
PLANO DE GOVERNO



NOTA INTRODUTÓRIA

Apesar dos percalços a que submetido nosso país, a realização de 
eleições é um momento propício ao pleno exercício da cidadania, 

em que a população gradativamente vai tomando conhecimento do 
que ocorre e é chamada a colaborar para a mudança de rumos. 

Aprender com os próprios erros é um processo penoso, mas eficaz, 
e isso induz pessoas que não fazem do exercício de mandatos 

eletivos uma profissão, a vir disputar eleições trazendo uma visão 
diferente, isenta de compromissos que não sejam a promoção do 

bem comum,  sob a égide de valores como honestidade, 
responsabilidade, transparência,  bom desempenho, efetiva 

participação popular e justiça nos propósitos e atos.

É esse o propósito que me move. É a obrigação a que me submeto 
ao apresentar o meu nome à mais alta consideração dos meus 

conterrâneos de Campina Grande,  como candidato nas eleições  
para Prefeito em 2016, sob a coligação PPS – 23 e Partido Verde -

43. 

Neste documento, em linhas gerais, o resumo dos compromissos 
que assumo de tornar Campina Grande uma Cidade Sustentável 

nos aspectos sociais, econômicos e ambientais.  

Campina Grande, agosto de 2016

José Artur Melo de Almeida



CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

A característica comum a quase todas as 
administrações municipais de Campina Grande 

tem sido, certamente, a descontinuidade de 
projetos e de ações. Sai Governo, entra Governo, 

muda tudo e se abandona o que foi planejado 
sem, ao menos, proceder a uma análise criteriosa 
do que foi encontrado, juntando em vala comum, 

bons e maus projetos.

Esse fato determina a vida curta das propostas 
mais impactantes,  concebidas necessariamente 

numa perspectiva de longo prazo. E os planos que 
reúnem os pressupostos de verdadeiras mudanças 

estruturais se frustram, com desperdício de 
recursos humanos e materiais e uso inadequado 

do tempo, isso de efeitos irrecuperáveis.



Aspecto negativo, também, é a forma de 
planejamento de ações de governo, sem uma 

consulta objetiva e consistente do cidadão, 
que é induzido a acompanhar o pensamento 

exclusivo da administração, acolhendo 
projetos inconsistentes, muitos deles de baixo 
impacto social e econômico, desvinculados da 

melhoria das condições básicas a que todos 
têm direito: educação e saúde de qualidade, 

mobilidade urbana e transporte eficiente, 
segurança, transparência e combate à 

corrupção, em resumo uma CIDADE 
SUSTENTÁVEL. Em todos esses pontos 

permeia o princípio da boa governança com 
ênfase na modernização da administração 

pública.



Considerando ser realidade a 
insuficiência de recursos

orçamentários para realização de 
todos os projetos de mais elevado 

interesse da população, é pensamento 
da administração buscar, no limite da 
exaustão, empresas para participar de 

programas de parcerias público-
privadas em segmentos que pelas suas 
características não são objeto da ação 
exclusiva de governo, reservando-se a 

este a ação direta nas áreas 
mencionadas no item 2, precedente.



Observados esses pressupostos o 
Planejamento Estratégico do Município 
deverá, obrigatoriamente, estabelecer 
estreita conexão entre os instrumentos 

clássicos de gestão – Programa Plurianual 
de Investimentos, Lei Orçamentária  
Anual, Plano Diretor, Códigos de 
Postura, etc.  formando um tecido 
harmônico,  articulado,  em que as 

prioridades fiquem bem definidas e os 
instrumentos de avaliação permitam a 

transparência e  o acompanhamento dos 
resultados, tudo subordinado ao bom uso 
dos recursos e à eficácia da administração.



Releva notar a preocupação com os 
recursos humanos, que deverão 

dispor dos melhores instrumentos 
para cumprimento de suas tarefas. 

Avulta a necessidade de capacitação 
com modernos meios, o 

conhecimento das novas tecnologias 
de gestão pública e o treinamento 

permanente.

A qualidade dos serviços à população 
deverá ser uma constante, seja nos 
serviços burocráticos de apoio, seja 
nas atividades-fim da administração.



