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✓ Aroeiras - Resgate Histórico 

 

As origens do município de Aroeiras, situado no Agreste paraibano, 

confundem-se com a sua intrínseca natureza mercantil. Aroeiras, cidade de 

aproximadamente 20 mil habitantes, tem sua gênese na comercialização 

advinda de uma “casa   de farinha,” de propriedade de Antônio Gonçalves, para 

onde os agricultores e tropeiros da região se deslocavam com carregamentos de 

mandioca a ser beneficiada e posteriormente, comercializada. 

Devido a afluência de fabricantes e comerciantes daquele produto, o Sr. 

João de Souza construiu, em 1881, uma rústica latada, coberta com palha de 

coco-catolé, para servir de abrigo aos frequentadores da “Feira de Catolé dos 

Sousa”, como ficou conhecida. Tal feira contava com participação de moradores 

de toda a região e, sendo assim, expandiu-se de modo a culminar no surgimento 

de construções residenciais, formando um núcleo populacional que, em 1953, 

foi elevado à categoria de cidade.  

Gentílico: aroeirense 

 

✓ Formação Administrativa: 

 

O distrito denominado Aroeiras, ainda subordinado ao município de 

Umbuzeiro-PB, foi criado pela lei municipal nº 12, de 25.10.1905. Em divisão 

administrativa, referente ao ano de 1911, o distrito de Aroeiras, tem divisão 

territorial datada de 1-VII-1950. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Aroeiras, pela lei 

estadual nº 980, de 02-12-1953, desmembrado de Umbuzeiro. Sede no antigo 

distrito de Aroeiras. Constituído do distrito sede. Instalado em 28-12-1953. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do 

distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 31-XII-1963. 

Pela lei estadual nº 3261, de 01-02-1965, é criado o distrito de Gado Bravo e 

anexado ao município de Aroeiras. Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, 

o município é constituído de 2 distritos: Aroeiras e Gado Bravo. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 17-I-1991. 

Pela lei estadual nº 5924, de 29-04-1994, desmembra-se do município de 

Aroeiras o distrito de Gado Bravo. Elevado à categoria de município. 
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Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído do 

distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. (Fonte: 

IBGE). 
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1.Introdução  

A coligação O Povo Quer Mudança foi criada com o intuito de alcançar os 

avanços fundamentais para subsidiar a melhora na qualidade de vida da 

população aroeirense. Com foco em uma gestão inovadora, democrática e 

participativa, cujo marco basal é a construção de uma identidade digna ao povo 

de Aroeiras, o grupo político-partidário intenta apresentar à população 

supramencionada uma candidatura alternativa, divergente de posicionamentos 

políticos que há décadas alternam o poder do executivo local.   

Nosso intento parte da percepção de que Aroeiras experimenta um momento 

de renovação em sua história, visto ser apontada, por especialistas e pela mídia 

municipal, estadual e nacional como uma das localidades aptas a ser lapidada, 

sobretudo pelo aproveitamento inteligente de seus potenciais turísticos, 

geográficos, históricos e gastronômicos, além do notável capital humano, cujo 

destaque é referendado pela projeção dos aroeirenses em variadas áreas 

sociais, dentro e fora da municipalidade.   

Assim sendo, faz-se mister planejar e preparar o desenvolvimento dos 

próximos quatro anos, reconstruindo e projetando aquela que será uma das mais 

promissoras cidades do estado da Paraíba, especialmente no que tange à   

qualidade de vida e crescimento econômico, sustentável e consciente, de sua 

gente.  Buscamos, por essa razão, uma expansão justa, economicamente viável 

e ambientalmente correta, em cujo bojo esteja centrado o respeito ao ser 

humano e ao ambiente no qual está inserindo e atuando. 

Decerto não há sustentabilidade ambiental sem considerar a questão social. 

Uma cidade socialmente justa se constrói com a melhoria da qualidade de vida 

da população, com a diminuição dos abismos sociais e, sem sombra de dúvidas, 

com a promoção de políticas públicas voltadas a dirimir as inumeráveis questões 

semanadas das necessidades de saúde, educação, condições infraestruturais, 

de transporte, mobilidade urbana e equidade entre o modo de vida do homem 

do campo e da cidade.  

Por este viés, a Coligação “O Povo Quer Mudança” traz para o cenário 

político de Aroeiras a esperança de um novo rumo, justamente porque visa a 

desarticular a alternância de poder entre forças partidárias locais que há três 

décadas têm determinado um ritmo lento e arcaico no desenvolvimento de nossa 

terra. 

