
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL 50 

PROGRAMA DE GOVERNO DO CANDIDATO DAVID LOBÃO PREFEITO – 

VICE REJANE MARIA  

 

INTRODUÇÃO. 

Este programa representa o compromisso do PSOL para o município de 

Campina Grande é fruto da experiência acumulada dos militantes, filiados ou 

não ao partido, dos movimentos reivindicatórios na luta por uma sociedade 

justa e igualitária.  Representa os interesses imediatos e históricos dos 

trabalhadores e dos oprimidos de Campina Grande que vem sendo governada 

por representantes das classes dominantes, sendo que o resultado tem 

colocado mas costas dos trabalhadores, da juventude e do povo pobre 

sacrifícios muito além da suas condições, o que tem levado a situação de plena 

miséria parte significativa da população da nossa cidade. 

Essas eleições ocorrem em um momento de profunda crise no nosso país, logo 

ela terá um caráter nacional muito forte, onde a polarização entre os 

defensores do atual governo Temer e aqueles que exigem sua saída serão 

produto de muita discussão. 

O PSOL a nível nacional apresentará a necessidade de derrotar o governo 

Temer e seus partidos de sustentação nesta eleição municipal, como uma 

necessidade imperiosa para frear os ataques que vem sofrendo os 

trabalhadores, a juventude e o povo pobre. 

O PSOL reafirmará a necessidade seu programa em defesa do respeito as 

diferenças, denunciáramos o retrocesso que os partidos de sustentação do 

atual governo Temer vem fazendo no congresso nacional e se vitoriosos nas 

eleições municipais, com certeza, levará concepção de uma sociedade 

conduzida pelo pensamento único para a esfera municipal e sérios ataques aos 

diretos da comunidade LGBT, das mulheres, dos negros e ao meio ambiente, a 

uma educação com mordaça serão concretizados, portanto o PSOL afirmará a 

necessidade de derrotar as representações conservadoras e retrogradas nesta 

eleição municipal. 

As nossas candidaturas, David Lobão – prefeito e Rejane Maria - Vice prefeita, 

expressão a cara dos nosso programa, são servidores públicos comprometidos 

e militantes com as justas lutas de reivindicação dos trabalhadoras, da 

juventude e do povo pobre. 

Suas histórias de luta coincidem com a luta dos de baixo contra o de cima, 

assim elas representam uma proposta clara de construir a inversão do 

tratamento da coisa publica, redirecionar investimentos a serviço de uma 



prefeitura que priorize o atendimento da necessidades prioritárias: educação, 

saúde, segurança, meio ambiente e garantia de cidadania para todos.      

Destacaremos alguns pontos que consideramos prioritário: 

DIVIDA PÚBLICA e INVESTIMENTOS PUBLICOS 

O Congresso Nacional está discutindo em caráter de urgência, e 

provavelmente aprovará, a renegociação da dívida publica municipais na 

proposta em discussão aponta para cortes em investimento publico, retirada de 

direitos dos servidores e a garantia da criação de um fundo, conhecido como 

superávit primário, para assegurar os grandes lucros dos banqueiros através 

do sistema da dívida publica. 

A nossa proposta deixará claro nossa disposição em não atacar os direitos dos 

servidores, muito pelo contrario, pois a concepção de prefeitura que 

defendemos tendo como prioridade o atendimento à sociedade em suas 

necessidades prioritárias, logo precisamos de um servidor valorizado. 

Defenderemos como um dos primeiros ato de um governo do PSOL a auditoria 

da divida do município e o compromisso de pagar somente o que realmente o 

município deve, pois, temos fortes indícios que a dividas municipais não foram 

geradas por empréstimo para atender a necessidade da população e sim de 

forma fraudulenta. 

O PSOL no exercício da prefeitura suspenderá de imediato o pagamento da 

dívida publica e fará uma auditoria desta divida. 

Nosso programa apresenta a necessidade de rediscutir todos os incentivos 

fiscais promovidos pela prefeitura, invertendo a lógica desses benefícios, 

priorizaremos fortalecer o peque no e médio empresários, acolher e incentivar 

iniciativas empreendedoras que apresentem potencial de gerar emprego e 

renda. 