A ideia central da administração é considerar 
uma visão holística de cidade.  Os projetos 
que tenham por escopo o atendimento das 
demandas particulares dos núcleos urbanos 
deverão contemplar a integração na urbe, 

criando uma rede orgânica de variados 
interesses – empresas, serviços públicos – que 
confiram relativa autonomia a esse território 
particular, aliviando o centro da cidade da 

pressão de demanda que pode ser atendida 
localmente. Pode-se, a título de experiência, 

intentar a construção nos principais bairros de 
Núcleos de Serviços Comunitários 

concentrando o atendimento à educação, 
saúde, segurança, informação, etc. com 
espaço contíguo destinado à fixação de 

empresas privadas.



Cidade de larga tradição e renome nas 
áreas de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, Campina Grande deverá 
aproveitar a base científica aqui instalada 

para promover o seu aproveitamento 
como instrumento estratégico para o 

desenvolvimento, gerando sistemas de 
gestão de recursos públicos e de 

promoção de oportunidades de negócios,  
compartilhando redes que contemplem 

variada gama de oferta (hardware, 
software, trânsito e gestão de dados)  seja 
para a própria administração seja para o 

comércio, a indústria, os serviços, 
entidades da sociedade civil, etc.



No início da década de 1960, a Mesorregião (MR) 
do Agreste da Paraíba, cujo centro econômico é 

Campina Grande, era responsável por 40,18% do 
Produto Interno Bruto do estado, enquanto à MR 

da Mata, onde inserida a Capital João Pessoa, 
respondia por 30,41% do PIB/PB. A partir de 

então, acelerou-se um processo de esvaziamento 
da MR do Agreste, que em 2010 detinha 26,80% 
do PIB estadual, ante 53,52% da MR da Mata.

À margem dos equívocos dos governos, tanto 
federal quanto estadual, de centralizar o 

desenvolvimento econômico, desprezando a 
interiorização, as administrações municipais de 

Campina Grande, infelizmente, nunca intentaram 
um conjunto de meios e fins para se contrapor a 

essa tendência.



Particular carência de Campina Grande, em 
passado recente, tem sido a não atração de novos 

investimentos privados que importem em 
desenvolvimento sustentável, desconsiderando o 
grande potencial da cidade pela base tecnológica 

aqui instalada, a mão de obra qualificada, e a 
localização ímpar que a credencia como forte 

núcleo de integração logística com toda a Região 
Nordeste.

Se temos sido conservadores em obter novos 
investimentos privados permanentes e não 

simplesmente aqueles de ocasião igualmente têm 
sido pouco aquinhoados até mesmo com 

transferências de recursos federais que estão muito 
abaixo do nosso potencial, talvez à conta de falta 

de bons projetos. No quadro abaixo, são 
mostradas  as liberações do Governo Central para 

outros municípios da região selecionados para 
efeito de mera comparação.



MUNICÍPIOS PER CAPITA

Campina Grande 393,61

Caruaru 502,61

Petrolina 603,01

Feira de Santana 316,79

Sobral 835,15

Juazeiro do Norte 625,44

Vitória da Conquista 574,96

Mossoró 450,63

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

– 2015



PREMISSAS FUNDAMENTAIS



COMPROMISSOS  BÁSICOS

• Valorizar o papel da comunidade

• Buscar sempre o desenvolvimento sustentável nos seus mais

importantes aspectos: social, econômico e ambiental

• Integrar os segmentos estratégicos por suas afinidades.

• Priorizar o uso dos recursos em vista das limitações

orçamentárias.

• Desenvolver parcerias público-privadas

• Instituir novo modelo de gestão modernizando a máquina pública.

• Capacitar de forma continuada o servidor público, instituindo

carreiras essenciais à gestão pública.

• Instrumentalizar e assegurar mecanismos de transparência na

execução do orçamento público e nas demais ações de governo.



COMPROMISSOS  BÁSICOS

• Recuperar a liderança perdida por Campina Grande, aproveitando

as estruturas e recursos humanos e materiais existentes (academia,

indústria, etc.), projetando-a como produtora de tecnologias de

ponta e também a modernização de todo o parque industrial da

cidade.

• Buscar apoio de instituições privadas e oficiais para o

desenvolvimento de projetos de interesse comum.



