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1. Introdução 

 

CABEDELO é uma cidade jovem e promissora, com enorme 

potencial de crescimento e desenvolvimento, têm em sua base econômica o 

Comércio, Indústria e o Turismo. Hoje apresenta-se como um ótimo lugar 

para se viver. 

A construção de uma nova Cabedelo é a idealização de um projeto 

que compartilhamos, e convidamos todos os cidadãos para estarem junto 

conosco na concretização desse ideal. 

Queremos não apenas cuidar e melhorar o lugar onde vivemos, mas 

fazer algo novo, fazer nossa Cabedelo cada dia melhor. 

Temos como princípios os valores em favor da Família e do Cidadão, 

honestidade, trabalho, respeito, transparência e paixão pela minha cidade e 

pelas pessoas que aqui vivem, a estes, o nosso compromisso pessoal. 

Nosso empenho é de trabalhar para as pessoas, por isso queremos 

promover uma gestão comprometida com a excelência, onde o combate ao 

desperdício e a corrupção são o norte da nossa administração. Iremos 

implementar de maneira democrática e participativa a integração da 

sociedade nas diretrizes e decisões da nossa gestão através da implantação 

do Orçamento Municipal Popular, de forma integrada com a gestão e todos 

que compõem a administração municipal. Na nossa administração não 

faltará dedicação, respeito e carinho ao povo e a esta cidade que tanto 

amamos. 

O objetivo fundamental será o de implantar um novo Modelo de 

Gestão na administração municipal, propondo e executando projetos 

estruturantes a serviços da população, onde iremos estabelecer metas e 

resultados altamente positivos em todas as áreas de atuação do Governo. 

Nossa Gestão terá foco em instrumentos de planejamento e 

acompanhamento de metas pautadas na disciplina da execução 

orçamentária e na implantação de planos e projetos para a concepção de 

novas soluções para a cidade de Cabedelo. A implementação das nossas 

ações levará o município a ter o seu papel de protagonismo no nosso 

Estado, para que com muito trabalho e dedicação possamos readquirir o 

respeito junto a sociedade Cabedelense, tão maltratada a várias 

administrações. 

 

O Plano de Governo aqui apresentado representa o desafio para um 

modelo de gestão de alto desempenho. As propostas contemplam objetivos 

e projetos ambiciosos, com envergadura e complexidade que demandarão 

uma administração extremamente dedicada e competente, com diálogo, 



 
 

transparência, muito próxima das pessoas e conhecedora das necessidades 

dos cabedelenses. 

Eu, Vitor Hugo Castelliano, tenho o compromisso de uma gestão 

com União, Diálogo e Trabalho para Avançar, com a participação da 

sociedade e transparência em todos os atos administrativos, liderando com 

motivação e empenho um novo tempo para Cabedelo. 

 

 

 

  



 
 

2. Objetivos principais de Atuação de Governo 

 

Objetivos Principais do Governo 

⇛ Governar dialogando com a sociedade de forma transparente com ações 

voltadas primordialmente as pessoas que mais precisam buscando a 

igualdade social; 

⇛ Governar com Responsabilidade Fiscal; 

⇛ Governar Cuidando da Vida das Pessoas; 

⇛ Estabelecer Políticas Públicas de Caráter Social de Forma Inclusiva Para 

Todos os Cidadãos; 

⇛ Governar estabelecendo uma Gestão Orçamentária Participativa e 

Democrática; 

⇛ Potencializar as ações na Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, 

Turismo, Políticas Públicas para as Mulheres, Esporte, Juventude, Lazer, 

Segurança, Defesa Civil, Trabalho, Receita, Emprego, Economia 

⇛ Potencializar a economia e trabalho com visão no desenvolvimento 

sustentável; 

⇛ Focar na Construção da Infraestrutura Urbana, Planejamento, bem como 

programas voltados a Habitação, Uso do Solo, Mobilidade, Transporte e 

Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura; 

⇛ Desenvolver uma Estrutura Administrativa, Orçamentária e 

Previdenciária, com foco na Gestão, Planejamento, Controle e Resultados; 

 

3. Princípios para a Atuação do Governo 

 

Gestão Responsável 

Controle e Combate à Corrupção 

Planejamento e Organização 

Transparência e Respeito 

Diálogo e Participação 

Ação, Atitude e Integração 

Conhecimento e Confiança 

Credibilidade e Experiência 

Trabalho e Dedicação 



 
 

 

4. Visão para a Cidade 

 

Nosso Plano de Governo apresenta um posicionamento de otimismo e 

reconquista do respeito da sociedade em relação ao serviço e ao poder 

público. Queremos uma cidade socialmente justa, economicamente 

sustentável e viável, preocupada com a vida das pessoas e com suas 

questões ambientais. Pautaremos nossas ações em uma gestão que traga 

orgulho para os cidadãos. Estas ações representam uma visão diretiva para 

este governo com vigência até 31 de dezembro de 2020. 

 

Estabelecendo o envolvimento e participação da população, pretendo 

tornar Cabedelo uma cidade reconhecida pela gestão pública de alto 

desempenho, focada em alguns pontos fundamentais: 

⇛ Construir o governo em uma gestão profissional, responsável e 

competente, pautada pela adoção periódica de medidas que estabeleçam as 

melhores práticas e modelos em todos os níveis de atuação do governo; 

⇛ Fomentar a cidade de infraestrutura adequada às demandas do seu povo, 

e que estas sejam compatíveis ao crescimento da população, mostrando 

com isso, uma visão e planejamento de longo prazo; 

⇛ Melhorar periodicamente a qualidade dos serviços públicos prestados 

pela Prefeitura, garantindo ao cidadão a inserção e o alcance à 

administração com qualidade e respeito; 

⇛ Promover o desenvolvimento da economia de Cabedelo, através de 

medidas de incentivos a micro e pequenas empresas, a projetos do 

artesanato local, ao comércio formal e informal, e a indústria, incentivando 

a economia criativa de forma competitiva e sustentável, para potencializar a 

criação de emprego e renda aos cidadãos; 

⇛ Aperfeiçoar a gestão econômica, ampliando a capacidade de captação de 

recursos do município, fomentando parcerias junto ao setor privado e ao 

terceiro setor, e alinhar as políticas municipais com as estaduais e federais; 

⇛ Impulsionar e garantir o uso sustentável do patrimônio ambiental, 

cultural e histórico, frente ao processo de desenvolvimento da cidade; 

⇛ Intensificar a racionalização das despesas na administração municipal; 

⇛ Implementar novos métodos e tecnologias em favor da melhoria da 

gestão pública municipal e oferta de serviços ao cidadão; 

⇛ Apoiar, valorizar e sobretudo respeitar o cidadão Cabedelense, na 

dimensão do bem comum, promovendo a inclusão, igualdade e respeito a 



 
 

diversidade, na certeza de ser esse o motivo e a razão primordial da 

administração municipal. 

 

 

5. DIRETRIZES PARA AÇÕES DE CURTO E MÉDIO PRAZO 

 

Estamos apresentando um Plano de Governo para a cidade de 

Cabedelo, onde nossas ações transcorreram em um curto e médio espaço 

temporal, de forma que, estabeleceremos políticas sólidas em todas as áreas 

de atuação, preparando a cidade para desafios cada vez maiores, visando 

um município forte, organizado e sobretudo respeitado, sempre buscando 

uma permanente melhoria na qualidade de vida das pessoas, amparando, 

atendendo e apoiando primordialmente as pessoas em situação de 

vulnerabilidade, principalmente crianças, mulheres e idosos, respeitando a 

diversidade e promovendo a inclusão. 

Neste Plano fortaleceremos as políticas voltadas a saúde, com 

objetivo de termos uma cidade com um sistema básico de saúde eficiente, 

promovendo hábitos e costumes mais saudáveis para os cidadãos.  

Estabeleceremos melhorias constantes nas áreas de educação, 

cultura, turismo, esporte, lazer, juventude, políticas públicas para as 

mulheres, assistência social, trabalho emprego, seja de forma independente, 

como também através de políticas integradas entre as áreas. Trabalharemos 

incansavelmente na construção e melhoria das estruturas municipais 

através de ações permanentes de Infraestrutura física e urbana, promovendo 

continuado trabalho de saneamento, pavimentação, drenagem, habitação, 

meio ambiente, pesca, aquicultura, mobilidade, iluminação, construção, 

reformas e ampliações. Promoveremos ações voltadas ao transporte, 

segurança, economia, finanças, planejamento e orçamento, previdência, 

defesa ao consumidor, controle interno com ênfase a transparência e a 

ações de combate a corrupção. 

Por fim, estabeleceremos políticas públicas para uma gestão 

responsável e eficaz voltadas as pessoas, promoveremos a qualificação e o 

aperfeiçoamento da máquina administrativa, valorizando e reestruturando, 

sempre que possível, os quadros de servidores da administração municipal. 

 

 

 

 



 
 

6. DIRETRIZES E AÇÕES POR ÁREA DE ATUAÇÃO 

7.  SAÚDE 

 

Promover uma Saúde humanizada para todos com dignidade e 

respeito, permitindo ao cidadão obter um atendimento com excelência e 

qualidade, promovendo a melhoria das estruturas físicas, humanas, 

farmacêutica, e na aquisição de novos equipamentos para melhor atender 

um maior número de pessoas. 

O sistema de agendamento de consultas, exames e outros serviços, é 

uma das nossas metas para a saúde. 

Nosso objetivo é criar um sistema unificado de atendimento, tratando 

o cidadão de forma única e integral, atuando desde a prevenção ao 

tratamento, ajudando ao mesmo a dispor de uma melhor qualidade de vida, 

mais longa e saudável.  

 

 

7.1- Principais ações propostas para a Saúde: 

 

7.1.1- ATENÇÃO BÁSICA 

 

⇛ Melhorar a infraestrutura de saúde; 

⇛ Ampliar os espaços físicos de Unidades de Saúde dos bairros e centro; 

⇛ Melhoria, manutenção e ampliação das USF (Unidades de Saúde da 

Família); 

⇛ Promover estudo de viabilidade, na forma da lei, para implementar o 14° 

salários aos ACS; 

⇛ Fiscalizar os agentes de saúde, no exercício de suas funções para melhor 

poder lhes dar condições de melhor atender o cidadão; 

⇛ Implantar Projeto Piloto e garantir o atendimento em uma unidade de 

Saúde no horário de 7h30 às 22h; 

⇛ Reorganizar as Unidades Básicas de Saúde, estruturando-as com 

infraestrutura humana, material, de equipamentos e insumos, capazes de 

estabelecer a garantia de um funcionamento eficaz; 

⇛ Potencializar o programa “Academia da Saúde” – promovendo assim, 

atividades de saúde e bem-estar a população; 



 
 

⇛ Implementar ações em saúde voltadas para a gestante, criança e 

adolescente, bem como ações voltadas a saúde do homem; 

⇛ Levar frequentes ações de saúde nos bairros mais carentes, seja através 

de campanhas ou ações continuadas; 

⇛ Potencializar e incentivar programas de saúde preventiva e primária; 

⇛ Incentivar e redobrar esforços para sempre bater as metas nas 

campanhas nacionais de vacinação; 

⇛ Assegurar a melhoria do atendimento e a humanização na rede de saúde 

pública, garantindo uma conduta de atenção e cuidado que atenda 

efetivamente à expectativa da população; 

⇛ Investir cada dia mais na informatização e integração de toda Rede de 

Atendimento à Saúde; 

⇛ Buscar ampliar o atendimento médico em todas as áreas; 

⇛ Valorizar as equipes multidisciplinares, proporcionando uma melhor 

satisfação dos servidores e por consequência um atendimento humanizado 

a população; 

⇛ Desenvolver trabalho contínuo para combate à Dengue, Chikungunia e a 

Zika no município. 

 

 

7.1.2- ATENÇÃO DOMICILIAR 

 

⇛ Melhorar e adequar a estrutura física do Serviço de Atenção Domiciliar 

(SAD); 

⇛ Ampliar o atendimento do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD); 

⇛ Promover a modernização no SAD, com a implantação de prontuário 

eletrônico; 

⇛ Inserir 01 (um) profissional de Psicologia nas equipes do SAD, 

aumentando com isso a Equipe Multiprofissional de Apoio - EMAP; 

⇛ Promover a capacitação contínua dos profissionais que integram o SAD, 

bem como investi-los de equipamentos modernos e adequados para suas 

ações assistenciais; 

⇛ Buscar, junto outros poderes públicos ou parceria com a iniciativa 

privada, ajuda para aquisição de veículo para o Programa do SAD; 



 
 

⇛ Promover treinamentos, oficinas com familiares, cuidadores e 

responsáveis, com temas relacionados a segurança do paciente no lar, 

promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação em domicílio; 

 

 

7.1.3- ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

 

⇛ Criar o Centro de Atenção ao Idoso; 

⇛ Criação do Centro de Apoio e Acolhimento a Diversidade e Inclusão 

Social, garantindo a estes o atendimento e acompanhamento médico e 

psicológico; 

⇛ Instituir um Programa Integrado de atendimento aos dependentes (e 

familiares) de álcool e outras drogas, que envolva ações da atenção nas 

áreas da saúde, educação, formação profissional, assistência jurídica e 

parceria com o terceiro setor; 

⇛ Buscar a Requalificação do Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO), para o Tipo III; 

⇛ Garantir a oferta de profissionais para o tratamento de especialidades 

relacionada a saúde bucal como endodontia, periodontia, ortodontia, 

radiologia, odontopediatria e próteses dentárias, bem como garantir o 

atendimento a portadores de necessidades especiais destes serviços. 

Objetivando atender ao que dispõe a Política Nacional de Saúde Bucal; 

⇛ Adquirir novos equipamentos odontológicos; 

⇛ Investir permanentemente na qualificação e educação dos profissionais 

do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); 

⇛ Implantar o Centro de Oftalmologia ou garantir a oferta de profissionais 

para tratamentos de patologias relacionadas a saúde dos olhos como 

miopia, astigmatismo, hipermetropia, catarata, glaucoma, entre outras. 

