1

PLANO DE GOVERNO
PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
2021 - 2024

ELEIÇÕES 2020
Coligação:
"Um novo momento, uma nova solução"
SOLIDARIEDADE - PSL
INTRODUÇÃO
Este material foi elaborado pensando em colaborar para
reestruturar a cidade de João Pessoa neste momento. O Brasil,
municípios e os governos estão passando por crise. Por isso,
ao mesmo tempo, as situações serão difíceis porque as pessoas
estão descrentes. A crise econômica está se transformando em
crise social, pois está deixando pessoas desempregadas.
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A cidade em que vivemos é a sobreposição de histórias,
culturas, formas urbanas e de arquitetura que organiza a
mobilidade no cotidiano. A organização de uma cidade
representa suas referências culturais e seu posicionamento
crítico junto ao ambiente natural. Valorizando a história da
cidade, as diferentes culturas e com uma gestão dinâmica é
possível acelerar o desenvolvimento e melhorar a qualidade
de vida do cidadão.
Neste primeiro momento, apresentaremos as ideias iniciais
de projetos para o nosso município, visando reestabelecer a
economia e desenvolver os aspectos primordiais como saúde,
educação,
cultura,
habitação,
desenvolvimento
social,
turismo, tecnologia, dentre outros.
JOÃO ALMEIDA
1. SAÚDE
•
Aprimoramento do acesso e da gestão da saúde pública;
•
Expansão do acesso a saúde pública, como clínicas da
família;
•
Uso intenso da tecnologia para prontuário eletrônico,
único, universal e com histórico do paciente;
•
Implantar o E-SUS hospitalar;
•
Informatizar a Assistência Farmacêutica;
•
Eliminação das filas com utilização de plataformas
digitais com aplicativos para marcação de consultas e
integração digital com o resultado dos exames;
•
Implantação do Programa Saúde do Trabalhador, com a
visita das equipes de profissionais da saúde nas Empresas
do Município, durante o horário de trabalho, diminuindo
filas nos atendimentos dos Postos de Saúde e prevenindo
doenças;
•
Aumento salarial aos profissionais de saúde;
•
Implantar um programa checkup preventivo na população
acima de 40 (quarenta) anos;
•
Criar o Programa Sábado Tem Saúde, a ser desenvolvido
junto as Unidades de Saúde, levando serviços especializados
com mutirão para redução de tempo de espera para acesso aos
serviços. Mutirão para acabar com os exames de média e alta
complexidades;
•
Implantar centros de especialidades médicas para
expansão das consultas e exames especializados para diminuir
as longas filas e tempo de espera existente atualmente em
diversas especialidades médicas;
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•
Ampliar o horário de atendimento de Unidades Básicas de
Saúde (UBS), com um terceiro turno, tendo em vista a
necessidade dos trabalhadores que exercem suas funções em
horário comercial não disponibilizarem de tempo para
comparecer as consultas médicas;
•
Aumentar o número de equipes de saúde da família,
atendimento
domiciliar
e
dos
agentes
comunitários.
Prioridade para atenção básica e preventiva;
•
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de
medicamentos disponibilizados;
•
Criar comitê integrado antidrogas vinculadas à saúde;
•
Criar programa integrado de atendimento aos dependentes
e família de álcool e de outras drogas, que envolva atenção
na
área
da
saúde,
educação,
formação
profissional,
assistência jurídica e parceria com o terceiro setor como as
comunidades terapêuticas;
•
Articular políticas da prefeitura na área da educação,
saúde, assistência social cultura e lazer para atendimento
especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde
da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas e
estímulo ao envelhecimento ativo;
•
Promover convênios com as academias nos bairros criando
uma rede de reabilitação para pessoas com deficiência de
locomoção, promovendo reabilitação físico/motora
•
Reestruturar e melhorar o sistema de informática da
Secretaria de saúde.