SEGMENTOS ESTRATÉGICOS

• Educação

• Saúde

• Meio ambiente

• Infraestrutura

• Mobilidade Urbana

• Segurança

• Desenvolvimento Econômico

• Ciência, Tecnologia e Inovação

• Integração Sociedade-Governo-Setor Privado

• Modernização da Máquina e da Gestão Pública

• Desenvolvimento Social



DETALHAMENTO SETORIAL



EDUCAÇÃO E CULTURA

• Introduzir modelo de Gestão Escolar com diagnóstico das

necessidades da Rede de Ensino Municipal;

• Implantar escolas em tempo integral;

• Investir na modernização de unidades de ensino, com novas

tecnologias educacionais;

• Implantar Tecnologias Educacionais embarcadas em equipamentos

distribuídos para alunos e professores;

• Capacitação dos docentes em modernas Tecnologias Educacionais,

recorrendo a parcerias com Escola Normal, Universidades e Instituto

Federal de Educação;

• Estruturar o transporte e a mobilidade dos estudantes;

• Ampliar o número de creches e pré-escolas



EDUCAÇÃO E CULTURA

• Introduzir currículo extra com disciplinas como cidadania, higiene e

saúde, música, etc. em todas as escolas;

• Desenvolver política de inserção de alunos com necessidades especiais,

• Reativar o envolvimento do estudante com a ciência, pesquisas, dentre 

outras  (Feiras de Ciências);

• Retomar a interação esportiva entre as escolas;

• Aquisição e distribuição anual de material e fardamento escolar;

• Reativar Projetos de apoio às manifestações culturais como Festival de

Inverno, Quadrilhas juninas;

• Criar espaço permanente para ensaios e apresentações de Quadrilhas

Juninas durante todo o ano



SAÚDE PÚBLICA

• Criar o Fórum Permanente de Gestão em Saúde, para auxílio ao

Plano Municipal de Saúde e capacitação em gestão dos diversos

profissionais em saúde da cidade;

• Criar Unidade Móvel de Especialidades Médicas, com atuação

semanal nos diversos bairros da cidade;

• Criar Hospital Geral



SAÚDE PÚBLICA

• Criar Divisão de Pesquisa em Saúde para elaboração de estudos e

estatísticas sobre a saúde;

• Criar Laboratório de Biotecnologia, com apoio das universidades

visando à produção de medicamentos e vacinas fazem parte dos

programas do SUS;

• Envidar esforços para que o Hospital da FAP se torne um CACON

(Centro de Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação,

Ensino e Pesquisa em Oncologia do interior do Nordeste);

• Apoiar os Centros de Apoio aos pacientes portadores de Câncer;



SAÚDE PÚBLICA

• Fomentar a integração das unidades de ensino superior da cidade com

o parque industrial, estimulando a criação de um cluster de empresas

de alta tecnologia em produtos médicos;

• Apoiar o Centro de Reabilitação do Acidentado, aproveitando

estrutura física já existente;

• Criação de uma UPA porte III na Zona Leste da cidade;

• Melhorar a estrutura física das Unidades de ESF da cidade, incluindo

o suprimento regular de medicamentos;

• Implantar PSF de nível 2, em horário integral , agregando bairros

segundo critérios de ponderação do IBGE

• Criar estruturas informatizadas para facilitação de

acessos/consultas/pesquisa para usuários e prestadores de serviços ao

SUS em Campina Grande;



MEIO AMBIENTE

• Revitalizar o Açude Velho;

• Recuperar o complexo Louzeiro /Riacho das Piabas

• Realizar estudos para construção do canal entre a Assis Chateaubriand

e Distrito dos Mecânicos

• Dar continuidade ao Canal de Bodocongó



RECURSOS HÍDRICOS (ÁGUAS E 

ESGOTOS)

• Instituir o Conselho Municipal de Gestão dos Recursos Hídricos que

terá por objetivo fomentar a correta utilização da água e também buscar

alternativas e estudos para identificar novos mananciais para suprimento

de água;

• Instituir marco regulatório para o serviço de distribuição de água e

coleta de esgotos;

• Licitar os serviços para concessão remunerada, com metas de

atendimento e redução de perdas;

• Reavaliar o projeto Multi-Lagos;

• Empreender esforços de educação da população sobre o uso

responsável da água;



MOBILIDADE URBANA

• Melhorar a qualidade dos serviços de transportes coletivos,

estabelecendo metas para redução do fluxo de veículos em direção ao

centro;

• Implantar programas de educação de trânsito (faixas de pedestre,

redução de velocidade, utilização de equipamentos de segurança para

motociclistas, não ingestão de bebida alcoólica para condutores;

• Modernizar a malha viária da cidade através de binários;

• Implantar programa de sinalização de logradouros públicos;



MOBILIDADE URBANA

• Construir nos principais bairros e em dois distritos Núcleos de Serviços

Comunitários concentrando o atendimento à educação, saúde,

segurança, informação, etc. com espaço contíguo destinado à fixação

de empresas privadas.