Principalmente para crianças nas escolas municipais; 

⇛ Ampliar a estrutura física do Laboratório Central – LACEN; 

⇛ Aumentar a cobertura de exames laboratoriais para a população 

Cabedelense; 

⇛ Implantar a realização de exames Imuno Hormonais para atender as 

demandas de pré-natal, SAE e outros serviços; 

⇛ Investir na capacitação dos profissionais do LACEN, em procedimento 

referente a novas técnicas e metodologias de exames laboratoriais, bem 



 
 

como capacitar profissionais da atenção básica na interpretação de 

resultados dos respectivos exames; 

⇛ Potencializar ações e melhorar continuamente o atendimento e serviço 

do Laboratório Central - LACEN; 

⇛ Realizar levantamento estatístico dos testes de VDRL (para detecção da 

sífilis) e testes de Baciloscopia para Tuberculose (para casos de 

tuberculose), realizados pelo LACEN; 

⇛ Implementar a coleta de sangue para carga viral, CD4 e Genotipagem de 

HIV no LACEN; 

⇛ Readequar o serviço de coleta de exames citopatológicos no Centro 

Municipal de Referência em Saúde Leonard Mozart (Policlínica); 

⇛ Manter e ampliar os serviços de ultrassonografia no município; 

⇛ Ampliar o programa de combate ao tabagismo na policlínica; 

⇛ Ampliar o programa Saúde da Mulher, ofertando consultas de 

ginecologia, mastologia, pré-natal de risco, ultrassonografia, mamografia, 

citologia e coposcopia; 

⇛ Potencializar esforços no atendimento a gestantes de alto risco na 

policlínica;  

⇛ Estabelecer a entrega de resultados de exames como: endoscopia, 

mamografia e ultrassonografia, em até 24 horas; 

⇛ Disponibilizar exames Houter e Mapa da pressão arterial no Centro 

Cardiológico, assim como melhorar o atendimento referente a exames e 

consultas cardiológicas já existentes como eletrocardiograma, 

ecocardiograma, risco cirúrgico, etc; 

⇛ Implementação de unidades móveis para atendimento de pediatria, 

odontologia, oncologia, clínica geral, ginecologia, etc; 

⇛ Potencializar ações para execução de maior quantidade de cirurgias de 

catarata nos cidadãos cabedelenses com qualidade e segurança; 

⇛ Melhorar o atendimento das consultas de enfermagem na Policlínica, 

visando atender satisfatoriamente a demanda municipal; 

⇛ Implantar o Núcleo de Educação Permanente – NEP na Policlínica; 

⇛ Estudar reativar o serviço de acupuntura na Policlínica; 

⇛ Ampliar o atendimento especializado de psicologia e fonoaudiologia na 

Policlínica; 

⇛ Ampliar o número de atendimentos médicos especializados; 

⇛ Requalificar o CAPS AD II para CAPS AD III através de habilitação; 



 
 

⇛ Ampliar e adequar o espaço físico do Centro Municipal de Fisioterapia – 

CEMFISIO; 

⇛ Buscar implantar o serviço de pilates no CEMFISIO; 

⇛ Estabelecer um modelo de gestão na saúde, fundamentado em diretrizes, 

controles e metas gerenciais, baseando-se em indicadores de resultado 

estabelecidos entre gestor, profissionais da saúde e cidadãos; 

⇛ Valorizar capacitar e aperfeiçoar os planos de cargos e salários dos 

servidores públicos da área da saúde sempre que possível; 

⇛ Desenvolver estudo para verificar a possibilidade de terapias alternativas 

no tratamento da saúde do município como Ozônioterapia; 

 

 

7.1.4- ATENÇÃO HOSPITALAR 

 

⇛ Promover a construção, reforma, ampliação e melhorias periódicas do 

Hospital Municipal Pe. Alfredo Barbosa;  

⇛ Promover reforma e construção do Hospital de Anexo com UTI e novos 

leitos e infraestrutura de equipamentos, insumos e tecnologia; 

⇛ Adquirir novos equipamentos, mobiliários e insumos para as novas 

instalações do Hospital Pe. Alfredo Barbosa e Hospital de Anexo; 

⇛ Implementação de Guarda Volumes para atender aos usuários e 

acompanhante de pacientes; 

⇛ Desenvolver projeto para a implantação de procedimento para 

normatização de vistas; 

⇛ Adquirir uma Ambulância tipo B e D; 

⇛ Reabertura do posto de coleta de leite materno; 

⇛ Instaurar escala de 24 horas para ultrassonografia obstétrica; 

⇛ Implantar leitos de UTI adulto e pediátrico; 

⇛ Implantar serviços de atendimento ortopédico; 

⇛ Implantar serviços de fonoaudiologia hospitalar; 

⇛ Implantar serviço de atendimento de odontologia hospitalar; 

⇛ Implantar serviço de fisioterapia direcionada ao trabalho de parto; 

⇛ Implantar usina de canalização de gases medicinais. 

 



 
 

 

7.1.5- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

⇛ Implementar o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em 

Saúde (CIEVS/Cabedelo), para atuação nas emergências e saúde pública, 

situação que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de risco, danos e agravos à saúde pública; 

⇛ Estruturar a sala de situações, objetivando evidências a partir da análise 

da situação da saúde da população, de modo a fortalecer a gestão e as 

práticas em saúde coletiva; 

⇛ Adquirir equipamentos, mobiliários e insumos para áreas técnicas que 

integram a vigilância em saúde, visando à estruturação e fortalecimento do 

setor; 

⇛ Investir na capacitação da rede de serviços de saúde para a execução das 

ações de vigilância em saúde; 

⇛ Implementar na Gestão de saúde do município, o núcleo de vigilância a 

acidentes, violência e estímulo a cultura de paz; 

⇛ Buscar reformar a Rede de Frio municipal; 

⇛ Investir na capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de 

Combate a Endemias para o desenvolvimento de ações e serviços de 

vigilância em saúde de forma complementar e integrada; 

⇛ Reestruturar e readequar a estrutura física e equipe multiprofissional do 

serviço de atenção especializada SAE; 

⇛ Construir uma sala de vacinas no SAE para atendimento da população 

alvo assistida por este serviço; 

⇛ Implantar no SAE as profilaxias pré e pós exposição ao HIV; 

⇛ Assegurar o fornecimento da fórmula infantil para recém-nascidos de 

mães portadoras do vírus HIV até os 6 (seis) meses de vida; 

⇛ Implantar no município, uma política voltada ao combate dos maus 

tratos aos animais, estímulo e posse responsável; 

⇛ Construir o Centro de Controle de Zoonoses; 

⇛ Buscar adquirir 2 (dois) veículos de passeio, sendo um para suporte as 

equipes de Epidemiologia e Saúde do trabalhador, e um para atender as 

inspeções da Vigilância Sanitária; 



 
 

⇛ Adquirir veículo tipo Furgão climatizado para a distribuição de 

imunobiológicos, com objetivo de garantia e qualidade no fornecimento de 

vacinas; 

 

 

7.1.6- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

⇛ Implantar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – 

REMUNE; 

⇛ Ampliar a rede de abastecimento na farmácia do município, onde o 

cidadão possa ser atendido de forma mais rápida e eficaz;  

⇛ Buscar Implantar o programa “Remédio em Casa”, para diabéticos e 

hipertensos cadastrados na rede municipal e que tenham residência fixa na 

cidade de Cabedelo; 

⇛ Investir em tecnologia e sistema informatizado para o controle do 

programa de saúde mental; 

⇛ Implementar o Programa permanente de abastecimento nos postos de 

saúde e USF, através de implantação de ações de logística e gestão; 

⇛ Investir na qualificação dos atendentes de farmácia na atenção básica e 

CAF, quanto ao uso racional de medicamentos, armazenamento e 

dispensação de medicamentos; 

⇛ Adquirir equipamento de informática para equipar a assistência 

farmacêutica hospitalar e CAF; 

 

 

7.1.7- GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO DA 

SAÚDE 

 

⇛ Implantar o SESMIT – Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho; 

⇛ Construir e implementar o Plano Municipal de Educação Permanente; 

 

 

7.1.8- GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 



 
 

⇛ Implantar o E-SUS hospitalar para atender a média complexidade; 

⇛ Informatizar a Assistência Farmacêutica Hospitalar (Central de 

Abastecimento Farmacêutico com Farmácia Hospitalar); 

⇛ Implantar o gerenciamento de documentos eletrônicos e integrado com 

gerenciamento de processos; 

⇛ Desenvolver e implantar medidas e ferramentas de controle de 

programas de promoção da saúde; 

⇛ Investir em redes lógicas, sistemas, tecnologia, informática e TI 

(Tecnologia da Informação); 

⇛ Aquisição de televisões para serem colocadas nos pontos de atendimento 

dos usuários em saúde, objetivando a orientação do atendimento em seu 

quantitativo. 

 

 

 

8- EDUCAÇÃO 

 

 Garantiremos uma educação de qualidade, buscando sempre a 

implementação continuada da escola em tempo integral, respeitando todas 

as fases e garantindo o acesso à escola e a educação a todas as crianças, 

jovens e adultos de forma inclusiva e diversa, objetivaremos potencializar a 

alfabetização da população, possibilitando com isso uma melhor qualidade 

de vida das pessoas e a capacidade de buscas por melhores oportunidades. 

A melhoria da Educação está diretamente relacionada com a 

melhoria na formação, capacitação, instrumentalização e valorização dos 

professores e profissionais da área da educação, sendo estes, importantes 

fatores para motivação dos profissionais da Rede Pública Municipal de 

Ensino. 

Implantaremos modelos pedagógicos que garantam um ensino de 

excelência e que seja referência nacional. 

Ampliaremos e garantiremos a oferta nas creches municipais, pré-

escola e escola de forma organizada e que garantam a efetiva formação dos 

alunos. 

Asseguraremos meios que possibilitem a inclusão do aluno na idade 

correta, ajudando com isso na formação e futuro de cada jovem cidadão. 

 

 



 
 

8.1- Principais ações propostas para a Educação: 

 

⇛ Fortalecer e aumentar a Educação em tempo integral, ampliando o 

número de escolas com este fim e consequentemente a quantidade de 

alunos, sendo uma no bairro do Renascer; 

⇛ Criar creches em tempo integral, sendo uma no Renascer, e desenvolver 

estudo de impacto e viabilidade para a possibilidade de criação de uma 

terceira; 

⇛ Implantar Segurança Eletrônica nas Creches Municipais, onde os pais 

poderão monitorar seus filhos através de aplicativo de celular; 

⇛ Diminuir o déficit de vagas nas creches, garantindo a população seu 

direito a educação infantil; 

⇛ Criar programa de “Reforço Escolar” com objetivo de aprimoramento 

do aprendizado e erradicação ao analfabetismo; 

⇛ Implantar políticas educacionais para o EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), principalmente na formação de professores e capacitação para o 

mercado de trabalho; 

⇛ Estabelecer uma constante batalha contra a evasão escolar, 

principalmente dos alunos jovens e adultos (EJA); 

⇛ Investir na reforma, manutenção e revitalização das escolas e creches 

municipais; 

⇛ Reformar o Centro Integrado de Educação Infantil; 

⇛ Reformar a Escola Municipal Maria das Graças, no Jardim Gama; 

⇛ Implantar “Centros Integrados de Educação, Esporte e Lazer” como 

espaços de convivência e desenvolvimento de programas educativos, 

esportivos, socioculturais e de lazer; 

⇛ Ampliar o atendimento do CAEE (Centro de Atendimento da Educação 

Especial); 

⇛ Potencializar as práticas educacionais através de metodologias que 

garantam evolução sustentável dos indicadores de desenvolvimento da 

educação básica (IDEB), buscando galgar as metas definidas pelo MEC de 

forma que sejam sempre melhores que as definidas no plano de metas de 

educação do município; 

⇛ Potencializar o “Programa de Assistência Psicopedagógica” nas escolas 

municipais;  

⇛ Garantir o fornecimento de fardamentos e materiais escolares, 

assegurando sua qualidade e prazos de entrega; 



 
 

⇛ Aperfeiçoar o transporte escolar para alunos em toda a rede municipal 

de ensino, priorizando o transporte para os deficientes; 

⇛ Garantir o fornecimento de merenda com qualidade e com 

acompanhamento de nutricionistas; 

⇛ Investir na qualificação das merendeiras do município; 

⇛ Potencializar o conhecimento tecnológico, artístico, científico, 

humanístico com ênfase no desenvolvimento de valores éticos, respeitando 

as diversidades;  

⇛ Reforçar a implantação das escolas de robótica em toda a rede 

municipal; 

⇛ Implementar campanhas educativas periodicamente nas escolas, sobre 

temáticas relacionadas à segurança, meio ambiente, saúde, prevenção às 

drogas, trânsito e outros temas sociais;  

⇛ Garantir a inclusão das crianças com deficiência e necessidades 

especiais, assegurando acessibilidade, equipamentos e formação para os 

profissionais da rede municipal de ensino para este fim; 

⇛ Fomentar o projeto Capacita, para formação em diversas áreas em 

conjunto com a Secretaria de Assistência Social; 

⇛ Potencializaremos ações integradas de educação, esporte, lazer e cultura 

em conjunto com as Secretarias Esporta, Juventude e Lazer e Secretaria de 

Cultura, Construindo e recuperando de espaços para a práticas esportivas e 

Culturais; 

⇛ Estimular ações educacionais que visem a promoção da prática da 

educação ambiental, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, 

Pesca e Aquicultura; 

⇛ Incentivar à cultura, teatro, cinema, música e a dança nas escolas 

municipais; 

⇛ Fomentar parcerias com instituições de ensinos superior, com intuito de 

estabelecer troca de conhecimento e fortalecimento na capacitação 

profissional e execução de cursos preparatórios para o ENEM aos jovens e 

adultos do município de Cabedelo; 

⇛ Implantar equipamentos para prática esportiva na educação infantil nas 

escolas; 

⇛ Desenvolver projetos educacionais visando a orientação e combate as 

drogas e apoio a diversidade, com participação das famílias e das 

secretarias municipais; 

⇛ Potencializar o Projeto de Educação no Trânsito nas escolas municipais; 



 
 

⇛ Fomentar o Projeto da Escola de Cordel nas escolas municipais; 

⇛ Seguir apoiando a democratização à educação com o fortalecimento dos 

Conselhos; 

⇛ Seguir apoiando os eventos promovidos pelas coordenações da 

Secretaria de Educação; 

 

⇛ Valorizar ao Magistério; Estimulando a implementação de novas 

tecnologias e linguagens de comunicação, investindo sempre na formação 

permanente e a valorização dos educadores e demais profissionais que 

atuam em outros serviços da educação; 

⇛ Estabelecer nova metodologia de Ensino nas escolas municipais, 

implantando as melhores políticas educacionais do nosso país; 

⇛ Desenvolver estudo de viabilidade para a implementação de Plano 

Programado de Regularização do Piso Salarial na Educação; 

 

 

 

9. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Nossa diretriz para Assistência Social baseia-se na luta incansável pela 

diminuição da desigualdade e redução da pobreza, através de políticas 

efetivas de assistência, inserção e reinserção social para as pessoas mais 

carentes e o fomento de ações para ampliação da abrangência assistencial 

domiciliar. 

