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INTRODUÇÃO

Uiraúna – setembro 2020

INFRAESTRUTURA

PROBLEMA
1.

2.

PROPOSTA

Objetivo

Ausência de espaços Construção
de
Ginásios Construir
Ginásios
esportivos nos bairros e Poliesportivos nos bairros e Poliesportivos para
distritos.
distritos.
incentivar práticas
de esportes.
Falta de manutenção e Criação do Projeto RECUPERAR Formar Equipe para
fiscalização nos espaços
revitalização
e
públicos da cidade e
fiscalização
das
distritos.
praças,
ginásios,
campos,
espaços
públicos na sede e
nos distritos

3.

Falta de incentivo aos
comerciantes,
ambulantes, autônomos
e açougueiros.

Reforma e ampliação do
açougue público visando à
criação do Centro Comercial
Popular.

4.

Falta de acessibilidade Atualização e implementação Construir, Reformar
nos espaços públicos.
do
Plano
Municipal
de e
Fiscalizar
a
Mobilidade e Acessibilidade
implementação de
obras
do
Plano
Municipal
de
Mobilidade
e
Acessibilidade.

5.

Desvalorização
comércio noturno.

6.

Carência de conforto e Valorização da Feira livre
adequações físicas para
os
ambulantes
que
trabalham na feira livre.

do Construção de Trailers
praças centrais.

Criar
o
Centro
Comercial Popular
para o incentivo ao
comércio local.

nas Incentivar
o
comercio
local
noturno
com
a
construção
de
Trailers nas praças
centrais da cidade.
Instalar
local
estratégico
e
adequado para os
ambulantes da feira
livre
trabalharem

com segurança
dignidade.
7.

8.

9.

e

Baixa iluminação e alto Mudança das lâmpadas pública Alterar as lâmpadas
consumo de energia
dos pontos principais da cidade de alto consumo por
por lâmpadas de LED.
lâmpadas de LED,
favorecendo melhor
iluminação.
Precarização
dos Revitalização do sistema de Revitalizar o sistema
sistemas de água e distribuição de água potável e de água e criar uma
esgoto.
criação de uma política política
de
municipal de destinação e tratamento
de
tratamento
de
esgotos esgotos públicos.
públicos.
Falta de Arborização e Arborização
municipal
espaços para ciclistas nas construção de ciclovia.
principais
ruas
e
avenidas.

e Distribuir
mudas
para plantação de
árvores e construção
de
ciclovia,
favorecendo
o
ciclismo através de
parceria
com
a
UNABIKE.

10. A
inexistência
de Melhorar a gestão e sinalização Ativar
o
segurança e fiscalização de trânsito na cidade
Departamento
no transito.
Municipal
de
Trânsito
e
Transporte
(DEMUTRAN),
trazendo segurança
para a população
11. Grande movimentação Criar quiosques comerciais nas Incentivar
o
em ruas estreitas do pequenas ruas do centro da comércio local e
centro da cidade que cidade, contribuindo para o abrir oportunidades.
ocasionam acidentes.
comércio local.
12. Falta de moradia digna.
Construção de condomínio com Construir
200 moradias para a população condomínio
carente.
habitacional
com
200 moradias.

13. Falta de pavimentação Pavimentação de
na zona urbana e rural.
comunidades rurais.

ruas

e Pavimentar ruas da
sede e comunidades
rurais.

14. Dificuldade de acesso da
população que mora nos
sítios,
principalmente
em épocas chuvosas.
15. Desorganização
de
transportes alternativos,
escolares
e
intermunicipais.

Recuperação e manutenção das
estradas
vicinais
com
calçamentos nas ladeiras de
difícil acesso.
Construção de pontos de
parada com abrigo, voltados
para transportes alternativos,
escolares e intermunicipais
existente.

16. Falta de espaço para
sepultamento.
17. Inconclusão e abandono
de obras públicas.

Reforma e ampliação do
cemitério
Retomada
das
obras
inacabadas e abandonadas.