Hoje Campina Grande é a 57º maior cidade do país, em polução, porém está 

colocada na 1299º no índice Firjan de desenvolvimento Municipal, dados de 

2014, tendo como base o ano de 2011. Esse indicador leva em consideração a 

Educação, Saúde e Emprego e Renda. 

Não é a toa que Campina Grande tem um índice de desemprego elevadíssimo, 

ultrapassando inclusive o já elevado índice de 12% da esfera nacional. 

Enfrentar esse problema será prioridade de um governo do PSOL, e para isso 

devemos apresentar uma proposta que inverta a lógica da arrecadação e do 

investimento da prefeitura municipal da nossa cidade.        

  



 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO  

Nós humanos habitamos dois mundos. O mundo denominado de natural que é 

constituído basicamente por plantas, solos, animais, ar e água. É o mundo que 

habitamos e que estamos impactando-o sistematicamente, uns em defesa da 

sua própria sobrevivência, que na conjuntura atual corresponde à maioria e 

outros em defesa da ganância capitalista, que mesmo sendo uma pequena 

minoria, tem propiciado o desmantelamento deste mundo em vários aspectos. 

O outro mundo é constituído organicamente pelas denominadas instituições 

sociais, que ancorado na produção científica, procura amoldar estes dois 

mundos aos interesses e objetivos do grande capital em detrimento da 

preservação ambiental. Este sempre foi e continua sendo o conflito basilar da 

relação homem x natureza em nosso planeta. O nosso mundo natural, seja ele 

geograficamente urbano ou rural, economicamente desenvolvido ou não 

desenvolvido, socialmente justo ou não, atravessa sérios problemas 

ambientais, porém os engenhos científicos do nosso outro mundo, sempre 

estão a serviço da proteção e conforto dos humanos mais social e 

economicamente confortáveis. A questão central é que não sabemos até 

quando este paradigma se sustentará. Então, nos resta tão somente lutarmos 

para uma convivência pacífica, isto é, sairmos de trinômio: homem x homem x 

natureza, para o binômio: homem x natureza. Quando isto será possível? 

Quando a maioria absoluta dos humanos passarem ao sistema de autogoverno 

ou de governo de democracia plena. Para a conquista de um sistema de 

democracia plena, existem várias vertentes, inclusive a da disputa de poder 

pela participação orgânica dos aparelhos de sustentação estatal, a que eu 

considero mais frágil do ponto de vista de aparelhamento e representação 

social na conjuntura atual. Porém, é o caminho que poderá abrir fronteiras para 

outras frentes de lutas em um futuro próximo. Reportando-me ao mundo 

natural e trazendo este mundo natural para dentro do mundo urbanizado que 

se encontra potencialmente degradado, prostituído, coisificado, propinado e 

desgovernado, qual deveria ser a nossa proposta governamental? Antes de 

qualquer resposta, quero deixar claro que as questões ambientais estão 

associadas diretamente a todas as outras questões, que hierarquicamente se 

encontram no mesmo patamar de degradação. Portanto, ressalto que qualquer 

governo de autogestão, deverá procurar trabalhar toda e qualquer problemática 

urbana – ambiental, associada às questões educacionais, de saúde pública, de 

geração de emprego e renda, de gênero, de assistência social, de valorização 

do capital humano e, sobretudo de respeito ao erário público. No Brasil, que é 

considerado um país potencialmente agrícola, na maioria de seus estados, 

80% da população se encontra alojada em zona urbana, o que tem denotado 

infelizmente umas verdadeiras zonas de exclusão e de conflito armado, 

advindo, sobretudo da ausência substantiva de infraestrutura física e da falta 

de qualquer projeto de políticas públicas que possa contribuir para atenuação 

deste quadro de calamidade pública. Este quadro não é diferente na cidade da 



Campina Grande (PB), que (governada) por grupos políticos, historicamente 

encastelados nas plataformas coronelísticas, tem contribuído substancialmente 

para o caos total e absoluto de uma cidade que se degrada social, econômica e 

ambientalmente a passos largos nestes últimos 30 anos. No que concerne 

especificamente à plataforma ambiental, trabalharei algumas questões pontuais 

e que precisam ser inseridas contextualmente nas demais plataformas. 1. 

Água. A população estimada do município de Campina Grande (PB) é de 400 

mil habitantes. Adotando-se um consumo per capita de 150L/hab. dia, o volume 

de água necessário para abastecimento público diário seria de 60.000m3 . 

