 4.1 - Pólo Jurídico 

N° de Postes 24 

N° de Luminárias por poste 2 

TOTAL DE LÂMPADAS 48 

Quadro 5.1 - Limpeza de Terrenos Baldios 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE  

Recolhimento de lixo, volumosos e entulhos ton 115.588,40 

Recolhimento de animais mortos un 298,00 

Apreensão de animais em  vias  urbanas e  
Logradouros  

un 775,00 
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• Comemoração da Semana do Meio Ambiente com plantio e distribuição de 
mudas e entrega de folders informativos no Parque da criança e na Praça da Bandeira, 
com participação na Semana da água; 
• Participação na Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, com um Projeto de 
Reciclagem; 
• Implantação do Projeto Ecoteca em parceira com a SECTI e do Projeto “ESSE 
VERDE É NOSSO”; e 
• Implantação do Projeto “Minha Árvore: plantando uma nova história”; 
• Parceria no Evento Pró-Catador, que contemplou os catadores de Materiais 
Recicláveis deste Município e seus familiares; 

• Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos- 
PMGIRS, em atendimento à Lei 12.305/10, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; 
• Participação ativa nas Reuniões do Conselho Municipal do Meio Ambiente - 
CMMA; 
• Participação nas Reuniões com grupo de catadores, UFCG, UEPB, ENERGISA, 
ONGs e CENTRAC para inserção dos catadores no Projeto “Conta Cidadã”; 
• Disponibilização de um caminhão para ajuda às cooperativas e associações de 
catadores de materiais recicláveis (COTRAMARE, CATAMAIS, ARENS e CAVI, 
respectivamente); 
• Emissão das Licenças Ambientais dos galpões/Sedes da cooperativa 
CATAMAIS e da associação ARENSA; 
• Repasse de um terreno de 1ha para construção de um galpão para triagem dos 
resíduos recicláveis;  
• Aquisição de uma área junto ao IBAMA para construção e funcionamento de um 
HORTO Florestal Municipal; 
• Participação de Reuniões com técnicos da UFCG para definição do contrato, por 
meio, do Parque tecnológico, para elaboração do Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos da Construção Civil; 
• Presença em todas as reuniões convocadas pelo Ministério Público do Trabalho 
– MPT, resultando em parceria para construção de um galpão com estruturas físicas e 
equipamentos adequados para as cooperativas e associações de catadores de 
materiais recicláveis do Município; 
• Participação de Reuniões junto aos professores da UEPB, Rede lixo, ONG’s e 
representantes dos grupos de catadores, afim de elaborar projeto para implantação da 
coleta seletiva no Município, conforme Programa 5; 
• Realização de Termo de Concessão de posse de um terreno de 2.481,0 m²de 
área, localizado no Portal Sudoeste, para construção de unidade de triagem que 
atenderá dois grupos de catadores de materiais recicláveis (Associação ARENSA e a 
Cooperativa CATA CAMPINA); 
• Participação no RECICLA São João 2016, numa parceria com a Secretaria de 
Ciência e Tecnologia, beneficiando 44 catadores, que coletaram 15.896 kg Resíduos 
Sólidos, com uma média de 588,7 kg/dia, gerando uma renda média de R$ 519,00 para 
cada catador com a comercialização dos resíduos; 

Na sequência, apresentação, em Quadros, de ações da Política Ambiental 
implantada no município. 
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Quadro 6.1 -Fiscalização Ambiental 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE  

Registro de denúncias (poluição sonora e 
atmosférica corte e poda radical de àrvores, 
controle ambiental e outros) 

un 448,00 

Notificações expedidas un 227,00 

Autos- de infrações expedidos un 57,00 

Inspeção realizada junto à PM, CPTRAN, 
Corpo de Bombeiros e ao Ministério Público 

un 8,00 

Firmação de Termos e Compromisso  
(Compensação Ambiental) 

un 33,00 

TOTAL un 773,00 

 

 

 
 
 
 

Quadro 6–Controle Ambiental- Emissão de Licenças Ambientais 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE  

Certidão de uso e ocupação do solo un 161,00 

Licenças Prévias(LP) un 16,00 

Licenças de Instalação (LI) un 19,00 

Licenças de Operação (LO) un 43,00 

Licenças para extração de minério un 9,00 

Autorização Ambiental un 15,00 

TOTAL un 163,00 

Quadro 6.1.1 - Fiscalização de Posturas 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE  

Registro de denúncias  un 289,00 

Notificações expedidas un 3.796,00 

Autos de infrações 
Expedidos 

un 115,00 

Processos deferidos un 2.428,00 

TOTAL un 6.628,00 

Quadro 6.2 Arborização e 
Jardinagem 

 Serviços Executados 
UNIDADE QUANTIDADE 

Plantio de mudas un 900,00 

Plantio de grama esmeralda m² 5.000,00 

Serviços de poda de copa e 
de Raiz 

un 3.000,00 

Retirada ou substituição de 
árvores 

un 192,00 
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Quadro 6.3 Horto Municipal 

3.2.1 Construção do viveiro com área de 240m² em sombrite 

3.2.2 Construção de 9 sementeiras em alvenaria 

3.2.3 Projeto de irrigação com mangueiras em PVC 

3.2.4 Oficina de Educação Ambiental e desenvolvimento sustentável para os oficineiros do Programa Mais 
Educação (SEDUC). 

 

2.2.1 Campina e suas Praças 
 

As praças merecem destaque nas ações realizadas, nesse governo, pois além de 
oferecerem a garantia ao lazer, elas proporcionaram à população um novo espaço de 
interação, saúde (com as academias de saúde) e entretenimento para todas as 
gerações, destacamos: 

 
• A recuperação completa com reforma de 19 praças; 

 
• A construção de 13 novas praças; 

 
• Reforma completa do Parque da Criança, com pintura externa e interna, 

colocação de novos brinquedos, recuperação de 4.000 m² da pista de 
caminhada e marcação da ciclovia, plantio de grama, mudas, poda e 
árvores e recuperação das grades de proteção; e 

 

Quadro 6.2.1 Serviços Executados de Arborização e Jardinagem 

TIPO QUANTIDADE (un) 

Serviços de poda (copa e raiz) 410,0 

Substituição de árvores 115,0 

Transplantes com sucesso 41,0 

Quadro 6.2.1.1 Plantio com Colocação de Grade  ( Projeto MINHA ÁRVORE ) 

                      Local                       Quantidade (un) 

Escolas e residências 
(Alunos e bairros contemplados) 

                                 1.156 

Canteiros, praças, parques e 
avenidas do município 

                                 2.203 

TOTAL                                  3.359 
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• Construção do Parque da Liberdade, com primeira etapa da obra entregue 
em Julho de 2016, na área onde funcionou o antigo Hospital Psiquiátrico 
João Ribeiro. 

 
 
2.2.3 Máquinas e Equipamentos 

 

A aquisição e recuperação, com recursos próprios, de Máquinas e 

Equipamentos para garantir a agilidade, eficiência e qualidade dos serviços urbanos 

(2013-16) que serão apresentados nos quadros a seguir: 

 

Quadro 7. Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos pesados 

DISCRIMINIÇÃO  UNIDADE  QUANTIDADE 

Caminhão pipa com equipamentos irrigação à distância 
através de canhão 

un 1 

Caminhão caçamba com capacidade para 12m³ un 8 

Caminhão caçamba com capacidade para 6m³ un 5 

Pá mecânica un 2 

Retro escavadeira un 2 

Motoniveladora (Patrol) un 1 

Trator esteira de New Rolland (D-6) un 1 

Compactador mecânico para os serviços de malha viária un 5 

Usina de asfalto com capacidade produtiva de 20 ton/h un 1 

TOTAL un 29 

 

 

Quadro 7.1 Recuperação de máquinas, equipamentos e veículos pesados 

DISCRIMINIÇÃO  UNIDADE  QUANTIDADE 

Caminhão Mercedes un 1,00 

Moto Niveladora un 1,00 

Pá mecânica un 1,00 

Trator de pneus un 1,00 

Roçadeiras mecânicas à gasolina un 12,00 

Compactadores de asfalto à dísel un 2,00 

TOTAL un 19,00 
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2.2.4 Ações de Serviços Urbanos na recuperação e manutenção de 

equipamentos públicos 

 

a) Ações de reformas, recuperação e melhoramento de Mercados, Feiras e Arcas 

• Mercado da Prata; 

• Mercado Central; 

• Mercado da Liberdade; 

• Mercado do Jeremias; 

• Mercado Severino Cabral;  

• Mercado das Malvinas; e 

• Arca Juscelino Kubitscheck 

 

b) Serviços de Manutenção Completa e Recuperação dos Cemitérios Públicos 

• Cemitério Nossa Senhora do Carmo (Monte Santo); 

• Cemitério São Judas Tadeu (Cruzeiro); 
• Cemitério Nossa Senhora Aparecida (Bodocongó); 

• Cemitério São José (José Pinheiro);  

• Cemitério do Santíssimo (Vila Cabral de Santa Terezinha); 

• Cemitério de Galante; 

• Cemitério de São José da Mata; e 

• Cemitério de Catolé de Boa Vista. 

Quadro 7.2 Aquisição de veículos e equipamentos adquiridos com recursos do fundo 
municipal do meio ambiente - FMMA 

DESCRIÇÃO                       QUANTIDADE (UN) 

Caminhão pipa com 
equipamentos de aguação. 