Pretendemos garantir a universalidade dos direitos a assistência com 

equidade e justiça social, objetivando sempre a redução das desigualdades 

sociais dando ênfase ao direito a diversidade, tratando todos os cidadãos 

com igualdade plena, a fim de garantir a todas as pessoas o pleno exercício 

da cidadania e a melhora da qualidade de vida do povo Cabedelense. 

 

 

9.1- Principais ações propostas para a Assistência Social: 

 

9.1.1- INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA  

 



 
 

⇛ Desenvolvermos programas objetivando a reintegração de pessoas 

desempregadas ao mercado de trabalho; 

⇛ Promoveremos através de trabalho conjunto ente as secretarias de 

Assistência Social e Educação, o programa de inclusão digital através de 

cursos de informática básica; 

⇛ Fortalecer ações voltadas ao Programa ACESSUAS TRABALHO 

CABEDELO, que objetiva promover a integração de usuários da política 

de assistência social ao mundo do trabalho, por meio de articulação, 

identificação, sensibilização, desenvolvimento de habilidades 

(capacitação), e orientação para o mundo do trabalho, a fim de possibilitar 

sua interação formal ou informal na produção de bens e serviços; 

⇛ Construção do Centro de Capacitação no Município, com capacidade 

para 150 alunos, contando inclusive com laboratório de informática; 

⇛ Buscar local adequado no bairro do Renascer, com viabilidade, para que 

seja implantado cursos profissionalizantes para os jovens e adultos, no 

período da noite;  

⇛ Estimular mais ações do Projeto CAPACITA em parceria com a 

Faculdade UNINASSAU; 

⇛ Estimular ações em parceria com o SENAC, como a presença da carreta 

do SENAC que estará em nossa cidade capacitando a população; 

⇛ Determinar estudo de viabilidade e possibilidade de ação junto a sede da 

antiga FEBEMA e o P.E.T no bairro do Renascer; 

⇛ Desenvolvermos em parceria com as Instituições Públicas, Privadas, 

Universidades e Faculdades, o programa de Capacitação de Jovens e 

Adultos para Concursos Públicos; 

⇛ Buscar implantar o Centro de Qualificação Profissional; 

⇛ Buscar soluções junto ao mercado de trabalho, através de parcerias com 

iniciativa privada, para recondução ao mercado de pessoas desempregadas 

em situação de alta vulnerabilidade; 

⇛ Implantação de Restaurante Popular, com refeições a 1 (um) real, para 

atender a população carente, atendendo diariamente 600 pessoas do nosso 

município, que será feito no bairro do Jacaré. E desenvolveremos projeto 

de viabilidade para ver a possibilidade de implantar um segundo com os 

mesmos padrões no bairro do Renascer. 

 

 



 
 

9.1.2- PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

⇛ Potencializar os esforços para a melhor prestação dos serviços dos 

Conselhos Tutelares, através de capacitação continuada e estrutura 

adequada para desenvolvimento de suas funções; 

⇛ Fomentar o programa de políticas de segurança alimentar e nutricional, 

assim como fomentar as ações da CAISAN (Câmara Intersetorial de 

Segurança Alimentar e Nutricional); 

⇛ Potencializar ações relacionadas ao conselho de segurança alimentar; 

⇛ Ampliação dos Centros de Referência em Assistência Social; 

⇛ Fomentar as ações da Casa de Acolhimento do município; 

⇛ Valorização do trabalho produzido e desenvolvido pelas entidades 

sociais; 

⇛ Fomentaremos o atendimento diário às pessoas carentes; 

⇛ Apoiaremos ano após ano o Programa Natal Sem Fome no município de 

Cabedelo; 

⇛ Desenvolveremos programa para assistência social através de 

campanhas de voluntariado solidário; 

⇛ Potencializaremos o programa Casamento Comunitário e Baile de 

Debutantes, para pessoas carentes do nosso município; 

⇛ Fomentaremos ações, seja por iniciativa do governo ou de iniciativa 

voluntária da população, para campanhas de coletas para doação de 

armação de óculos, enxoval de bebê, agasalho e cestas básicas, para 

distribuição a população carente; 

⇛ Potencializar a atenção ao atender as vítimas de abuso, violência 

doméstica e sexual;  

⇛ Fomentar campanhas educativas e de sensibilização para prevenção ao 

uso de drogas e dependência química; 

⇛ Reformar, fortalecer e adequar o CRAS; 

⇛ Fortalecer a atuação do CREAS; 

⇛ Potencializar o Programa “CRAS na Sua Casa” nos bairros da cidade; 

⇛ Implantação da Casa de Passagem para adultos em situação de rua; 

⇛ Apoiar e dar subsídios aos conselhos municipais da pessoa idosa, da 

pessoa com deficiência e da política antidrogas; 



 
 

⇛ Fomentar o Projeto “Alimento com Amor”, com a distribuição de sopas 

nas comunidades; 

⇛ Fomentar o Espaço Lúdico Desenvolver” com ações voltadas ao 

enfrentamento de trabalho infantil; 

⇛ Fomentar ações sociais em datas comemorativas como São João, 

Páscoa, dia das crianças, dia do idoso, outubro rosa, pessoa com 

deficiência, etc; 

⇛ Fomentar o Projeto “Cuidando do Cuidador”, com terapia através da 

biodanza na assistência social; 

⇛ Desenvolver políticas para negros, juventude, LGBT e população 

diversa, respeitando a liberdade e a diversidade em todos os níveis; 

⇛ Buscar implantar o Banco de Alimentos no município de Cabedelo; 

⇛ 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 às pessoas em situação de 

vulnerabilidade; 

⇛ Estabelecer parceria com entidades assistenciais do setor público e 

privado, para fomentar as ações de assistência social; 

⇛ Fortalecer e fiscalizar o acesso ao programa Bolsa Família para famílias 

em situação de pobreza extrema; 

⇛ Potencializar a capacitação de profissionais do Bolsa Família; 

⇛ Desenvolver um projeto para a criação do Cartão Cidadão, que 

beneficiará inicialmente 1000 (mil) famílias com uma ajuda mensal de 

R$40,00. Voltado principalmente para famílias que vivem da pesca e 

passam por dificuldades no período de baixa estação, obrigatoriedade de 

consumo em mercados do bairro que reside. 

 

 

9.1.3- CRIANÇA E ADOLESCENTE  

 

⇛ Implementar o atendimento da criança e do adolescente em situação de 

abandono social, por meio do Programa de Convivência Familiar e 

Comunitária; 

⇛ Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento do 

ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); 



 
 

⇛ Fomentar o Projeto “Arte pra Guri” com ações educativas, assistenciais 

e culturais para crianças nas comunidades do município; 

⇛ Implantar o Programa de Atenção à Saúde da Juventude; 

⇛ Priorizar ações de prevenção às drogas e atenção a família com 

promoção integrada nas áreas de assistência social, cultural, educação, 

esporte, lazer e saúde;  

⇛ Garantir o atendimento integral humanizado e de qualidade para as 

famílias em situação de violência; 

⇛ Desenvolver ações integradas nas áreas de Assistência Social em 

conjunto com as demais secretarias municipais focando principalmente na 

prevenção e atenção à família; 

⇛ 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; 

⇛ Fomentar e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra 

todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-

tratos, exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente; 

⇛ Desenvolver projetos socioeducativos para crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, com intuito de diminuir o nível de evasão 

escolar; 

⇛ Desenvolver um projeto em parceria com o terceiro setor para propagar 

ações juvenis nos diversos bairros, espaços e públicos; 

⇛ Desenvolver estudos e ações para implementação do Projeto de 

Incentivo a Liberdade Assistida; 

⇛ Criar e fomentar a capacitação através de cursos profissionalizantes que 

atendam as reais necessidades dos jovens da cidade; 

⇛ Implementar, em parceria com o setor privado, o projeto “Primeiro 

Emprego”, com o objetivo de oferecer qualificação sócio profissional a 

jovens de 16 a 24 anos, desempregados, estabelecendo uma renda de até 

meio salário mínimo; 

⇛ Estabelecer campanhas educativas e informativas sobre sexualidade e 

drogas nos diversos bairros do município; 

 

 

9.1.4- MULHERES E IGUALDADE  

 



 
 

⇛ Desenvolver projeto para criação de Casa de Abrigo para mulheres 

vítimas de violência doméstica; 

⇛ Ampliar, consolidar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres 

vítimas de violência; 

⇛ Desenvolver um programa que auxilie a prevenção a gravidez na 

adolescência; 

⇛ Apoiar e desenvolver ações para reestabelecer as atividades do Clube de 

Mães do Bairro do Jacaré; 

⇛ 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; 

⇛ 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; 

⇛ Potencializar programas em parceria com a Administração Municipal, 

de atividades destinadas às mulheres nos equipamentos públicos 

municipais; 

⇛ Potencializar a formação permanente dos servidores nas questões 

relacionadas ao direito a diversidade, visando eliminar qualquer tipo de 

discriminação nos serviços ao cidadão. 

 

 

9.1.5- TERCEIRA IDADE  

 

⇛ Potencializar políticas voltadas para o idoso, por meio de multiplicação 

de grupos de convivência e ações de inclusão e participação do idoso na 

sociedade e em suas atividades; 

⇛ Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando a 

inclusão dos idosos nas atividades socioeducativas, culturais e esportivas; 

⇛ Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo para a 

população idosa; 

⇛ Desenvolver através de projetos específicos em parceria com o Terceiro 

Setor, iniciativa privada e sociedade civil, ações que garantam alternativas 

de moradia para pessoas idosas sem proteção familiar; 



 
 

⇛ Estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas 

idosas; 

⇛ Propiciar ao idoso a sua valorização e conscientização familiar quanto às 

suas necessidades e direitos; 

⇛ Desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores 

de pessoas idosas; 

⇛ Propiciar em parceria com Governo do Estado a implantação do projeto 

“Cidade Madura”, para assistência ao idoso. 

 

9.1.6- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

⇛ Buscar implementar o Programa de Reabilitação e Convivência para a 

Pessoa com Deficiência; 

⇛ Implantar políticas e programas de forma integrada às políticas e 

programas locais e intramunicipais para pessoas com deficiência; 

⇛ Garantir o cumprimento da legislação voltada as pessoas com 

deficiência, pelo próprio poder público e pela iniciativa privada; 

⇛ Desenvolver parcerias e convênios com o poder público, entidades 

privadas e com o terceiro setor para potencializar trabalhos voltados as 

pessoas com deficiência; 

⇛ Desenvolver programa de estímulo ao trabalho voluntário de assistência 

às pessoas com deficiência; 

⇛ Garantir a prática esportiva para pessoas com deficiência nas diversas 

modalidades, como basquete, futebol de cinco e atletismo, em programa de 

inclusão nas escolas municipais; 

⇛ Potencializar ações e campanhas educativas sobre os direitos das 

pessoas com deficiência; 

⇛ Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência, promovendo a 

adaptação gradativa de calçadas e acessos a prédios públicos, o transporte 

especial e promover a capacitação de familiares para a reabilitação das 

pessoas com deficiência; 

⇛ Desenvolver projeto para construção de um Centro de Tratamento, 

Recuperação e Reabilitação para deficientes auditivos, visuais, físicos, 

entre outros, no município; 

⇛ Assegurar o uso de transporte municipal para portadores de necessidades 

especiais. 



 
 

 

 

 

10- PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA 

 

As ações de Planejamento Urbano e Infraestrutura são objetivos 

primordiais do nosso governo. Ampliaremos as ações relacionadas a 

melhoria da qualidade e organização urbanística do nosso município, como 

pavimentação, saneamento, drenagem e iluminação em diversas ruas da 

nossa cidade. 

Focaremos na qualidade dos serviços de infraestrutura urbana e 

conservação da cidade e dos bens públicos, tais como praças, parques, 

mercados, píer, etc. 

Investiremos constantemente na gestão para que possamos melhorar 

e capacitar cada dia mais o servidor com o intuito de prestar melhor serviço 

nas ações de conservação do município. 

Por fim, executaremos obras que melhorem a mobilidade e que as 

mesmas sejam pautadas na acessibilidade, qualidade e respeito ao cidadão e 

aos recursos públicos. 