18. Difícil acesso a cidade Projeto de pavimentação da
circunvizinha.
cidade de Uiraúna a cidade
Vieirópolis,
a
partir
de
parcerias com o governo do
Estado.

19. Falta de água encanada Construção
de
Açudes,
nas comunidades rurais. recuperação e manutenção de
poços artesianos na zona rural.

Recuperar e manter
as estradas vicinais e
calçar as ladeiras de
difícil acesso.
Organizar o trânsito,
estabelecendo
pontos específicos
para os transportes
públicos que vêm de
outras cidades, com
construção
de
pontos de paradas
com abrigo.
Reformar e ampliar o
cemitério.
Buscar recursos para
a conclusão das
obras
inacabadas
como rodo shopping,
praças, estádio entre
outras obras que
estão inacabadas e
abandonadas.
Promover parceria
com o Governo da
Paraíba
para
o
asfaltamento
da
estrada estadual que
liga a cidade de
Uiraúna a cidade de
Vieirópolis.
Criar
açudes
e
recuperar/manter
poços artesianos nas
zonas
rurais,
viabilizando acesso à
água.

20. Impraticabilidade
Projeto Municipal
Coleta Seletiva.

do Revisão e implantação de Implantar
Projeto
de Coleta Seletiva, favorecendo a Municipal de Coleta
destinação responsável do lixo Seletiva.
através de fixação de coletor
seletivo.

21. Inexistência de placas de Implantação de placas de Implantar
placas
sinalização
e sinalizações e identificação na para
sinalizar
e
identificação
nas zona rural.
identificar
as
comunidades rurais.
comunidades rurais.
22. Ausência de espaço para Construção
de
Central Construir
realização de velórios.
Municipal de Velórios.
Municipal
Velórios.

Central
de

ESPORTE E LAZER

PROBLEMA
1.

2.

3.

PROPOSTA

OBJETIVO

Falta de apoio e estrutura
para
realização
do
Campeonato
Municipal
Profissionalizante.
Falta de incentivo a
crianças, jovens e adultos ao
esporte.

Realização
do Criar o Campeonato
Campeonato Municipal Municipal
Profissionalizante – 2021. Profissionalizante
de Futebol.
Fundação
de
Liga Fundar
Liga
Amadora
Amadora para o
incentivo do esporte
a crianças, jovens e
adultos.
Inexistência de Campeonato Realização
de
um Criar Campeonato
Interestadual de futebol e campeonato
com
as Interestadual
de
futsal.
cidades circunvizinhas.
futebol e futsal.

4.

Ausência de manutenção e Manutenção e Criação de Incentivar
as
criação de campos de campos de Futebol na pessoas à realização
futebol nos distritos.
zona rural.
de
práticas
esportivas
e
campeonatos rurais.

5.

Ausência
de
esportivas
nas
municipais.

6.

Falta de incentivo a práticas Através
do
esporte
esportivas aos jovens em incentivar as crianças e
idade escolar.
jovens a frequentarem as
escolas e ter bom
rendimento.

7.

Ausência de incentivo ao Incentivo ao esporte na Realização
de
esporte às pessoas idosas.
terceira idade.
parceria
públicoprivada
para

práticas Inserir jogos escolares de
escolas Futebol, Futsal, Atletismo,
Artes Maciais, Karatê,
Capoeira e entre outros.

Incentivar
a
realização de jogos
nas
escolas
municipais
–
competições
escolares.
Promover práticas
de esporte amador
aos alunos da rede
municipal
de
ensino.

8.

Inexistência de orientação
para
realização
de
atividades
físicas
nas
academias ao ar livre.

9.

Ausência de incentivo a
práticas
esportivas
e
culturais familiares.

10.