2. EDUCAÇÃO
•
Acelerar a qualificação dos cidadãos pessoenses
ampliando a permanência e anos de estudo da população, com
uma forte articulação com a educação básica e ensino
superior. Articulação política e administrativa para indução
educacional;
•
Erradicar o analfabetismo. Mobilizar e efetivar uma
política de educação de jovens e adultos que gere uma taxa
de alfabetização próxima a 100%;
•
Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas
e de quadras poliesportivas cobertas nas áreas disponíveis;
•
Estimular a participação das famílias na educação das
crianças e jovens pessoenses. Esta integração fortalece o
aprendizado e as relações comunitárias;
•
Ampliar a educação integral através de escolas em tempo
integral, contra turno ou via expansão da carga horária dos
alunos, com uma forte articulação com as áreas do esporte,
ciência e cultura. Articular fortemente a educação integral
para as crianças e jovens de 11 a 17 anos;
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•
Valorizar os profissionais da educação com a análise e
revisão dos Planos de Cargos e Salários;
•
Criar o programa Escola do Futuro, uma rede de educação
integral formada por escolas integrais, contra turnos e
centros integrados de educação, cultura, esporte, ciência e
profissionalização. Esses centros, além de unidades de
ensino e de profissionalização estarão voltados para a
difusão do acesso ao conhecimento científico e tecnológico.
•
Unidades criativas com forte articulação educacional,
esportiva, cultural e de inovação;
•
Incluir a disciplina educação financeira na grade
curricular, para apresentar às crianças e aos jovens as
variadas formas de lidar com o dinheiro, a importância de
reserva de capital e as variadas formas de investimento e
geração de renda;
•
Incluir a capoeira com atividade extracurricular
(programa capoeira nas escolas);
•
Investir
na
ampliação,
reforma,
manutenção
e
revitalização das escolas e creches municipais;
•
Garantir antes do inicio das aulas, o fornecimento de
fardamentos e materiais escolares, assegurando sua qualidade
e prazos de entrega;
•
Incluir salas de robótica nas escolas municipais;
•
Oferecer salas climatizadas através da energia solar,
solução de baixo custo e de sustentabilidade- conforto
térmico para otimizar o aprendizado e atrair o estudante
evitando evasão escolar;
•
Universalizar a implantação de escolas bilíngues na
cidade de João Pessoa;
•
Oferecer alimentação de qualidade para crianças e
alunos dos ensinos, infantil, fundamental e médio, além das
escolas em tempo integral;
•
Construir o Plano Municipal de Educação de forma
democrática. As estratégias do futuro educacional da cidade,
para os próximos 10 anos, têm que ser amplamente discutidas
pela população.
•
Implantar o Museu de João Pessoa;
3. HABITAÇÃO
•
Construir moradias visando erradicar o déficit atual de
habitações para a população de baixa renda;
•
Regularização fundiária por interesse social, com
requisitos de tempo de moradia, infraestrutura física,
topografia, e gratuidade na documentação da propriedade;
•
Estabelecer a requalificação urbana nos bairros que
necessitarem, para que com estas ações possamos trazer
dignidade, segurança local e melhoria na qualidade de vida
dos cidadãos da Cidade de João Pessoa-PB.
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•
Modernizar o Plano Diretor de João Pessoa;
•
Estabelecer a modernização do Código de Urbanismo;
•
Promover a Implantação do Sistema de Processo Digital
para expedição de alvarás de construção;
•
Construção e entrega de unidades habitacionais para a
população de baixa renda;
•
Desburocratizar o processo de aprovação de loteamentos
populares, definindo prazos máximos para a sua aprovação;
•
Fomentar e viabilizar parcerias com cooperativas,
condomínios, associações e com a iniciativa privada,
mediante a supervisão da Secretaria Municipal de Habitação
que propiciará a participação popular;
•
Retirada da população de áreas de risco;
•
Promover ações para regularização de habitações
(imóveis) e de grandes áreas irregulares (invasões e
loteamentos);
•
Resgatar
as
unidades
habitacionais
desocupadas,
distribuindo-as de forma racional e justa;
•
Implantar programa de incentivo às novas tecnologias de
construção popular em parceria com a iniciativa privada, as
universidades e a sociedade civil organizada.