 

 

10.1- Principais ações propostas para Planejamento Urbano e 

Infraestrutura: 

 

⇛ Fomentaremos e daremos continuidade ao projeto Pavimenta Cabedelo, 

com a pavimentação e saneamento de pelo menos mais 49 ruas na sua 

segunda fase e aproximadamente mais 50 na terceira; 

⇛ Desenvolver programa de Regularização e Reestruturação do Parque 

Municipal do Jacaré; 

⇛ Desenvolveremos ações para execução de obras integradas de 

Reabilitação Urbana com pavimentação e drenagem da Praia do Poço; 

⇛ Estudaremos a construção de um píer para embarque e desembarque de 

catamarãs no Parque Municipal do Jacaré; 

⇛ Construção de praças nos bairros do Poço, Recanto do Poço, Renascer 

II, Renascer III, Jardim Manguinhos, Bela Vista, entre outros; 

⇛ Promover o capeamento asfáltico em diversas ruas do bairro Renascer; 



 
 

⇛ Construir obras de acessibilidade na orla de Intermares (Trilhas 

Ecológicas); 

⇛ Buscaremos desenvolver ações para obras de reforma do Campo de 

Futebol (Francisco Figueiredo de Lima) em parceria com o Governo 

Federal através de recursos provenientes do Ministério dos Esportes; 

⇛ Desenvolveremos projeto e ações para recuperação da beira-mar do 

centro; 

⇛ Promover ações de urbanização da orla da Praia de Miramar (construção 

de calçadão, ciclovia, bares e quiosques); 

⇛ Construção de quadra de esportes na orla da Praia de Miramar; 

⇛ Construção de caiçaras na orla da Praia de Miramar; 

⇛ Construção do Centro de Zoonoses; 

⇛ Construção de cercamento do Parque Natural Municipal de Cabedelo; 

⇛ Construção do Horto Municipal; 

⇛ Construção de galpão de triagem de coleta seletiva; 

⇛ Promoveremos a Urbanização do Polo Náutico da Praia do Jacaré; 

⇛ Construção de Creche no Loteamento Jardim Atlântico e no Loteamento 

Stephanie Palhano; 

⇛ Desenvolveremos ações para construção de uma Escola de Carpintaria 

Naval 

⇛ Desenvolveremos ações de saneamento, drenagem e pavimentação no 

bairro do Jacaré; 

⇛ Realizaremos obras de reformas e construções nas dependências 

administrativas da Prefeitura Municipal, da administração direta e indireta, 

e das demais estruturas municipais a serviço do cidadão cabedelense; 

⇛ Buscaremos implantar o Plano Municipal de Iluminação, onde 

administraremos de forma planejada, a manutenção e ampliação da 

iluminação pública na nossa cidade, levando mais segurança ao munícipe; 

⇛ Promoveremos a implantação, substituição e troca periódica da 

iluminação pública em todos os bairros do município, principalmente nas 

comunidades que mais precisam; 

⇛ Verificaremos as demandas para reestabelecer e retomar a execução de 

obras paradas por conta de não cumprimento de normas e procedimentos na 

administração anterior; 

⇛ Promoveremos a continuada reforma e construção das praças 

municipais, trazendo mais qualidade de vida para a população e a 



 
 

oportunidade de estabelecer uma vida saudável com novas práticas 

esportivas; 

⇛ Estabeleceremos de forma contínua e organizada, a construção e reforma 

nas calçadas da nossa cidade; 

⇛ Promoveremos o constante reparo nas ruas da cidade, sejam elas 

pavimentadas em paralelo ou asfaltadas; 

⇛ Promoveremos a construção de obras de recapeamento, pavimentação, 

drenagem e saneamento em diversas ruas do município; 

⇛ Buscaremos investir em capacitação dos técnicos responsáveis por 

laudos e perícias em obras públicas do nosso município; 

⇛ Investiremos em obras estruturantes nas ruas da cidade, como 

construção de rotatórias; 

⇛ Realizaremos conferências municipais, seminários, fóruns e reuniões 

para debater a política de desenvolvimento urbano, a fim de promover a 

gestão democrática; 

⇛ Promoveremos a reformulação das leis urbanísticas municipais, em 

especial o Plano Diretor do Município; a Lei de Uso, Ocupação e 

Parcelamento do Solo; o Código de Obras e Edificações e as Posturas 

Municipais; 

⇛ Revitalizaremos os centros comerciais de bairro, promovendo a 

melhoria e expansão da região central da cidade; 

⇛ Desenvolveremos projeto de requalificação urbana com a aquisição, 

implementação e melhora de mobiliários urbanos; 

⇛ Buscaremos construir estacionamento público gratuito para bicicletas; 

⇛ Elaboraremos projeto para a ampliação e qualificação de vagas de 

estacionamento na cidade de Cabedelo; 

⇛ Desenvolver projeto de viabilidade para construção de uma praça e fazer 

o calçamento das ruas no Parque Esperança; 

⇛ Desenvolver estudo para ligar o Renascer IV com o Renascer II, através 

de passagem de nível; 

⇛ Contemplar o bairro Renascer no projeto de manutenção de 

calçamentos; 

⇛ Desenvolver projeto para a construção de creche no Renascer II e III; 

⇛ Elaboração de estudo para a construção de acostamento, calçada e uma 

ciclovia para as práticas esportivas e caminhadas no bairro do Renascer; 



 
 

⇛ Elaborar estudo para saber se existe drenagem para calçar as ruas do 

Parque Esperança que está esquecido há anos; 

⇛ Desenvolver projeto de viabilidade para implantação de ciclovia na Jair 

Cunha; 

⇛ Estabelecer contínuo trabalho de manutenção do Mercado Municipal e 

Mercado do Renascer, inclusive com a manutenção de suas coberturas; 

⇛ Desenvolver projeto para promover obras de pavimentação no bairro do 

Renascer, Jardins Alfa, Beta e Gama; 

⇛ Estabelecer estudo de viabilidade econômica e orçamentária para 

promover a reforma da Escola Veríssimo de Andrade. 

⇛ Promover obras de saneamento na cidade de Cabedelo em parceria 

previamente estabelecida entre a Prefeitura e a Cagepa-PB 

⇛ Promover consulta pública a respeito do desenvolvimento de projeto 

para obras de reforma e revitalização na orla de Intermares, com 

padronização de calçada, sinalização e ciclovia em parceria com o Governo 

do Estado, através de plenária do Orçamento Popular; 

⇛ Fomentar parcerias com DENIT e o Governo do Estado para promover 

ações de drenagem no município; 

⇛ Estabeleceremos que as obras e ações de infraestrutura no município 

sejam realizadas com as devidas estruturas de acessibilidade; 

⇛ Promoveremos estudo para construção de acesso para embarcações nas 

nossas praias, com descidas qualificadas aos praticantes de esporte a vela e 

proprietários de embarcações do município; 

⇛ Desenvolveremos no município de Cabedelo, um projeto para a 

construção do primeiro cemitério vertical do estado; 

⇛ Desenvolveremos estudo em conjunto com os órgãos ambientais 

municipal, estadual e federal, para construção de Trapiche no Jardim 

Manguinhos; 

 

 

 

11- HABITAÇÃO E USO OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Estabeleceremos parcerias com o Governo Federal e Estadual, 

instituições privadas, para viabilizar a construção de unidades habitacionais 



 
 

de baixa renda e conjuntos habitacionais, e promoveremos a regularização 

de moradias no município de Cabedelo. 

Estabeleceremos 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 cabedelenses. 

 

 

11.1- Principais ações propostas para a Habitação e Uso e 

Ocupação do Solo: 

 

⇛ Combateremos o déficit habitacional, buscando junto ao Governo 

Federal e ao Governo Estadual, iniciativas privadas e instituições 

financeiras, diferentes linhas de financiamento e ações de parcerias para 

viabilizar a construção de unidades habitacionais no nosso município, 

como o Programa Minha Casa, Minha Vida (faixa 1) do Governo Federal; 

⇛ Criarei as condições necessárias para que o município possa de forma 

plena aderir ao Sistema Nacional de Habitação; 

⇛ Elaboraremos o Plano Municipal de Habitação, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano, definindo ações de curto, médio e longo prazo, 

com participação da população, dando atenção especial para as áreas de 

mananciais e para as áreas de invasão; 

⇛ Promoveremos localização de moradias irregulares em áreas carentes e 

promoveremos a regularização das mesmas, uma vez que foram feitas de 

formas irregulares pelas administrações anteriores, onde não foram pagas 

as desapropriações e nem foram dadas a posse legal às famílias. Nós 

regularizaremos esta situação, e o cidadão será legalmente dono da sua 

casa; 

⇛ Estudaremos promover a reforma de unidades habitacionais destinadas a 

famílias de baixa renda; 

⇛ Promoveremos o cadastramento de 160 famílias para ocupação das 

novas unidades habitacionais que serão construídas no Bairro do Jacaré, ao 

realocar as famílias será desenvolvido um estudo para construção de mais 

habitações nas áreas por elas desocupadas; 

⇛ Potencializaremos o Programa Habita Legal e Programa de 

Regularização Fundiária, através da entrega de termos de cessão de uso de 

imóveis a cidadãos cabedelenses; 

⇛ Trabalhar em conjunto com a Câmara de Vereadores para que seja dado 

nome as ruas da cidade que ainda se encontram sem nome; 



 
 

⇛ Potencializaremos o Programa Habita Cabedelo, Programa de 

Construção de Unidades Habitacionais destinadas aos servidores efetivos 

do município; 

⇛ Promoveremos através de plenárias do Orçamento Municipal Popular, a 

efetiva participação dos cidadãos nos programas e projetos habitacionais; 

⇛ Promoveremos o trabalho para diagnosticar e catalogar os vazios 

urbanos, objetivando planejar a sua reocupação por empreendimentos 

habitacionais, de acordo com o perfil imobiliário da região, atendendo as 

normas municipais; 

⇛ Desburocratizaremos o processo de permissão para construção de 

loteamentos populares, estabelecendo prazos máximos para a sua 

aprovação, de acordo com as normas estabelecidas em Lei; 

⇛ Potencializar medidas que promovam a desburocratização da 

administração de processos relacionados ao CMPDU (Conselho Municipal 

de Planejamento e Desenvolvimento Urbano); 

⇛ Assegurar a autonomia de cobrança das taxas referentes aos processos 

da SECOS, otimizando o processo como um todo com a diminuição do 

tempo de espera e desburocratização da rotina; 

⇛ Dar suporte a Lei que criou o Corredor Axial de Cabedelo, onde os 

empreendimentos que fazem frente para BR-230 não precisem mais da 

aprovação do CMPDU, tornando as regras para construção mais claras para 

os projetos de edificações; 

⇛ Estabelecer a Revisão do Plano Diretor; 

⇛ Estabelecer a Revisão do Código de Edificações, Posturas e Urbanismo; 

⇛ Promover a Implantação do Sistema de Processo Digital na SECOS. 

 

 

 

 

12 MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA 

 

Vamos trabalhar para que haja crescimento, mas sem deixar de lado 

nossa responsabilidade de promover uma gestão preocupada em preservar 

nossos recursos ambientais. Implementaremos políticas de educação 

ambiental continuada, incentivo à reciclagem de materiais e uso 

equilibrado dos recursos naturais e energia. 



 
 

Modernizaremos a gestão de resíduos com ênfase nos parâmetros de 

sustentabilidade, estabelecendo de forma paulatina o processo de coleta 

seletiva. 

Estabeleceremos ações que incentivem a defesa ao bem ambiental e, 

consequentemente, a adoção de práticas saudáveis por parte da 

administração e de toda sociedade cabedelense. 

Promoveremos com cuidado, a revitalização das nossas praças e 

margens, como também as áreas verdes da nossa cidade. 

Asseguraremos com ações contínuas, a preservação ambiental em todas 

as dimensões, e atuaremos na defesa e proteção animal, e trabalhar no 

controle de população animal, de forma a estabelecer o equilíbrio ambiental 

e convívio harmonioso com a sociedade. 

Enfim, preservando o ambiente em que vivemos, temos uma melhor 

qualidade de vida e um maior grau de satisfação em planejar um futuro 

para nós e nossos filhos. 

 

 

12.1- Principais ações propostas para o Meio Ambiente, Pesca e 

Aquicultura: 

 

⇛ Implantar gradualmente a coleta seletiva de resíduos e fomentar o 

processo de reciclagem através das associações de catadores, estabelecendo 

com isto para geração de renda; 

⇛ Garantir a coleta de lixo domiciliar em todo o município, com ênfase nas 

comunidades mais carentes; 

⇛ Investir na aquisição de embarcação para a fiscalização ambiental; 

⇛ Investir na aquisição de veículos para atender as demandas de 

arborização, poda e demandas administrativas da Secretaria de Meio 

Ambiente, Pesca e Aquicultura; 

⇛ Investir na modernização tecnológica para atender demandas 

relacionadas as ações ambientais; 

⇛ Instituir o Programa Selo Verde, favorecendo empresas que se 

adequarem aos requisitos das boas práticas ambientais; 

⇛ Reestruturar o Conselho Municipal da Pesca; 

⇛ Desenvolver o Projeto Alimenta Cabedelo, que consiste em arrecadar 

alimentos de empresas, fábricas e indústrias, para serem manipuladas e 



 
 

distribuídas a população necessitada, através de Casa de Passagem e 

restaurante popular; 

⇛ Instalação de Ecopontos no Município, ou seja, espaços disponibilizados 

para a coleta de objetos e materiais que não devem ser descartados no lixo 

comum, devido ao seu grande volume, à necessidade de tratamento 

específico para suas peças e componentes, e ao seu potencial de 

contaminação, o objetivando a destinação correta desses materiais; 

⇛ Instalação de galpão de coleta seletiva e de composteira municipal; 

⇛ Potencializar e promover caminhadas ecológicas com intuito 

educacional em parceria com a Secretaria de Educação, Esporte e Saúde, 

para que o cidadão conheça suas belezas naturais e alerte a estes o interesse 

a preservação; 

⇛ Iniciar um programa para reciclagem de entulho, possibilitando um 

possível reaproveitamento do material coletado nas municipais; 

⇛ Promover campanhas educativas sobre o acondicionamento e disposição 

correta dos resíduos recicláveis; 

⇛ Implementação de projetos de paisagismo nas praças e logradouros 

públicos do município; 

⇛ Implementação do Horto Municipal; 

⇛ Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de 

Cabedelo; 

⇛ Estabelecer diretrizes para construção de cercamento no Parque Natural 

Municipal de Cabedelo; 

⇛ Implantação da unidade de recepção e distribuição de produtos do 

pescado do Renascer III; 

⇛ Implantação de projeto em conjunto com as áreas da saúde e Assistência 

Social, para criação e incentivo a criação de Hortas Municipais, 

fomentando assim a economia das famílias de baixa renda; 

⇛ Implantação da Escola de Carpintaria Naval; 

⇛ Implementação de programa de ajuda aos pescadores artesanais; 

⇛ Monitoramento para construção de caiçaras na orla do município; 

