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PLANO DE GOVERNO 

 

WALTER BRITO NETO – PEN 

 

CAMPINA GRANDE – PARAÍBA 
 

 

  

 

Missão: Projetar Campina Grande para o futuro oferecendo uma perspectiva para várias 

gerações, uma vida eco amigável de alta qualidade, criar ferramentas de gestão inteligente 

capaz de transformar o cidadão num importante agente de mudanças através de 

comunidades conectadas e com poder de decisão, evoluir através de políticas publicas 

sustentáveis, tudo focado na Governança e na eficiência.  

 

1- Quanto a Educação:  

 

a) parceria com SESC, SENAI e universidades para a implantação de cursos de 

aperfeiçoamento dos docentes e qualificação que sirva como bônus salarial aos docentes 

(semelhante a uma especialização);  

b) fórum educacional para oitiva mensal de representantes docentes e discentes junto a 

prefeitura para levantamento de problemas e propositura de soluções;  

c) instalação do programa educação na sua comunidade: c.1) fórum de integração escola, 

comunidade e prefeitura onde se buscará o levantamento dos problemas relativos a 

educação dentro da comunidade em parceria com a escola, objetivando a criação de cursos 

e ações estratégicas (como oficinas e entre outros) para estimular a educação nas 

comunidades locais, c.2) ouvidoria educacional (destina-se a criação de um aplicativo via 

internet onde os membros da comunidade podem realizar reclamações, sugestões e 

melhorias as ações realizadas pela prefeitura ou escola).  

d) Ampliação do ensino integrado na rede municipal de ensino; 

f) novas escolas sustentáveis,  

g) adequação ao modelo finlandês de ensino; 

i) inclusão de espaços para os idosos nos equipamentos educacionais da cidade que 

possibilitem uma maior convivência com as crianças; 

j) programa internacional de intercâmbio; 

k) Inclusão de apostilas eletrônicas e conteúdo digital para facilitar a aprendizagem no 

material didático; 

l) Auxilio moradia aos estudantes universitários de baixa renda familiar comprovada que 

precisam estabelecer domicílio em Campina Grande.  
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2- Quanto a Saúde:  

 

a) parceria com as universidades locais para a realização de qualificação especifica para os 

profissionais de saúde que sirva como bônus salarial;  

b) ampliação para ingresso de estagiários das diversas áreas de saúde para auxilio dos 

profissionais com cargo efetivo;  

c) concurso público para ingresso de profissionais nas áreas de saúde;  

d) implementação de um planejamento estratégico nos hospitais e maternidades do 

município, bem como convênio com universidades e entidades de classe que visem a 

inclusão digital, melhoria no atendimento ao público, capacitação e valorização dos 

profissionais de saúde;  

e) Criação da carreira médico da família;  

f) Aumento do número de atendimentos, cirurgias, exames e consultas. 

g) Criar Programa de tratamento e recuperação de dependentes químicos com estrutura de 

internação. 

 

3- Quanto ao Estímulo Econômico:  

 

a) Elaboração de um Projeto de lei para desconto proporcional de tributos municipais para o 

ingresso de empresas estrangeiras ou nacionais no município;  

b) Implantação de um plano diretor estratégico com a criação de índices e metas que vise a 

organização e redução de custos municipais, a fim de gerar maior eficácia máquina 

municipal;  

c) Criação do Programa Cidade Cultural: a) destinada a formação profissional e estimulo ao 

empreendedorismo de pessoas que utilizem a cultura como meio de renda, b) criação de um 

feirão popular (destinado a reunião de diversos artesãos populares ou empresas em locais 

culturais específicos para o estimulo do consumo no turismo);  

d) Criação de um Shopping Cultural: para reunião de diversos artistas locais (fotografias, 

pinturas, banda, moda) onde podem exibir suas obras que retratem a cultura do município, 

bem como um local onde reuniria artesões populares (pessoa física) ou empresas que 

trabalham com cultura popular para comercializarem seus produtos; Página 3 de 7  

e) Criação de um novo Distrito Industrial com incentivos fiscais para o ingresso de 

empresas na cidade;  

f) Criar o polo de confecções de Campina Grande, construir um complexo de novas 

indústrias a partir do empreendedorismo social, fomentando a criação de industrias e 

empresas locais;  

g) Estimulo a criação de startup para o estimulo ao crescimento econômico;  

h) Transformar a cidade no centro da moda e designer;  

i) Criação de feira municipal de inovação cientifica e tecnológica: concurso destinado a 

premiação e apresentação de trabalhos na área de tecnologia e inovação elaborados por 

pessoa física;  

j) Redução de custos municipais através de parcerias com universidades, movimentos 

sociais e entidades privadas para a realização de suas finalidades;  

k) Redução de custos municipais através do uso de energia sustentáveis e programa 

educacional para preservação do uso da água;  

l) Reforma do mercado central;  
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4- Quanto a sustentabilidade:  

 

a) Planejamento urbano sustentável em todo o território do município. 