Falta de
incentivo
feminino.

valorização e
ao
esporte

Contratação
de
instrutores
para
realização de esporte
para as pessoas nas
academias ao ar livre –
orientações sobre saúde e
atividades físicas
Destinação de um dia da
semana para incentivar as
famílias à realização de
esporte e lazer na praça
Joca
Claudino
com
apresentações culturais
de artistas locais.
Criação
de
times
femininos
para
participação
em
competições e atividades
esportivas municipais e
intermunicipais.

realização
de
atividades
esportivas
aos
idosos – FELC e
AABB
Contratar
profissional
apto
para orientações e
instruções
nas
academias ao ar
livre.
Criar Dia do Esporte
e
destinar
semanalmente
espaço de esporte e
lazer público.

Valorizar
participação
feminina
esportes.

a
nos

SAÚDE

PROBLEMA
1.

2.

3.

4.

5.

PROPOSTA

OBJETIVO

Falta de atendimento 24h para Criação da Unidade de
urgência e emergência.
Pronto
Atendimento
(UPA),
com
atendimento 24h.
Nascimento dos filhos da terra Criação do Programa
em outras cidades da Paraíba, Filhos da Terra
até mesmo em Estados
vizinhos.

Desvalorização
dos Implantar o Plano de
profissionais da área de saúde Carreira
e
Cargo
Renumerado
(PCCR)
aos profissionais de
saúde.
Alta demanda de pacientes Implantar o Programa
acamados e sequelados sem Melhor em Casa.
acompanhamento.

Dificuldade no funcionamento Reestruturar
do centro especializado.
Policlínica.

Implantar a UPA.

Reorganizar atenção
a
obstetrícia
municipal,
garantindo
a
realização do parto
de risco habitual
nos
serviços
existentes
do
município.

Implantar o Plano
de Carreira e Cargo
Renumerado
aos
profissionais
de
saúde.
Oferecer
atenção
domiciliar
no
município
com
equipe
multiprofissional
(Fisioterapia,
Psicologia, Serviço
Social, Enfermagem)
para
acompanhamento e
internação
domiciliar.
a Reorganizar a oferta
de
equipe
especializada
e
exames, diminuindo
o
deslocamento

desnecessário
do
usuário a outros
municípios
da
região.
6.

7.

8.

9.

10.

Dificuldade de garantir o Implantar o Centro de Garantir
aos
acesso
aos
exames de Diagnostico de Imagem cidadãos acesso a
imagem.
exames
no
município.
Fragilidade aos pacientes e aos Aperfeiçoar
o Garantir
melhor
acompanhantes
fora
do Tratamento Fora do comodidade
aos
município.
Domicilio (TFD), e
pacientes em uma
criar uma Casa de Casa
de
Apoio
Apoio em João Pessoa. exclusivamente do
município,
com
direito
a
alimentação,
condições dignas e
translado dentro de
João Pessoa.
Dificuldade no funcionamento Implementar
o Agilizar
as
no Centro de Marcação de funcionamento
da demandas
de
Exames.
regulação
municipal exames
da
para
atendimento população.
igualitário à população.
Desvalorização
dos Reorganizar estratégias Valorizar
os
Profissionais da área da Saúde. de incentivo a essa ao Profissionais
da
Profissionais da Saúde, área da Saúde.
através de incentivos
financeiros atrelados a
desempenho e alcance
de metas, oferta de
capacitações e, ainda,
de
material
de
trabalho.
Funcionalidade
inadequada Garantir atendimento a Promover
nas Estratégias da Saúde da Estratégias da Saúde da atendimento
Família abrangendo a zona Família (ESF), na zona adequado
a
rural e urbana.
urbana e rural com Estratégias
da
presença da equipe Saúde da Família.
completa e suporte de
insumos e material

adequado.
11.

12.

Dificuldade no atendimento à Projeto
de
saúde e distribuição de atendimento e controle
medicação nas zonas rurais.
de distribuição de
medicação na Zona
Rural.
Falta de transporte adequado Adquirir UTI móvel
para o translado dos pacientes para a Secretaria de
de urgência.
Saúde.

13.

Ausência de transporte e Criação do Projeto
agilidade na locomoção de Ambulância Social.
pacientes da zona rural.

14.