⇛ Implantação de pontos de apoio à pesca artesanal, através de trapiches, 

para facilitar o embarque e desembarque do pescado e apetrechos; 

⇛ Implantação do balizamento náutico (catamarãs e marinas); 

⇛ Implantação do centro de zoonoses com atendimento veterinário em 

parceria com a Secretaria de Saúde; 



 
 

⇛ Desenvolver e implantar um plano de proteção animal para articular e 

integrar ações entre os diversos setores da administração, objetivando 

assegurar a manutenção e equilíbrio da população animal, diminuindo o 

índice de abandono e maus-tratos, implementando controles reprodutivos e 

de vigilância epidemiológica, de modo a prevenir agravos à saúde pública e 

agressões ao meio ambiente; 

⇛ Instituir um sistema de identificação e cadastramento de animais no 

município, tendo em vista a sua quantificação e classificação populacional; 

⇛ Fomentar ações para a adoção responsável de animais abandonados na 

cidade; 

⇛ Implementar estrutura hospitalar veterinária de alcance público, a partir 

de recursos próprios e/ou por parcerias, para atendimento aos animais do 

município; 

⇛ Viabilizar a clínica veterinária móvel – para atendimento a animais 

abandonados; 

⇛ Implantação da embarcação de educação ambiental por meio do 

catamarã da Semapa; 

⇛ Promover a regularização ambiental das embarcações turísticas do 

município; 

⇛ Atualização do Plano de Gestão integrada do projeto Orla de Cabedelo; 

⇛ Fomentar programas ambientais em prática no município de Cabedelo 

como: Pescado de Plástico, Concurso de Fotografia Ambiental, Adote uma 

Árvore, Formação de Educadores, Uso Racional de Recursos Naturais, 

Educação Ambiental para Comunidades Tradicionais, Dia Paraibano da 

Tartaruga de Pente, A Hora do Planeta, Formação de Ambientalistas 

Mirins, Conhecendo a Natureza de Cabedelo, Eco sexta-feira nas Escolas, 

Não ao Desperdício, Eficácia Energética em Prédios Públicos, Bem-Estar 

Animal; 

⇛ Estabeleceremos normas e procedimentos para organização e viabilidade 

do tráfego das embarcações no pôr do sol do Jacaré e na orla marítima do 

munícipio; 

⇛ Implantar o Plano Municipal de Educação Ambiental; 

⇛ Fortalecer a fiscalização ambiental das praias, matas ciliares e do Rio 

Paraíba com aquisição de novos equipamentos; 

⇛ Trabalhar em parceria com o órgão ambiental do Governo do Estado na 

fiscalização, emissão de poluentes e qualidade do ar; 

⇛ Implementar um plano municipal de arborização;  



 
 

⇛ Implantar o Sistema de Gestão Ambiental Municipal de acordo com os 

estabelecidos nos Governos Federal e Estadual; 

⇛ Implantar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, oferecendo 

respostas mais rápidas ao empreendedor; 

⇛ Desenvolver o Projeto Cabedelo Limpa – consiste em promover 

mutirões de faxina nos territórios em parceria da prefeitura com a 

população e entidades ecológicas; 

⇛ Promover a substituição e distribuição de lixeiras em áreas públicas; 

⇛ Desenvolver projeto para implantação e acompanhamento da 

Cooperativa de Pescadores e Marisqueiros do Renascer (Conjunto Receita, 

Desenvolvimento Econômico e Emprego); 

⇛ Desenvolver projeto em parceria com a UFPB para capacitação dos 

Catadores de Marisco que irão operar o complexo das marisqueiras; 

(Conjunto Receita, Desenvolvimento Econômico e Emprego); 

⇛ Buscar soluções e providências junto a Secretaria Nacional da Pesca 

sobre a reativação do Terminal Pesqueiro de Cabedelo (Receita, 

Desenvolvimento Econômico, Emprego, Indústria, Comércio e Portos); 

⇛ Desenvolver projeto buscando a municipalização do Terminal Pesqueiro 

de Cabedelo e criação do Terminal Pesqueiro do Renascer; 

⇛ Promover a elaboração de projetos de arborização, paisagismo e criação 

de praças autossustentáveis, com a parceria e ajuda dos moradores para 

manutenção; 

⇛ Desenvolver projeto e propor TAC com órgãos ambientais da União e 

do Estado para discutir e estabelecer soluções para que seja feita a 

manutenção da vegetação praieira nas praias do município com a devida 

limpeza e roçado; 

 

 

 

13 SEGURANÇA 

 

A segurança pública é, e continuará sendo, uma gratificante 

responsabilidade no nosso governo. 

Temos a melhor e mais equipada Guarda Metropolitana do Estado e 

umas das melhores do Brasil. Somos referência nacional em segurança 

municipal, sendo a única guarda municipal armada do Estado. 



 
 

Pretendemos implementar novas ações de segurança pública a cada dia, 

através de inovações e investimentos, atuando de forma integrada com as 

polícias públicas e a sociedade civil, para diminuir potencialmente os níveis 

de criminalidades e impunidade no nosso município. 

Investiremos na implementação de núcleo de inteligência e na 

permanente qualificação e treinamento do nosso efetivo policial. 

 

 

13.1- Principais ações propostas para a Segurança: 

 

⇛ Fomentar a aquisição e manutenção do aparelhamento bélico (letal e não 

letal) da Guarda Metropolitana; 

⇛ Garantir a aquisição e renovação dos fardamentos militares da Guarda 

Metropolitana. 

⇛ Fomentar a aquisição e manutenção da frota da Guarda Metropolitana, 

com veículos de boa qualidade para prática dos serviços de segurança no 

nosso município; 

⇛ Melhorar e preservar a infraestrutura física, equipamentos e mobiliários, 

tecnologias da Guarda Metropolitana; 

⇛ Investir e promover o contínuo treinamento e capacitação da Guarda 

Metropolitana; 

⇛ Garantir o reconhecimento e a valorização dos Guardas Municipais no 

exercício das suas funções; 

⇛ Garantir a integração das ações da Guarda Metropolitana em parceria 

com os demais órgãos que compõe a administração municipal; 

⇛ Criar 2 (dois) Centros de Monitoramento 24 horas na Guarda 

Metropolitana, com a instalação de câmeras de segurança em pontos 

estratégicos na nossa cidade, com plataforma exclusiva para a cidade de 

Cabedelo; 

⇛ Desenvolver projeto para a construção do quartel da Guarda 

Metropolitana, com equipamento e condições capazes de treinar 

diariamente todo o efetivo; 

⇛ Criação do pelotão ciclístico para fazer o patrulhamento de toda a orla 

de Cabedelo, estabelecendo uma postura de segurança para o munícipe e 

para o turista; 



 
 

⇛ Investir na formação e capacitação da Guarda Municipal para 

atendimento especial ao turista, e formatar ações de segurança para o 

turista em conjunto com a Secretaria de Turismo; 

⇛ Reforçar o patrulhamento escolar em parceria com a Secretaria de 

Educação; 

⇛ Reforçar e monitorar a segurança e a presença da Guarda Metropolitana 

na maternidade do município; 

⇛ Criar o Pelotão Maria da Penha, para atender ocorrências provenientes 

de violência contra a mulher; 

⇛ Garantir o investimento e o abastecimento da aparelhagem da Guarda 

Municipal, com aquisição de equipamentos e insumos como coletes, 

balísticos, armas letais e não letais, rádios comunicadores, tablets, drones, 

etc; 

⇛ Investir na aquisição de sistemas informatizados para fortalecimento do 

Pelotão ROMU, que promove segurança ostensiva; 

⇛ Potencializar os serviços integrados de segurança entre a Guarda 

Metropolitana e a Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura no 

patrulhamento do território marítimo e pluvial de Cabedelo; 

⇛ Buscar a parceria e ação conjunta, integrada e efetiva com as polícias 

civil, militar e federal nas diversas áreas de segurança pública; 

⇛ Criação do Centro de Segurança Urbana, responsável pelas ações de 

combate e prevenção da violência urbana a criança, idoso e morador de rua; 

⇛ Implementação de alarmes em todas as unidades de educação e saúde 

com monitoramento 24 horas; 

⇛ Intensificar o policiamento preventivo e comunitário nas escolas e 

centros comerciais; 

⇛ Fomentar o engajamento dos Conselhos Tutelares nas ações preventivas 

de segurança envolvendo crianças e adolescentes; 

⇛ Investir na implementação e manutenção da iluminação em LED em 

todo o município; 

⇛ Aumentar (na medida do possível) o efetivo da GCM; 

⇛ Implementar o projeto “Guarda Voluntário Amigo da Criança”. Os 

moradores voluntários das comunidades auxiliariam as crianças das escolas 

públicas na travessia de ruas nos horários de entrada e saída da escola; 

⇛ Potencializar as rondas nas instalações e patrimoniais da administração 

municipal; 



 
 

⇛ Fomentar as ações conjuntas com a Polícia Militar e Polícia Federal, e a 

sociedade civil, nona vigilância através do uso de aplicativo de celular; 

⇛ Desenvolver projeto para criação do Fundo Municipal de Segurança; 

 

 

14 TRANSPOTE 

 

Nossa missão e diretriz de governo para o transporte é reorganizar e 

integrar o sistema de transporte na nossa municipalidade, melhorando na 

fiscalização e na gestão dos sistemas de transporte municipal, sempre com 

a missão de estabelecer uma permanente modernização deste sistema, 

renovando a frota e investindo na contínua modernização de sistemas de 

controle de frota e combustíveis, investindo na qualificação e valorização 

do funcionalismo no setor de transporte na nossa cidade. Buscar a 

economicidade e transparência nas ações desenvolvidas na nossa 

municipalidade relacionada a transportes. 

Queremos garantir o serviço, a segurança e acessibilidade aos usuários 

do transporte na nossa prefeitura municipal e por estes a disposição do 

cidadão cabedelense. 

 

 

14.1- Principais ações propostas para o Transporte: 

 

⇛ Fomentar e garantir o serviço de transporte junto a Secretaria Municipal 

de Saúde; 

⇛ Fomentar e garantir o serviço de transporte junto a Secretaria de 

Educação, dando prioridade ao transporte escolar primordialmente aos 

portadores de deficiência com monitores qualificados para atender os 

mesmos; 

⇛ Fomentar e garantir o serviço de transporte junto a Secretaria Municipal 

de Assistência Social, auxiliando na execução de programas assistenciais e 

administrando a frota da Secretaria de Assistência Social; 

⇛ Investir na melhoria de medidas de controle e gestão para administração 

de frota no município; 

⇛ Buscar soluções para estabelecer contínua economicidade no consumo 

de combustível no município; 



 
 

⇛ Investir continuamente na capacitação, qualificação e valorização dos 

condutores e demais funcionários; 

⇛ Fomentar medidas seguras e responsáveis de desburocratização no 

recebimento e liberação de veículo, para a necessidade das secretarias e da 

população; 

⇛ Investir na permanente renovação tecnológica para o controle e serviços 

de transporte do município; 

⇛ Investir no monitoramento interno dos ônibus que atendem o município; 

⇛ Potencializar esforços na manutenção preventiva e corretiva dos 

veículos municipais; 

⇛ Implantar serviço de rastreamento, bloqueio e desligamento remoto nos 

veículos da frota municipal, com intuito de buscar a segurança e a 

economicidade;  

⇛ Potencializar o serviço de entrega de documentos em motocicletas, 

visando a economicidade; 

⇛ Renovar e ampliar, sempre que possível, a frota de veículos e 

motocicletas do município; 

⇛ Promover transporte de atletas do município para cidades vizinhas, onde 

representaram nossa Cabedelo em competições interestaduais e 

intermunicipais; 

⇛ Implantar o serviço de mudanças para famílias de baixa renda, através 

da aquisição de caminhão baú para atender esta demanda; 

⇛ Estabelecer normas e procedimentos para a execução de leilão dos bens 

(veículos e equipamentos) inservíveis de posse do município; 

 

 

 

15 TURISMO 

 

Nossas diretrizes para o turismo de Cabedelo estão baseadas no 

potencial natural para as atividades turísticas. 

A atividade turística caracteriza-se por uma grande variedade de 

oportunidades de negócios. 

Hoje, a atividade turística é uma indústria que emprega milhões de 

pessoas no Brasil e no mundo. Cabedelo dispõe de todas as características e 

potencialidades de um promissor destino turístico. Primaremos pelo 



 
 

planejamento e o ordenamento das atividades turísticas no nosso estado, 

prezando pela qualidade e com foco no desenvolvimento sustentável, sendo 

este, a melhor estratégia para consolidar a posição de Cabedelo como 

destino turístico. 

Preservar seu meio ambiente, seu patrimônio histórico e arquitetônico, 

sua cultura e, principalmente, a qualidade de vida de seus moradores é a 

nossa missão. 