5. ASSISTÊNCIA SOCIAL
•
Erradicação da pobreza em João Pessoa por meio da
ampliação da transferência de renda às famílias atendidas
pelo Programa Bolsa Família (PBF) e do acesso aos serviços
públicos de assistência social, saúde, educação e moradia;
•
Gerar empregos, distribuir renda, implementar políticas
de transferência e complementação de renda e aumentar a
escolaridade, são as principais formas de incluir a parcela
da população que vive abaixo da linha nacional de pobreza;
•
Rede de educação e proteção constante às crianças e
jovens. Combatendo a violência e as drogas, sem crianças e
jovens desprotegidos na rua;
•
Implantar uma rede de educação integral formada por
escolas integrais, contra turnos e centros integrados de
educação, cultura, esporte, ciência e profissionalização;
•
Ampliar o número de Restaurantes Populares a R$ 1,00;
•
Criar o segundo turno de funcionamento dos Restaurantes
Populares;
•
Ampliação da qualificação profissional dos adolescentes
na modalidade aprendiz (pós 14 anos);
•
Eliminar as moradias em áreas de risco;
•
Ampliação dos espaços de convivência da terceira idade
e de Centros para idosos;
•
Ampliação das cozinhas comunitárias, com implantação do
segundo turno;
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•
Ampliação das lavanderias comunitárias;
•
Aprimorar os CRAS existentes por meio de capacitação
continuada das equipes nas atividades socioeducativas, tais
como
cultura
do
direito,
prevenção
de
violações,
participação
popular
e
serviços
de
convivência
e
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de
crianças, adolescentes, jovens e idosos. Garantir adequado
dimensionamento das equipes e equipamentos adequados,
reformados e seguros;
•
Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos
idosos em situações de violação de direitos, como violência
intrafamiliar, discriminação e situação de rua;
•
Ampliar o número de abrigos para a população de rua;
•
Qualificar o atendimento às famílias com crianças sob
medida de proteção em razão de violação de direitos no âmbito
familiar;
•
Aprimorar os serviços especializados para pessoas em
situação de risco, como população de rua, mulheres vítimas
de violência, crianças e adolescentes, homossexuais,
lésbicas e travestis;
•
Ampliar o número de unidades de reabilitação para jovens
em situação de dependência química;
•
Estimular
a
inclusão
de
pessoas
portadoras
de
necessidades especiais no mercado de trabalho público e
privadas;
•
Capacitar jovens para o 1° emprego;
•
Incentivar empresas que empregue jovens.
6. MEIO AMBIENTE
•
Pensar a cidade de forma integrada, conectando os
serviços de água, esgoto, lixo, combate a enchentes,
arborização e conforto ambiental em uma só direção;
•
Propor uma nova ordem de relacionamento entre as
prefeituras da Região Metropolitana de João Pessoa com o
objetivo de solucionar os problemas ambientais comuns, tais
como água, lixo, esgoto e drenagem;
•
Promover a educação ambiental nas escolas e incentivar
a realização de campanhas educativas, em parceria com o
terceiro setor;
•
Elaborar um mapa de risco de acidentes naturais no
município e dar ampla divulgação aos resultados;
•
Rever os procedimentos na administração municipal
visando eliminar desperdícios em todos os setores e dar
exemplo de redução de consumo e reaproveitamento de
materiais;
•
Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários
da cidade, inclusive por meio de campanhas educativas;
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•
Implementar programas de despoluição dos rios;
•
Implementar o Projeto Praia Limpa, no combate à poluição
das praias;
•
Criação de uma usina de energia solar para abastecimento
dos prédios da prefeitura, visando a economia de uma das
maiores despesas com auto-gestão.
•
Reestruturar o modelo de coleta de lixo na cidade,
criando campanhas educativas de separação de lixo para coleta
seletiva (reciclagem, compostagem e descartes responsáveis)
fomentando geração de emprego e renda nesse setor;
•
Universalizar o saneamento básico para toda a população
de João Pessoa-PB.