Acrescentando-se a este quantitativo uma perda de 25%, o volume de água 

necessário para abastecimento da população seria de 75.000m3 /dia, 

considerando apenas o consumo para o abastecimento público e o percentual 

de perda. Qual a origem da água que abastece a população da cidade de 

Campina Grande (PB)? Atualmente a única fonte de captação de água para 

abastecimento público da cidade de Campina Grande (PB) é a barragem 

Epitácio Pessoa, que é alimentada pela bacia hidrográfica do rio Paraíba. 

Frente à severa escassez de chuvas na região semiárida do Nordeste 

brasileiro, a água passa a ser um bem de valor universal, haja vista qualquer 

cidadão deverá ter o direito de acesso à água de qualidade e em quantidade 

suficiente para as suas necessidades básicas. No caso específico da cidade de 

Campina Grande (PB), a questão da água precisa ser muito bem gerenciada, 

haja vista as limitações do volume de água disponível e as dificuldades de se 

conseguir fontes alternativas capaz de suprir lacunas emergenciais. Portanto, 

será necessário estabelecer um programa de gestão de água para a cidade de 

Campina Grande (PB) a curtíssimo prazo. Vejamos alguns elementos 

norteadores:  

1. Política de preservação da bacia hidrográfica do rio Paraíba e todos os seus 

tributários.  

2. Política permanente de preservação da bacia hidráulica da barragem 

Epitácio Pessoa. Combater o processo de assoreamento e do lançamento de 

efluentes líquidos e sólidos de qualquer natureza.  

3. Garantir padrão de qualidade e em quantidade para toda a população da 

cidade. Atualmente o fornecimento de água a população das cidades 

paraibanas é de responsabilidade do Governo Estadual (CAGEPA), porém, os 

gestores municipais poderão participar de ações políticas, construindo 

parcerias com outros municípios e com o Governo Estadual. Ainda no que 

concerne a questão da água, o gestor municipal poderá direcionar políticas de 

recursos hídricos, objetivados para:  

a) Captação de água de chuva (zona urbana e zona rural)  

b). Construção de barragens subterrâneas na zona rural.  



c). Revitalização de toda a mata ciliar dos rios e riachos da zona rural do 

município.  

4-. Água Residuária. É um grande recurso e precisa ser aproveitado de 

maneira racional e responsável. No estado da PB, as águas residuárias 

produzidas, deveriam ser coletadas e tratadas pelo Governo Estadual 

(CAGEPA). Na cidade de Campina Grande (PB), a questão das águas 

residuárias produzidas ainda é bastante desalentadora. Em média, 40% da 

malha urbana da cidade é atendida por serviço de esgotamento sanitário e 

100% das águas residuárias produzidas são lançadas a céu aberto sem ser 

submetidas a nenhum tipo de tratamento. O mais intrigante nesta questão é 

que a Companhia cobra pelo serviço que ela não presta e ainda não sabemos 

quando será efetivamente prestado. Neste caso específico, o Gestor municipal 

deverá cobrar do governo do estado à instalação de rede coletora de águas 

residuárias em todo a malha urbana da cidade e o tratamento primário, 

secundário e terciário de todo o volume de água residuária produzido. No 

Brasil, a agricultura é responsável por 70% do volume de água consumida. 

Portanto, quando a águas residuárias forem bem tratadas e atender 

determinados padrões legais, poderá ser utilizada para reúso agrícola ou 

industrial. Esta prática contribuirá substancialmente para a racionalização de 

água de abastecimento público.  

3. Limpeza Pública. Esta atividade é de inteira responsabilidade dos municípios 

e foi definitivamente regulamente no ano de 2010, pela lei 12.305. Os serviços 

de limpeza pública continuam sendo um dos grandes entraves das 

administrações municipais. A população da cidade de Campina Grande (PB) 

produz em média 320 toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos e deste 

quantitativo, 100% era lançado até recentemente em um lixão, gerando 

impactos de diferentes magnitudes. Atualmente, os RSU coletados estão sendo 

lançados em um Aterro Sanitário localizado no município de Puxinanã. Este 

Aterro Sanitário apresenta sérios problemas ambientais, razão pela qual tem 

demandado uma série de ações judiciais. A proposta que apresento, deverá 

ser norteada para: Gerenciamento Integrado dos RSU, que poderá ser inserido 

nos seguintes princípios: 1. Redução da taxa de geração per capita de RSU. 2. 