 

 

15.1- Principais ações propostas para o Turismo: 

 

⇛ Implantaremos o plano de desenvolvimento do turismo de Cabedelo; 

⇛ Promover através de parcerias com outros entres federativos, empresas 

privadas e terceiro setor, programas de qualificação de pessoal para o 

trabalho para potencializar o turismo em Cabedelo; 

⇛ Estimular parceria junto aos agentes do turismo para treinamento e 

intercâmbio profissional do setor hoteleiro, restaurantes e bares; 

⇛ Promover periodicamente o recadastramento no CADASTUR 

(Ministério do Turismo) da mão de obra, dos serviços de hotelaria, 

pousadas, bares e restaurantes no nosso município, buscando uma melhor 

qualificação nacional; 

⇛ Potencializar a requalificação dos serviços de ambulantes; 

⇛ Promover a permanente organização e reparos estruturais do Parque 

Turístico da Praia Fluvial do Jacaré. Neste ambiente será cobrado (apenas 

aos turistas), uma passagem para aqueles que queiram visitar o Parque do 

Jacaré. Ao cidadão cabedelense nada será cobrado com a apresentação da 

carteirinha ou de um comprovante de residência; 

⇛ Promover a participação do município de Cabedelo nos eventos 

nacionais e internacionais que visem potencializar a indústria turística no 

nosso município; 

⇛ Promover a construção, melhoria e qualificação do Centro Turístico com 

mercado de artesanato, Centro de Informação ao Turista e restaurante 

mirante; 

⇛ Desenvolver projeto para que os comerciantes de artesanato do 

município vendam produtos nativos de Cabedelo com a publicidade da 

nossa cidade; 

⇛ Ativar o Grupo Gestor do Parque Turístico da Praia Fluvial de Jacaré; 



 
 

⇛ Promover através de ações voltadas a promoção de eventos turísticos, 

uma maior participação na arrecadação do município e potencializar o setor 

na geração de empregos; 

⇛ Ampliar a oferta de chuveiros, sanitários na orla do município e 

introduzir o serviço de guarda volumes nos pontos de maior concentração 

turísticas do nosso município; 

⇛ Desenvolver ações no turismo de forma que possamos potencializar o 

consumo de produtos artesanais e comércio local por parte de turistas que 

visitem nosso município; 

⇛ Estimular a criação de estadas alternativas no município, visando elevar 

o número de vagas para hospedagem em Cabedelo; 

⇛ Desenvolver programa para planejar e ordenar a conservação de 

atrativos naturais e culturais; 

⇛ Qualificar e potencializar o Produto Turístico no Município, ou seja, 

oferecer ao mercado algo que pode ser adquirido consumido, o que inclui 

objetos físicos, serviços, lugares e organizações; 

⇛ Investir no melhoramento da estética da cidade como atrativo turístico; 

⇛ Potencializar com a participação da Guarda Metropolitana, a melhoria 

do policiamento na cidade como ação de segurança ao turista no município; 

⇛ Investir em publicidade e materiais que promovam o turismo em nossa 

cidade; 

⇛ Promover trabalho para combate à informalidade existente nos serviços 

turísticos no nosso município; 

⇛ Promover investimento em sinalizações específicas para os pontos 

turísticos na cidade; 

⇛ Confeccionar mapas da cidade com orientação dos pontos turísticos para 

serem distribuídos em pontos de concentração de turistas em Cabedelo; 

⇛ Instalar o Quiosque Turístico (Centro de Atendimento ao Turista – 

CAT), nos locais de concentração turística; 

⇛ Trabalhar políticas para melhoria de transportes no turismo, e que haja a 

preocupação com a acessibilidade e respeito a diversidade; 

⇛ Potencializar programa em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, 

Pesca e Aquicultura, o plantio de muda de árvores nas ruas da cidade, 

tornando-a assim, mais verde e arborizada; 

⇛ Implementar o projeto de turismo de trilhas na Mata do Estado (Parque 

Municipal); 



 
 

⇛ Implementar o projeto Pintando Cabedelo para revitalização da cidade 

como um todo (casas antigas, praças, etc); 

⇛ Investir de forma gradativa na construção de píeres na nossa cidade; 

⇛ Fortalecer a publicidade divulgando a Igreja de Nossa Senhora de 

Portugal como ícone turístico em nosso município; 

⇛ Incentivar a capacitação dos guias de turismo, de acordo com as 

necessidades do setor; 

⇛ Fomentar ações no turismo, para garantir a manutenção do Parque de 

Areia Vermelha. Criar o museu e centro de recepção ao turista de Areia 

Vermelha, onde o turista conhecerá toda a história da ilha e das espécies 

que lá habitam, saberá o que poderá ou não jazer na ilha. Neste ambiente 

será cobrado (apenas aos turistas), uma passagem para aqueles que queiram 

visitar a ilha. Ao cidadão cabedelense nada será cobrado com a 

apresentação da carteirinha ou de um comprovante de residência; 

⇛ Desenvolver projeto para Criação de Museu na Fortaleza de Santa 

Catarina. Neste ambiente será cobrado (apenas aos turistas), uma passagem 

para aqueles que queiram visitar a Fortaleza. Ao cidadão cabedelense nada 

será cobrado com a apresentação da carteirinha ou de um comprovante de 

residência; 

⇛ Garantir a preservação dos conjuntos arquitetônicos históricos; 

⇛ Divulgar o calendário de eventos turísticos na cidade de Cabedelo; 

⇛ Promover debate com o setor do turismo da cidade para identificar e 

potencializar o produto turístico de Cabedelo; 

⇛ Desenvolver programa de capacitação de agentes de turismo, frentistas, 

taxistas, guardas de trânsito, etc. 

⇛ Promover feiras e mostras no município, de produtos locais, para 

promover o artesão local e fomentar a economia do município; 

⇛ Promoveremos as festividades natalinas no município com o Projeto do 

“Natal Luz”; 

⇛ Construir o Marco do KM ZERO, com monumento descrito “Aqui 

começa a Transamazônica”; 

⇛ Participar efetivamente no apoio do projeto de implementação e 

revitalização das Ruinas do Convento do Almagre desenvolvido pelo 

IPHAN; 

⇛ Desenvolver projeto para incentivo do desenvolvimento hoteleiro no 

município; 



 
 

⇛ Estudar a possibilidade de criação de centro de informação ao turista no 

pórtico de Intermares; 

 

 

 

16 CULTURA 

 

Nossa diretriz para a cultura do município baseia-se na identificação e 

fortalecimento dos elementos e vocações culturais.  

Estabelecer e dar acesso à população a atividades culturais, promovendo 

integração e a sensação de pertencimento e identidade cultural ao cidadão, 

respeitando a diversidade cultural do nosso povo, valorizando acima de 

tudo a criatividade do cidadão para consolidar Cabedelo como um lugar de 

realizações. 

Para isto, é primordial estabelecer a cultura como uma das políticas 

públicas fundamentais, nesse sentido, é condição primária trabalharmos na 

percepção que Cabedelo se consolide como uma cidade onde as 

potencialidades humanas e culturais são reconhecidas, realizadas e 

convertidas em mais qualidade de vida para todos os seus cidadãos. 

 

 

16.1- Principais ações propostas para a Cultura: 

 

⇛ Elaborar planejamento das atividades e calendário cultural no município; 

⇛ Fomentar ações para melhoria da Escola de Balé Municipal; 

⇛ Investir nas festividades juninas na cidade, com ênfase na continuidade 

do Arraiá do Litoral e o suporte as quadrilhas juninas; 

⇛ Potencializar as ações da Biblioteca Pública Municipal Aderbal 

Piragibe; 

⇛ Potencializar ações do Polo Cabedelo do Programa PRIMA; 

⇛ Potencializar o acesso à cultura através do Projeto TENDAS 

CULTURAIS; 

⇛ Potencializar o Festival Infantil Arte para Guri em vários bairros do 

município; 



 
 

⇛ Apoiar e incentivar convênios junto a UFPB e outras instituições de 

desenvolvimento e ensino cultural, visando a capacitação de profissionais 

da classe artística através de palestras e minicursos, para posterior 

multiplicação do conhecimento em nosso município; 

⇛ Apoiar a concretização de convênios junto ao Sebrae, de projetos de 

produção de economia ativa na cidade através do turismo, onde 

utilizaremos a cultura como ferramenta econômica e potencial para o 

turismo; 

⇛ Incentivar o Projeto Arte Cidadã com parceria entre a Secretaria de 

Cultura e Secretaria de Assistência Social, proporcionando o acesso a 

cultura e fomentando a retomada da produção cultural da cidade; 

⇛ Apoiar as festividades correspondentes a data de Emancipação Política 

de Cabedelo; 

⇛ Apoiar e fomentar o Coral Social “Vozes do Litoral”; 

⇛ Promover diálogo junto ao IPHAN e Patrimônio da União sobre ações 

integradas no Patrimônio Histórico Fortaleza de Santa Catarina; 

⇛ Apoiar e promover o Centro Cultural Municipal; 

⇛ Promover a Ciranda Cultural nos bairros; 

⇛ Efetivar o Conselho Municipal de Cultura do Município; 

⇛ Efetivar o Fundo Municipal de Cultura; 

⇛ Apoiar e fomentar a escola de música no município; 

⇛ Manter junto ao Governo do Estado o diálogo visando fomentar ações 

conjuntas e melhoria do Teatro Santa Catarina e a Criação do Museu; 

⇛ Criação do Mercado Rotativo de Artesanato; 

⇛ Implementar programa de instalação de anfiteatros nos bairros da 

cidade; 

⇛ Criação da Escola de Artes do Município; 

⇛ Promover de forma planejada um inventário cultural no município; 

⇛ Implantar a Feira de Artes, Artesanato e Comidas Típicas no município; 

⇛ Implementar o programa Cinema nos Bairros; 

⇛ Instalar trabalhos artísticos em pontos estratégicos da cidade, esculturas, 

grafites e pinturas produzidos por artistas paraibanos e de preferência 

cabedelenses; 

⇛ Buscar promover programa de exposição itinerante nas escolas de obras 

dos diversos artistas da cidade de Cabedelo, com palestras e atividades 



 
 

desses artistas com os alunos e professores, sob a direção das escolas 

municipais; 

⇛ Buscar promover festivais de música e dança no município de Cabedelo 

em parceria com a iniciativa privada e terceiro setor; 

⇛ Reconhecer oficialmente através da entrega de certificado, todos os 

alunos que forem capacitados e formados nas escolas culturais do 

município; 

⇛ Apoiar o projeto de implementação e realização da Feira Municipal do 

Livro; 

⇛ Apoiar a reorganização das Cirandas de Rodas, nos bairros do 

município; 

 

 

 

17 MOBILIDADE URBANA 

 

A Mobilidade Urbana apresenta-se com peso significativo na qualidade 

de vida das pessoas, ampliando sua importância na medida em que 

aumentam as dificuldades para os deslocamentos dos cidadãos dentro da 

cidade. 

Promoveremos uma série de medidas com intuito de melhorar as 

condições de mobilidade urbana no nosso município, garantindo o direito 

de ir e vir com qualidade e segurança, determinando uma dinâmica técnica 

para o tratamento da mobilidade na cidade, respeitando com segurança o 

ser humano e meio ambiente, promovendo a construção da infraestrutura 

viária e das calçadas. 

Como conceituado pelo Ministério das Cidades, onde estabelece que 

para ser a cidade o espaço urbano acessível, precisa que os cidadãos 

tenham independência, autonomia e dignidade, levando em consideração 

então, os interesses do pedestre e das pessoas com necessidades especiais. 

Assim será em nossa Cabedelo. 

 

 

17.1- Principais ações propostas para o Mobilidade Urbana: 

 

⇛ Potencializaremos as ações do CERIN – Central de Reclamação e 

Informação; 



 
 

⇛ Melhoraremos o serviço de atendimento ao idoso e deficientes; 

⇛ Promoveremos campanhas educativas de trânsito nas escolas públicas; 

⇛ Promover projetos para pavimentação asfáltica, sinalização e redutores 

de velocidade na cidade; 

⇛ Apoiar a Jari, que é o órgão autônomo responsável pelo julgamento dos 

recursos contra a decisão da autoridade do trânsito que impôs a penalidade 

ao condutor; 

⇛ Investir na capacitação dos agentes de trânsito de acordo com o Código 

de Trânsito Brasileiro; 

⇛ Promover a contínua atualização cadastral das permissões de taxi e 

escolares; 

⇛ Promover o controle sistemático das ações no trânsito, através de 

estudos estatísticos das infrações de trânsito; 

⇛ Melhorar o controle da gestão administrativa a Secretaria; 

⇛ Promover projetos de engenharia e sinalização em parceria com o 

Governo do Estado e Governo Federal; 

⇛ Fomentaremos a implantação das câmeras e central de monitoramento 

como questão de controle e segurança; 

⇛ Estabeleceremos uma parceria com a Secretaria de Segurança do Estado 

para utilização do sistema digital de rádios de comunicação; 

⇛ Potencializaremos ações através do Termo de Cooperação Mútua entre o 

Detran da Paraíba, Polícia Militar e Município de Cabedelo, com 

interveniência da SEMOB para fiscalização de trânsito; 

⇛ Promoveremos a contínua renovação e manutenção da frota de viaturas; 

⇛ Garantiremos a concretização das ações dispostas no Plano de 

Mobilidade Urbana; 

⇛ Promoveremos a permanente capacitação dos servidores da SEMOB; 

⇛ Promoveremos a contínua aquisição de produtos, equipamentos e 

insumos para garantir as ações da SEMOB; 

⇛ Promoveremos e potencializaremos projeto de implantação de 

sinalizações indicativas dos órgãos municipais; 

⇛ Implantaremos faixas elevadas para pedestres nas escolas municipais e 

em polos geradores de viagens com grande fluxo de pedestres; 

⇛ Respeitaremos o Plano de Cargo e Carreira dos Agentes de Trânsito; 

⇛ Investiremos na aquisição de novas tecnologias para uso da diretoria de 

informática na SEMOB; 



 
 

⇛ Investiremos para executar a sinalização das passagens de níveis nas 

linhas férreas; 

⇛ Promoveremos projeto para aquisição de Talonário Eletrônico; 

⇛ Promoveremos a Implantação Binário Intermares, Praia do Poço e 

Camboinha; 

⇛ Garantiremos a aquisição de fardamento para os agentes de trânsito; 

⇛ Desenvolveremos projeto para criação de pontos livres para taxi em 

diversos pontos do município; 

⇛ Investiremos na estruturação da nova sede da SEMOB; 

⇛ Investiremos na construção e modernização de mobiliários urbanos, 

como ponto de ônibus e sinalização vertical e horizontal, etc; 

⇛ Instalação de equipamentos semafóricos para veículos e pedestres em 

cruzamentos e travessias conflituosas; 

⇛ Elaborar o Plano Diretor de Mobilidade Urbana; 

⇛ Desenvolver permanente estudo para segurança viária para o entorno de 

todas as escolas públicas do município e principais centros de bairro; 

⇛ Criar um programa para transporte de pessoas com deficiência; 

⇛ Reorganizar os itinerários da frota de ônibus escolares municipais 

visando atender de forma adequada a população; 

⇛ Promover a padronização visual dos abrigos e pontos de parada; 

⇛ Implantaremos sinalização específica para áreas escolares; 

⇛ Promover projeto de conscientização de trânsito para crianças na idade 

escolar; 

⇛ Construir ciclofaixas e ciclovias no município; 

⇛ Incentivaremos a instalação de programa permanente de educação para o 

trânsito a todos os cidadãos que sejam crianças, pedestres, condutores ou 

passageiros; 

⇛ Propor a Lei Municipal de Acessibilidade, que deverá dispor sobre a 

eliminação de barreiras arquitetônicas em edificações e logradouros de uso 

público; 

⇛ Melhorar e construir novas condições de acessibilidade; 

⇛ Ampliaremos o investimento na reforma de calçadas, ruas, e áreas 

exclusivas para pedestres; 

⇛ Regulamentar o moto-serviço no município de Cabedelo; 



 
 

⇛ Promoveremos estudo para realização de concurso para a Secretaria de 

Mobilidade Urbana. 