Fragilidade na atenção aos
idosos, com poucas ações
estruturadas, desde atenção
básica
sem
suporte
especializado.
Falta
de
atendimento
especializado em odontologia.

15.

Oferecer atendimento
de
referência
a
população idosa.

Implantação do Centro
de
Especialidades
Odontológicas (CEO).

Viabilizar
atendimento
e
medicamentos nas
zonas rurais.
Possibilitar
mobilidade ágil a
pacientes
de
urgência.
Adquirir
Ambulância
onde
exista ponto de
assistência à saúde
familiar.
Estabelecer
referência
para
população idosa no
Centro
Especializado.
Oferecer
atendimento
odontológico
especializado
à
população
do
município,
nas
diversas
áreas.
(Realização
de
Cirurgia Oral Menor
(extração), Raio-X
Odontológico,
Endodontia
(Tratamento
de
Canal), Periodontia
Especializada
(Tratamento
da
Gengiva)
e
Atendimento
ao
paciente portador
de
necessidades
especiais).

16.

17.

Fragilidade no funcionamento Implementar
o
do
Centro
de Atenção funcionamento
do
Psicossocial.
CAPS I 40 horas como
previsto na Legislação
Federal,
com
profissionais e médicos
qualificados,
garantindo acesso a
todos os usuários que
tenham necessidade.
Disponibilização
de
veículos exclusivo para
locomoção
dos
pacientes.
Falta de estrutura física para a Construção da Sede da
sede
do
Serviço
de SAMU.
Atendimento
Móvel
de
Urgência (SAMU).

Favorecer
atendimento digno
e humano no Centro
de
Atenção
Psicossocial (CAPS).

Construir
espaço
adequado para o
SAMU, valorizando
os profissionais da
saúde
e
contribuindo
na
locomoção
para
atendimentos
de
urgência.

CULTURA

PROBLEMA
1.

2.

3.

4.

5.

PROPOSTA

OBJETIVO

Falta de representação dos Criação de Associação Valorizar os artistas
artistas.
Cultural com os artistas locais
em
suas
em as modalidades.
diversas
modalidades.
Falta de predileção pelos Valorizar os artistas da Valorizar os artistas
artistas da terra.
terra através de suas da cidade a partir da
participações
em realização
de
eventos locais.
eventos locais.
Falta de apoio governamental Projeto de Inclusão Realizar
e
estrutura
para através da Música e da implementação do
apresentações culturais.
Arte (PRIMA).
Projeto
PRIMA
através de parceria
com os Governos
Estadual e Federal.
Desvalorização
das Resgatar as festividades
festividades públicas culturais culturais
tradicionais:
tradicionais.
Repente, Aboio, Festa
da Primavera, São João,
Ato de Natal, Dia da
Cidade,
Eventos
Evangélicos, Carnaval,
Show
de
Calouros,
Quadrilhas, Turma de
caboclo,
Xaxado,
Carimbó,
Cavalgadas,
Dança do Coco entre
outros.
Falta de assistência na Viabilizar a participar
mobilidade dos artistas para dos artistas da terra em

Valorizar
e
promover eventos
culturais
tradicionais com a
participação
de
artistas
locais,
Banda de Música
Jesus, Maria e José.

Incentivar
participação

a
dos

participação em eventos fora eventos
fora
da sede.
município através
disponibilização
transporte.

do artistas da terra em
da eventos fora do
de município.

EDUCAÇÃO

PROBLEMA

PROPOSTA

OBJETIVO

1.

Ausência de uma Instituição Construção de Escola
de
Ensino
Integral
e Municipal em tempo
multidisciplinar.
integral com quadra
poliesportiva.

Oferecer educação
básica integral de
qualidade em nível
fundamental, com
atendimentos
psicológicos,
psicopedagógicos e
práticas esportivas e
culturais.

2.