Reutilização de determinadas frações dos RSU produzidos. 3. Reciclagem do 

que for possível e viável. Para que estes princípios sejam realizados com êxito, 

se faz necessário à participação consciente da população, ou de pelo menos 

parte representativa desta. A implantação do programa de Gerenciamento 

Integrado de RSU potencializa substancialmente: 1. Preservação dos recursos 

naturais. 2. Redução dos custos operacionais. 3. Minimização dos conflitos 

sociais. 4. Credibilidade administrativa e consequente inserção social. Quando 

da implantação de programa desta natureza, as unidades de tratamento e 

destinação final dos RSU, serão basicamente: 1. Usina de Compostagem: 

responsável para o processo de bioestabilização dos resíduos sólidos 



orgânicos putrescíveis, produzindo biossólidos para aplicação agrícola. Na 

cidade de Campina Grande, a fração destes resíduos representam mais de 

50% (percentagem em peso), do quantitativo dos resíduos produzidos. 2. Usina 

de Triagem e Reciclagem: responsável pela recepção de todos os resíduos 

recicláveis. Nesta parte do programa deverá ser muito bem trabalhado as 

questões dos canais reversos e do cooperativismo. 3. Aterro Sanitário: 

responsável pela recepção do denominado lixo. Com relação aos resíduos de 

serviços de saúde, industrial e RCD e demais tipos de resíduos, estes são de 

responsabilidade do gerador e a responsabilidade do gestor municipal é tão 

somente fazer acontecer o cumprimento da lei. 4. Drenagem Urbana. Manter 

limpo e bem conservado todos os canais e galerias. 5. Construção de 

programas permanentes de limpeza pública de canais, feiras livres e praças 

públicas. 6. Construção de programas permanentes de arborização de áreas 

públicas de toda a malha urbana da cidade. 

 

 

 EDUCAÇÃO 

Encaramos essa atividade com responsabilidade e compromisso político, pois 

o PSOL, diferente da maioria dos demais partidos políticos, visa uma gestão 

comprometida com os interesses do povo, defendendo política publicas 

voltadas para os direitos do cidadão, tais como: educação, saúde, cultura, 

proteção ao meio ambiente, lazer, habitação, segurança e transportes. É nesse 

cenário, que para a formulação dessa proposta, o PSOL contou com a 

participação de professores que como intelectual quanto como cidadão que 

almejam e se engaja na luta por uma educação de qualidade socialmente 

referenciada. Tendo essa concepção como referência, apresentamos algumas 

ideias que foram fruto do debate para definição de políticas públicas na direção 

explicitada. Nesse tempo de economia globalizada, alicerçado na ideologia 

neoliberal, defender políticas públicas para uma educação de qualidade voltada 

aos interesses do povo implica enormes desafios. Esses desafios decorrem da 

necessidade de se buscar outra lógica econômica e outro 

ideáriopolíticoideológico. Nesse sentido, a educação dever ser tratada como 

direito de todo cidadão, e como tal, oferecida por cada unidade federada, sejam 

a União, o Estado e as municipalidades. Assim, referenciado nessa concepção 

de educação pública como direito cidadão, não traçaremos um diagnóstico da 

educação municipal. Ao invés disso, apresentaremos algumas idéias, as quais 

imaginamos constituir os esteios de uma educação de qualidade socialmente 

referenciada, seja para Campina Grande, ou para o país como um todo. Nessa 

direção, defendemos o investimento público em educação voltado para três 

grandes frentes que se articulam e se complementam, são elas:  

1) democratização do ensino fundamental;  



2) gestão escolar democrática;  