7. TURISMO
•
Transformar
João
Pessoa
numa
cidade
turística
acessível, com reformas dos pontos turísticos para a recepção
adequada aos portadores de necessidades especiais;
•
Criar a Identidade turística e atrativa de João Pessoa;
•
Criar um plano de divulgação de João Pessoa para o
Brasil e para o exterior (lugar em que o sol nasce primeiro
e o pôr do Sol do Sanhauá ao som do violino tocado por
artistas locais do Porto do Capim, Hotel Globo, etc.
•
Apoiar os jangadeiros, barqueiros e catamarãs locais
que fazem os passeios no Rio e nas piscinas dos Seixas,
Picãozinho, etc.
•
Estruturação
e
divulgação
do
Polo
Turístico
e
Gastronômico “Mais Oriental das Américas”, com o intuito de
fomentar e desenvolver as potencialidades locais, tornando
o local referência no turismo brasileiro;
•
Criação da Zona Especial de Interesse Turístico;
•
Criação do parque mais oriental das américas;
•
Fomento do Turismo Religioso;
•
Criação do Mercado Público de Frutos do Mar, ambiente
de compras e de lazer;
•
Implantar a tarifa opcional de turismo, na rede de
hotéis da cidade;
•
Criação do Museu de João Pessoa, objetivando o resgate
do patrimônio histórico-cultural da cidade, utilizando
tecnologia para que o visitante possa viver uma experiência
virtual de passeio por diversos pontos importantes da cidade,
no anexo da Estação Ciência;
•
Implementar o calendário e a rota turística de João
Pessoa visando atrair os turistas para os eventos locais com
cronograma o ano inteiro, fazendo com que o turista se sinta
visitado pela cidade, no turismo criativo o turista vive o
dia a dia da cidade, aprende a fazer o artesanato, dança
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quadrilha junina, forró, xaxado, entrar na ciranda de roda
ou capoeira e vive a arte na rua, explorando a atividade
cultural o ano inteiro;
•
Desenvolver parcerias com os municípios da Região
Metropolitana e Litoral, visando oferecer diferentes opções
turísticas ampliando assim o tempo de permanência do turista
em João Pessoa;
•
Tratamento diferenciado ao Parque Arruda Câmara, com
intenção de transformá-lo num atrativo turístico de primeira
linha;
•
Desenvolver o turismo religioso e cultural, com
estrutura de apoio próxima aos pontos turísticos como:
estacionamentos, acesso a transportes, guias, cafeterias,
lanchonetes e restaurantes com gastronomia regional, em
parcerias com a arquidiocese paraibana.
•
Criação de Parques Naturais;
•
Incentivos tributários para a área do Turismo;
•
Estimular o turismo comunitário, enxergando o turismo
caminhar
junto
das
comunidades
nativas,
de
maneira
inclusiva, respeitando a história das pessoas que habitam as
comunidades.
8. MOBILIDADE URBANA
•
Desenvolver um novo Plano Diretor para o Centro de João
Pessoa. Uma nova proposta integrada para o sistema de
mobilidade na sua totalidade, definindo a sua hierarquização
e arquitetura de fluxos, em função de novos dados de pesquisa
de origem e destino e análise de contagem de tráfego;
•
Solucionar a problemática de estacionamentos no Centro
de João Pessoa;
•
Implantação dos ônibus BRT’s, focado nos corredores de
maior fluxo na cidade: Avenida Cruz das Armas (Cruz das
Armas/acesso à Zona Oeste), Avenida 2 de Fevereiro
(Rangel/acesso às Zonas Sul e Oeste), Avenida Pedro II
(acesso à Zona Sul) e Epitácio Pessoa (acesso à Zona
Leste/praias).