Jailson Andrade e Eraldo Barbosa, homens do povo, alavancados pela 

vontade popular, representam um impulso para a mudança tão sonhada. São, 

pois, fundamentais e determinantes em acelerar o crescimento exponencial 

necessários à cidade de Aroeiras.  
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2. Saúde 

Saúde preventiva, acolhedora e inclusiva  

“A felicidade consiste em três pontos: trabalho, paz e saúde.” 

                                                                                                                                                                Abílio Guerra Junqueiro 

 

Otimizar os serviços públicos de saúde é uma demanda que passa 

obrigatoriamente pela humanização do atendimento. Desde a recepção, nas 

Unidades Básicas de Saúde, até o atendimento médico e encaminhamento em 

contextos de alta complexidade, a rede de promoção de saúde buscará um 

aperfeiçoamento ancorado no zelo e no respeito ao cidadão aroeirense.  

Sendo assim, nosso foco é a qualificação e a melhora dos modelos de 

atenção à saúde básica, com atividades que atentem para a promoção, para a 

prevenção e para a recuperação em saúde, garantindo, como consequência, a 

execução de programas específicos em saúde da criança, da mulher, do homem, 

dos idosos, ou seja, uma cobertura em saúde capaz de acolher integralmente e 

humanamente o nosso cidadão.  

Dessa forma, o primevo objetivo de nossa gestão é estabelecer a 

sustentabilidade de ações eficientes e efetivas, focando na construção de um 

padrão de qualidade em promoção, acolhimento e inclusão numa saúde pública 

apta a atender às necessidades da população em quatro áreas: Aparelhamento 

Infraestrutural, Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Urgência e Emergência, 

Gestão e Profissionais da Saúde. 

 

❖ Ações propostas: 

 

  
 
 

 
Aparelhamento 
Infraestrutural 

• Captação de recursos para aquisição de 
equipamentos permanentes e melhoria da 
infraestrutura das unidades de saúde do município; 
 

• Construção de Policlínica Municipal; 
 

• Transporte municipal de apoio, em todas as 
comunidades rurais, para a deambulação de pacientes; 
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• Construção de um Centro de Especialidade da Mulher 
e Pediátrico (ginecologia, mastologia, obstetrícia e os 
exames especializados); 

 

• Pactuação, ampliação e fortalecimento de todos os 
programas oferecidos pelo Ministério da Saúde; 

 

• Implantação de programa permanente dirigido à 
manutenção e ao funcionamento das aparelhagens 
hospitalares, em relação à recuperação e à reposição 
de equipamentos e instalações; 

 

• Elaboração de projeto que destinem área para 
implantação do CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), em conjunto com Estado e União; 
 

 

• Elaboração de projeto que viabilize uma área para 
construção da clínica de fisioterapia municipal, em 
parceria com Estado e União; 
 

• Revitalização permanente e cíclica das UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde), quando necessário; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoio Diagnóstico 
e Terapêutico 

 

 
 
 
 

• Funcionamento do centro cirúrgico para procedimentos 
de baixa e média complexidade; 
 

• Funcionamento da maternidade municipal; 
 

• Funcionamento de serviços radiológicos;  
 

• Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas – 
CEO; 

 

• Otimização dos serviços da Farmácia Básica; 
 

• Fortalecimento do atendimento nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e suas âncoras; 
 

• Desenvolvimento de ações consorciadas com municípios 
da região, visando à melhoria do atendimento à 
coletividade em variadas áreas da saúde; 
 

• Integração dos sistemas informatizando serviços e 
setores; 
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• Garantia da melhoria e da humanização do atendimento 
na rede de saúde pública, assegurando uma postura de 
atenção e cuidado que responda efetivamente à 
expectativa da população; 
 

• Integração com o governo federal, estadual para a 
expansão da rede municipal de atendimento à saúde, de 
forma coordenada; 
 

• Implantação de programas de qualidade no atendimento 
aos pacientes do município; 
 

• Melhoraria/ampliação do sistema de marcação de 
consultas, acesso a medicamentos, a exames e ao 
transporte dos pacientes; 

 
 

• Garantir Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, 
psicossocial, do idoso, urgência/emergência e pacientes 
com necessidades especiais) com adoção de linhas de 
cuidado e protocolos de atendimento; 
 

• Fortalecimento das estratégias de Saúde da Família, 
respeitando a base doutrinária e filosófica do programa e 
visando a uma atuação centrada na valorização da saúde 
preventiva; 
 

• Ampliação e fortalecimento do atendimento odontológico 
nas Unidades Básicas de Saúde e Unidade Mista; 
 

• Implantação do Projeto De Bem com a Vida na Melhor 
Idade para promover orientação e prática de atividades 
físicas, no âmbito das UBSs, como caminhadas, 
recuperação de cardíacos, acompanhamento de 
hipertensos, entre outros; 
 