3) Profissionalização do magistério no ensino fundamental. A democratização 

do ensino fundamental A democratização do ensino fundamental requer ações 

em diversas direções, desde aquelas que ampliam as possibilidades de acesso 

a esse nível de ensino até as que concorrem para permanências das crianças 

no interior das instituições escolares. Nesse sentido, destacam-se ações, tais 

como:  

a) construção de novas escolas visando a ampliação da oferta de vagas, tendo 

como referencia o crescimento demográfico;  

b) instalação de novas salas de aula voltadas ao atendimento de jovens e 

adultos que não tiveram acesso a esse nível de ensino na idade própria;  

c) preocupação em dotar as escolas de condições adequadas para o 

desenvolvimento de uma prática didática pedagógica adequada e 

comprometida com a qualidade do ensino – o que requer uma infra-estrutura 

decente que abrange espaços apropriados para o ensino, a leitura, a pesquisa, 

o lazer, a cultura e as práticas desportivas. Nesse contexto o objetivo é 

universalizar o ensino fundamental, garantido condições para a manutenção de 

um nível de qualidade do ensino desejado. Isso implica salas de aulas com 

mobiliário completo e adequado, o que envolve cadeiras suficientes para o 

alunado matriculado, mesa e cadeira para o professor, lousa com condições de 

uso, disponibilidade de novas tecnologias, como data-show, TV, Vídeo, pontos 

de internet e máquinas conectadas. Some-se a esses aspectos, a dotação de 

outros espaços complementares, tais como: biblioteca escolar com acervo 

suficiente e adequado, quadras de esportes, auditório ou sala apropriada para 

efetivação de práticas culturais, laboratórios que possibilitem a iniciação à 

pesquisa, banheiros e sanitários higiênicos e suficientes, cozinha adequadas, 

entre outros espaços.  

A gestão democrática A velha bandeira de luta dos anos 80, que teve seu 

conteúdo higienizado. Faz-se necessário resgatar o conteúdo político que 

abrange uma gestão democrática. Diferentemente da farsa atualmente 

instalada, na qual a comunidade escolar é convocada para legitimar e 

credenciar decisões tomadas por tecnoburocratas nos gabinetes de secretarias 

faz-se necessário que se devolva à comunidade escolar a responsabilidade 

decisória pelos projetos construídos coletivamente para cada unidade escolar. 

Nesse sentido, cada escola deve gozar de certa autonomia financeira, 

administrativa e pedagógica, tendo seu funcionamento garantido por recursos 

públicos. Nessa direção, não há espaço para negociar a autonomia financeira, 

administrativa e pedagógica da escolar escola frente a ofertas financeiras 

privadas. Caso instituições privadas manifestem o interesse em constituir 

parceria com as escolas públicas, essa parceria limitar-se-á à recepção de 

doções privadas, sem nenhum tipo de interferência no funcionamento 



institucional. Some-se a essas ações a restauração das instâncias deliberativas 

no âmbito escolar, como conselho escolar, assembleia escolar, entidades 

estudantis. Para isso, faz-se necessário o aprendizado da prática democrática 

que tem como princípio a participação efetiva da cada membro da comunidade 

escolar, sejam em suas reuniões e/ou quando dos processos eleitorais. 

Profissionalização do magistério no ensino fundamental 

 A profissionalização do magistério requer decisões políticas em várias frentes, 

tais como:  

a) institucionalização do concurso público de provas e títulos, em tempo hábil, 

para o provimento das necessidades existentes e das vacâncias geradas;  

b) a reformulação do PCCS - Plano de Cargos Carreira e Salários que explicite 

uma carreira que valorize o trabalho docente e inclua os servidores não 

docentes (pessoal de apoio)  

c) a preocupação com um programa permanente de formação continuado do 

quadro de professores, técnicos e pessoal de apoio;  

d) Programa ou plano de saúde para atendimento ao professorado, técnicos e 

pessoal de apoio. No caso do concurso público, sua realização deve ocorrer de 

acordo com as necessidades da rede e em tempo hábil, para evitar a existência 

de um contingente de profissionais temporários, o que implica em precarização 

das condições de trabalho.  

O Plano de cargos e salários, explicitando uma carreira a ser perseguida por 

docentes, técnicos e pessoal de apoio, deve ter como objetivo a valorização 

profissional, tanto por tempo de serviço e como por mérito. Nessa direção, a 

carreira deve garantir uma progressão funcional e salarial, tendo como 

referência inicial o piso nacional salarial do magistério, ou valores acordados 

com cada categorias através de suas entidades representativas. Além disso, 

deve assegurar pelo menos 15 horas-semanais remuneradas, tendo em vista 

as atividades docentes desenvolvidas fora do horário das aulas. No mesmo 

sentido, deve garantir ao pessoal de apoio, possibilidade de afastamento 

remunerado para realização de sua formação em nível superior e pós-

graduação.  