2 

Caminhão Munk com 
equipamentos de proteção 
individual 

1 

TOTAL 3 
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PROPOMOS PARA A ÁREA DE SERVIÇOS URBANOS 
ARTICULADA AO MEIO AMBIENTENA GESTÃO 2017-20, AS 

SEGUINTES AÇÕES: 

• Aperfeiçoar o padrão de limpeza urbana implantando por essa gestão no 
município; 

• Ampliar o número de construção de praças, com instalação de academias de 
saúde, parques para crianças e equipamentos de esporte; 

• Garantir a manutenção PERMANENTE de todas as praças e equipamentos de 
esporte e lazer; 

• Continuar com as ações programadas de recuperação de Passeios 
Públicos; 

• Ampliar os serviços de reposição e  
recuperação da Malha Viária; 

• Ampliar o número de ruas com pavimentação paralelepípedo e asfáltica, 
chegando a uma cobertura de 100% 

• Garantir, serviços de Iluminação Pública, em parceria com a Secretaria de 
Obras, eficiente e ampliar o número de vias com iluminação em LED; 

• Garantir a qualidade na Coleta de Resíduos Sólidos – Serviços de Limpeza 
Urbana, em cumprimento ao Plano de Resíduos Sólidos do Município com 
implementação de uma política de geração de renda para os catadores; 

• Ampliar o Projeto “Minha Árvore” para as áreas não contempladas e desenvolver 
uma política ambiental em articulação com as Universidades, Centros de 
Pesquisa, ONGs, Movimentos Sociais, CENTRAC, Associações de Catadores e 
Entidades, que possibilite a efetiva operacionalidade do Horto Florestal na sua 
capacidade máxima; 

• Manter a regularidade da Limpeza de Terrenos Baldios e de áreas que possam 
acumular resíduos que funcionem como depósito para o Aedes... e outros 
mosquitos causadores de doenças endêmicas; 

• Garantir o cumprimento de todas as Metas do Plano de Resíduo Sólido para o 
período; 

• Vincular as ações de licenciamento ambiental a uma política de arrecadação do 
município; 

• Manter a manutenção regular de mercados, feiras, arcas e demais equipamentos 
públicos de comercialização; 

• Garantir a manutenção permanente de todos os cemitérios do munícipio; 
• Adquirir novas máquinas e equipamentos com recursos próprios para 

aperfeiçoar o atendimento e eficiência na oferta de novos serviços urbanos;e 
• Implantação de dois jardins botânicos. 

 
2.3 AGRICULTURA 

 

NA ÁREA DA AGRICULTURA FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES AÇÕES: 

Estabelecimento de um diálogo permanente com o Instituto do Semiárido (INSA), 

visando o desenvolvimento de ações que atendam as demandas prospectadas nas 

práticas de agricultura do município; 
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• Entre os anos de 2014 e 2015 foram distribuídas 130 mil raquetes de palma 
resistente para os agricultores. Foram 60 mil em 2014 e 70 mil em 2015; 

• Realização de parceria com a SEDUC, INSA e EMBRAPA para a realização do  
Projeto “Lendo é que se faz”, contextualizando a Caatinga na proposta 
pedagógica de escolas municipais, com participação em eventos no INSA; 

• Recuperação parcial da bacia leiteira do município, identificando os indicadores 
de produção, distribuição e comercialização do produto e de seus derivados; 

• Criação em 2013 do Programa Municipal de Inseminação Artificial – PROINSA, 
onde efetivamos os seguintes números: 
 

AÇÃO 2013  2014  2015  

Exames de 
brucelose 

600  44  Não foi 
contratado 

Ultrassonografias  720  69  Não foi 
contratado  

Inseminação 
artificial 

126  115  38  

Nascimento de 
bezerros  

0  22  28  

Visitas técnicas  386  256  152  

 

• Criação do Programa Municipal Pró-Campina Rural para Capacitação, com o 
objetivo de realizar cursos de capacitação para produtores rurais visando à melhoria da 
implementação de técnicas adequadas à realidade climática do município; 
• Realização do Curso de capacitação em inseminação artificial e vacinação 
bovina, com a capacitação de 30 pequenos criadores em 2013; 
• Realização do Curso de manuseio de máquinas agrícolas e pesadas, 
capacitando 20 moradores da zona rural em 2014; 
• Realização do Curso de capacitação em barragens subterrâneas, com a 
capacitação de 15 pessoas em 2015; 
• Capacitação, em 2015, através de parceria com a EMATER, de 30 agricultores 
para o plantio de algodão colorido; 
• A SEAGRI em parceria com a UEPB contribuiu para a organização e 
etiquetagem do banco de sementes crioulas do assentamento Antônio Eufrozino na 
Comunidade do Monte Alegre no Distrito de São José da Mata; 
• Nossos técnicos visitaram o banco de sementes de fava da Associação dos 
Agricultores Familiares da Comunidade Massapê no Distrito de Galante, visando uma 
parceria e apoio; 
• Criação do Programa Municipal de Distribuição de Sementes, alcançando os 
seguintes números: 
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AÇÃO  2013  2014  2015  

Corte de Terra 3.200 horas de 
trabalho,430 
famílias 
beneficiadas 

Mais de 5.000 
horas, 
750 famílias 
beneficiadas. 

Mais de 1.000 
famílias 
beneficiadas 

Distribuição de 

sementes 

14 ton de milho, 06 
toneladas de 
feijão, sementes de 
sorgo. 1.490 
agricultores 
beneficiados 

Parceria com 
Emater, 
mais de 1.500 
agricultores 
beneficiados 

14 toneladas de 
milho e 08 
toneladas de feijão. 
Mais de 2.000 
agricultores 
beneficiados 

 
• Implantação da silagem e a separação de grãos, por meio da batedeira de 
cereais, alcançando os seguintes números: 
 

AÇÃO  2013  2014  2015  

Silagem 250 famílias 
atendidas, 
2.000 toneladas 

62 famílias 
atendidas, 
1.500 toneladas 

70 famílias 
atendidas, 
1.482 toneladas 

Separação de 
grãos com 
batedeira 
mecânica 

90 famílias 
atendidas 

200 famílias 
atendidas, 
60 mil kg (feijão) 

Não houve neste 
ano 

 

• Encaminhamento para aprovação e implantação do Projeto Banco de Sementes 
da administração em 2013, com a apresentação de uma planta baixa para construção 
da infraestrutura de apoio; 
• Aquisição e distribuição de sementes de palmas resistentes à cochonilha do 
carmim, em da parceria com o INSA, entre o ano de 2014 e 2015. Foram distribuídas 
200 mil raquetes de palma resistente para os agricultores, 30 mil em 2014 e 130 mil em 
2015. Este ano pretendemos aumentar ainda mais esta ação. 
• Incentivo à agricultura orgânica e familiar, considerando a crescente demanda 
por produtos agrícolas livres de agroquímicos e sua valorização comercial 
acompanhada por um plano de negócios orientado por técnicos para realização de 
feiras subsidiadas por políticas públicas; 
• Acompanhamento da agricultura familiar através dos nossos técnicos junto aos 
agricultores e por meio da implantação da Feira Agroecológica da Reforma Agrária, que 
ocorre toda quinta-feira na Praça Clementino Procópio; 
• Construção de barragens subterrâneas, visando reduzir as perdas por 
evaporação, tendo sido em 2015, implantado, o Programa de Construção de Barragens 
Subterrâneas, num total de 16, já construídas, e mais seis tentativas sem êxito; 
• Construção de cisternas de baixo custo para captação e armazenamento d’água 
nas moradias rurais de áreas que não foram atendidas pelos programas implementados 
pela ASA; 
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• Em parceira com a FUNASA, construção de cisternas na zona rural, com a 
conclusão de um convênio em andamento e a efetivação de um novo, conforme os 
números abaixo: 
•  

AÇÃO 2013 2014 2015 

CISTERNAS Conclusão de 332 Início de 300 
Conclusão de 

300 

 

• Perfuração de poços, em parceria com a CDRM, em 2013 e obtivemos êxito em 
várias comunidades rurais, conforme números abaixo: 
 

AÇÃO 2013  2014  2015  

POÇOS 
(recuperados e 

perfurados) 

Parceria com 
CDRM, locação e 
perfuração de 29 

novos poços. 

06 recuperados 03 recuperados 

• Recuperação de 7 sistemas de dessalinização desde 2013, melhorando a vida 
de muitas famílias da zona rural. Vejamos os números: 
 
 

AÇÃO 2013  2014  2015  

DESSALINIZADORES  05 em 
funcionamento  

06 em 
funcionamento  

05em 
funcionamento. 

Previsão de 
recuperar mais 
04 até o final de 

2016  

• Construção e recuperação de açudes em comunidades rurais; 

AÇÃO 2013  2014  2015  

LIMPEZA DE 
BARREIROS 

70 120 150 

• Implantação do Programa Municipal de Verticalização da Produção, visando 
promover Feiras Itinerantes e/ou Permanente do Produtor Rural; 

• Implantação da Feira Agroecológica da Reforma Agrária, que ocorre toda 
quinta-feira na Praça Clementino Procópio; 

• Viabilização do melhoramento genético e do aumento do plantel de caprinos, 
ovinos e bovinos, associado à campanhas de vacinação; 
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• Incentivo ao plantio da palma para alimentação animal; 

• Recuperaçãodo Centro de Piscicultura e Produção de Mudas, uma vez que 
estamos melhorando a estrutura dos tanques para reiniciar o programa;  

• Apoio no melhoramento dos acessos à criação de tilápias em tanques, rede do 
Açude José Rodrigues, no distrito de Galante. 