•
Requalificação do terminal de integração;
•
Criação de mais faixas exclusivas para ônibus, novas
linhas, conforto térmico, e maior frequência de ônibus com
acompanhamento de trajetos por aplicativos;
•
Construção de anel viário interligando os bairros mais
distantes da cidade desta forma evitando um maior tráfego em
direção ao centro da cidade;
•
Implantar um programa de redução de acidentes no
trânsito,
com
um
projeto
educacional
de
prevenção,
fiscalização rígida, sinalização adequada;
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•
Construir, restaurar e requalificar as calçadas, com
ênfase no rebaixamento dos meios-fios nas esquinas para
facilitar a acessibilidade;
•
Criar Centros de Apoio aos Ciclistas (sanitários e
vestiários) nos principais pontos de ônibus, escolas, postos
de saúde, creches e parques.
9. ANIMAIS
•
Criar o Fundo Municipal de Defesa e Proteção Animal;
•
Criar o Centro de acolhimento para animais abandonados
para adoção;
•
Implantar unidades móveis de atendimento veterinário;
•
Implantar uma política pública de controle ético de
populações de animais urbanos, por meio de programas
permanentes,
massivos
e
continuados
de
castração
(esterilização cirúrgica) de cães e gatos;
•
Integrar os órgãos de assistência social para auxiliar
na orientação das famílias com animais;
•
Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para
rápida e imediata tomada de providências em casos de maus
tratos.
10. ESPORTE
•
Implementar o Bolsa Atleta Municipal;
•
Incentivo ao esporte nos bairros;
•
Estímulo a iniciação esportiva nas escolas municipais,
estaduais e privadas;
•
Fomentar o trabalho articulado entre instituições de
ensino e clubes formadores. Incentivo fiscal vinculado a um
programa de identificação, aperfeiçoamento e apoio a novos
talentos do esporte;
•
Potencializar as estruturas físicas existentes;
•
Promover a integração entre secretarias, para melhorar
e incentivar o lazer, o esporte e as atividades físicas;
•
Utilizar as Escolas da rede Municipal de Ensino como
centros de excelência em educação, atividade física (prédesportivas) e lazer, para estudantes e comunidade;
•
Fomentar a criação de Centros de Excelência em Formação
de Atletas;
•
Incentivar investimento de empresas em projetos sociais
de esporte e de lazer por intermédio de incentivos econômicos
diretos ou indiretos.
11. TECNOLOGIA
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●
Implantar a estratégia de Governo Digital pautando em
princípios, objetivos e iniciativas que nortearão a
transformação do governo municipal por meio de tecnologias
digitais. E com isso, oferecer políticas públicas e serviços
de melhor qualidade, mais simples, acessíveis a qualquer
hora e lugar e a um custo menor para o cidadão.
•
Adotar tecnologias e aplicativos inteligentes;
•
Ênfase em Saúde, Educação, Segurança, Sustentabilidade
Econômica;
•
Iniciar o processo de instalação de sensores na cidade,
de internet de alta velocidade por Wi-Fi e dos equipamentos
tecnológicos;
•
Atrair a instalação de startups, com incentivos
fiscais, contribuindo para geração de emprego em larga
escala;
•
Implantação de tecnologia Chatbot para propiciar uma
melhor comunicação e interação através de Inteligência
Artificial;
•
Gerenciamento voltado a efetividade e economia online
de frotas de veículos;
•
Ampliação do Wi-Fi gratuito de alta velocidade aos
cidadãos em todos os espaços públicos da cidade, com atenção
aos bairros;
•
Incentivo o uso de transportes elétricos;
•
Implementar internet gratuita nas escolas, praças e
etc;
•
Disponibilizar 100% dos serviços públicos online via
internet.