A formação continuada permanente deve ser uma preocupação constante do 

gestor, visando a garantia de serviços público de qualidade. Para isso, a 

municipalidade pode buscar convênios com as universidades públicas, visando 

à oferta de cursos e atualizações constantes para os profissionais do quadro. 

Outra possibilidade seria a instalação e funcionamento de um centro de 

formação destinado a essa finalidade.  

Programas ou planos de saúde para professores, técnico e pessoal de apoio 

As pesquisas realizadas demonstram que tem havido um aumento bastante 



significativo de doenças entre os profissionais que atuam na escola. Nessa 

direção, faz-se necessário um diagnóstico para averiguar como se encontra a 

saúde daqueles que trabalham na educação, buscando desenvolver ações 

voltadas tanto para o tratamento imediato dos que estão doentes, com também 

ações preventivas que concorram para evitar a contração de certas doenças 

profissionais. Nessa direção, a observância às condições de trabalho é algo 

fundamental. Aqui se incluem, por exemplo, a quantidade de aluno por sala, as 

condições de deslocamentos dos servidores, as condições de segurança em 

que desenvolvem o seu trabalho e as condições materiais que a escola 

disponibiliza para a sua realização.  

Somando-se a essas quatro frentes, faz-se necessário desenvolver outras 

políticas complementares que assegurem condições para o sucesso das ações 

desenvolvidas nas quatro frentes citadas. Assim, é implantação de um sistema 

eficiente de avaliação, visando diagnosticar e corrigir problemas; a 

preocupação com um programa de ampliação e restauração das escolas, a ser 

efetivado no período de férias, visando o não atraso no período letivo, nem 

tampouco a suspensão de aulas. De volta ao começo Por que essas ações 

voltadas para uma política de educação de qualidade se constituem em 

desafios? Não precisamos argumentar muito, basta verificar que essas 

proposituras estão em direção contrária às políticas educacionais em vigor. 

Nesse sentido, como remar contra um conjunto de políticas públicas que estão 

compromissadas com outro projeto de educação e de sociedade? Não é tarefa 

fácil, mas certamente será necessário enfrentar esse desafios para 

construirmos um outro projeto de educação que esteja comprometido com os 

interesses da maioria dos brasileiros, e não apenas com aqueles que 

atualmente se locupletam no poder, como tem sido constatado por todos nós. 

CULTURA 1-Elaborar um projeto de política cultural para os quatro anos de 

governo, a partir de uma ampla discussão com a sociedade local, em particular 

os diferentes segmentos artísticos e culturais. 2-Envidar esforços para estreitar 

os vínculos necessários entre as secretárias de cultura e de educação, pois 

entendemos que ambas são interfaces de um mesmo processo que deve 

contribuir para a emancipação social. 3-Democratizar o Conselho Municipal de 

Cultura, estimulando a participação dos artistas e diferentes entidades da 

sociedade civil. 4-Constituir um fundo municipal de cultura para financiar 

atividades artísticas e culturais, com recursos alocados do orçamento da 

prefeitura e com controle social. 5-Discutir publicamente com a sociedade os 

critérios de nomeação de cargos de direção das instituições artístico-culturais 

do município, rompendo assim com o vício do clientelismo político 

predominante na área. 6-Elaborar em conjunto com os segmentos artísticos e 

culturais propostas de revitalização e democratização de espaços tradicionais 

da cidade, a exemplo do antigo cinema capitólio, a biblioteca pública e os 

museus. 7-Rediscutir com a sociedade os eventos que fazem parte do 

calendário turístico do município, em especial o “Maior São João do Mundo”, 



buscando combater o seu caráter elitista, segregador e mercantil. 8-Estimular 

as diferentes formas de manifestação artístico-cultural formadoras da 

identidade cultural do município, especialmente no campo da música, dança, 

teatro, cinema, artes plásticas e literatura. 9-Estabelecer parcerias com as 

universidades públicas com atuação no município (UFCG e UEPB), no sentido 

de estimular a interação entre a cultura erudita e a cultura popular em suas 

múltiplas interações e diálogos. 10- Fazer um inventário do patrimônio histórico 

e cultural do município, estabelecendo políticas públicas de proteção, fruição e 

educação patrimonial. 