PROPOMOS PARA ÁREA DA AGRICULTURA NA GESTÃO 2017-
20, AS SEGUINTES AÇÕES: 

• Ampliar a meta para 200 mil raquetes de palma distribuídas entre 2017-2020; 
• Organizar dias de campo apresentando a grupos de agricultores, as tecnologias 
disponíveis de convivência com o semiárido; 
• Ampliar o Programa Municipal de Inseminação Artificial – PROINSA de forma a 
atingirmos um percentual igual ou superior a 50% de êxito nas inseminações realizadas, 
voltando aos índices mais altos, dependendo das condições climáticas do próximo ano; 
• Ampliar a quantidade de cursos oferecidos, incluindo curso de manejo do solo, 
de risco do uso indiscriminado de agrotóxicos e irrigação sustentável para a agricultura 
familiar; 
• Dobrar a quantidade de horas de corte de terras por meio da aquisição de três 
novos tratores e implementos, com convênio em andamento, além da silagem, 
incentivando os agricultores a armazenarem sementes para os próximos plantios; 
• Manter o abastecimento de pequenos agricultores com sementes de milho e 
feijão; 
• Criar o banco de sementes de fava e feijão de Galante, irrigando um campo de 
2 hectares nas proximidades do Açude José Rodrigues; 
• Aumentar a quantidade de raquetes distribuídas para 150 mil este ano; 
• Implantar, o mais breve possível, a feira itinerante, em da parceria com 
agricultores familiares; 
• Ampliar para 50 barragens construídas no período de 2017-2020, por meio de 
maior divulgação; 
• Buscar mais parcerias com os órgãos públicos para construção de novas 
cisternas; 
• Perfurar 150 poçoscom a aquisição da perfuratriz por parte da PMCG entre 2017-
2020; 
• Ampliar para 200 barreiros limpos ou recuperados anualmente; 
• Implantar uma fábrica de gelo em Galante; 
• Distribuir canoas e equipamentos de pesca aos pescadores; e 
• Buscar recursos para implantação da Estação de Piscicultura de Galante. 
 

2.4 MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO 

NA ÁREA DA MOBILIDADE URBANA, TRANSPORTE E TRÂNSITO FORAM 
REALIZADAS AS SEGUINTES AÇÕES: 

• Implementação das diretrizes do Programa Nacional de Mobilidade Urbana 
com a entrega do documento técnico do PLAMOB ao Ministério das Cidades, em 
Abril/2015; 
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• Criação da Lei Complementar nº 095, de 16 de Abril de 2015 que instituiu o Plano 
Diretor de Mobilidade Urbana do Município de Campina Grande, a qual estabeleceu as 
diretrizes para o acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação 
e revisão periódica; 
• Planejamento e Execução por parte da SEPLAN e SECOB do Programa de 
recuperação das calçadas nas áreas centrais da cidade; 

• Modernização do sistema de integração do transporte público por meio da 
realizaçãoda fusão da integração físico-temporal, além dos terminais de integração, foi 
implantada uma linha (245) que faz integração com as demais, num determinado 
intervalo de tempo, possibilitando o pagamento de tarifa única; 
• Ampliação da rede de vendas do cartão de transporte, possibilitando acesso fácil 
e rápido aos usuários. 
• Implementação de melhorias do sistema viário com a pavimentação das ruas e 
avenidas, que circulam transportes coletivos com a pavimentação de 40 ruas e 05 
avenidas nas quais circulam transportes coletivos; 
• Padronização dos locais de embarque do principal corredor da cidade, Avenida 
Floriano Peixoto, trazendo melhores acomodações aos usuários, com novos assentos, 
conforto térmico e atendendo aos critérios de acessibilidade.  
• Quanto à segurança, houve o aprimoramento da iluminação de todo o percurso; 
nas demais vias, os abrigos e piquetes precisam sofrer alguma reforma e semelhante 
padronização, implementando-se melhor sinalização; 
• Criação da Central de Integração e Monitoramento de Ônibus CIOM 
(ciomcg.com.br), que permite ao usuário informações completas e atualizadas sobre os 
itinerários desempenhados por cada Consórcio e por área, com o demonstrativo 
ilustrado de cada rota por linha de ônibus. Há, também, informações sobre tais 
itinerários por cada dia da semana, com os horários das principais paradas, além de 
informações gerais de interesse dos usuários. Com esse sistema, eles também podem 
fazer sugestões, elogios e reclamações, com tempo médio de resposta de 24 horas e 
máximo de 48 horas; 
• Funcionamento do 3341-1517, linha direta para atendimento ao público, que 
funciona nos três turnos. Através deste canal telefônico os usuários registram 
solicitações, esclarecem dúvidas e fazem sugestões e reclamações sobre os serviços 
de trânsito e transporte de um modo geral. Este canal precisa de um reforço para 
melhoria do tempo de resposta e está em estudo uma reestruturação para torná-lo mais 
ágil e eficiente, sobretudo, quanto ao registro das demandas, gerando-se banco de 
dados para avaliação de suas recorrências a partir das quais poderão ser 
desenvolvidos estudos, que permitirão o desenvolvimento de ações de melhoria da 
segurança e fluidez do trânsito. 
• Alargamento da Avenida Canal, criando-se a terceira faixa, exclusiva para 
ônibus, com realização de obras de pavimentação e implantação de nova sinalização, 
horizontal e vertical; 
• Revisão e revitalização da sinalização horizontal da Avenida Floriano Peixoto, 
no trecho que parte da Rua Melo Leitão ao Hospital do Trauma; 
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• Revisão e revitalização da sinalização, vertical e horizontal, da Avenida 
Floriano Peixoto – Centro – em parceria com a iniciativa privada. Implantação da faixa 
preferencial para ônibus (2ª faixa) e exclusiva para ônibus (3ª faixa). Neste mesmo 
projeto foram padronizados e revitalizados abrigos e piquetes de sinalização para os 
usuários de transportes coletivos; 
• Alargamento da Rua Odon Bezerra para aumento da capacidade da via, com 
melhoria na fluidez do trânsito. Revitalização do semáforo do cruzamento da Assis 
Chateaubriand, pavimentação e implantação da sinalização horizontal; 
• Implantação do Binário da Rua Ascendino Moura com a Rua Antônio Telha, 
ligando o Bairro do Catolé ao José Pinheiro. Realizadas obras de pavimentação, 
abertura de canteiro, sinalização horizontal, vertical e semafórica, com tratamento para 
ciclistas (ciclo faixas). Nosso primeiro semáforo para ciclistas; 
• Semaforização do Pólo Jurídico, cruzamento da Rua Rio de Janeiro com 
Avenida Assis Chateaubriand, com implantação da sinalização vertical e horizontal; 
• Semaforização da Rua Antenor Navarro com João Pessoa e da Rua Antenor 
Navarro com a Rua João Suassuna; 
• Recuperação da ciclovia do Canal de Bodocongó; 

• Conclusão dos Viadutos da Avenida Argemiro de Figueiredo, nos 
cruzamentos da Avenida João Wallig e Rua Otacílio Nepomuceno; 
• Realização da Licitação do STPP – Sistema de Transporte Público de 
Passageiros – Ônibus Urbanos. Os contratos com os Consórcios vencedores foram 
assinados em 05/06/2015; 
• Ativação dos Serviços para funcionamento do Terminal de Integração das 
Malvinas; 
• Ampliação das linhas de atendimento de transportes públicos em diversos 
conjuntos residenciais da cidade; e 
• Implantação do valor da tarifa urbana para transporte do Distrito de Catolé 
de Boa Vista, que antes correspondia a R$ 6,00 (seis reais) – tarifa distrital - e passou 
a ser R$ 2,75 (Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos), além da integração. 

PROPOMOS PARA A ÁREA DA MOBILIDADE URBANA, 
TRANSPORTE E TRÂNSITO NA GESTÃO 2017-20 AGUARDANDO 
SINTONIA COM O PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO, 
AS SEGUINTES AÇÕES: 

• Elaborar o Plano Cicloviário da Cidade; 
• Estabelecer as vias que receberão ciclovia e/ou ciclofaixa; 

• Preparar projeto executivo das ciclovias ou ciclofaixas propostas; 
• Implantar programa de BiKe Share (Bicicletas de Aluguel); 
• Implantar Programa Permanente de educação para os ciclistas e de 
comportamento para respeito aos mesmos pelos demais motorista; 

• Promover acessibilidade nos meios de Transportes Públicos; 
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• Promover continuidade na ação de dar acessibilidade universal nos transportes 
públicos da cidade; 
• Reestruturar o sistema de ônibus; 
• Preparar os Corredores de Transporte Coletivo por Ônibus, para: 

a) Avenida Manoel Tavares; 
b) Avenida Pref. Severino Cabral; 
c) Avenida Portugal; e  
d) Avenida Quinze de Novembro. 