Desvalorização e falta de Criação do Programa
capacitação dos profissionais Municipal
de
de Educação.
Profissionalização
e
Valorização Docente

Valorizar
os
docentes a partir de
gratificações
por
atividades
desenvolvidas
extra-sala,
participação
em
projetos,
programas,
congressos,
publicações,
parcerias
intermunicipais,
interestaduais
e
cooperações entre
escolas.
Possibilidade
de
tornar
essa
iniciativa
em
política
pública
municipal através
de
decreto
ou

projeto
de
lei
aprovado
na
Câmara.
Revisar o Plano
Municipal
de
Educação,
contemplando
demandas atuais.

3.

Desatualização do Plano Revisão
do
Plano
Municipal de Educação.
Municipal de Educação.
Reestruturação
Curricular do Plano
Municipal de Educação
visando inserir projetos
bimestrais de formação
continuada
para
capacitar os professores
para abordar temas
inter e transdisciplinares
em todos os níveis e
modalidades de ensino,
incentivando o trabalho
coletivo sustentado na
aprendizagem
colaborativa.

4.

Desatualização dos Projetos Revisão dos Projetos
Políticos Pedagógicos das Políticos
Pedagógicos
Escolas Municipais.
das escolas, inserindo
eixos de educação em
saúde,
educação
e
sociedade,
Inovação
Tecnológica,
empreendedorismo
e
sistema de monitoria.

Atualização
dos
Projetos
Políticos
Pedagógicos
das
Escolas Municipais,
tendo em vista a
inserção
de
componentes
curriculares
travessais.

5.

Ausência
de
trabalhos Criação de olimpíadas
educativos
colaborativos municipais anuais entre
entre as escolas municipais.
as escolas nas diversas
áreas do conhecimento,
apresentando projetos
inovadores
para
resolução
dos
problemas locais. Cada
projeto de área será
contemplado
com
prêmio simbólico e

Propiciar
espaços
para
compartilhamentos
de
experiências
escolares.

6.

7.

8.

9.

todos
receberão
medalhas e troféus.
Profissionais atuando fora da Revisão
do
corpo
área de formação.
docente
municipal,
analisando
sua
formação, sua área de
atuação e o índice de
contratados,
visando
concurso
público
efetivo.
Atuação de Profissionais não Contratação de apoio
capacitados
nas
escolas pedagógico e monitores
municipais.
por meio de processo
seletivo
simplificado,
visando a aquisição de
pessoas
capacitadas
para atuação na área. O
processo seria regido
por análise curricular e
prova
dissertativa
motivacional.
Falta de comunicação e Incentivar a criação de
relação entre família, escola e um Conselho Municipal
comunidade.
ConsultivoRepresentativo
da
educação para facilitar a
comunicação entre a
gestão e os anseios da
escola/comunidade.
Evasão e abandono escolar.
Criação de disciplinas
práticas como Música,
Dança,
Teatro
e
Iniciação
tecnológica,
incentivando
a
permanência
dos
discentes nas escolas,
combatendo a evasão e
dando destaque ao
município e aos seus
talentos através da
participação
em

Realizar
levantamento
de
pessoal, suas áreas
de
formação
e
atuação no âmbito
educacional.

Contratar
apoio
pedagógico
e
monitores
qualificados
para
atuação profissional
nas escolas.

Criar
Conselho
Municipal
ConsultivoRepresentativo da
Educação.

Criar componentes
curriculares
dinâmicos
e
atrativos
que
favoreçam
a
permanência
escolar.

10.

11.

12.

eventos,
feiras
e
congressos na área.
Precarização da mobilidade Aquisição de ônibus
dos estudantes universitários. para
estudantes
universitários
e
secundaristas
que
estudam fora da cidade.

Desvalorização
Profissionais
formados.

dos Criação do Projeto de
recém- Monitoria e Estágio
Renumerado
para
Profissionais
locais,
recém-formados
das
diversas
áreas
do
conhecimento.
Falta de estrutura predial nas Ampliação e reforma de
instituições de ensino pública escolas municipais.
municipal.

13.

Ausência
municipais
bairros.

de
nos

creches Construção e criação de
principais Creches Municipais nos
principais bairros.

14.

Falta de
escolas.

segurança

15.