Nossa proposta está baseada na existência de uma escola de tempo integral, 

onde a criança entrará as 7 horas da manhã e só sairá as 17 horas, depois de 

um dia totalmente produtivo em que tenhamos condições de oferecer todas as 

condições expressas no nosso programa.   

 

SAÚDE  

Defendemos a implantação um sistema de saúde de qualidade para toda a 

população campinense, principalmente aos moradores da periferia, ao povo 

pobre que sofre nas filas do SUS – Sistema Único de Saúde. Partindo da 

constatação de que a maioria dos recursos da saúde pública em Campina 

Grande tem sido deslocada para o setor privado, cujo único interesse é a 

obtenção de lucros, faremos uma gestão da saúde com todo o esforço, 

energias e recursos necessários para garantir a saúde como direito 

fundamental dos cidadãos e cidadãs de Campina Grande. Fazer uma inversão 

e prioridade na suade não é uma tarefa fácil. Os que hoje se beneficiam do 

modelo atual, centrado na garantia de lucros para empresas privadas, centrada 

na tradição da medicina tradicional curativa em que o usuário é um paciente e 

não sujeito ativo, a Participação Popular e o Controle Social na Saúde serão 

instrumentos indispensáveis para a garantia de um modelo que garanta o 

acesso universal e uma qualidade socialmente referenciada nas classes 

populares; Defendemos um a gestão que promova a saúde da população, 

previna doenças e riscos e seja centrada nos usuários, tratados como 

cidadãos, respeitando os seus saberes e suas necessidades reais. 

Defendemos uma inversão na lógica que comanda a saúde de Campina 

Grande até os dias atuais, e uma transformação no modo de produzir a vida e 

de produzir saúde, com mudanças radicais na sociedade, com opção 

preferencial pelos sem-direitos, sem-cidadania, sem-dignidade e superando as 

desigualdades e as opressões. PROPOSTAS: • Democratizar a entrega de 

medicamentos, a marcação de consultas, de exames e todo o acesso, 

combatendo a politica clientelista que oferece serviços públicos de saúdo 

através de agentes políticos, “por fora” do processo do SUS, servindo de 

moeda eleitoral de troca por voto; • Eleição direta para diretor(a) do ISEA, do 



Hospital Infantil, da UPA, e das coordenações do PSF; • Implantar serviços de 

saúde considerados como alternativos (acumputuraetc) • Elaboração de uma 

politica salarial que garanta a valorização, boas condições de trabalho e 

formação profissional; • Contratação de servidores somente através de 

concurso público, de forma transparente, com acompanhamento do SINTAB, 

do CMS e das entidades interessadas na fiscalização para afastar qualquer 

ingerência politica partidária como tem historicamente determinado as 

contratações na saúde de Campina Grande. Nos casos de necessidade de 

contratação temporária, faremos seleção simplificada com os mesmo critérios 

de transparência adotados para o concurso público; • Reformulação do PCCR - 

Plano de Cargos Carreira e Salário dos Servidores da Saúde, respeitando a 

jornada e o piso definido pelos conselhos profissionais de cada categoria. O 

PCCR foi formulado com excessiva burocratização sem atender as 

expectativas de crescimento na carreira, gerando revolta de grande parte dos 

profissionais, principalmente do PSF; • Criação de um fórum permanente de 

debate e de definição da politica de saúde; • Criação de conselhos 

permanentes, com ampla participação popular e envolvimento de todos os 

profissionais de saúde, nos bairros e regiões da cidade, para avaliar, discutir e 

encaminhar propostas de saúde • Reformulação do papel do CMS - Conselho 

Municipal de Saúde - para garantir a ampliação da participação popular; • 

Investir em equipamentos modernos para que diminuam o tempo nos exames e 

acabar a dependência de clinicas privadas • Faremos um amplo debate sobre a 

saúde do idoso, criando um fórum especifico cujo objetivo é implantar uma 

politica de saúde para o idoso; • Controle rígido da aplicação dos recursos e 

prestação sistemática de contas, incluindo divulgação pela internet e avaliação 

em audiências públicas; • Cumprimento da Emenda Constitucional nº 29 no 

que tange ao percentual mínimo de responsabilidade do município no 

financiamento da saúde; • Complementaridade das unidades básicas de saúde: 

o programa servirá efetivamente de porta de entrada do sistema para execução 

das ações básicas de promoção, prevenção e recuperação da saúde; • 

Integralidade das ações: as equipes devem facilitar o acesso da população à 

atenção de média e alta complexidade através do sistema de referência e 

contra-referência, isto é, através da relação de “encaminhamento” do usuário 

de modo que, de acordo com suas necessidades de saúde, ele possa acessar 

os diferentes níveis de complexidade. 