• Preparar ordens de serviço para as empresas operadoras adaptarem suas frotas 
de acordo com a necessidade de operação; 
• Preparar projetos de revitalização, programação visual, modernização e 
acessibilidade dos equipamentos de apoio tipo pontos de embarque e desembarque de 
passageiros; 
• Desenvolver ou adquirir nova tecnologia de controle operacional para informar 
os horários de chegada e saída dos veículos nos principais pontos de embarque e 
desembarque de passageiros; 
• Estabelecer Pontos de Apoio e Terminais de Transporte; 
• Estabelecer pontos estratégicos para localização dos pontos de apoio. Locais 
para os motoristas ajustarem o quadro de horários e atender suas necessidades 
pessoais; 
• Elaborar os projetos executivos para construção dos Pontos de Apoio; 
• Estabelecer pontos estratégicos para localização de terminais de transporte nos 
bairros; 
• Elaborar projetos executivos para construção dos Terminais de Transporte nos 
bairros; 
• Estabelecer pontos estratégicos para localização de Terminais de Transporte 
Metropolitano; 
• Elaborar os projetos executivos para construção dos Terminais de Transporte 
Metropolitanos; 
• Aprimorar o Sistema de Taxi e Moto Táxi (Promover melhorias na prestação 
dos serviços de Táxi e Moto Táxi do Município - Reestruturar os locais de parada Táxi 
e Moto Táxi na área central); 
• Executar cursos de aprimoramento nas áreas de comportamento no trânsito e 
relações interpessoais para operadores de Táxi e Moto Táxi; 
• Aprimorar o Transporte Comercial (Fazer cumprir a legislação municipal de 
operação de carga e descarga); 

• Aprimorar Transporte por Fretamento (Revisar a Legislação de 1998 - 
Regulamento da STTP); 

• Desenvolver o Transporte Ferroviário (Efetuar Pesquisa Domiciliar de 
Transporte para identificar demanda - Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, após a 
instalação do Complexo Aluízio Campos); 
• Criar faixa exclusiva para ônibus, próxima ao canteiro central, no corredor da 
Avenida Floriano Peixoto na área central, quando os ônibus estiverem operando com 
portas de embarque e desembarque de passageiros do lado esquerdo e direito;  
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• Criar faixas seletivas, próximas ao meio fio, para ônibus, no corredor Floriano 
Peixoto entre as ruas Peregrino de Carvalho e Maciel Pinheiro. Também entre as ruas 
Maciel Pinheiro e Venâncio Neiva; 
• Estabelecer zona com velocidade operacional de 30 km/h no Núcleo Central e 
criar para ciclos para viabilizar o tráfego de ciclistas; 
• Promover campanha de segurança ao pedestre na Feira Central para evitar 
acidentes de trânsito e atropelamentos; 
• Eliminar o estacionamento nas vias públicas, quando a capacidade viária estiver 
comprometida; 
• Reestruturar o sistema Zona Azul com implantação de controle e fiscalização 
mais modernos e eficazes que promova a rotatividade; 
• Criar bolsões de estacionamento, próximos e integrados aos principais 
Terminais de transporte coletivo; 
• Implantar focos repetidores nos cruzamentos semaforizados, onde houver 
problema de visibilidade; 
• Implantar focos para pedestres nos cruzamentos semaforizados, onde houver 
elevado número deles; 
• Implantar sistema de fiscalização eletrônica, para controle de velocidade, 
conforme recomendação técnica; 
• Implantar sistema de fiscalização eletrônica, para avanço de semáforo, conforme 
recomendação; 
• Promover campanha de travessia de pedestres em locais críticos com base nos 
dados estatísticos; 
• Desenvolver estudos para resguardar a fluidez e segurança do trânsito quando 
da construção de novos empreendimentos venham a trazer impacto para o sistema 
viário; 
• Criação de túneis próximos ao Monumento dos 150 Anos/Estação Velha e 
Viaduto Elpídio de Almeida/Avenida Canal; 
• Revisar Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Agentes de Trânsito; 
• Adquirir veículos equipados para fiscalização; 
• Promover cursos de aperfeiçoamento e qualificação para os Agentes de 
Trânsito; 
• Estimular Campanhas para educação de trânsito e prevenção de acidentes em 
Campina Grande; 
• Desenvolver e manter convênios com as universidades para fins de 
racionalização e desenvolvimento tecnológico, aplicável à melhoria das ações de 
trânsito; 

3. CAMPINA COM OPORTUNIDADES DE TRABALHO, VISÃO DE 
FUTURO E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

 
O eixo nos oportuniza a definição de ações estratégicas e de prospecção de 

atividades econômicas que poderão potencializar a geração de emprego e renda por 
meio da ampliação da participação da gestão municipal por meio de políticas de 
incentivo, apoio e acompanhamento das atividades econômicas sustentáveis. 
Destacando-se, nesta proposta, a manutenção das políticas de investimentos na 
Agricultura e no Turismo de Eventos e o estímulo permanente a geração de emprego 
e renda com a oferta de incentivos fiscais e áreas públicas para instalação de indústrias 
no município, como ocorreu na captação de empresas para o Complexo Aluízio 
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Campos; como também, com o apoio as atividades comerciais e de serviços e a oferta 
de microcrédito aos empreendedores individuais, através da ANDE, em atividade de 
inovação tecnológica; além de cursos de formação profissionais através do Programa 
CAPACITAR e das ações do SINE.  

Consideramos fundamental, neste eixo, o foco nas ações estratégicas no campo 
da Ciência, Tecnologia e Inovações, uma vez que Campina Grande tem destaque 
nacional no desenvolvimento de produtos de inovação tecnológica, com empresas 
instaladas no Parque Tecnológico. 
 
NA ÁREA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FORAM 

REALIZADAS AS SEGUINTES AÇÕES:  

• Criação de um ambiente de negócios para atrair investimentos para a 
cidade; 
• Institucionalização de políticas que promoveram a inserção dos/as jovens em 
condições dignas de trabalho.  
• Aumento das políticas de crédito para a juventude e mulheres, acompanhado da 
construção de um marco legal que viabilizou o empreendedorismo, o cooperativismo e 
a economia solidária através da reformulação e reestruturação da Agência Municipal 
de Desenvolvimento Econômico – AMDE; 
• Negociação em andamento com o SEBRAE e a SUDENE para o apoio na 
elaboração do arranjo produtivo local dos calçados de Campina Grande, - APL, do setor 
calçadista de Campina Grande - parceria que deverá trazer um grande benefício para 
o setor, através do sindicato das indústrias de calçados da Paraíba; 
• Incentivo às atividades econômicas de serviços; 
• Implantação de empresas como a Orbital e AeC de Call Center, com mais de 
8.000 empregos: Açaí, Carajás, Honda, ampliação do Shopping Center,  Fábrica de 
Aviões Stratus Aeronaves, fábrica de bicicletas, entre outras de menor porte; 
• A implantação de duas casas do empreendedor em Campina Grande, facilitando 
a ação da PMCG junto aos micros e pequenos empresários dentro do Projeto da 
implantação da lei geral, com os benefícios decorrentes da mesma; 
• Construção do Complexo Aluízio Campos, que será o grande atrativo de 
empresas de pequeno, médio e grande porte de Campina Grande nos próximos anos, 
uma vez que possui inscrições de 400 empresas para a ocupação daquele espaço; 
• Incentivo aos pequenos comerciantes com o programa de microcrédito; 
• Implementação de ações que consolidaram o Polo Comercial de Couro e 
Calçados e estruturaram o Polo da Indústria e Tecnologia; 
• • Realização anual de aportes financeiros para a participação do polo 
calçadista nas feiras Francal e Couro Modas que acontecem na cidade de São Paulo, 
e onde a indústria campinense se faz presente, o investimento realizado anualmente é 
de R$ 40.000,00; 
• Participação na realização da Feira de Calçados e Couros, que é realizada na 
FIEP, com a apresentação de empresas locais; 
• Doação do terreno, pela Prefeitura, onde está instalado o CITTA - Centro de 
Inovação e Tecnologia Telmo Araújo; 
• Ações de manutenção das Arcas Catedral e Titão; 
• Realização com o apoio do SEBRAE de um trabalho denominado Economia 
Criativa de Campina Grande, que identificou grupos de artesanato, dança, música e 
potenciais empresários do setor de eventos, organizando-os em uma associação como 
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destaque e que congrega os grupos de quadrilhas juninas, que tiveram amplo espaço 
no São João de 2016, com 106 (cento e seis) apresentações entre o distrito de Galante, 
Estação Rodoviária, Aeroporto, nos bairros e no Parque do Povo; 
• Concentração do trabalho com os artesões na Vila do Artesão que congrega 180 
produtores, além de no ano de 2016, terem participado do I Salão do Artesanato de 
Campina Grande; 
• Recuperação do Centro de Atividades Newton Rique; 
• Recebimento de dotação, pela Associação das Quadrilhas até o presente R$ 
607.000,00 (seiscentos e sete mil reais); 
• Planejamento Estratégico de Campina Grande 2015/2035, em fase de 
conclusão, que será um divisor de águas no Planejamento da Cidade, bem como, a 
atualização do plano diretor da cidade, e com referência a financiamento e linhas de 
crédito e a reestruturação do Banco do Povo; 
• Fortalecimento da relação com as instituições públicas de ensino superior 
(UFCG, UEPB E IFEPB) e com as faculdades particulares instaladas no município 
tendo as Universidades, além do Instituto Federal de Educação, recebido algum tipo de 
apoio da Prefeitura de Campina Grande, seja com a realização do Plano de Mobilidade 
Urbana, do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, do Plano de Saneamento 
de Campina Grande, de apoio para a realização de seminários, e cursos, visitas 
técnicas e congressos, com pagamento de diárias em hotéis, ou através de recursos 
não desembolsáveis, e o apoio do planejamento estratégico para os anos 2015 a 2035. 
• Realização de eventos como o Seminário Cidade Expressa, tendo a participação 
das Universidades Públicas, incluindo o Centro Universitários Unifacisa, bem como a 
Faculdade Maurício de Nassau e os IES, mantendo uma boa parceria com a academia; 
• Reestruturação da AMDE provendo-a de recursos, financiando uma política de 
microcrédito ao cidadão com o desenvolvimento de atividades econômicas 
sustentáveis, tendo sido realizados 340 atendimentos parciais, com microcrédito 
333 Pessoas Físicas e 07 Pessoas Jurídicas, num total de R$ 940.800,00 
(Novecentos e quarenta mil e oitocentos reais), aplicados até agora; 
• Instalação da Cidade do Pão no Complexo Aluísio Campos com 35 propostas de 
empresas em fase de implantação; 
• Prospecção em Empresas de grande, médio e pequeno porte para instalação no 
complexo Aluísio Campos; e 
• Implantação na Vila do Artesão em Campina Grande de programações e 
eventos, para atração de visitantes ao local; se destacando no São João de 2016 como 
o terceiro lugar mais visitado e procurado pelos turistas que aqui estiveram, indicado 
por 63% dos visitantes durante os festejos Juninos. 
 