INFRAESTRUTURA

• Realizar estudos para implantação de anel viário;

• CIDADE INTELIGENTE / SMART CITY. Implantar rede de

interligação de sistemas (hardware, software, trânsito e gestão de

dados) para uso da própria administração ou de empresas e pessoas

físicas;

• Estabelecer política permanente de manutenção/recuperação de

equipamentos de uso comunitário e de estabelecimentos públicos –

praças, jardins, postos de saúde, escolas, instalações esportivas, etc;



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

• Revisar o sistema de apoio aos negócios, com incentivos diferenciados

em função da verticalização em cadeias produtivas ou segmentos

estratégicos;

• Implantar área de Inteligência de Mercado para identificar a atrair

novos negócios;

• Estabelecer, em conjunto com as Universidades e outras Instituições

de Ensino Superior, programa de incentivo à fixação de empresas

voltadas ao aproveitamento do potencial local de Tecnologias de

Informação e Comunicação;

• Reformar/reestruturar Feira Central e outros equipamentos

semelhantes



INTEGRAÇÃO SOCIEDADE-GOVERNO-

SETOR PRIVADO

• Criar fórum permanente de integração para discussão de projetos de

interesse da comunidade;

• Definir áreas para atrair a iniciativa privada para Parcerias Público-

Privadas, mediante concessão para exploração de serviços como feiras

e mercados, redes de hardware, software, gestão de dados, água e

esgotos. Os recursos oriundos serão destinados à constituição de um

fundo de investimento para apoio a segmentos de negócios (50%) e os

restantes 50% para reforço do orçamento de investimentos em

educação e saúde;



MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA E 

GESTÃO PÚBLICA
• Instituir política de valorização e capacitação do servidor público;

• Instituir mecanismos de gestão para elaboração, implementação e

avaliação de políticas públicas;

• Instalar Centro Administrativo abrigando os órgãos da administração

direta e outros sem sede própria

• Criar sub-prefeituras nos Distritos

• Rever e revigorar o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração;

• Restringir a um mínimo possível a admissão de comissionados, dando,

sempre, preferência a funcionários de carreira;

• Criar estrutura de capacitação/treinamento/reciclagem do

funcionalismo, em parceria com instituições de ensino superior –

UFCG, UEPB, IFPB e Escola Normal Estadual;



SEGURANÇA PÚBLICA

• Reestruturar a Guarda Municipal;

• Criar/estruturar Conselho Municipal e Gabinete Gestor de Segurança

Pública;

• Elaborar plano municipal de segurança pública, com parceiros;

• Estabelecer parcerias com as Polícias Militar e Civil, Corpo de

Bombeiros, STTP e Defesa Civil, visando integrar suas ações;

• Empreender campanhas educativas sobre desarmamento, uso de

drogas, violência de todos os tipos;



CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

•Consolidar a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação

•Dinamizar o Conselho Municipal de CT&I

•Criar o Fundo Municipal de CT&I

•Estabelecer programa de atração de empresas de base tecnológica

•Estruturar programas de apoio aos principais arranjos produtivos

tradicionais – couro e calçados, TC, Algodão Colorido, Metal-Mecânica

•Estimular o surgimento de Arranjos Produtivos não-tradicionais: saúde,

eletroeletrônica, educação, etc



CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

•Aproveitar o potencial do cluster de conhecimento seja para modernizar

a administração ou no auxilio na solução de problemas crônicos de

Campina Grande

•Estimular a implantação de Centros Vocacionais Tecnológicos

•Estimular a realização de eventos de divulgação de CT&I – FETECH e

voltados à difusão de tecnologias para outras cadeias produtivas

•Construir parceria com o Instituto Nacional do Semiárido para estimular

a difusão de tecnologias apropriadas



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Fomentar a criação e implementação de Tecnologias Sociais;

• Criar o Mapa da Inclusão Social, com atualização permanente, para

orientar as políticas públicas dessa área

• Reavaliar os programas de inclusão e buscar novas fontes para seu

fortalecimento

• Instituir programa de atenção a idosos, moradores de rua e

dependentes químicos