• Ampliação e articulação dos programas de atenção 
integral à saúde da criança e do adolescente, da mulher, 
da gestante, da puérpera, do homem, do idoso, do 
trabalhador, das pessoas com deficiência, IST/AIDS e de 
saúde mental; 
 

• Ações na prevenção de surtos, endemias e epidemias, 
por intermédio da reestruturação da Vigilância Sanitária, 
a partir de constatação das necessidades levantadas; 
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Urgência e 
Emergência 

• Ampliação dos serviços hospitalares e ambulatoriais; 
 

• Rede integrada de transporte, para urgência e 
emergência, com foco em pacientes em vulnerabilidade 
e residentes nas zonas rurais do município.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão e 
Profissionais da 

Saúde 

 
 
 
 

• Garantir a efetividade do Conselho de Saúde, 
fortalecendo e democratizando o controle social do 
município no âmbito dos recursos específicos para 
área; 
 

• Criação do Anuário Municipal de Saúde, para 
enfrentamento das demandas de saúde, com 
estabelecimento de metas e protocolos;  
 

• Implantação do décimo quarto salário para os 
profissionais em saúde das UBSs que cumprirem as 
metas estabelecidas pela gestão;  
 

• Implantação de um modelo de gestão na Unidade Mista 
e Unidades Básicas de Saúde, fundado em 
estabelecimento de metas, controle anual dos 
resultados de gestão, baseado em indicadores 
identificados com a participação do governo, dos 
trabalhadores em saúde e dos usuários. 
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3. Educação 

                  Educar o presente para construir o futuro 

“A cultura forma sábios; a educação, 

homens.” 

                                         Louis Bonald 

 

 

A melhoria da educação no presente consiste no passaporte para 

construção de um futuro digno e viável para cada aroeirense e,  para que isso 

ocorra, precisamos implementar audaciosas ações que venham ao encontro das 

necessidades educacionais dos alunos matriculados na Rede Municipal de 

Ensino, de modo que estes consigam dispor das ferramentas necessárias para 

o exercício plena da construção cidadã, do seu projeto de vida em sociedade.   

Neste sentido, compreendemos que a educação de qualidade passa pelo 

direito ao acesso à escolarização na Educação Infantil, bem como pela 

manutenção de políticas públicas capazes de dar continuidade a esse processo 

nas etapas subsequentes. Assim sendo, é nossa meta universalizar o 

atendimento educacional às crianças de 0 e 6 anos, bem como atender a atual 

demanda reprimida, e aperfeiçoar o atendimento no ensino fundamental, anos 

iniciais e finais, bem como na Educação de Jovens e Adultos. 

Dito isso, é importante salientar que, para elevarmos o padrão de 

qualidade educacional de nossa comunidade, inclusive alavancando sua posição 

nas avaliações externas estaduais, nacionais e internacionais,  é preciso 

mobilizar esforços coletivos e maciços investimentos capazes de abarcar a 

infraestrutura das unidades escolares, a composição de materiais didático-

pedagógicos adequados a cada nível de escolarização, a garantia de merenda 

e transporte escolar de excelência e com perenidade. Outrossim, gerenciar os 

recursos destinados à educação, de maneira a fortalecer a carreira docente e 

valorizar servidores atuantes nas unidades escolares, de modo a incentivar tanto 

a permanência, como a capacitação constante dos profissionais da área.  

Logo, a educação do presente para o futuro não deve ser dissociada de 

alguns eixos basilares: Primeira Infância, Financiamento, Gestão e 

Valorização Docente, BNCC, Infraestrutura e Contextos Pedagógicos, 

Inclusão. 

 

 



“ 
12 Coligação “O Povo Quer Mudança” 

❖ Ações Propostas: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeira Infância 

 

• Conclusão da Creche Municipal localizada na 
comunidade de Pedro Velho;  
 

• Ampliação do número de vagas na Creche 
Municipal Elizabeth Gomes; 
 

• Integração e acompanhamento do aluno 
inserido na rede de ensino infantil com a área 
da saúde, esporte e nutrição; 
 

• Viabilizar progressivamente o acréscimo de 
alunos matriculados em creche e pré-escola, ou 
seja, de 0 a 6 anos; 
 

• Garantir acompanhamento nutricional e 
psicossocial nas unidades desta modalidade; 
 

• Investir em mobiliários e equipamentos 
adequados para associar o tempo dos alunos 
nas unidades de ensino com a qualidade e 
excelência pedagógicas. 
 