PROPOMOS PARA O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO NA GESTÃO 2017-20 AS SEGUINTES AÇÕES: 

• Criar um grupo de estudos para definir a modelagem das PPP a serem 
implantadas em Campina Grande, dentro da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico; 
• Consolidar o modelo de Gestão Pública em convergência plena com a iniciativa 
privada, de modo a potencializar a vocação histórica da cidade, que é o 
empreendedorismo privado; 
• Definir como prioritário na Lei Orgânica a realização do curso de Gerentes de 
Cidades para os dirigentes e Gestores Municipais; 
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• Criar o Campina Grande Negócios, grupo focalizado na construção de modelos 
de investimentos para atrair investimentos para a cidade; 
• Definir parcerias tipo PPP para a construção do Centro Administrativo de 
Campina Grande; 
• Definir parcerias para a administração do sistema de água, atualmente, 
explorado pela CAGEPA, cuja vigência se encerrou; 
• Definir parceria para a construção e exploração do Parque do Maior São João 
do Mundo ao redor do Meninão no Bairro Dinamérica, contando com 400 metros de 
frente e 350 metros de fundo, correspondendo a uma área de 14 hectares; 
• Definir parceria para a construção da maior Estátua de São João do Mundo, São 
João dos Carneirinhos, no Serrotão, que já tem pré-projeto apresentado à Prefeitura; 
• Definir parcerias para relocalização da CEASA - Centro de Abastecimento de 
Campina Grande - para outra área nas alças em construção; 
• Definir a realização de estudos para a relocalização do novo Aeroporto de 
Campina Grande, dando nova destinação a atual área como uma escola de pilotos e/ou 
destino como consertos de aeronaves; 
• Definir o projeto de reestruturação e requalificação do Mercado Central, e das 
ruas adjacentes; 
• Definir a adequação das obras do Cine Capitólio para uso, conforme projeto já 
elaborado, podendo ser também uma PPP; 
• Definir estudos para a utilização das Arcas como estacionamentos, conforme 
projetos já apresentados à Prefeitura, podendo ser uma PPP; 
• Realizar convênio com o SEBRAE para a reestruturação das feiras livres dentro 
do projeto do mesmo nome; 
• Atualizar e priorizar algumas ações dentro do Projeto Multi-lagos de Campina 
Grande; 
• Conseguir apoio do Governo Federal para Campina Grande assumir a liderança 
do projeto RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento Campina Grande/Caruaru, 
cuja Lei foi aprovada em 2016. 
• Realizar estudos para integrar o Parque do Povo ao Parque Evaldo Cruz, ao 
Açude Velho e Parque da Criança fazendo um caminho único; 
• Realizar estudos para implantar em Campina Grande, nos moldes do 
sambódromo, do Rio de Janeiro, um Forródromo em Campina Grande;   
• Atualizar, em janeiro de 2017, os valores venais dos imóveis de Campina 
Grande, para ser possível, ampliar a arrecadação do IPTU, que é o menor em cidades 
da mesma faixa de população do Brasil; 
• Adquirir as instalações do antigo Clube dos Caçadores de Campina Grande para 
servir como Clube dos Servidores Municipais, ou outra destinação; 
• Criar um roteiro de visitas técnicas a empresas com um dia de duração, visitando 
e conhecendo as grandes empresas da cidade como: Coteminas; Alpargatas; 
Termoelétrica; Estação de Tratamento de Água; Estação de Distribuição de Energia 
Elétrica; Centro de Distribuição do Rio do Peixe, dentre outros; 
• Obter apoio da SUDENE, departamento de pequenas empresas, para o Distrito 
das Micro e Pequenas Empresas; 
• Construir parcerias com a academia para a realização de um diagnóstico para a 
implantação da Tecnópolis da Borborema, nos moldes da existente em Florianópolis-
SC (SAPIENS); 
• Conseguir apoio do Governo Federal para a Implantação do VLT - Veículo Leve 
sobre Trilhos, partindo de Galante até a Universidade Estadual; 
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• Articular um movimento, já iniciado com as prefeituras, ao longo do percurso da 
linha férrea para a sua viabilização comercial, principalmente, no trecho Patos/João 
pessoa, beneficiando de forma significativa o Complexo Aluízio Campos; 
• Obter apoio da bancada federal para a duplicação do trecho da BR 230 até o 
entroncamento com a BR 110; 
• Conseguir apoio da bancada para a duplicação já iniciada no lado de 
Pernambuco, da BR 104, de Campina Grande até a divisa com Pernambuco; 
• Realizar convênios com a UFCG, e UEPB para ampliar a utilização da Rede de 
Fibra Ótica (Banda Larga) já existente na cidade, para deixarmos de ser uma cidade 
tecnológica e passarmos a ser uma cidade inteligente, dentro do Projeto da Tecnópolis 
de Campina Grande; 
• Realizar um diagnóstico com a Secretaria de Agricultura do Município e a 
UEPB/UFCG para o aproveitamento das águas e margens da barragem José 
Rodrigues; 
• Estudar a duplicação da PB 100 entre a BR 230 e o Distrito de Galante; 
• Estudar a implantação do caminho urbano de Galante ao longo do percurso da 
linha férrea, nos dois sentidos; 
• Implantar o Parque Municipal de Galante Antônio de Melo, desapropriando 6 
(seis) hectares no centro de Galante, onde já existe uma pista de Moto Cross; 
• Implantar o Museu do Trem de Galante, que já tem peças prometidas de outros 
locais e museus semelhantes;  
• Completar o trecho da Antiga Rua da Pipoca, abrindo-a até o Açude Municipal; 
• Asfaltar a Rua do Paraná até a continuação da PB 100; 
• Ampliar o Cemitério Municipal, cujo terreno já foi doado para a prefeitura; 
• Implantar o Velório Municipal, em local com comodato definido; 
• Implantar o estacionamento para ônibus no trecho antes do Açude Municipal, 
para evitar transtornos no período do São João; 
• Recuperar a Delegacia Municipal de Galante; 
• Recuperar as antigas atribuições da Maternidade de Galante, minimizando a 
demandado ISEA; 
• Prospectar a implantação de uma indústria de cerâmica para aproveitar o bom 
barro existente e o gás natural que passa nas proximidades da sede; 
• Asfaltar o trecho da estrada vicinal do Santana ao complexo Aluízio 
Campos/Ligeiro; 
• Urbanizar o Pátio de Eventos em frente da Estação Ferroviária; 
• Implantar a Adutora de Galante, aproveitando as águas da Barragem José 
Rodrigues, para o consumo humano e animal;  
• Implantar o esgotamento sanitário do Distrito de Galante; e 
• Implantar o Centro de Treinamento do Campinense e do Treze nas margens da 
Barragem José Rodrigues. 
 