b) Aplicar o uso da energia solar, eólica ou outro tipo de energia renovável para o 

fornecimento de energia da cidade, principalmente de locais de iluminação pública;  

c) Ampliação de áreas verdes com planejamento de arborização, estruturação e ampliação 

dos parques verdes à fim de estimular a preservação e conservação do meio ambiente;  

d) Reciclagem de pelo menos 30% do lixo de toda cidade;  

e) Programa Praças Limpas: catalogação e planejamento estratégico para preservação das 

praças públicas do município; Página 4 de 7  

f) Planejamento e criação de um programa educativo para evitar-se o desperdício de água 

pelos estabelecimentos da prefeitura, cidadãos e empresas;  

g) Implantação do Programa da Coalisão da Cidades pelas Águas;  

h) Reestruturação e execução do projeto Multilagos para a criação de mais reservas hídricas 

na cidade;  

i) Equipar o município com máquinas de perfuração de poços de alta profundidade; 

j) criar vilas sustentáveis no âmbito da zona rural; 

k) Apoiar o uso do transporte público e a redução de veículos particulares. 

l) Transformar os canais e esgotos a céu aberto em ciclovias e tornar obrigatório a abertura 

de novas avenidas na cidade com ciclo faixas. 

 

5- Quanto a Mobilidade:  

 

a) Criação de 50 km de ciclo faixa nos principais pontos de locomoção nos bairros da 

cidade;  

b) Ampliação de faixas exclusivas para os ônibus municipais em todas as principais vias de 

acesso da cidade;  

c) Aumento de vias de acesso para deficientes físicos nas principais vias públicas;  

d) Aumento de paradas de pedestre para deficientes físicos realizarem passagens;  

e) Criação de passarela adaptáveis para deficientes nas principais vias onde ocorrem 

acidentes de transito;  

f) Planejamento urbano para diminuir os engarrafamentos no Centro da Cidade.  

 

6- Quanto ao Turismo: Esporte e Cultura:  

 

a) Conservação dos patrimônios imateriais e materiais da cidade; 

b) Estimulo a visitação de rotas turísticas e culturais nos principais pontos culturais locais, 

através de Passe Turista. A finalidade desse passe é dar acesso livre a pelo menos um 

evento cultural (teatro, cinema público e outros) promovidos pela prefeitura;  

c) Criação de Cinemas Públicos nas principais praças da cidade;  

d) Recuperar e equipar a biblioteca municipal;  

e) Recuperar o meninão e vila olímpica, ampliação de espaços para novas modalidades 

esportivas. 

f) Programa Arte de Rua: criação de espaços nas praças municipais e shopping cultural para 

exposição pinturas de rua de forma rotativa, sendo montado um calendário semestral para 

exposição dessas artes em espaços públicos variados;  

g) Apoio aos eventos do São João na cidade;  



 4 

h) Programa Praça Comunitária: revitalização das praças e criação de outras em pontos 

estratégicos de reunião maior de pessoas, sendo que as novas praças devem ter espaço para 

prática de atividade física, cinema público, conversas e apoio da segurança dos guardas 

municipais;  

 

 

7- Quanto a Transparência:  

 

a) Implantação de um programa de transparência pública econômica e administrativa, 

fazendo relatórios de gestão e execução fiscal para que a população tenha conhecimento de 

todos os gastos e investimentos do município;  

b) Criação do Programa Ouvidorias Distritais: dividir o munícipio em distritos (levando-se 

em consideração os bairros) onde através do programa ouvidorias distritais a prefeitura 

pretende realizar consultas públicas para oitiva de problemas, sugestões e reclamações para 

levantar informações necessárias que os moradores da comunidade possuem, a fim de 

solucionar os seus problemas locais;  

c) Criação de filas eletrônicas, agendamentos online e pontos eletrônicos para o 

atendimento ao público e servidores municipais;  

 

8- Quanto à Segurança Pública:  
 

a) Criação do Programa Guarda Pacificadora Móvel:  

  

 Distribuição de guardas municipais motorizados ou em bicicletas nos principais 

pontos de combate à violência;  

 Uso de armamento de fogo e preventivo (arma de choque) para os guardas 

municipais em mobilidade e fixo;  

 Uso das câmaras de vigilância nas ruas para a observação dos crimes, bem como 

ampliação de outros pontos para maior combate à violência;  

  Uso de chips (GPS) ou outros meios eletrônicos de rápida comunicação entre os 

guardas municipais para solicitação de ajuda de socorro ou suporte do centro de 

inteligência;  

  Uso de aplicativos para a população de rápida comunicação com a guarda 

municipal para solicitar o apoio na resolução de problemas;  

b) Programa Guarda Educação: destinado ao ensino nas escolas, instituições e população 

em geral das funções e atribuições da guarda municipal, criando para tanto uma ouvidoria 

de apoio as necessidades da população;  

c) Criação da Secretária de Segurança Pública do Município para o planejamento e gestão, 

por meio de um plano diretor estratégico, do combate à violência na cidade;  

d) Criação do Central de Inteligência da Guarda Municipal: destinado a formação e 

qualificação profissional dos guardas, investigar e dar apoio aos guardas municipais na 

resolução dos problemas e situações de risco enfrentados;  

e) Consolidação de cursos de qualificação e aperfeiçoamento dos guardas municipais:  

 

 Treinamento físico dos guardas municipais para o exercício das suas atribuições;  
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  Capacitação dos guardas através de cursos de formação em direitos humanos e 

técnicos variados (elétrico, mecânica e saúde); 

 Capacitação para os guardas no apoio ao policiamento preventivo 
 