 

 
 

 
 

 
Financiamento, 

Gestão, 
Valorização 

Docente e dos 
Profissionais 
em Educação: 

 

 
 

• Fortalecimento dos Conselhos Escolares da rede 
de modo a capacitá-los no gerenciamento das 
demandas das instituições específicas; 

 

• Garantir a transferência de recursos, repasses e 
incentivos oriundos da legislação federal; 
 

• Melhorar paulatinamente a remuneração dos 
profissionais em educação; 
 

• Criação do prêmio “Educa Aroeiras”, com a 
composição do 14º salário, oriundo das dotações 
municipais, quando houver, para incentivar boas 
práticas pedagógicas nas escolas da rede; 
 

• Cumprimento irrevogável da data base do 
magistério, regimentada pela Lei 11.738/ 2008, 
respeitando o reajuste determinado pela 
federação, como piso da categoria; 
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• Criação de uma “ouvidoria educacional” para 
apuração de lacunas na gestão educacional das 
escolas da rede; 
 

• Criação, em parceria com Universidades da 
região, do programa Bolsa-Estágio para 
contemplar os universitários do município com os 
melhores resultados acadêmicos; 
 

• Ampliação paulatina e programada de licenças 
para capacitação de professores em cursos de 
pós-graduação: especialização, mestrado e 
doutorado; 
 

• Estabelecimento de parcerias com instituições 
de ensino superior, reconhecidas pelo MEC, para 
oferta de cursos de aperfeiçoamento Lato e 
Stricto Sensu; 
 

• Reformulação do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Magistério, discutido, desta 
feita, com a comunidade; 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BNCC, Alfabetização e 
Letramento  

 
 

 
 

• Nortear ações que auxiliem os professores da 
rede a redimensionarem suas práticas à luz da 
BNCC; 
 

• Criação de fóruns semestrais para realinhar as 
diretrizes educacionais, sugestionadas pela 
BNCC, de modo a garantir os direitos básicos de 
aprendizagem a todos os alunos da rede; 
 

• Enfrentar as altas taxas de analfabetismo do 
município com ações coordenadas e mapeamento 
das áreas mais críticas; 
 

• Pactuar junto ao MEC para erradicação do 
analfabetismo; 
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• Proporcionar o letramento digital de adultos, 
aproveitando os laboratórios de informática 
criados nas escolas da rede.   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestrutura e 
Contextos Didático-

pedagógicos: 
 
 
 
 

 
 
 

• Priorizar o transporte escolar, durante os 200 
dias letivos, para os alunos da educação básica da 
rede municipal; 
 

• Construção da EMEF Jardirene Oliveira de 
Souza e ampliação do seu atendimento para o 
fundamental, anos iniciais; 
 

• Merenda escolar padrão e de qualidade, de 
acordo com parâmetros nutricionais e respeitando as 
necessidades de cada faixa etária;   
 

• Garantir a regularidade do transporte 
universitários aos alunos aroeirenses; 
 

• Distribuição periódica de fardamento escolar aos 
alunos da rede; 
 

• Revitalização de quadras esportivas para prática 
de atividades no contraturno; 

 

• Ampliação do acesso às tecnologias digitais, por 
meio de laboratórios de informática e robótica, nas 
escolas que ofertem os anos finais do ensino 
fundamental e EJA; 
 

• Criação do projeto “Uma banda em cada 
escola”; de maneira a incentivar a educação 
musical, respeitando a diversidade de cada 
instituição;  

 

• Dotar as unidades escolares de instalações 
físicas e materiais pedagógicos adequados à 
aprendizagem de excelência; 
 

• Implantação de cursos profissionalizantes e 
cursinhos pré-vestibulares nas escolas da rede, 
especificamente no turno noturno, em que se 
encontram obsoletas;  
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• Manter ações consorciadas com instituições 
parceiras, sobretudo o “Sistema S”, para fortalecer 
ações educativas; 
 
 

• Informatizar os registros escolares, históricos e 
matrículas nas escolas da rede, de modo a criar um 
banco de dados educacionais. 
 
 

 
 

 
 

Diversidade e Inclusão  
 

 

• Cursos de libras para os professores e criação da 
disciplina de libras na rede municipal de ensino; 
 

• Criação do calendário educativo, com eventos 
ligados à educação, itinerante nas escolas da rede, 
de modo a fortalecer o intercâmbio de práticas e de 
valores; 
 

• Mobilização da comunidade escolar para o 
cumprimento da Lei 10.639 e afins. 
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4. Infraestrutura 

Aroeiras: cartografia para o progresso. 

“ O progresso é impossível sem mudança; e aqueles que 

não conseguem mudar as suas mentes não conseguem 

mudar nada.” 

                                                          George Bernard Shaw 

 

Nos próximos quatro anos, almejamos preparar o caminho de crescimento 

das décadas que virão. Tal avanço precisa ser amparado por uma estrutura 

urbana que lhe dê sustentação, visibilidade e progresso, sendo este um dos 

nossos mais genuínos desafios.  