NA ÁREA DO TURISMO FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES AÇÕES: 

• Criação de consórcios com poder público e formação de Parcerias Público-
Privada (PPP’s) visando desenvolver o potencial turístico do Compartimento da 
Borborema para aumento do fluxo turístico; 
• Participação de reuniões com entidades representativas, locais e estaduais, 
cerca de 20 reuniões, que se transformaram em parcerias efetivando em implantação: 
ABRAEL, SINDCAMPINA, FECORMÉRCIO, SEBRAE; 
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• Realização da parceria com o setor privado e da economia mista para: Curso de 
capacitação através do SINDCAMPINA, ABRASEL E SEBRAE; Participação em feiras 
promocionais e treinamentos com o Convention Bureau, através de convênios com a 
empresa Aliança Comunicação, captadora de recurso para o São João, através de 
licitação pública;  
• Participação em feiras promocionais e treinamentos nas operadoras, com foco 
nos principais emissores; 
• Participação em reuniões de Conselhos Estaduais de Turismo; 
• Conquista de um acento pelo Município na Câmara de turismo da 
FECÓMERCIO; 
• Implantação do Projeto Estação do Turista, com a MEDOW PROMO; 
• Incentivo à cadeia produtiva do turismo na cidade, especialmente, a rede 
hoteleira e gastronômica local, objetivando o fomento às tradições culturais; 
• Implantação do Projeto Cadeia Produtiva de Eventos Campina Grande, ação 
desenvolvida com o SEBRAE; 
• Apoio e incentivo a outros eventos culturais tornando-os turísticos com a atração 
de turistas de outras cidades e regiões; 
• Apoio ao MotoFest, Festival de Inverno, Festival Internacional de Música, 
Comunicurtas, Nova Consciência, Vinaac, Crescer, Remidos, Amigos da Torá, 
Encontro de Adventistas, Carnaval Tradição, Bloco do Jacaré, Bloco do Ferro de 
Engomar  e outros eventos artístico culturais. 
• Aplicação de um planejamento estratégico que tornou eficaz a divulgação e 
promoção do Maior São João do Mundo nos principais centros consumidores do país 
e exterior; 
• Programação para participação das feiras do calendário turístico nacional; A 
PMCG participou de treinamentos para operadoras de turismo e agentes de viagens 
nos principais polos emissores do turismo nacionais; 
• Articulação de parceria com o Trade Turístico da Paraíba, para viabilizar uma 
maior divulgação do São João e a realização de pesquisa do impacto econômico do 
evento nos anos de 2013 e 2015; 
• Formação de convênios com entidades não governamentais, tipo Convention & 
Vistors Bureau, ABIH, ABAV, ABRAJET e Operadoras de Turismo; 
• Formação de convênios com governos estaduais e federais; 
• Implantação de cursos de capacitação e qualificação da mão de obra em 
parceria com a FECOMÉRCIO, Sebrae e Governo do Estado; 
• Incentivo às quadrilhas juninas existentes, resgate e recuperação das quadrilhas 
desativadas por meio de convênio com aAsquaju (Associação de Quadrilhas Juninas 
de Campina Grande) nas edições do São João 2013, 2014, 2015 e 2016, totalizando 
R$ 607.000,00; 
• Criação de um espaço para as apresentações das quadrilhas juninas, à exemplo, 
Quadrilhódromo oficial, tendo sido cedido o espaço na Pirâmide do Parque do Povo, 
durante os festejos juninos, com estrutura de arquibancadas e palco para jurados dos 
concursos de quadrilhas, em parceria com o poder privado; 
• Elaboração do Projeto Estação do Turista, em parceria com a empresa privada 
Medow Promo; 
• Elaboração de três projetos de propostas de modificações do layout do Parque 
do Povo, onde foram realizadas reuniões públicas com as entidades de classe para 
votação e escolha do melhor layout, tendo sua modificação sido aprovada no ano de 
2013; 
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• Criação de eventos esportivos paralelos às festividades juninas como a Corrida 
da Fogueira; Pau de Sebo e Corrida dos Namorados; 
• Transformação, em eventos turísticos, com uma nova formatação, os eventos 
culturais existentes, a exemplo do Festival de Turismo, Natal dos Sonhos etc.; 
• Incentivo ao crescimento e a nacionalização de eventos religiosos realizados 
durante o período do carnaval; 
• Divulgação e incentivo à visitação dos museus e monumentos da cidade com a 
Criação do circuito de city tour, em que os grupos de turistas visitam os museus e 
monumentos da cidade, ação repassada nos treinamentos com operadoras e agentes 
de turismo e guias atuantes na cidade. 
• Ampliação do calendário turístico, com apoio aos eventos de potencial para 
ampliação do fluxo turístico; e 
• Implantação de cursos de capacitação e qualificação da mão-de-obra do turismo 
e da cadeia produtiva do turismo por meio do estabelecimento de parcerias com o setor 
privado e da economia mista para: Curso de capacitação através do SINDCAMPINA, 
ABRASEL E SEBRAE. 

 

PROPOMOS PARA ÁREA DO TURISMO NA GESTÃO 2017-20, AS 
SEGUINTES AÇÕES: 

• Valorizar e apoiar o segmento turístico de negócio, com ações estruturantes 
presentes no planejamento realizado; 
• Apoiar a instalação da Estação do Turista, como Polo Cultural Junino permanente; 
• Apoiar a implantação do museu digital do Monumento 150 anos, com a FIEP; 
• Fomentar um festival Gastronômico; 
• Criar a Feira Literária e Incentivar um Festival Natalino, dentro da programação do 
Natal Iluminado; 
• Fortalecimento de elementos culturais que consolidem o evento em nichos; 
• Produção artesanal com elementos regionais; 
• Criação de núcleo permanente de planejamento para o Maior São João do Mundo; 
• Criar a Secretária de Turismo, com equipe técnica qualificada para atuar no plano 
diretor turístico, fazer o inventário turístico, reativar e fortalecer o Conselho Municipal 
de Turismo, além de estruturar um banco de dados estatísticos de ocupação hoteleira 
e impactos econômicos das atividades ligadas ao turismo; 
• Criar um conselho gestor privado para participar e da gestão pública do turismo 
municipal. 
• Firmar convênio com o Ministério do Turismo, para ação de promoção, divulgação 
e pagamento de cachês, de acordo com o cadastro de artistas no ministério para o São 
João; 
• Ampliar a capacitação técnica e gestora do turismo na cidade; 
• Fomentar a Estação do Turista, viabilizando a condição para apresentação durante 
todo o ano, valorizando a cultura das quadrilhas juninas; 
• Elaborar Plano Estratégico para ser votado pelas entidades de classe, com as 
propostas de datas para adequação do período de férias escolares; 
• Consolidar o calendário turístico da cidade, com eventos que tragam fluxo; 
• Viabilizar parceiras para formação e capacitação de guias de turismo; 
• Fortalecer o calendário, incluindo novos eventos, promovidos pelo poder público e 
iniciativa privada; 
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• Atualizar o trade com capacitação técnica e gestora para o turismo; 
 

NA ÁREA DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO FORAM REALIZADAS 

AS SEGUINTES AÇÕES: 

• Articulação de instituições locais de CT&I para reposicionamento do Conselho 
Municipal de CT&I; 
• O Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia passou efetivamente a ser 
operacional, tendo mensalmente suas reuniões, e das mesmas, surgiram inúmeras 
sugestões e ações de fortalecimento na área de CT&I; 
• Apresentação de projeto de lei de parcerias com empresas e universidades para 
estágio dos graduandos; 
• Discussões, forma e métodos de como o Conselho poderia contribuir no 
desenvolvimento de CT&I em nossa cidade; 
• Definição da realização de palestras sobre inovação no âmbito de nossa cidade 
e suas instituições; 
• Articulação com o SEBRAE-PB para orientação a empreendedores locais na 
elaboração de projetos inovadores. 
• Articulação com a UFCG para apresentação de projeto da II Olimpíada de 
Inovação da Paraíba, junto ao CNPq dentro da Chamada Pública de apoio a eventos 
científicos; 
• Reforço e ampliação das competências técnico-científicas nos setores 
tecnológicos / econômicos estratégicos para o desenvolvimento local e regional; 
• Instalação de uma Central de Projetos para identificação de oportunidades de 
captação de recursos na área de ciência, tecnologia e inovação e orientação na 
elaboração de projetos inovadores no Município; 
• Articulação e apoio a expansão do Parque Tecnológico existente, considerando 
a implantação de modelos de parques urbanos de terceira geração; 
• Articulação com instituições do Ecossistema local de inovação para implantação 
do Centro de Inovação e Tecnologia Telmo Araújo (CITTA); 
• Doação da área para instalação do CITTA; 
• Participação da PMCG no Conselho gestor do CITTA e da Fundação Parque 
Tecnológico da Paraíba; 
• Incentivo e apoio às parcerias com Programas de TIC / Economia Criativa / 
Tecnologias Limpas / Saúde Pública / Energias Renováveis / Serviços Inteligentes; 
• Planejamento e execução do Projeto Campina Recicla Lixo Eletrônico, que em 
parcerias com as cooperativas e institutos de nossa cidade, trabalhou a 
conscientização, coleta e destinação de lixo eletrônico, mantendo o foco no social, 
tendo em vista que, parte do valor obtido com a venda desses materiais, é destinado a 
instituições de caridade de Campina Grande; 
• Estabelecimento de parceria com o SEBRAE-PB para divulgação de editais de 
inovação lançados por essa instituição e ação conjunta no apoio à inovação no 
município; 
• Estabelecimento de parceria com o Ministério Público do Trabalho para 
instalação de espaço de Coworking; 
• Parceria com a Fundação PaqTcPB para realização da 12ª Feira de Tecnologia 
de Campina Grande – FETEC,  em 2014; 
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• Intensificar as parcerias com o CITTA para atrair novos investimentos em Ciência 
e Tecnologia; 
• Instituição do Programa de identificação e apoio aos jovens talentos, como 
também programas complementares Estaduais e Federais (apoiados e incentivados / 
MEC).  
• Criação do PROAFE – Programa em parceria com a Universidade Estadual da 
Paraíba e a Secretaria de Educação Municipal, apoiando a capacitação de estudantes 
do ensino superior com estágios e aulas práticas no Museu Vivo da Ciência e 
Tecnologia, para o público do ensino fundamental do município. 
• Apoio às Programas Estaduais / Locais de Educação para difusão da ciência, 
abrangendo o Museu de Ciência. 
• Visitação periódica de escolas públicas e particulares, escolas técnicas federais 
e universidades locais de outros estados, aproximadamente 8 mil visitantes/ano no 
Museu da Ciência; 
• Exposição do Museu da Energisa nas dependências do Museu Vivo de Ciência 
e Tecnologia nos anos de 2013 -2014; 
• Realização do I Encontro de Robótica, em parceria com a UFCG; 
• Realização da Semana de Física, em parceria com a UFCG; 
• Estabelecimento de parceria com INSA, SENAI, SESI, Fundação PaqTcPB, 
Escola Técnica Redentorista, FACISA entre outros para realização dos eventos 
alusivos à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos anos de 2013 a 2015; 
• Adequação dos espaços, equipamentos e equipe para atendimento às pessoas 
com necessidades especiais, com ênfase em inclusão digital; 
• Cessão de espaço para a instalação do Telecentro Municipal; 
• Realização do Projeto “Recicla Campina”, com a captação de resíduos 
eletrônicos e doação dos recursos arrecadados para instituições de cunho social; 
• Realização do “Recicla São João” em parceria com o Ministério Público do 
Trabalho, Associação de Catadores – Catamais, SEDE e Sesuma; e 
• Realização da Exposição de História Natural, em parceria com o Partage 
Shopping, de réplicas de ossadas de Pterossauros que viveram no Nordeste e painéis 
informativos, com monitoria dos alunos do PROAFE, parceria com a Secretaria de 
Educação e UEPB. 