Falta de formação continuada Implementação
de
para
atuação
inter, Cursos Bimestrais de
transdisciplinar e tecnológica. Formação Continuada,
visando uma atuação
inter e transdisciplinar
nas diversas áreas do

nas Aquisição e implantação
de
câmeras
de
segurança nas escolas
públicas municipais.

Valorizar
e
promover
a
Educação Superior e
Tecnológico para os
estudantes
do
Município.
Criar Projeto para
valorização
e
inserção
dos
profissionais locais
recém-formados.

Ampliar e revitalizar
as escolas públicas
municipais,
climatizando
os
ambientes,
construindo
bibliotecas,
laboratórios
de
ciência
e
laboratórios
de
informática.
Oferecer educação
pública
de
qualidade desde a
primeira infância.
Oferecer segurança
aos
alunos
e
funcionários
das
escolas municipais.
Profissionalizar os
profissionais
da
educação e oferecer
formação
tecnológica.

conhecimento.
16.

17.

18.

19.

Inexistência de estratégias de Inserir
a
Língua
inclusão social nas escolas Brasileira de Sinais como
municipais.
componente curricular
nas escolas municipais.
Falta
de
qualificação Qualificação Profissional
profissional para atuação no para
Professores
e
AEE
Monitores
do
Atendimento
Educacional
Especializado (AEE).
Instabilidade financeira dos Valorização
do
profissionais da educação da Magistério a partir do
rede pública de ensino.
pagamento
do
PIS
salarial e 14º salário em
dia aos profissionais da
rede pública, como
incentivo a atividades
desenvolvidas.
Falta de segurança na Institucionalizar
a
continuidade do Programa permanência
do
Novo Mais Educação.
Programa Novo Mais
Educação todos os anos.

20.

Evasão e abandono dos Fortalecer a Educação
alunos da Educação de Jovens de Jovens e Adultos
e Adultos da rede municipal. (EJA), incentivando a
permanência, segurança
e cuidados com a saúde
(atendimento
prioritário, realização de
exames, carteira de
estudante municipal)

21.

Falta
de
cooperação Viabilizar
o
interinstitucional
e desenvolvimento
de
governamental
no ações
educativas
e
desenvolvimento de projetos socioeducativas
em
educativos.
parceria
com
universidades, Governo
Federal, Estaduais e
Municipais.

Favorecer a inclusão
social
nas
Instituições
de
Ensino.
Qualificar
profissionais
e
monitores
para
atuar no AEE.

Garantir
estabilidade
financeira
profissionais
rede pública.

aos
da

Oferecer
de
atividades
extracurriculares
aos alunos da rede
pública municipal.
Favorecer
a
permanência
dos
alunos da Educação
de Jovens e Adultos
da rede municipal.

Oportunizar
cooperações para o
desenvolvimento de
práticas educativas
e socioeducativas.

AGRICULTURA

PROBLEMA
1.

2.

3.

4.

PROPOSTA

Pouco incentivo a agricultura Implantar
política
familiar e diversas áreas.
municipal de economia
solidária, contemplando
o incentivo a
agricultura familiar, o
artesanato e
incentivo as pequenas
produções locais.
Falta de organização e Viabilizar o corte de
estrutura para o atendimento terras na zona rural em
dos trabalhadores rurais do tempo
hábil,
município.
favorecendo a plantação
e colheita produzida
pelos agricultores.
Falta de valorização e Distribuição
de
incentivo a agricultura.
sementes selecionadas e
fertilizantes
para
plantação em tempos
chuvosos.
Ausência de capacitação para Realização de cursos e
a realização de plantação e formações
nas
colheita nas zonas rurais.
comunidades rurais com
agrônomos
especializados
em
plantação e colheita.

OBJETIVO
Valorizar
e
incentivar
a
agricultura familiar
em diversas áreas.

Incentivar
e
valorizar o trabalho
do
homem
do
campo.

Incentivar
valorizar
agricultura
municipal.

e
a

Oferecer formação
qualificada
aos
trabalhadores
rurais.