 

 

 

18 ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 

 

Nossa diretriz é fazer do esporte um objeto eficiente para a promoção da 

cidadania e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estabeleceremos 

ações coordenadas em conjunto as Secretarias de Saúde, Educação e 

Cultura, de forma a promover o esporte, a atividade física e o lazer na 

perspectiva do desenvolvimento humano e da formação integral do 

cidadão. 

Garantiremos o acesso de todos às atividades físicas, desportivas e de 

lazer e criaremos programas específicos para atingir a todos os públicos, 

sempre amparados por profissionais capacitados e competentes. 

 

 

18.1- Principais ações propostas para o Esporte, Juventude e 

Lazer: 

 

   18.1.1- PROJETOS ESTRUTURANTES 

⇛ Desenvolveremos projeto de viabilidade para construção de piscina 

olímpica no bairro do Jacaré; 

⇛ Desenvolveremos projeto para construção de quadra no bairro de Jardim 

Manguinhos; 

⇛ Promoveremos a reforma e ampliação da quadra no bairro do Poço; 

⇛ Promoveremos projeto para reforma da quadra municipal de Vila Feliz; 

⇛ Desenvolveremos projeto para retomada da obra da quadra do Stephanie 

Palhano; 

⇛ Promover projeto gradativo de recuperação para os ginásios e quadras 

municipais; 

⇛ Promoveremos projeto para reforma da Pista de Skate; 

⇛ Promoveremos projeto para reforma do Ginásio Poliesportivo 

Municipal; 



 
 

⇛ Desenvolveremos ações para criação de um Centro de Excelência para 

artes marciais; 

⇛ Desenvolveremos estudos para criação de um Centro de Treinamento 

Poliesportivo; 

⇛ Reformaremos e ampliaremos o Estádio Francisco Figueiredo de Lima, 

em parceria com o Governo Federal, através de recursos provenientes do 

Ministério dos Esportes; 

⇛ Construiremos Quadras de Vôlei de Praia, Futevôlei e Futebol de Areia 

na Praia de Miramar; 

⇛ Promoveremos a aquisição de Academias ao Ar Livre – em aço 

inoxidável – para praias e praças do município de acordo com estudo de 

viabilidade; 

⇛ Promover ações para melhoria e cuidados com o Campo de Futebol do 

Renascer III, inclusive com colocação de iluminação para prática noturna 

de esportes; 

⇛ Estudaremos a criação de um Centro de Excelência de Esportes 

Náuticos. 

 

 

   18.1.2- PROJETO PARA JUVENTUDE 

⇛ Promover ações para prática de esporte para os alunos do EJA 

(Educação de Jovens e Adultos); 

⇛ Promover ações esportivas em todos os bairros por meio do programa 

Mais Esporte; 

⇛ Realizar parcerias com o terceiro setor e empresas privadas para 

propagar ações juvenis nos diversos espaços de práticas esportivas da 

cidade. 

 

 

   18.1.3- PROJETOS SOCIAIS 

⇛ Potencializaremos e incentivaremos o programa AMI - Academia da 

Melhor Idade; 

⇛ Adaptar gradativamente as instalações esportivas com acessibilidade 

para treinamento de atletas com deficiência; 

⇛ Desenvolveremos projetos esportivos paradesporto; 

⇛ Criaremos da Lei de Incentivo ao Esporte no município; 



 
 

⇛ Ampliaremos o projeto “Movimenta Cabedelo” - caminhada e corrida 

para os bairros do Centro, Jacaré, Intermares, Renascer, Salinas Ribamar, 

entre outros; 

⇛ Desenvolveremos projeto para reabilitação de dependentes químicos 

através do esporte; 

⇛ Ampliaremos o Projeto “Academia ao ar livre” para os bairros de 

Camboinha, Poço, Intermares, Salinas Ribamar, entre outros; 

⇛ Desenvolveremos projeto para criação de Colônia de Férias com Esporte 

nas Escolas Municipais; 

⇛ Potencializar a parceria com o time do Botafogo-PB que forneceram os 

materiais esportivos para os atletas onde terão toda a estrutura no Estádio 

Municipal, para desenvolver a prática de futebol; 

⇛ Desenvolver projeto para criação do Bolsa Atleta Municipal, avaliada de 

acordo com o ranking (Internacional, Nacional, Estadual, Municipal e 

Amador) com valores que variam de R$1.200,00, R$800,00, R$400,00 e 

R$150,00 respectivamente de acordo com o ranqueamento; 

⇛ Desenvolver projeto de ajuda financeira de passagem e/ou hospedagem 

para atletas municipais que representem o município em competições 

interestaduais e internacionais. 

 

 

   18.1.4- PROJETOS EDUCAÇÃO POR MEIO DO 

ESPORTE 

 

⇛ Potencializaremos ações para ampliar a oferta de vagas nas Escolinhas 

Municipais de Esportes; 

⇛ Criaremos a Escolinha de Natação no Mar; 

⇛ Ampliaremos a oferta de modalidades de rua, ginásio, campo, quadra, 

náuticos e radicais; 

⇛ Desenvolveremos ações para implementação do esporte de mesa; 

⇛ Ampliaremos a oferta de modalidades em artes marciais; 

⇛ Desenvolveremos estudos para criação da Escola de Ginástica Artística 

do Município; 

⇛ Incentivaremos a Criação de Escolinhas de base nos bairros; 

⇛ Promoveremos capacitação por meio de cursos técnicos para o 

desenvolvimento e conhecimento das modalidades esportivas; 



 
 

⇛ Incentivar as políticas para o esporte no município; 

⇛ Estabelecer medidas sócioeducativas através do esporte, com auxílio da 

Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação. 

 

 

   18.1.5- PROJETOS DE LAZER 

⇛ Promoveremos o projeto “Caravana do Esporte” - mais lazer para as 

crianças e jovens nas comunidades; 

⇛ Estabeleceremos o “Dia D” - Esporte e Lazer nos Bairros; 

⇛ Criaremos um calendário de passeio ciclístico no município; 

⇛ Desenvolveremos ações para criação do projeto “Dança na Praça”, 

contemplando todos os bairros do município; 

⇛ Promoveremos ações para viabilizar passeios de caiaque e jet-ski. 

 

   18.1.6- EVENTOS ESPORTIVOS 

⇛ Promover a primeira Corrida do Trabalhador no município e estabelecer 

um calendário de atividades no dia 1° de maio (Dia do Trabalhador); 

⇛ Promover ações esportivas no Dia Nacional do Esporte; 

⇛ Promover ações para criação de Campeonatos de Futebol de Campo; 

⇛ Promover ações para criação de Campeonatos de Futsal; 

⇛ Promover ações para criação de Campeonatos de Peladas; 

⇛ Fomentar os Jogos Escolares e Paraescolares Municipal; 

⇛ Promover ações para criação de Campeonatos de Surf; 

⇛ Promover ações para criação de Campeonatos de Vela; 

⇛ Promover ações para criação de Campeonatos de Kitesurf; 

⇛ Promover ações para criação de Campeonatos de Base de várias 

modalidades; 

⇛ Incentivar a prática da capoeira no município; 

⇛ Estabelecer um calendário de práticas esportivas para comemoração na 

Semana da Emancipação de Cabedelo; 

⇛ Promover ações para criação de Campeonatos de Skate; 

⇛ Promover ações para criação de Campeonatos de Motocross; 



 
 

⇛ Promover ações para criação de Campeonatos de Vôlei de Praia, 

Futevôlei e Futebol de Areia; 

⇛ Promover ações para criação da Travessia do Farol da Pedra Seca 

(natação); 

⇛ Promover ações de práticas esportivas para comemoração do Dia 

Nacional do Idoso; 

⇛ Promover ações de práticas esportivas para comemoração do Dia 

Nacional do Deficiente Físico. 

 

 

 

19 DEFESA CIVIL 

 

Nossa diretriz está baseada no programa Nacional de prevenção, assim 

estabelecendo incrementar o nível de segurança e reduzir a vulnerabilidade 

dos cenários dos desastres e das comunidades em risco. 

Nosso programa é composto por ações, em que se destacam: 

mobilização e manutenção do grupo de apoio a desastres; apoio a obras 

preventivas de desastres; coordenação e fortalecimento do sistema 

municipal de defesa civil; capacitação de agentes e comunidades em defesa 

civil; publicidade de utilidade pública; implantação do funcionamento do 

Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e ações de 

defesa civil para enfrentamento das mudanças climáticas. 

Desta forma queremos atender toda a população, preferencialmente a 

população residente em áreas de risco e/ou afetadas por desastres em todo 

território do município. 

 

 

19.1- Principais ações propostas para a Defesa Civil: 

 

⇛ Implantar Programa de Desocupação e Interdição das áreas de risco no 

município; 

⇛ Fortalecer a Estratégia de Gestão Integrada de Riscos e Desastres 

Naturais; 

⇛ Aprimorar as ações de monitoramento meteorológico, hidrológico e 

geotécnico, visando o melhor acompanhamento das mudanças climáticas; 



 
 

⇛ Desenvolver projeto para implantar Sistema Informatizado de 

Gerenciamento de Riscos visando a modernização tecnológica; 

⇛ Melhorar os métodos de comunicação das situações de risco e, se 

necessário, emissão de alertas na cidade; 

⇛ Institucionalizar as Diretrizes de Gerenciamento de Riscos, norteados 

pelo Projeto de Fortalecimento da Estratégia Nacional de Gestão Integrada 

em Riscos de Desastres Naturais (GIDES); 

⇛ Fortalecer as ações de fiscalização das áreas com potencial de risco; 

⇛ Fortalecer ações e soluções preventivas em galerias pluviais já existentes 

no município, e estudo de implantação de grades de ferro para os bueiros; 

⇛ Elaboraremos o Plano para Execução de Obras de Interesse Público para 

a redução dos riscos de desastres naturais; 

⇛ Desenvolver plano estratégico para ampliar os investimentos na proteção 

e defesa civil, dando ênfase na capitação junto aos Governos Federal e 

Estadual; 

⇛ Desenvolver o plano de capacitação e valorização dos profissionais e 

servidores da Defesa Civil; 

⇛ Desenvolver projetos estruturantes e ações preventivas contra enchentes 

em todos os bairros do município, em especial no bairro do Jacaré; 

⇛ Fomentar investimentos na aquisição de equipamentos e insumos 

necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos da Defesa Civil; 

⇛ Potencializar investimento na aquisição de extintores para serviços de 

combate a incêndio desenvolvido pela Defesa Civil. 

 

 

 

20 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 

 

Neste momento que se iniciam os novos desafios na gestão das 

prefeituras municipais, é importante trazer à discussão a problemática da 

efetividade da construção das políticas públicas para as mulheres, na 

perspectiva da igualdade para as mulheres. 

Esta iniciativa, por nós defendida, visa fortalecer a relação 

interinstitucional entre todas as esferas de governo. 

Tal proposição deverá convergir para uma perspectiva de transversalizar 

e de intersetorializar as políticas públicas voltadas às mulheres, no sentido 



 
 

do fortalecimento da capacidade institucional, consolidando uma 

governabilidade democrática e participativa em favor das mulheres. 

 

 

20.1- Principais ações propostas de Políticas Públicas para as 

Mulheres: 

 

⇛ Fomentar ações para o Projeto “Ondinas de Cabedelo”; 

A iniciativa desse projeto busca, basicamente, capacitar as artesãs na área 

do estilismo e na criação de produtos artesanais, como forma de revitalizar 

o artesanato local, valorizar e integrar as artesãs e, principalmente, 

incentivar a autonomia financeira das cabedelenses. O projeto contempla 

cerca de 50 artesãs, acontecendo semanalmente, todas as terças e quintas.  

As artesãs produzem peças em crochê e acessórios em escamas de peixe. 

 

⇛ Fomentar ações para o Projeto “Aula de Ritmos”; 

A aula de dança é uma atividade que a prefeitura oferece, semanalmente, as 

mulheres cabedelenses, com uma educadora física capacitada. O projeto 

abrange todas as faixas etárias e contempla cerca de 160 mulheres. As aulas 

acontecem nos bairros de Intermares, Camboinha e Centro. 

 

⇛ Fomentar ações para o Projeto “Maria Empreendedora”; 

Tem o intuito de favorecer o empoderamento e valorização profissional e 

pessoal da mulher. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de 

Cabedelo criou este projeto tendo como objetivo principal, a geração de 

renda de mulheres que enfrentam momentos críticos em sua vida, através 

de minicursos e oficinas para sua qualificação profissional. Esse projeto 

tem como consequência a inclusão produtiva da mulher no mundo do 

trabalho; 

 

⇛ Fomentar ações para o projeto “Agosto Maria”; 

O projeto tem o objetivo de esclarecer e sensibilizar os gestores, o corpo 

técnico de educação e o alunado sobre a Lei de Violência contra a mulher e 

sobre Maria da Penha, bem como reforçar a igualdade de direitos entre as 

mulheres. O mesmo tem como papel fundamental levar debates e palestras 

sobre a Lei Maria da Penha, demais legislações e temas correlatos para as 



 
 

escolas municipais. A iniciativa faz parte do calendário oficial e atividades 

do município no mês de agosto. 