 

PROPOMOS PARA ÁREA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
NA GESTÃO 2017-20 AS SEGUINTES AÇÕES: 

• Instalar espaço de Coworking Vila Inova nas dependências do Museu Vivo de 
Ciência e Tecnologia, para apoio ao desenvolvimento de projetos inovadores. 
• Modernizar o Museu Vivo de Ciência e Tecnologia, inserindo-o no holl de museus 
com alto padrão de qualidade; 
• Articular com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação parceria para o 
desenvolvimento dos projetos; 
• Criar e implantar a Fundação Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação;  
• Implantar o Campina Estúdios (Projeto de apoio à criação e desenvolvimento de 
conteúdos digitais criativos como um novo espaço adequado às devidas 
necessidades); 
• Executar o Campina Tec-Social (Projeto de apoio ao desenvolvimento de 
tecnologias sociais); 
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• Instalar o Planetário Municipal para promoção da educação científica no 
Município; 
• Realizar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; 
• Articular com as entidades o desenvolvimento de projetos na área de Cidades 
Inteligentes (SmartsCities); 
• Participar de editais de apoio à realização de eventos tecnológicos e científicos; 
• Instituir linha de crédito para apoio à micro e pequenas empresas inovadoras; 
• Executar o Projeto CAMPINA ONLINE, com o objetivo de integrar o município 
através de Rede de Fibra Ótica, disponibilizando sinal de Wifi para a população; 
• Executar o Projeto CAMPINA@inova – Campina Recicla com exposição, 
palestras e cursos de capacitação em processos de coleta, segregação e seleção de 
materiais recicláveis, redução e transformação de materiais usados; e 
• Implementar o Projeto Conecta Campina, Wifi grátis nos pontos centrais de 
Campina Grande, com recursos de parceria público privada. 
 
4. CAMPINA COM GOVERNANÇA SUSTENTÁVEL: GESTÃO 
DEMOCRÁTICA, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 
Neste eixo CONTINUAMOS COM o modelo de GESTÃO DEMOCRÁTICA que 

optamos ao longo da primeira gestão, considerando a importância da racionalização, 
eficiência e controle dos gastos públicos que adotamos; como também, a qualificação 
dos servidores no exercício de suas funções administrativas, visando a qualidade no 
atendimento aos usuários dos serviços públicos. No entanto, a gestão não é feita 
apenas por seus atos legais e burocráticos, mas pela participação que o cidadão que 
tem na definição das políticas e no investimento do erário, com isso assumirmos o 
compromisso com o Orçamento Participativo enquanto política decisória para as ações 
do poder municipal e a descentralização administrativa como estratégia de 
funcionamento das ações propostas neste plano; como também, o portal da 
transparência como instrumento de prestação de contas da gestão. 

Aprovamos a regulamentação da Lei de Acesso à Informação e colocamos para 
funcionar um sistema de transparência pública que possibilita ao cidadão participar do 
orçamento democraticamente, acessar todos os dados da contabilidade pública e obter 
através do Sistema de Informação do Cidadão (E-Sic), quaisquer informações sobre a 
Gestão Pública Municipal (dados abertos e transparência pública). No novo período de 
gestão pretendemos possibilitar através de aplicativos móveis que todas as decisões 
da gestão passem pelo crivo do Controle Social. 
 

NA ÁREA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA FORAM 

REALIZADAS AS SEGUINTES AÇÕES:  

• Fortalecimento do Orçamento Participativo com a ampliação dos espaços 
institucionais de participação popular nas decisões sobre os investimentos públicos; 
• Otimização dos processos administrativos que incidem sobre as ações e a 
autonomia das autarquias, IPSEM e demais órgãos da administração direta e indireta; 
• Valorização e fortalecimento do trabalho da Ouvidoria e do PROCON, que 
adquiriu sede própria com receita arrecadada pelo próprio órgão; 
• Adoção de normas e padrões técnicos de serviços de qualidade; 
• Fortalecimento dos controles gerenciais, instrumentos de acompanhamento e 
indicadores de desempenho subsidiando eficientemente o processo decisório;  
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• Pagamento dos salários dos ativos e inativos dentro do mês trabalhado; 
• Eficiência na política de arrecadação, com aumento de receitas de tributos 
municipais; 
• Auditoria e controle das finanças/receita do município, com transparência na 
publicação dos gastos públicos; 
• Oficialização de calendários de pagamentos e outras ações administrativas nas 
áreas de saúde e educação; 
• Garantia das transferências de receitas vinculadas, mês a mês, acima do teto 
constitucional para saúde e educação; 
• Garantia em tempos de crise e recessão de pagamento de salários sem cortes 
para os servidores de carreira e com redução de 20% para cargos comissionados, 
Secretários, Vice-prefeito e Prefeito desde 2015; 
• Implantação do Piso do Magistério, de suas correções e demais garantias do 
PCCR em cumprimento as deliberações da Comissão do Plano de Cargos Carreira e 
Remuneração a partir de cronograma orçamentário-financeiro, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação; 
• Transparência e eficiência nos processos licitatórios da Comissão Permanente 
de Licitações; 
• Concentração de esforços no reordenamento e (re) orientação dos marcos 
executivos e programáticos, com ênfase nos sistemas e processos de planejamento 
global e setorial das Secretarias de Administração, Finanças e Procuradoria Jurídica; 
• Concepção e implantação parcial de operação do (re) desenho macro-
institucional da estrutura de governo, através de processos que asseguram a unicidade 
e complementaridade inter e intra-setorial das ações de Governo e deem transparência 
a gestão;  
• Estabelecimento parcial do sistema de controle das contas públicas, 
combatendo os desvios de finalidades e desperdícios, mediante aferição quantitativa e 
qualitativa de resultados;  
• Investimento no aparelhamento de gestão e tecnologia da administração do 
Estado para maximizar economias nas compras públicas (centralização das licitações 
e contratos);  
• Integração das ações intersetoriais entre as Secretarias de Governo para o 
desenvolvimento das políticas sociais;  
• Implantação de uma gestão pública descentralizada e regionalizada, com 
integração e controle (contratos de gestão) inter e intragovernamental e, com setores 
não-governamentais; 
• Aplicação do estrito controle sobre a despesa de pessoal diagnosticando e 
adotando medidas no sentido de correção de excessos e eventuais distorções legais;  
• Implantação parcial de medidas de política de valorização do servidor público, 
em termos de carreiras, meritocracia e salários, incluindo Plano de Carreira; 
• Promoção e a renovação do quadro de servidores, mediante Concurso Público 
segundo as demandas, exigências e prioridades atribuídas aos serviços essenciais do 
município e contratação dos aprovados em concurso dentro do número de vagas 
ofertadas.  Realização de Concurso Público para, pelo menos, 500 novos cargos com 
a nomeação de todos os aprovados; 
• Recadastramento de todos os servidores públicos; e 
• Estabelecimento de critérios e procedimentos de ajustes no desempenho 
mediante: avaliação de potencialidades, qualificação e capacitação técnica, e 
disponibilidades da capacidade laboral. 
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A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO tornou-se, nessa gestão, uma área 
determinante para o desempenho da gestão pública, por meio de: 
 
