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     CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO 2021-2024 

  

Este Plano apresenta as principais propostas para a administração municipal 

no período 2021-2024. 

O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir de 

pedidos da população. O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma 

gestão realmente comprometida com a população Teixeirense. “A Força da 

União e do Trabalho” apresenta uma proposta de políticas públicas na qual se 

vislumbra um amplo desenvolvimento social. Neste sentido, contempla em 

todos os setores ideias inovadoras que tem como eixo central buscar parcerias 

com instituições públicas e privadas que atuam no âmbito municipal tanto na 

esfera pública como na  privada. 

O Modelo de Gestão na administração municipal propõe executar 

projetos estruturantes em diversos segmentos para a população, com 

resultados altamente positivos nas diversas áreas de atuação do Governo 

Municipal. 

No momento atual se observa que um dos maiores anseios da 

comunidade está voltado para o setor da saúde no que diz respeito ao âmbito 

estrutural hospitalar e do projeto de reestruturação administrativa da saúde, 

dessa forma, pretende-se ampliar os serviços já existentes no município, que 

juntos garantam à comunidade uma assistência digna e contínua. Através das 

estratégias constantes do corpo deste Plano, teremos o compromisso de dar 

segmento nas diversas áreas que precisam ser melhoradas, sendo elas: 

saúde, educação, agricultura, turismo, ação social, administração e 

planejamento. 

 

 

 

 

JOSEANDRO LIMA DA SILVA 

Candidato a Prefeito 

KAY FRANCE NUNES RODRIGUES 

Candidata a vice 
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PROPOSTAS PLANO GOVERNO 2021-2024 
 

 

 

SAÚDE 

 

 

 Projeto de reestruturação administrativa da saúde; 

 

 Reabertura e estruturação do Hospital Sancho Leite; 

 

 Bloco cirúrgico com sala de parto, ultrassonografia, sala de raio-x, além 

de um laboratório completo com todos os tipos de patologia; 

 

 Aquisição de uma ambulância à disposição das comunidades rurais; 

 

 Promoção de campanhas itinerantes em todos os bairros e nas 

comunidades rurais, disponibilizando profissionais de saúde para a 

realização de exames; 

 

 Cursos intensivos para capacitação de agentes de saúde, agentes de 

endemias e demais profissionais de saúde; 

 

 Farmácia Básica Municipal funcionando em horário integral para poder 

atender melhor as pessoas que dela necessitam em busca de 

medicamentos; 

 

 Disponibilizar um veículo para as comunidades rurais as quais não tem 

unidades de saúde, a fim de agilizar exames, consultas médicas e 

outros interesses para saúde da população rural; 

 

 Ampliação dos trabalhos do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF); 

 

 Trabalhar sempre as medidas de promoção e prevenção de saúde na 

cidade, não somente em meses específicos, como também dar uma 

maior ênfase a porta de entrada das UBS – Unidades Básicas de Saúde 

e a implantação do programa de saúde do homem; 

 

 Reestruturação e funcionamento do laboratório municipal; 
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 Disponibilizar profissionais da saúde para orientação na academia 

municipal de saúde junto com equipe multidisciplinar dando uma maior 

atenção aos idosos; 

 

 Funcionamento do posto de saúde do assentamento; 

 

 Criação de um Centro de Atenção Psicossocial infantil (CAPSi). 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

 Elaboração de um plano municipal reestruturando o plano de cargos, 
carreiras e salários dos funcionários da educação; 
 

 Reorganização do quadro de funcionários efetivos e profissionais de 

educação com devida locação para todos; 

 

 Melhorar o projeto de apoio da Casa do Estudante Oferecendo aos 
alunos universitários melhores condições para concluírem seus estudo e 
cursos; 
 

 Atendimento psicológico para alunos e professores nas escolas; 

 

 Implantação de profissionais cuidadores para alunos especiais; 

 

 Transporte de qualidade para os alunos da zona rural; 

 

 Reforma das escolas e adequação das turmas em termos quantitativos 

para uma melhor aprendizagem; 

 

 Projeto para inclusão da educação ambiental na rede municipal de 

ensino, no tocante a importância da preservação ambiental; 

 