 

❖ Ações propostas:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Urbanização  

 

 
 
 

• Revitalização das praças municipais; 
 

• Revitalização de quadras e equipamentos 
desportivos;  
 

• Asfaltamento das principais vias da 
cidade: Av. Zeferino de Paula, Rua 
Antônio Gonçalves e Rua Epitácio 
Pessoa; 

 

• Iluminação pública eliminando pontos 
escuros da cidade, por meio da extensão 
da rede de iluminação e implantação de 
luminárias mais eficientes; 

 

• Jardinagem e manutenção de canteiros; 
 

• Esgotamento sanitário nas vias públicas; 
 

• Manutenção de pontes urbanas; 
 

• Revitalização do Clube Municipal; 
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• Padronização e revitalização dos 
quiosques do galpão da feira livre; 

 

• Revitalização e cuidado diuturno para com 
os cemitérios da cidade; 

 

• Construção de um novo abatedouro de 
animais com foco na higiene e localização 
adequada. 
 
 

 
 

 
 
 

Estradas e rodagens 

 
 

 
 

• Manutenção periódica das estradas e dos acessos 
as propriedades rurais; 
 

• Limpeza, assoreamento, reflorestamento e 
ampliação das barragens; 
 
 

• Construção de poços artesianos; 
 

• Aquisição de dessalinizadores. 
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5. Desenvolvimento Econômico 

Fomentar o empreendedorismo do aroeirense 

“Desenvolvimento econômico é o processo pelo 

qual ocorre uma variação positiva das "variáveis 

qualitativas." 

               Autor desconhecido  

 

Incentivar o empreendedorismo, por meio de rotinas de capacitação e 

treinamentos aos empreendedores individuais, bem como ofertando apoio na 

promoção de eventos que estimulem a economia local, é um dos mais 

importantes pontos do nosso plano de gestão.  

 

❖ Ações Propostas:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreendedorismo e 
Captação de Renda 

 
 

 

 

• Incentivar o potencial existente para confecções 
– na zona urbana e em Pedro Velho; 
 

• Aproveitar a ampla experiência dos jovens 
aroeirenses na confecção calçadista; 

   

• Criar uma rota de turismo rural com 
responsabilidade ambiental (trilhas); 
 

• Criar eventos ligados ao ciclismo e 
motociclismo; 
 

• Potencializar o turismo de aventura e o turismo 
religioso (Festa da Padroeira, Festejar com 
Cristo, Festa de São Sebastião e Dia do 
Evangélico) na geração de renda direta e 
indireta; 

 

• Investir no potencial das fábricas de pamonha, 
queijo, bolo que já existem em nosso município; 
 

• Resgatar as festas tradicionais e ampliar o 
Forró do Turista; 
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•  Criar o Banco de fomentos, por meio de 
legislação municipal, 
 

•  Capacitação periódica dos empreendedores; 
 

• Realização de mostras e feiras de negócios; 
 

• Criação da Feira Literária de Aroeiras; 
 

• Ampliar as parcerias visando a facilitar o acesso 
ao crédito e mercados; 
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6. Esporte e Lazer 

O aroeirense tem aptidão para o esporte. 

“Heróis vencem quando menos se espera, 

superam seus próprios limites, e quando 

recebem os louros dividem suas vitórias 

com uma nação inteira...” 

Augusto Branco 

 

Atividades desportivas garantem, além de entretenimento, condição de 

saúde e fomentos de natureza econômica. Dessa maneira, cientes somos de 

que é preciso resgatar o potencial esportivo, muito latente na população 

aroeirense, a partir da revitalização do campeonato municipal de futebol, torneios 

nas comunidades rurais, mas também, criar espaços para outras modalidades 

desportivas há tantas esquecidas em nosso meio.   

 

❖ Ações propostas: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esporte e Lazer  
 
 

 

 
 

• Fortalecer o campeonato aroeirense de 
futebol; 
 

• Criar o campeonato de futsal (masculino e 
feminino); 

 

• Incentivar o atletismo; 
 

• Investir na tradicional “Corrida da Fogueira”  
 

• Criar um evento ciclístico e motociclístico no 
município; 

 

•  Criar uma rota permanente para o turismo 
radical, aproveitando a geografia local; 

 

• Desenvolver um calendário de atividades de 
lazer em todo o município, em espaços 
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públicos, nos finais de semana e feriados, 
oportunizando entretenimento à comunidade 
em geral; 

 

• Promover o programa "Aroeiras em 
Movimento", com aulas de alongamento, 
atividades aeróbicas, localizada, funcional e 
laboral; 

 

• Incentivar a realização de 
competições amadoras em diversas 
modalidades. 