a) Somente no ano de 2013, a PGM – Procuradoria Geral do Município – conseguiu 
17 liminares da Justiça Federal, para retirar o nome do Município do CAUC – que é 
um Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - decorrente de 
ausência de prestação de contas de exercícios anteriores, fazendo com que vários 
convênios com o Governo Federal fossem viabilizados, como Alça Leste, Aluízio 
Campos, Avenida Argemiro de Figueiredo; 
b) -  De 2014 até o ano de 2016, a PGM conseguiu mais 21 liminares da Justiça Federal 
para retirar o nome do Município da CAUC e todas as inserções, no referido cadastro, 
decorrentes de ausência de prestação de contas de exercícios anteriores; 
c) - Nos primeiros meses do ano de 2013, a PGM conseguiu a primeira LIMINAR DO 
BRASIL para reverter um débito mensal, deixado por gestão anterior, no valor de R$ 
5.600.000,00 (Cinco Milhões e Seiscentos Mil Reais); 
Só foi descoberto o débito, junto a Secretaria de Tesouro Nacional/União, porque o 
Banco do Brasil passou a fazer saques sucessivos nas parcelas do Fundo de 
Participação do Município e foi neste tempo que a PGM passou a atuar e a reverter o 
débito que se avolumou em face da inadimplência de 08 anos; 
d)- A PGM também conseguiu a PRIMEIRA LIMINAR DO BRASIL para que o Governo 
Federal cumprisse a Lei Complementar 148/2014, fazendo com que, o débito de R$ 
117.000.000 (Cento e Dezessete Milhões de Reais), deixado pela gestão passada, 
fosse pago pelo Município de conformidade com as suas condições e possibilidades 
financeiras; 
e)- A PGM conseguiu a primeira LIMINAR DO BRASIL para que um débito vinculado 
ao DÓLAR AMERICADO, contraído pela gestão passada, no valor de R$ 11,00 
Milhões, decorrente do Programa PNAFM, fosse pago em Real.Apesar da Lei de 
Responsabilidade proibir que um gestor deixe débito para o seu sucessor (cf. art. 42, 
da LC 101/2000), o ex-gestor simplesmente “CONSEGUIU”, que a CEF e a UNIÃO, 
passassem a cobrar um empréstimo feito na gestão dele – vinculado ao dólar 
americano, registre-se – no valor de R$ 1.600.000,00 (Um Milhão e Seiscentos Mil 
Reais) da PMCG, a cada semestre; 
f) - A PGM conseguiu, via decisão judicial, a DESAPROPRIAÇÃO da Fazenda 
denominada de ALUÍZIO CAMPOS, para viabilizar a edificação de 4.100 Casas, 
Construção do Segundo Polo Industrial de Campina Grande e a confecção de um 
projeto de uma cidade digital; 
g) - A PGM conseguiu a PRIMEIRA LIMINAR do Brasil para que os Agentes de 
Combates as Endemias da PMCG, adentrassem em casas, prédios e terrenos 
abandonados com focos dos embriões da Zika Vírus, Chikungunya e Dengue; 
h) - A PGM conseguiu LIMINAR na Justiça Estadual para que a perseguição do 
Governo do Estado, através do IPHAEP, impedisse a reconstrução e revitalização 
da Praça da Bandeira; 
i) - A PGM conseguiu encontrar uma solução jurídica para que o CINE CAPITÓLIO, 
adquirido pelo município há mais de quinze anos, fosse transformado em CONCESSÃO 
PÚBLICA, aonde, o vencedor da LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, além 
de pagar os impostos e taxas de concessão ao Município, iria revitalizar e monitorar 
com segurança armada 24h a Praça Clementino Procópio, iria construir 50 Box’s no 
terceiro andar do Shopping Edson Diniz, para abrigar os “ambulantes” da rua João 
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Pessoa – devolvendo as calçadas aos pedestres- e ainda iria destinar, nas segundas-
feiras, as exibições cinematográficas e atrações artísticas – gratuitamente – para os 
alunos da Rede Pública Municipal; 
j) – Para viabilizar o Monumento dos 150 anos, a PGM enfrentou três ações judiciais, 
sendo duas Ações Populares e uma Ação Civil Pública – esta com a concessão de 
liminar para parar a obra –  para parar e/ou demolir a obra.Vencemos todas e a obra 
foi concluída, sendo um dos monumentos mais fotografados da Paraíba. 
l) – O PROCON Municipal, após quinze anos de sua constituição, comprou – com 
recursos próprios – a sua sede própria, deixando de pagar um aluguel mensal de R$ 
14.000,00; 
m) – O Fundo de Direito Difuso do PROCON, que é alimentado pelas multas 
decorrentes de abuso de empresa contra consumidor, passou a devolver os recursos 
a sociedade por meio de aquisição de equipamentos que melhoraram a vida do 
campinense, tais como: 

1)    Aquisição de caminhões caçambas para recolher lixos das ruas da cidade 
e para transportar areia e material de construção para as edificações das 
praças e ruas do nosso Município; 
2)   Usina de asfalto a frio para uso no recapeamento das principais avenidas 
da cidade e também para as operações “tapa-buracos”; 
3)     Compra de equipamentos médicos do Hospital Pedro I, como tomógrafo 
de última geração e um raio X digital, para salvar vidas de pais e mães de 
famílias campinenses; e 
4)   Aquisição de uma perfuratriz para saciar a sede de centenas de munícipes 
que padecem com a prolongada estiagem que o Município vem passando; 

n) Aquisição de uma viatura nova para o PROCON municipal para que os fiscais 
possam atuar em diversos pontos da cidade visando a proteção do CONSUMIDOR; 
o) A Procuradoria Geral do Município elaborou projeto de lei que criou o PROBEM com 
o objetivo de conferir aos mais carentes, alunos oriundos da Rede Municipal a 
possibilidade de estudar em uma universidade qualificada. Em 2016 em execução no 
Centro de Ensino (UNIFACISA) e duas Faculdades Privadas (Maurício de Nassau e 
UNESC); 
p) A procuradoria elaborou o Projeto de Lei que instituiu o Programa denominado de 
CAPACITAR que tem como objetivo conferir a pessoas ociosas uma profissão para a 
inserção no mercado de trabalho; 
q) Após quinze anos de aquisição do CINE CAPITÓLIO, a procuradoria encontrou a 
SOLUÇÃO JURÍDICA para que, de uma só assentada; e 
r) Por fim, a Procuradoria instalou um sistema de gestão de processos célere que 
garantiu apoio jurídico a todas as demandas das secretarias em ações de prestações 
de contas e desbloqueio de recursos que garantiram a continuidade e qualidade na 
prestação dos serviços públicos. 

PROPOMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 
FINANCEIRA E CONTÁBIL NO PROJETO 2017-20, AS SEGUINTES 
AÇÕES: 

• Criar o Orçamento Participativo Digital, que consiste no uso de Tecnologias de 
Informação e Comunicação para que todo cidadão, eleitor, em Campina Grande, possa 
eleger obras estruturantes para a cidade; 
• Ampliar a participação, incorporando novas pessoas aos processos decisórios 
da cidade que tradicionalmente não participam como a classe média e os jovens. Isto 
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será possível via, basicamente, redução dos custos de participação - tempo gasto e 
custo de transporte - e uso de novas linguagens para a comunicação. 
• Criar e instalar a Controladoria-Geral 
• Implantar projetos de Tecnologia da Informação – padronização de todos os 
órgãos da PMCG; 
• Criar Comissão de Ética, integrada à Secretaria de Administração; 
• Implantar reajustes salariais de forma programada; 
• Modernizar a estrutura administrativa da PMCG; 
• Implantar programas de treinamento e reciclagem para Servidores Municipais 
com Modernização da Escola do Servidor; 
• Implementar o Programa de valorização do servidor do IPSEM através de 
Aperfeiçoamento do PCCR; 
• Intensificação de capacitação dos servidores de forma seletiva, através de 
treinamentos/eventos realizados por instituições de renome na área previdenciária; 
• Implementar ferramenta eletrônica (on-line) de acompanhamento de processos 
que tramitam no âmbito do IPSEM, tais como: 

a. Processos concessórios de aposentadorias; 
b. Processos concessórios de pensões por morte; 
c. Processos de revisões de proventos; 

• Implantar ouvidoria como mecanismo de aprimoramento das ações institucionais 
do IPSEM, através da participação direta do aposentado, pensionista e servidores em 
atividade; 
• Auditoria permanente da carteira de investimentos, visando à proteção do 
patrimônio financeiro e garantindo os pagamentos futuros dos benefícios concedidos; 
• Sugerir medidas técnicas para amortização de déficit atuarial; 
• Implantar política de educação previdenciária através da realização de palestras 
e distribuição de cartilhas informativas junto às secretarias; 
• Viabilizar para os beneficiários do IPSEM, atividades de lazer e bem estar físico 
e mental etc, parceria com a Secretaria de Administração sem ônus para o IPSEM, do 
Centro de Convivência do Aposentado e Pensionista. 
• Ampliar e reformar edifício sede do IPSEM para melhor prestação de serviços 
aos beneficiários. 
• Formular a gestão de políticas voltadas ao combate à violência urbana, com 
implementação da Guarda Municipal, articuladas com os setores organizados da 
sociedade e com as polícias Militar e Civil, articulada com o Conselho Municipal de 
Segurança, instalado em 2014; 
• Discutir a viabilidade de Parcerias Público-Privada (PPP’s) para construção de 
postos policiais, 24h, em áreas urbanas e rurais de vulnerabilidade social, dotados de 
toda a infraestrutura necessária ao seu funcionamento;  
• Elaborar um projeto de segurança para as escolas com amplo debate com a 
sociedade civil organizada e com setores públicos; e 
• Integrar as ações de segurança em parceria com o Governo Estadual e Federal, 
dentro das competências que nos cabem com a Guarda Municipal. 
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Romero Rodrigues Veiga 

Prefeito 

 

Enivaldo Ribeiro 

Vice-Prefeito 