 Criação de um programa nas escolas de inclusão de pessoas com 

deficiência seja ela mental ou física, tratados por uma equipe de 

profissionais multidisciplinar envolvendo terapia ocupacional, fisioterapia, 

fonoaudiólogo e psicólogos, tudo isso em salas equipadas;  

 

 Implantação do Polo Universitário; 

 

 Implantação da Escola Técnica Agrícola; 

 



Página | 4  
 

 Implantar a cultura nas escolas como forma de estudo – é preciso que 

nossa história e cultura seja estudada e trabalhada para permanecer 

viva; 

 

 Implantação de hortas nas escolas incentivando o cultivo e a interação 

com meio ambiente; 

 

 PROJETO CIÊNCIA NA MINHA VIDA: Projetos de pesquisa científica e 

tecnológica realizado por estudantes em parceria com as escolas do 

estado. 

 

 

 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

 Criação de uma CEASA para que os produtos da agricultura familiar 

sejam comercializados na nossa cidade, gerando emprego e renda; 

 

 Garantia do pagamento ao seguro safra; 

 

 Distribuição de sementes aos agricultores nas comunidades rurais; 

 

 Aquisição de mais dois tratores para disponibilizar aos agricultores nas 

comunidades rurais; 

 

 Implantação da Feira do Gado; 

 

 Implantação de um viveiro para produção de mudas; 

 

 Distribuição de mudas frutíferas na comunidade rurais incentivando a 

revitalização da produção de caju, entre outras; 

 

 Distribuição e plantio de mudas para arborização na cidade com objetivo 

de deixar a nossa cidade cada vez mais verde, valorizando desta forma 

o nosso meio ambiente; 

 

 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, através de um 

projeto de conscientização e valorização ambiental; 

 

 Criação de um Programa de incentivo à produção da agricultura familiar, 

disponibilizando profissionais capacitados dá área; 
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 Disponibilização de um espaço adequado para exposição de produtos 

oriundos da agricultura familiar; 

 

 Implantação de um programa de extensão rural, dando assistência 

técnica e capacitação de acordo com a aptidão de cada comunidade; 

 

 Criar um centro de atendimento veterinário para animais de rua e de 

estimação; 

 

 Construção de novos barreiros de açude. 

 

 Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte 

dos seus recipientes. 

 

 

 

 

ESPORTE, TURISMO E CULTURA 

 

 Reativação do espaço “Palhoção Club”, a fim de servir para organização 

de festividades em datas comemorativas municipais, como também em 

eventos religiosos, e durante a semana que haja utilização do espaço 

pelos estudantes do município em atividades educativas e culturais. 

 

 Implantação de mecanismo de comercialização e valorização dos 

artesãos locais, onde criaremos dentro do nosso centro cultural um 

espaço onde todos os artesãos terão a oportunidade expor seus 

trabalhos; 

 

 Disponibilização de uma linha de crédito, com parcerias do governo 

estadual e federal, aos artistas, grupos e produtores culturais, dando 

assim uma oportunidade maior do desenvolvimento de suas atividades; 

 

 Criação de um programa de incentivo às comunidades rurais para 

realização das mais diversas manifestações culturais; 

 

 Criação da Sexta Cultural: um dia voltado para nossa cultura, com 

apresentações de artistas da terra, como repentistas, violeiros, poetas e 

poetisas, grupos de danças, artesanato e feira gastronômica; 

 

 Organização dos pontos de ecoturismo de Teixeira, com a implantação 

de guias e trilhas seguras para melhor explorar o potencial turístico da 
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cidade, gerando emprego e renda, conscientizando a população de 

locais para a importância e preservação do meio ambiente; 

 

 Buscar parcerias entre as cidades circunvizinhas para a potencialização 

do turismo na Serra do Teixeira, através de recursos estaduais e 

federais; 

 

 Programa de incentivo às práticas de esportes e realização de eventos 

esportivos como torneios e campeonatos municipais; 

 

 Programa de apoio às festividades rurais com objetivo de valorizar o que 

a comunidade produz, a exemplo da festa da mandioca entre outras; 

 

 Reforma e valorização do museu Agar Nunes Guedes; 

 

 Resgate e valorização dos grupos culturais existentes no nosso 

município; 

 

 Incentivo às escolinhas de futebol infantis já existentes na cidade, 

disponibilizando local adequado como também a distribuição de 

materiais esportivos. 