•
Realização de Maratonas tecnológicas para reunir
desenvolvedores de sistemas, designers e profissionais de
diversas áreas para a criação de soluções tecnológicas;
•
Criação do polo de incubadora de Startups;
12. SEGURANÇA
•
Aumentar o efetivo atual da guarda municipal nos
próximos quatro anos;
•
Criação de núcleos de proteção ao cidadão (módulos
locais) nos bairros com pelo menos dois guardas municipais
em cada núcleo exercendo atividades que promovam a
tranquilidade pública e a paz social. Bairros bastante
populosos devem ter mais de um módulo de forma a facilitar
o rápido atendimento;
•
Criação do Conselho de Segurança Metropolitano;
•
Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e
parques em projetos que inibam a criminalidade utilizando
energias renováveis;
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•
Criar o projeto de proteção ao jovem em situação de
vulnerabilidade;
•
Criar um núcleo de operações aéreas, para aeronaves de
resgate e policiamento aéreo;
•
Engajar os Conselhos Tutelares nas ações preventivas de
segurança envolvendo crianças e adolescentes;
•
Reestruturação da Guarda Municipal juntamente com a
SEMOB, unificando-as, passando a adotar o modelo americano
de policiamento ostensivo municipal;
•
Criação de um Centro de Ensino da Guarda Civil Municipal
para reciclagem, aperfeiçoamento e aprimoramento dos Guardas
Municipais;
•
Atuação da Guarda Civil Municipal na fiscalização do
cumprimento da legislação ambiental municipal, zelando pela
manutenção da ordem pública e assegurando o direito ao
sossego do munícipe;
•
Incorporação ao quadro técnico da Superintendência da
Guarda Civil Municipal da Central de Monitoramento, do Centro
de Formação em Segurança Urbana, Conselho de Segurança Urbana
todos da Secretária De Segurança Urbana e Cidadania.
•
Criar uma Central Unificada de Monitoramento e
Inteligência em João Pessoa, contando com as câmaras da SEMOB
e da Guarda Municipal, afim de realizar um levantamento de
dados no tocante a segurança pública, e compartilhar com os
demais órgão da SENASP, cumprindo com sua responsabilidade
junto ao SUSP e realizar um mapeamento da criminalidade no
município de João Pessoa, dados esses que podem ser
utilizados pera gerenciar uma atuação estratégica e
eficiente da Guarda Civil Municipal em João Pessoa;
•
Atuação conjunta da Guarda Municipal Junto ao Procon,
Vigilância Sanitária e SEDURB para assegurar a aplicação das
leis municipais.
•
Investir na infra estrutura da Guarda Civil Municipal
com aquisição de viaturas novas e imponentes, colete
balístico, armas de fogo, munição, novas câmaras, Criação da
base própria da Guarda Civil Municipal, capacitação de mais
guardas para a utilização de armas de fogo, tendo em vista
que nos dias de hoje a Guarda Municipal conta com 120 homens
com porte institucional de arma de fogo, porém só 56 possuem
armas e algumas poucas munições, inclusive vencidas;
•
Atuar na prevenção do uso indevido de drogas nos
parques, praças e vias públicas da cidade, protegendo o
patrimônio público;
•
Desenvolver ações de Inteligência de Segurança Pública
em cooperação com a Polícia Militar;
•
Investir em ferramentas inteligentes de Vigilância;
•
Investir na comunicação operacional digital de voz e de
dados;
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•
Desenvolver e aplicar software para analises e
mapeamento dos locais de maior índice de crimes em João
Pessoa;
•
Otimizar as ações de patrulhamento em tempo real
ostensivo e preventivo na segurança pública;
•
Realizar
levantamento
de
capacidade
e
auditar
instrumentos de vigilância/monitoramento eletrônico;
•
Adequar o funcionamento da central de controle e comando
operacional da Guarda Municipal;
•
Realizar cursos e treinamentos para o uso progressivo
de segurança, condicionamento e saúde física dos operadores
de segurança;
•
Realizar planejamentos operacionais táticos e técnicos
de ação preventiva e ostensiva;
•
Promover a valorização dos profissionais possibilitando
a aquisição de mais conhecimentos nas áreas táticas e
técnicas de segurança pública.