 

• Apoiar e incentivar campeonato intermunicipal 
em várias modalidades; 

 

• Implantar as escolinhas de práticas 
esportivas nas diversas modalidades; 

 

• Criar projetos de práticas esportivas para 
crianças em contexto de vulnerabilidade; 

 

• Apoiar e incentivar a realização de eventos de 
dança e atividades esportivas na zona rural. 
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7. Meio Ambiente 

 

Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

“Precisamos plantar mais e colher menos! 

Simone Bezerra da Silva 

 

Com o meio ambiente degradado, o ser humano resume o seu tempo de 

vida e a economia não se desenvolve satisfatoriamente. É por essa razão que a 

qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente estão entre as nossas mais 

genuínas prioridades. 

Entendemos que, para ser uma cidade sustentável, Aroeiras precisa ser 

ambientalmente correta. Na gestão dos recursos hídricos, na arborização 

urbana, no gerenciamento dos resíduos sólidos, no saneamento ambiental e na 

construção de espaços ambientais de lazer, o respeito ao equilíbrio ecológico e 

ao homem, como parte de um ecossistema, são marcos irrefutáveis. 

Nessa perspectiva, temos muito a ser feito e os avanços têm início com 

foco na reciclagem dos materiais e de energia, uso de tecnologias limpas, 

educação ambiental, bem como nas regras de proteção ambiental e fiscalização. 

 

❖ Ações propostas: 

  
 
 
 

 

Meio ambiente  
 
 

 

 
 

• Elaborar e aprovar o novo Plano de 
Saneamento do Município; 
 

• Ampliar os mecanismos de controle e 
fiscalização da poluição; 

 
 

• Aperfeiçoar o sistema de destinação final de 
resíduos sólidos; 
 

• Municipalizar o serviço de tratamento de 
resíduos da construção civil; 
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• Arborizar, com árvores nativas, as áreas 
verdes de loteamentos; 
 

• Respeitar os cursos de água e fiscalizar as 
melhores formas de pavimentação, visando à 
proteção de solo e encostas; 

 

• Estabelecer uma política pública de 
fiscalização, punição e enfrentamento de 
“coivaras”, “queimadas” e desmatamento; 
 

• Criar mecanismos de proteção contra a caça 
predatória e aprisionamento de animais 
silvestres; 

 

• Revitalizar o riacho local, encontrado formas 
para o descarte adequado do esgotamento 
doméstico; 

 

• Incentivar, por meio de desconto nas taxas e 
impostos, a coleta seletiva do lixo doméstico;  

 

• Retirada do “lixão”; 
 

• Construção de um aterro sanitário; 
 

• Descarte adequado do lixo hospitalar e das 
UBSs. 
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8. Mobilidade Urbana 

 

Trânsito e transporte de qualidade 
“Mobilidade Urbana é definida 

como a condição que permite o 

deslocamento das pessoas em 

uma cidade.” 

 

Um trânsito humanizado está entre as prioridades nesta área. Planejamos 

implantar um amplo programa educativo, com abordagens de orientação a 

crianças, jovens e adultos de todas as idades, com o objetivo de resgatar valores 

de respeito e solidariedade no trânsito e de reduzir acidentes. 

 

❖ Ações propostas: 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Trânsito e Mobilidade 
Urbana 

 
 

 

 
 

• Realização periódica de palestras, atividades 
lúdicas e campanhas visando à mudança 
comportamental e à redução de acidentes, mortos e 
feridos em vias públicas; 
 

• Municipalizar o trânsito; 
 

• Organização do trânsito no centro da cidade; 
 

• Implantação de semáforos nos principais 
cruzamentos da cidade; 
 

• Implantação de toldos e de áreas de apoio aos 
mototaxistas; 
 

• Redução de barreiras arquitetônicas nas principais 
vias e órgãos públicos; 
 

• Revitalização da parte frontal do galpão da feira, 
para acomodar motoristas de transporte alternativo. 
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• Implementação de rotinas para estacionamento de 
caminhões em carga e descarga nas principais vias 
de nossa cidade. 
 

 

 



“ 
26 Coligação “O Povo Quer Mudança” 

 

9. Assistência Social 

Compromisso com os direitos de todos! Manutenção de  

todos os direitos. 

“Acredito que o melhor programa social é 

um emprego.” 

Ronald Reagan 

 

A consolidação da assistência social, como política pública e direito social, 

ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. Assim, nossa proposta de 

governo é fazer valer o que preconiza essa importante política e garantir 

atendimento de qualidade a todas as famílias que dela necessitem. 

Frente aos desafios, propomos o desenvolvimento e a continuidade de 

formas inovadoras e criativas na sua implementação, gestão, monitoramento, 

avaliação e informação. 