 

 

AÇÃO SOCIAL 

 

 Criação de uma Casa de Apoio aos Idosos para quando seus 

responsáveis estiverem trabalhando, os idosos possam ser 

acompanhados durante todo o dia por uma equipe de profissionais de 

saúde como médicos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, 

entre outros; 

 

 Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso); 

 

 Programa de orientação e acompanhamento dos dependentes de 

drogas e alcoolismo; 

 

 Criação de um programa de distribuição de cestas básicas para as mães 

solteiras; 

 

 Construção de uma creche na comunidade do Sítio Santo Agostinho; 
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 Incentivo para o jovem, com projetos objetivando trazer o programa 

jovem aprendiz para Teixeira, mesmo que seja de forma adaptada em 

parceria com o comércio; 

 

 

 Criação de um programa de apoio ao artesão, que auxilie o 

desenvolvimento do artesanato. O programa também tem o intuito de 

auxiliar na autoestima e convívio social dos envolvidos; 

 

 Desenvolver um projeto para realizar atividades interdisciplinares com as 

pessoas autistas da nossa comunidade; 

 

 Desenvolver o “Programa Sentinela”, que se trata de um programa que 

busca oferecer apoio à menores que sofreram maus tratos, negligências, 

menores grávidas ou vítimas de violência sexual, buscando trazer 

orientações, suporte à saúde mental e aos seus direitos (constituído por 

equipes interdisciplinar); 

 

 Desenvolver o “Programa Cuidar”, que busca oferecer cursos e 

treinamentos para familiares que são cuidadores de idosos, trazendo 

atividades educativas, treinamentos de primeiros socorros, apoio e 

suporte às questões de saúde mental destes indivíduos, assim como 

possíveis encaminhamentos;  

 

 Desenvolver o “Programa de Prevenção à Violência Doméstica”, 

conscientizando a população contra a prática da violência doméstica e 

familiar contra a mulher e capacitar os educadores para o 

desenvolvimento de atividades no âmbito escolar; 

 

 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 

 

 Criação do Gabinete itinerante, além da criação de um aplicativo para 

ouvir as necessidades da população; 

 

 Programa de valorização dos patrimônios históricos do nosso município, 

como por exemplo o Cacimbão, Casa de Câmara e Cadeia, Calçadão e 

Palhoção Club. 

 

 Estruturação da Feira Livre Municipal, com a padronização das 

barracas, capacitação dos feirantes e melhoria sanitária. 
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 Instalação de um sistema de monitoramento por câmeras interligadas a 

uma central, nas principais avenidas da cidade, praças e locais de 

recreação, como também entradas e saídas da cidade, esse projeto 

começará nas principais ruas e depois será ampliado nas demais; 

 

 Estimular o comércio local no patrocínio e parcerias de eventos como 

corridas de rua, ciclistas e motociclistas, com atrações musicais em 

praça pública, em meses específicos; 

 

 Parceria e apoio as ONGS, Cooperativas e associações, a exemplo do 

CEPFS – Centro de Educação Popular e Formação Social, OS 

COBRAS, UNAC – União das Associações Comunitárias de Teixeira e 

CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 

 

 Apoiar e estimular as microempresas com linha de crédito parceria entre 

o governo municipal e governo do estado da Paraíba; 

 

 Substituição do sistema de iluminação pública por lâmpadas de LED nas 

principais ruas e expandindo para as demais; 

 

 Construção de uma ciclovia; 

 

 Projeto para construção de um novo matadouro, seguindo 

rigorosamente todas as leis vigentes e em local adequado para que não 

prejudique a população; 

 

 Construção de um novo cemitério; 

 

 Ampliação do saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto, 

drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos; 

 

 Construção de um moderno centro para feira municipal; 

 

 Implantação de um plano de gestão dos resíduos sólidos com 

direcionamento correto do lixo; 

 

 Restruturação e direcionamento correto da frota municipal; 

 

 Parque Municipal, onde as famílias Teixeirenses poderão desfrutar de 

momentos de lazer as margens do Açude Novo. O Parque Municipal 

contará com jardins, pistas de caminhada, ciclovias e uma quadra 

poliesportiva.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Temos a melhor intenção queremos administrar a nossa cidade da melhor 

forma possível, para abraçar as necessidades de todos os cidadãos 

Teixeirenses. 