13. CULTURA
•
Firmar parceria com Universidades, oficinas de teatro,
conto e artes;
•
Fomentar o entretenimento com os artistas locais;
•
Ações culturais continuadas e com frequência definida
em parques e praças;
•
Parceria com a comunidade, sociedade civil organizada,
entidades e instituições de ensino para potencializar o
trabalho das áreas culturais;
•
Implantação de metas e ações previstas no Plano
Municipal de Cultura;
•
Reestruturar o carnaval de João Pessoa, bem como, o São
João da cidade inclusive em parcerias com empresas;
•
Gerenciar o atendimento, os serviços e os programas
culturais com qualidade, revendo o papel e função dos órgãos
gestores, o modo de elaboração e execução das políticas
culturais, num novo cenário que engloba um Sistema Municipal
de Cultura e um Plano Municipal de Cultura;
•
Articular uma rede de cultura e arte com a criação de
novos espaços culturais nos bairros e fomentar a produção e
o consumo de bens culturais em toda a cidade;
•
Envolver todas as áreas do governo no desenvolvimento
de políticas transversais de apoio e fomento cultural.
14. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES.
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•
Implantação do Hospital da Mulher, e ampliar os
programas de atendimento a saúde da mulher em todas as fases
da sua vida: jovem, trabalhadora, mãe e idosa;
•
Garantir o combate às desigualdades entre homens e
mulheres como condição do desenvolvimento do município;
•
Ampliar a representação e participação das mulheres nos
espaços de decisão tais como cargos de gestão e liderança do
poder executivo, órgãos colegiados, comitês e conselhos;
•
Fomentar políticas públicas voltadas para empoderamento
feminino estimulando práticas empreendedoras, de capacitação
e de saúde/segurança da mulher de forma contínua;
•
Desenvolver projeto para criação de Casa de Abrigo para
mulheres vítimas de violência doméstica;
•
Ampliar as campanhas de combate à violência contra a
mulher e os respectivos serviços de atendimento às vítimas;
•
Dar suporte as vítimas para garantir o entendimento
referente a medidas previstas na Lei Maria da Penha;
•
Ampliar, consolidar e qualificar os serviços de
atendimento às mulheres vítimas de violência;
•
Desenvolver um programa que auxilie a prevenção a
gravidez na adolescência;
•
Garantir o atendimento integral, humanizado e de
qualidade às mulheres em situação de violência, bem como
desenvolver programas que contribuam para reestruturação das
mulheres vítimas de violência;
•
Potencializar programas em parceria com a Administração
Municipal,
de
atividades
destinadas
às
mulheres
incentivando-as ao empreendedorismo;
15. DAS POLITICAS PUBLICAS VOLTAS PARA IGUALDADE
•
Potencializar a formação permanente dos servidores nas
questões relacionadas ao direito a diversidade, visando
eliminar qualquer tipo de discriminação nos serviços ao
cidadão;
•
Desenvolver projeto para criação de Casa de Acolhimento
para vítimas de homofobia;
•
Garantir o cumprimento da legislação voltada ao combate
da homofobia no âmbito público e privado;
•
Criação
de
atendimento
integral
com
equipe
multiprofissional a usuários Gays, Travestis e transexuais;

15. DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO.
• Fortalecer as politicas públicas voltada para os idosos,
multiplicando e fortalecendo os grupos de convivência dos
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idosos promovendo ações de inclusão nas atividades, espaços
públicos, de lazer, educação e cultura;
•
Aumentar os níveis de atividades físicas da população
em geral, inclusive idosos, ampliando a oferta de espaços e
instalações para atividades físicas na cidade, empresas e
clubes. Nas áreas públicas estabelecer um acompanhamento
mais próximo, com orientação de profissionais.
•
Integrar a atividade física com ações de saúde da
família e em grupos específicos (idosos, diabéticos e outros)
e estimular o empreendedorismo nas áreas de atividade física,
saúde e esporte;
• Estimular a produção cultural do Idoso nas diversas
manifestações artístico cultural; (com feiras de artesanato;
festivais gourmet);
• Criação da primeira casa de longa permanência para o Idoso;
•
Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos
idosos em situações de violação de direitos, como violência
intrafamiliar, discriminação e situação de rua;
•
Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e
dos
portadores
de
doenças
crônicas
e
estímulo
ao
envelhecimento ativo;
•
Articular grupos de idosos que se disponham a repassar
conhecimento e vivências para as gerações mais novas.
16. DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
•
Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o
cumprimento do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente);
•
Criação do Orçamento da Criança e Adolescente (OCA)
Municipal;
•
Criar o Centro de Qualificação do Jovem Empreendedor,
gerando a capacitação através de cursos que atendam as reais
necessidades dos jovens da cidade;
•
Ampliar os Conselhos Tutelares na Cidade de João Pessoa;
•
Criar o SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) para as
crianças com deficiência;
•
Estabelecer campanhas educativas e informativas sobre
sexualidade e drogas nos diversos bairros do município;
•
Trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual,
de forma a garantir a integração dos programas de
transferência de renda, de modo que seja possível ampliar o
atendimento a Criança e ao Adolescente;
•
Desenvolver um trabalho de Abordagem Social de forma
lúdica no combate ao trabalho infantil;
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•
Desenvolver projetos socioeducativos para crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, com intuito de
diminuir o nível de evasão escolar;
17. DA GESTÃO EMPREENDEDORA, INOVADORA E CIDADE INTELIGENTE.
•
Adoção da governança participativa, que pressupõe a
participação de secretarias, sociedade civil organizada e a
população;
•
Valorizar os servidores públicos e diminuir o tamanho
da máquina pública, dos cargos comissionados e das
secretarias;
•
Agilizar processos de gestão e otimizar recursos;
•
Melhorar o poder de decisão gerencial e financeiro na
ponta do processo com controle eficaz, tornando ágil a
solução dos problemas;
•
Tornar João Pessoa um modelo de gestão para os próximos
anos;
•
Atrair
investimentos
de
capital
empreendedor
estrangeiro para o mercado nacional na área de cidades
inteligentes;
•
Tornar eficaz Wi-Fi gratuito de alta velocidade aos
cidadãos em todos os espaços públicos da cidade, com atenção
aos bairros e nas escolas;
18. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Eu, João Almeida de Carvalho Júnior, candidato a
prefeito da Cidade de João Pessoa, e Carlisson Djanylo da
Fonseca
Figueiredo,
candidato
a
vice-prefeito,
após
consultarmos a população, vimos por meio deste plano de
governo, formalizar nosso compromisso com a cidade de João
Pessoa, e para isso tornamos público este documento,
oficializando nossas propostas por uma João Pessoa que tenha
resgatada sua identidade histórica e cultural, que cresça
economicamente, de forma mais participativa, responsável,
transparente e democrática.
A nossa cidade avançará orientada por uma gestão
eficiente e inovadora, séria e comprometida para melhorar a
vida do nosso povo, sobretudo para as pessoas que mais
precisam dos serviços públicos. Nosso dever é gerir nossa
cidade para fazer dela um lugar de pessoas dignas e felizes.
A inteligência digital será utilizada para proporcionar
segurança aos que nela transitem, para geração de emprego e
renda, para melhoria da infraestrutura, para melhoria da
saúde,
para
a
educação
inclusiva,
para
as
ações
assistenciais, e para iniciativas que fomentem a economia
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criativa da cidade de João Pessoa, objetivando prosperidade
e melhoria na qualidade de vida do nosso povo.
Pretendemos estabelecer uma João Pessoa mais justa,
igualitária, limpa, sustentável, menos burocrática na
prestação dos serviços aos cidadãos, livre de abusos e da
corrupção.
É com grande satisfação que trazemos nossas ideias e
propostas da população, escritas neste Plano de Governo,
para apreciação de toda a sociedade pessoense. Buscamos
implementar soluções que possibilitem tonar João Pessoa cada
dia melhor, possibilitando às famílias que nela vivem,
exercerem sua cidadania de forma plena.
Queremos nossa cidade mais moderna, justa, inclusiva e
diversa, para que possamos garantir um futuro de crescimento
para as pessoas que nela vivem.
Convidamos você cidadão(ã) pessoense a participar deste
grande Projeto de construir uma nova João Pessoa. Sob as
bênçãos e a proteção de Deus, nos comprometemos a agir e
trabalhar
proativamente,
com
ética,
responsabilidade,
transparência, austeridade, zelo e dedicação.
Muito obrigado a todos pela confiança.