 

❖ Ações propostas: 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Assistência Social 
 
 

 

• Instituir um CREAS para atendimento à mulher em 
situação de violência doméstica; 
 

• Implantar e ampliar, baseado em estudo sócio 
econômico, o fornecimento de: cestas básicas, 
passagens, fotos, kit de material de construção, leite 
especial e fraldas; 
 

• Criar o auxílio funeral e de natalidade para pessoas 
em comprovada situação de vulnerabilidade;   

 

• Criar projetos sociais que visem à geração de 
emprego e de renda para famílias carentes; 
 

• Promover efetivamente a inclusão social da 
população em situação de risco e de 
vulnerabilidade, articulando as competências 
municipais, estaduais e federais, cujo foco seja a 
erradicação da pobreza; 
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• Capacitar os atores de políticas públicas da 
assistência social, a fim de se assegurar a melhoria 
da gestão, considerando todas as instâncias do 
sistema descentralizado e participativo, bem como 
as realidades regionais e locais; 
 

• Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns 
de assistência social como espaços de 
democratização, negociação de consensos e de 
gestão compartilhada; 
 

• Buscar parcerias para desenvolver projetos de 
habitação para construção de casas populares; 
 

• Garantir a oferta de cursos para as famílias 
beneficiárias do programa Bolsa Família; 
 

• Apoiar grupos de jovens e idosos; 
 

• Garantir ao idoso o acesso ao lazer; 
 

• Oportunizar aos jovens a inserção de atividades 
socioculturais; 
 

• Buscar recursos federais e estaduais para 
benefícios eventuais como: auxílio natalidade, 
auxílio funeral, cesta básica, aluguel social, estado 
de calamidade; 
 

• Buscar recurso federal para implantação do 
programa Criança Segura sem exploração de 
trabalho infantil, incluindo-os em atividades, porém 
com garantia de recursos para manutenção de suas 
despesas básicas; 
 

• Construção da sede do Conselho Tutelar, com 
recurso federal ou estadual, assim como aquisição 
de mobiliários para atendimento; 
 

• Manutenção do programa BPC, assim como busca 
ativa para idosos e pessoas com deficiência visando 
à interação e à parceria com o programa “o 
beneficiário do BPC interagindo com a sociedade”. 
 

• Implantar o programa Sustentabilidade Familiar, 
para beneficiar as famílias carentes que não estão 
incluídas na Bolsa Família.; 
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• Criar o programa Idade de Ouro, com escopo no 
acompanhamento de um educador físico, para que 
o grupo da melhor idade estabeleça numa rotina 
saudável e de cuidado integrado entre corpo e 
mente; 
 

• Firmar parceria com a Universidade Estadual da 
Paraíba na tentativa de inserir nossos idosos no 
curso da UAME.  
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10. Agricultura 

Apoio e incentivo ao homem do campo 

                       “A agricultura é a arte de saber esperar.” 

Riccardo Bacchelli 

 

A agricultura é um dos principais pilares da economia de Aroeiras. Somos 

destaque na produção de leite e derivados. O poder público municipal precisa 

encarar esse aspecto como um dos principais elementos de promoção e fomento 

da nossa economia. Neste sentido, no nosso governo, a Secretaria de 

Agricultura continuará desenvolvendo importantes programas e projetos de 

apoio ao homem do campo, assim como incentivará a permanência do jovem em 

contextos de ruralidade.  

Dentre as metas para os próximos quatro anos, estão a difusão do 

conhecimento técnico referente à eficiência tecnológica, econômica e 

administrativa das cadeias produtivas e a qualidade de produção, bem como o 

incentivo ao produtor rural para diversificar atividades em culturas alternativas. 

 

❖ Ações propostas: 

  
 
 

 
 
 

Agricultura  
 
 

 

 

• Implantar o Centro de Comercialização para o 
produtor rural; 
 

• Implantar o Programa Rotas do Progresso Rural, 
destinado à permanente manutenção de estradas 
rurais; 

 

• Promover ações que capacitem o homem do campo 
a conviver e captar recursos em geografias  
semiáridas;  
 

• Implantar o Centro de Distribuição Social, 
destinado a receber de forma centralizada produtos 
para o banco de alimentos, a compra direta e a 
merenda escolar; 
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• Recuperar áreas rurais degradadas, nascentes e 
matas ciliares, em parceria com a Secretaria do 
Meio Ambiente Estadual; 
 

• Garantir a distribuição de sementes, em parceria 
com o Governo Estadual e Federal. 
 