TRANSPORTES COLETIVOS  

A população do município de Campina Grande tem um serviço de transportes 

coletivos de péssima qualidade. As tarifas são altas para atender apenas aos 

interesses dos empresários. A frequência de ônibus não atende as 

necessidades da população e facilmente pode-se constatar atrasos em vários 

horários. Em determinados horários, o intervalo entre a passagem consecutiva 

de dois ônibus chega a ultrapassar 60 minutos. Diante do caos vivido pela 



população campinense que necessita de transportes coletivos de qualidade, 

considerando que está no investimento nesse setor uma das soluções para o 

caos do transito, principalmente nas ruas centrais da cidade, considerando que 

o serviço de transportes coletivos é publico, mas por irresponsabilidade ou por 

opção os governos burgueses ofereceram por concessão ao setor privado, 

propomos: • Reformulação do Conselho Municipal de Transportes Públicos 

para garantir controle social e participação popular nas politicas de transportes; 

• Criação de uma empresa municipal estatal de transportes coletivos com o 

objetivo de ampliar o oferecimento de transportes coletivos e diminuir a espera 

nos pontos. Deve-se colocar ônibus da prefeitura em todas as linhas e em 

linhas alternativas; • Criação de um fórum permanente de debates da politica 

municipal de transportes; • Criação do passe-livre estudantil • Afixação no site 

da STTP dos horários de cada linha para que a população possa denunciar os 

atrasos • Criação de uma linha 0800 para registro e atendimento as 

reclamações dos cidadãos; • Afixar nas paradas de ônibus informações sobre 

horários, Rotas, telefone para reclamação, site etc. • Compromisso de não 

reajustar a tarifa sem antes fazer audiências públicas com ampla participação • 

Garantir a acessibilidade nos transportes coletivos • Criar a conferencia 

municipal de transportes públicos com funcionamento regular; • Exigir o 

cumprimento rigoroso dos horários dos ônibus; • Exigir a manutenção regular 

com punição rigorosa para quem descumprir. 

 

SERVIDOR PÚBLICO  

Defendemos o diálogo permanente com os servidores através de abertura de 

negociações com as entidades sindicais. A qualidade dos serviços públicos 

depende basicamente de ter fatores: 1- a valorização profissional, através do 

respeito ao PCCR – Plano de Cargos Carreira e Remuneração (da Saúde, da 

educação e dos servidores da administração), dando direito á progressão por 

estudo, desburocratização do direito às progressões funcionais por níveis, 

garantia de gratificações especificas para as categorias de auxiliares de 

serviços gerais de escola e creches que se expõe ao contato diário com 

substancias químicas e resíduos que podem trazer prejuízos para a saúde. 2- 

garantia de boas condições de trabalho: as condições de trabalho é um 

condição necessária para o desenvolvimento de um serviço de qualidade. 3- 

formação profissional: é preciso racionalizar e humanizar os serviços públicos 

para atender melhor e mais rápido, a população. Debater com o SINTAB e 

demais entidades sindicais uma politica salarial que permita corrigir os salários 

corroídos por anos de arrocho salarial. Contratação de servidores somente 

através de concurso público, com o acompanhamento do SINTAB e das 

entidades interessadas, desde a contratação da empresa até a divulgação do 

resultado final contratação. Quando for necessário e inevitável a contratação 

temporária, faremos seleção simplificada com a mesma transparência dos 



concursos que realizaremos. Divulgação no site oficial, da relação de 

servidores de cada local de trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

Nossa programa está baseado em uma sociedade que atenda os interesses 

dos trabalhadores, da juventude e do povo pobre, portanto afirmaremos que 

sua execução exige compromisso de classe e nestas eleições de Campina 

Grande elas estão expressas nas candidaturas do PSOL, David Lobão prefeito 

e Rejane Maria Vide Prefeita. 

Saudações Fraternas. 

 

 

David Lobão – Candidato a Prefeito pelo PSOL 

 

 

Rejane Maria – Candidata a Vice-Prefeita pelo PSOL 

 


