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I. ADMNISTRAÇÃO 

 

 Planejar e executar o Orçamento Participativo, onde em plenárias serão realizadas junto à 

comunidade com o propósito de serem definidos os investimentos públicos nas áreas de: 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; Educação; Ação Social; Saúde; Infraestrutura; Esporte e 

Cultura; 

 Planejar e executar o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações – PCCR, para todos Servidores 

Público; 

 Implantação e execução do Vale-Refeição para todos os Funcionários Públicos, aumentando o 

poder aquisitivo dos itens alimentos, onde haverá o gerenciamento em parceria/convênio com 

os estabelecimentos comerciais do município credenciados, sem a intermediação de terceiros; 

 Concessão de espaços físicos adequados e aquisições de diversas máquinas de costura tipo 

“Overlock”, para incentivar a geração de emprego e renda, através de fabricos de roupas; 

 Realização de Concurso Público para os Cargos de Médicos, Enfermeiros, Psicólogos, 

Nutricionistas, Fisioterapeutas, Professores, Assistentes Sociais, etc. 

II. EDUCAÇÃO 

 Viabilizar meios para modernizar o Ensino Público Municipal, através da aquisição de 

equipamentos tecnológicos de interação entre professores e alunos; 

 Assegurar melhores condições de trabalhos e salários para os professores; 

 Assegurar meios de transportes adequados para os alunos da rede pública municipal; 

 Reforma, Ampliação e Estruturação da Creche Municipal, da Escola Jacinto Dantas e Grupos da 

Zona Rural; 

 Implantação da Casa do Estudante, nas cidades de Sumé, Monteiro e Campina Grande, 

minimizando os transtornos de deslocamentos diários dos alunos para estes centros; 

 Assegurar capacitação permanente dos professores e de funcionários da rede pública municipal; 

 Garantir Vale-Refeição aos alunos Universitários, como meio de estímulo a profissionalização 

destes estudantes.  

 

 

 

 

 



III.  ESPORTE E CULTURA 

 

 Reorganizar o Campeonato Municipal de Futebol, garantindo a cada equipe participante, 

aquisição de uniformes completos (Short, Blusa e Meias) e utensílios (Bolas, Válvulas, Bombas de 

Ar-comprimido e Redes); 

 Garantir Transporte adequado para o deslocamento dos atletas; 

 Participação com o apoio total da administração pública em competições regionais. Por 

exemplo, Copa Cariri de Futebol, Copa Integração, Atletismo; 

 Implantação da Bolsa Atleta; 

 Resgatar o Futsal Feminino, que já foi referência no Cariri Paraibano.  

 Incentivar a criação de campeonatos de Handebol, Voleibol e Futebol de Salão, garantindo a 

cada equipe participante, aquisição anual de uniformes completos e utensílios; 

 Reorganizar e Incentivar a participação da comunidade aos eventos tradicionais da nossa cidade, 

tais como: Gincana Esportiva Nelsa Fernandes; Missa do Poeta; Festas Juninas (São João de 

Ouro Velho em Tradições e São Pedro da Boca do Sapo – Djalma Fernandes); Festa da Padroeira 

(Procissão, Pavilhão e Barracas com Comidas Típicas); 

 Incentivar as culturas regionais, tais como: Projeto Palco dos Poetas e Declamadores; Trilhas de 

Bicicletas; Trilhas de Motocicletas; Corridas de Jumentos; Pegas de Boi no Mato; Cavalgadas e 

Vaquejadas; 

 Implantar o Calendário Anual de Eventos da cidade; 

 Resgate da Banda Fanfarra Pedro Viana; 

 Resgate do Grupo de Dança Raízes de Ouro, criada pela saudosa Professora Roseilda Fernandes; 

 Implantação de Escolinhas de Futebol. 

IV. SAÚDE 

 Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO (Endodontia - Canal, Cirurgia e 

Periodontia); 

 Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF (Pediatria, Fisioterapia, Nutrição, 

Psicologia); 

 Implantação do Centro de Assistência Psicossocial – CAPS (Psiquiatria, Enfermeira, Assistente 

Social e Psicopedagogo); 

 Unidades de Saúde, abertas 24 horas, inclusive finais de semanas, com equipe treinada e 

capacitada a atender Urgências e Emergências; 

  Implantação de mais uma Equipe de Saúde da Família, exclusivo para a Zona Rural; 

 Aquisição de veículo apropriado para o transporte de pacientes, nas realizações de exames nas 

cidades de Monteiro, Sumé, Campina Grande e João Pessoa; 

 Implantação da Casa de Apoio da Saúde em Campina Grande e João Pessoa; 

 Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU (Base descentralizada);  



 Firmar Convênio com Clínicas que realizam exames de alta complexidade (Ressonância 

Magnética, Tomografia Computadorizada, Cateterismo, etc); 

 Assistência Farmacêutica Básica, fornecimentos de todos os medicamentos descritos na Relação 

Municipal de Medicamentos – REMUME, como também os medicamentos de alta complexidade. 

V. AGRICULTURA 

 Estruturação e conservação de todas as rodovias municipais da Zona Rural; 

 Construção de Barragens em todas as propriedades rurais; 

 Construção de Silos; 

 Construção de Tanques para criação de peixes (Gerando emprego e renda); 

  Contratação de recursos humanos habilitados na área agrícola (Agrônomo e Técnico Agrícola) 

para darem assistência aos produtores rurais; 

 Implantação do Programa Bolsa Estiagem Municipal; 

 Perfuração de Poços Artesianos nas comunidades rurais; 

 Contratação de Advogado especializado em previdência rural, ou seja, aposentadoria rural; 

 Distribuição de Sementes para os produtores rurais; 

 Aquisição de Ração Animal (Farelo de milho, Torta de Algodão, etc.) para repassar ao 

produtor rural com valores reduzido, ou seja, subsidiar a compra destes produtos; 

 Implantação da Feira do Gado; 

 Aquisição de carro apropriado para o Transporte da Carne; 

 Incentivo e estruturação das Associações Rurais; 

 Implantação do Calendário de Vacinação Anual dos Animais; 

 Manutenção dos Reservatórios Hídricos (Açudes); 

 Construção de Barragens subterrâneas;  

VI. INFRAESTRUTURA E OBRAS     

 Aquisição de Transporte Próprio para coleta do lixo urbano; 

 Realização do Saneamento Básico em pontos críticos da cidade; 

 Pavimentação de todas as ruas da cidade; 

 Conserto e manutenção da pavimentação urbana; 

 Implantação de Coletores Seletivos de Lixo Urbano; 

 Implantação de Galpão para Reciclagem do Lixo, gerando emprego e renda; 

 Construção de Ginásio Poliesportivo; 

 Construção de Casas Habitacionais na Zona Urbana e Rural, em parceria com os Governos 

Estadual e Federal; 

 Reforma de todos os Prédios Públicos Municipais, em especial, Clube Municipal.  

 



VII. AÇÃO SOCIAL 

 Implantação de todos os Programas Sociais do Governo Federal e Estadual; 

 Criação e Implantação do Programa Bolsa Família Municipal; 

 Implantar o Centro de Convivência Municipal ( Jovem, Adultos e Idosos); 

 Ampliação dos serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos em todas as faixas etárias; 

 Parceria com SENAI para implantação de cursos profissionalizantes; 

 Solicitação / Ampliação do Programa  Minha Casa Minha Vida; 

 Acompanhamento  e  doação de auxilio natalidade em forma de Enxovais; 

 Implantação do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA; 

 Auxilio Funerário  para Famílias Carentes. 

 

 