• Garantir o preparo mecânico da terra para receber o 
plantio; 
 

• Implantar a Feira de Animais no Sitio Juá; 
 

• Ter responsabilidade com o Seguro Safra para 
garantir o recebimento; 
 

• Convênio com os governos estaduais e federais 
para construção de cisternas, fossas biodigestores 
e biogás; 
 

• Suporte às associações comunitárias; 
 

• Coleta seletiva do lixo rural; 
 

• Investir no plantio de palma doce e orelha de 
elefante; 
 

• Compra de equipamento para silagem da palha do 
milho; 
 

• Incentivar o cultivo de acerola e outras frutas 
regionais; 
 

• Incentivar a agricultura familiar como fonte 
fornecedora da merenda escolar. 
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11. Cultura e Turismo  

Arte, cidadania e responsabilidade social. 

“Sem a cultura, e a liberdade relativa que ela 

pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que 

seja, não passa de uma selva. É por isso que toda 

a criação autêntica é um dom para o futuro. 

Albert Camus 

 

Aroeiras é um celeiro cultural que precisa ser lapidado, incentivado e 

estimulado. A cultura local, pujante e autêntica, necessita de efetivo apoio, para 

que o sentimento de pertencimento a essa terra possa agenciar o respeito à 

nossa memória, ao tempo que também potencializa o nosso futuro reconfigurado 

pelas práticas dinâmicas da cultura.   

❖ Ações propostas: 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cultura  
 
 

 

 

• Criação do Museu de Arte Municipal “Avany 
Cabral”; 
 

• Criação da orquestra municipal e incentivo aos 
grupos musicais já existentes; 
 

• Criação do Coral Municipal; 
 

• Valorização das bandas de pífanos e do bumba meu 
boi; 
 

• Investir no Forró Turista; 
 

• Legalizar as agremiações dos bacamarteiros; 
 

• Priorizar os artistas da terra na realização dos 
eventos; 

 

• Investir nas feiras de artesanatos; 
 

• Promover as festas Municipais e feiras municipais; 
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• Implantar festivais de música, dança, teatro, cinema 
e poesia; 

 

• Implantar projetos de incentivo à leitura; 
 
 

• Implantar e fortalecer o Sistema Municipal de 
Cultura; 
 

• Criação do Instituto do Patrimônio Histórico de 
Aroeiras; 
 
 

• Fortalecer a cultura local como suporte para  
manutenção de sua identidade.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo  

• Desenvolvimento do turismo local por meio da 
organização das atividades já existentes; 
 

• Inserir Aroeiras na rota do turismo do Vale da 
Paraíba, em ações conveniadas com o banco do 
Nordeste; 

 

• Explorar a geografia e a história local como 
potenciais turísticos; 
  

• Potencializar a culinária local com a criação de 
eventos ligados ao consumo e preparo de queijo, 
leite, pamonha e galinha de capoeira; 
 

• Criar eventos ligados à competição sonora e 
“Paredões de Som.”;  
 

• Promover o turismo de aventura: rapel, trilhas e 
escaladas.  
 



“ 
33 Coligação “O Povo Quer Mudança” 

 

12. Habitação 

Moradia digna: direito de todos  

                             “A habitação social requer qualidade, não caridade.” 

 

Possuir um local seguro, confortável e digno para viver com sua família é 

o sonho de muitos cidadãos aroeirenses, que desejam também ter a garantia de 

que os seus filhos terão um teto, um amparo, para seguir as suas vidas. 

 

❖ Ações propostas: 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

Habitação 
 
 

 

 
 
 
 

• Captar recursos federais para realizar melhorias em 
moradias de famílias em situação de pobreza 
extrema; 
 

• Fornecer apoio para inscrição, junto ao Governo 
Federal, aos interessados no Programa Minha Casa 
Minha Vida; 

 

• Buscar parcerias com instituições sem fins 
lucrativos e clubes de serviço para implantar a oferta 
de moradia às famílias de baixa renda. 
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13. Segurança 

Compartilhar a responsabilidades. 

“Segurança é um investimento, lucra a sociedade.” 

 

Embora a segurança pública seja exercida pelas polícias federais e 

estaduais, conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 144, cabe 

ao executivo municipal fortalecer o pacto federativo, na tentativa de contribuir 

com ações preventivas e de apoio, observando os limites legais de sua atuação. 

 

❖ Ações Propostas:  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

Segurança Pública 
 
 

 

 

• Suporte de qualidade para polícia militar 
(alojamento e refeição); 
 

• Parceiras com o PROERD - O Programa 
Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) 
consiste em um reforço cooperativo estabelecido 
entre polícia militar, a escola e a família; 
 

• Realizar operações em parceria com os demais 
órgãos de segurança; 
 

• Criação da Guarda Municipal, com ações voltadas à 
prevenção de criminalidade, à violação do sossego 
e ao vandalismo.  
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