 

⇛ Fomentar ações para o projeto “Cinderela”; 

Promover no mês de dezembro o Baile de Debutantes para as meninas 

cabedelenses que vivem em vulnerabilidade social. O projeto tem o intuito 

de beneficiar as meninas de baixa renda financeira, bem como estimular a 

participação das famílias, fortalecendo assim seus vínculos. Faz parte da 

nossa missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população 

cabedelense. O mágico momento tem como objetivo o resgate de valores e 

o desenvolvimento da autoestima das adolescentes do nosso município. O 

projeto beneficia cerca de 50 meninas. 

 

⇛ Promoveremos o “Carnaval Rosa Choque”; 

Promoção das ações de cunho cultural que correspondem a um dos eixos de 

sua atuação, promovendo o Carnaval Rosa Choque, evento que já faz parte 

do calendário anual de atividades da SEPM. Conhecido também, como a 

“Quinta Feira de Choque”, a atividade busca oferecer as mulheres 

momentos de descontração e alegria. 

 

⇛ Promover atividade para o Fórum do Dia Internacional da Mulher; 

O evento faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher (8 de 

março). Esse encontro é o momento para discutir o papel da mulher na 

sociedade e celebrar os avanços que as políticas públicas têm consolidado. 

O mesmo já faz parte do calendário anual de atividades da SEPM. 

 

⇛ Promover atividades para o “Outubro Rosa”; 

O fórum do “Outubro Rosa” acontece anualmente e já faz parte do 

calendário de atividades da Secretaria da Mulher. Em parceria com a 

Secretaria de Saúde, tem como papel fundamental realizar palestras de 

conscientização dirigida à sociedade e as mulheres sobre a importância da 

prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. 

 

⇛ Desenvolveremos estratégias para a comercialização dos produtos 

produzidos no Projeto Ondinas de Cabedelo; 

⇛ Desenvolver possibilidades diferentes em termos de produtos artesanais 

para o Projeto Ondinas de Cabedelo; 



 
 

⇛ Desenvolveremos possibilidades para a Ampliação do Projeto Aula de 

Ritmos para abranger outros bairros do município; 

⇛ Buscar parcerias com empresas públicas, privadas e Terceiro Setor para 

acampar projetos sociais, através de oficinas e cursos profissionalizantes 

referentes ao projeto Maria Empreendedora. 

 

 

 

21 RECEITA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

EMPREGO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS: 

 

Nosso objetivo para o Município de Cabedelo é o de aumentar 

consideravelmente a geração de empregos, implantando políticas e 

incentivos estratégicos à setores da economia na nossa cidade. 

 Estimularemos a criação, formalização e a competitividade de micro 

e pequenas empresas, e políticas para fortalecimento do mercado informal, 

através de políticas de ação social e fomentando o turismo no município. 

Procuraremos estabelecer na cidade, um ambiente atrativo para 

negócios, para que novas empresas se disponham a investir e estruturar 

suas atividades no nosso município, estimulando com isso o mercado de 

trabalho e novas oportunidades de emprego. 

Sobretudo estabeleceremos uma política de capacitação e formação do 

cidadão para o mercado de trabalho, para que tenhamos a possibilidade de 

concorrer e estar preparado para novas oportunidades. 

 

 

21.1- Principais ações propostas da Receita, Desenvolvimento 

Econômico e Emprego, Indústria, Comércio e Portos: 

 

⇛ Construiremos e implantaremos o Polo Tecnológico na cidade de 

Cabedelo. Buscaremos parceria com o Governo do Estado para 

desenvolver política conjunta de desenvolvimento e incentivo à tecnologia, 

com políticas específicas de incentivos fiscais para empresas dispostas em 

investir e desenvolver suas atividades no nosso município; 

⇛ Implantaremos o Polo Cultural na cidade, destinado a estabelecer 

políticas de incentivo fiscal para empresas que desejem se estabelecer no 

nosso município; 



 
 

⇛ Estimular e apoiar a reedição com mais ações do Projeto CAPACITA 

em parceria com a Faculdade UNINASSAU. (Política Conjunta com a 

Assistência Social), com cursos de gastronomia, oratória, marketing 

pessoal, vendas, operador de caixa e informática; 

⇛ Estimular ações em parceria com o Senac, como a presença da carreta 

do Senac, que estará em nossa cidade capacitando a população (Política 

Conjunta com a Assistência Social); 

⇛ Desenvolveremos em parceria com as Instituições Públicas, Privadas, 

Universidades e Faculdades, o Programa de Capacitação de Jovens e 

Adultos para Concursos Públicos (Política Conjunta com a Assistência 

Social); 

⇛ Implantar o Centro de Qualificação Profissional (Política Conjunta com 

a Assistência Social); 

⇛ Buscar soluções junto ao mercado de trabalho, através de parcerias com 

iniciativa privada, para recondução ao mercado de pessoas desempregadas 

em situação de alta vulnerabilidade (Política Conjunta com a Assistência 

Social); 

⇛ Promover um calendário de eventos visando desenvolver o turismo e 

consequentemente, fomentar o mercado informal e artesanato na nossa 

cidade; 

⇛ Estudar a criação de lei de incentivos fiscais às empresas; 

⇛ Desenvolver políticas de reestruturação e suporte ao mercado e feiras-

livres; 

⇛ Estabelecer políticas para buscar o de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável em nosso município; 

⇛ Fomentar projeto para o Programa de Apoio à Micro e Pequena 

Empresa, como Empreender Cabedelo, promovendo empréstimos para 

desenvolvimento dos mesmos; 

⇛ Promover a fiscalização dos órgãos de Infraestrutura Federal e Estadual 

nas obras de melhoria viária no nosso município. Pois a adequada 

infraestrutura é um fator importante para atração de novas empresas; 

⇛ Desenvolver projeto para adotar que as compras governamentais de 

produtos das micro e pequenas empresas estabelecidas no município em até 

25% do volume de compras da prefeitura, sejam priorizadas para as 

mesmas, visando estimular a economia local e a geração de empregos, 

respeitando as Normas e Leis que regem o procedimento licitatório e os 

limites do comércio local; 



 
 

⇛ Dar suporte a Lei que criou o Corredor Axial de Cabedelo, onde os 

empreendimentos que fazem frente para a BR-230 não precisem mais da 

aprovação do CMPDU, tornando as regras para construção mais claras para 

os projetos de edificações (em parceria com a Secretaria de Uso e 

Ocupação do Solo); 

⇛ Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no 

mercado de trabalho público e privadas; 

⇛ Promover ações para incentivo do mercado e comércio da pesca no 

município. Desenvolver projeto de incentivo e revitalização da pesca 

artesanal; 

⇛ Revitalizar o centro da cidade e os bairros com foco no desenvolvimento 

econômico; 

⇛ Garantir o cumprimento do calendário para lançamento e cobrança do 

IPTU e TCR no município, para que tenhamos o produto de sua 

arrecadação investido em obras, na fase dois e seguintes, do programa 

Pavimenta Cabedelo; 

⇛ Promover a efetivação, através de estudo, da reformulação do Código 

Tributário do Município; 

⇛ Avaliaremos a viabilidade de projeto para criação do Centro de 

Atendimento ao Contribuinte, objetivando mais conforto, agilidade e 

eficiência na prestação de serviços aos munícipes; 

⇛ Desenvolvermos estudo para implantar um programa de recuperação de 

receitas; 

⇛ Buscar parceria e integração junto à Receita Federal e Estadual; 

⇛ Investir na capacitação dos funcionários da Secretaria de Finanças para 

sempre melhorar o serviço ao cidadão; 

⇛ Investir na aquisição de equipamentos e produtos de informática visando 

a modernização dos serviços, da Secretaria da Recita Municipal; 

⇛ Apoiar a reedição do Ação Global de Cidadania no município; 

⇛ Promover o Mega Aulão/Simulado Bimestral, preparatório para o 

ENEM (em conjunto com a Secretaria de Educação e Secretaria de 

Assistência Social); 

⇛ Desenvolver projeto para implantação e acompanhamento da 

Cooperativa de Pescadores do Renascer (em conjunto com a Secretaria de 

Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura); 



 
 

⇛ Desenvolver projeto em parceria com a UFPB para capacitação dos 

Catadores de Marisco que irão operar o complexo das marisqueiras; (em 

conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura); 

⇛ Estimular parceria junto a UFBB com a implantação de programas de 

extensão em diversas áreas do governo; 

⇛ Desenvolveremos e fomentaremos a implantação de estágios 

remunerados e não remunerados entre a Prefeitura e o Instituto Euvaldo 

Lodi, e universidades públicas e privadas; 

⇛ Promoveremos cadastro e capacitação em parceria com o Sebrae de 

todos os comerciantes do Mercado Público de Cabedelo; 

⇛ Buscar soluções e providências junto a Secretaria Nacional da Pesca, 

sobre a reativação do Terminal Pesqueiro de Cabedelo (em conjunto com a 

Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura); 

⇛ Desenvolver projeto de geoprocessamento e georreferenciamento no 

município; 

⇛ Fomentar ações de palestras motivacionais nas secretarias municipais; 

⇛ Promover a formalização do “Posto de Atendimento do Sebrae – PAS” 

dentro das dependências do Desenvolver Cabedelo; 

⇛ Desenvolver estudo legal e de viabilidades, a fim de cadastrar, capacitar 

e financiar projetos para microempreendedores do município; 

⇛ Potencializar em parceria com o Fecomércio, o projeto Carreta da 

Gastronomia, Carreta da Beleza e Carreta da Informática; 

⇛ Potencializar em parceria com o Sesc/Senac, o projeto Carreta da 

Capacitação; 

⇛ Promover e potencializar cursos de capacitação em Educação Financeira 

e Gestão Financeira em parceria com a Câmara de Diretores Lojistas; 

⇛ Promover palestras, oficinas e workshops em parceria com o Sebrae; 

⇛ Desenvolver projeto para “Feira de Negócios” em Cabedelo; 

⇛ Buscar parceria junto ao Sebrae para implantação do curso Empretec no 

município; 

⇛ Reeditar a Semana Nacional do MEI e reeditar a Oficina do Sebrae do 

Empreendedorismo – OSE; 

⇛ Estabelecer e estreitar relações com o Empreender Paraíba; 



 
 

 ⇛ Buscar local adequado no Bairro do Renascer, para que seja implantado 

cursos profissionalizantes para os jovens e adultos, no período da noite. 

(Política Conjunta com a Secretaria de Assistência Social). 

 

 

 

 

22. ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 

 

 

Nosso modelo de administração pública não será amparado em modelo 

institucional ultrapassado que era anteriormente praticado por outras 

administrações. Não daremos as costas a população, não ignoraremos as 

necessidades da administração e do servidor ativo, comissionado, 

contratados e aposentados. Adotaremos a continuidade do nosso modelo de 

gestão, identificado pela responsabilidade, transparência, modernidade e 

pela proximidade com o cidadão. 

Estabeleceremos ações voltadas para o fortalecimento da administração 

pública municipal, garantiremos a presença do serviço junto ao cidadão, 

fazendo com que a administração não seja apenas um simples prestador, 

mas um canal de comunicação com a sociedade. 

Ouviremos e buscaremos resolver gradativamente os vários anseios 

legítimos dos servidores públicos municipais, represados por muito tempo, 

estes que estão sendo e serão ainda mais atendidos com a aprovação de leis 

específicas para as diversas áreas de atuação da prefeitura, após o devido 

estudo de impacto e viabilidade financeira e orçamentária. Trataremos com 

carinho, responsabilidade e respeito a administração pública, com a 

avaliação (caso a caso) gradativa das perdas salariais referentes a 

administrações anteriores nas diversas áreas; 

 

 

22.1- Principais ações propostas para Administração e 

Previdência: 

 

⇛ Fortaleceremos o sistema previdenciário do município, assegurando 

solidez e viabilidade financeira para garantir o pagamento dos benefícios 

futuros; 



 
 

⇛ Desenvolver estudo para implantar novo Plano de Carreira para o 

servidor municipal, respeitando os limites observados na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF); 

⇛ Promover a modernização no uso de ferramentas de Gestão Eletrônica 

de Documentos – GED, possibilitando a digitalização de processos e seu 

trâmite de forma eletrônica, incrementando a agilidade e diminuindo os 

custos operacionais; 

⇛ Capacitar permanentemente os servidores municipais de todas as áreas; 

⇛ Fortalecer o planejamento da administração municipal, adequando as 

estruturas existentes às novas competências exigidas pelo modelo de gestão 

democrática; 

⇛ Apoiaremos o cidadão e o poder público, de forma transparente e 

democrática, buscando ao máximo a participação popular, inclusive de 

fiscalização e controle das ações administrativas; 

⇛ Investiremos na modernização da administração municipal utilizando os 

recursos de Tecnologia da Informação (TI) e comunicação, adotando novos 

modelos e novas práticas de gestão; 

⇛ Garantiremos o pagamento das férias aos servidores (prática não 

cumpridas por administrações anteriores); 

⇛ Garantiremos o calendário de pagamentos de salários do servidor, 

inclusive do 13º salário; 

⇛ Buscar soluções junto ao judiciário para que encontre a possibilidade de 

poder estender contratos por período maior que 2 anos como feito com 

Auxiliar de Sala de Aula, não só na educação, mas nas demais áreas do 

município. 

⇛ Potencializaremos a política de responsabilidade e respeito com a ação 

administrativa, promovendo a permanente fiscalização na folha de 

pagamento; 

⇛ Promoveremos de acordo com as necessidades, a contínua realização de 

concurso público no município para as suas áreas específicas de forma 

responsável e respeitando os dispositivos legais; 

⇛ Buscaremos parcerias com universidades e faculdades para qualificação 

profissional de servidores; 



 
 

⇛ Promoveremos estudo para a reforma das legislações que tratam os 

cargos em comissão e dos cargos de provimento efetivo, respeitando o que 

determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 

⇛ Primar, defender, manter e aperfeiçoar a política de reajuste salarial real 

para todas as faixas do funcionalismo público municipal, respeitando a Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF); 

⇛ Promoveremos estudo para a atualização do Estatuto dos Servidores; 

⇛ Buscar local que viabilize o projeto e construção do novo Centro 

Administrativo Municipal; 

⇛ Buscaremos o diálogo com as entidades sindicais, manter e reforçar o 

respeito e a atenção para com as mesmas, legítimas representantes dos 

servidores que são; 

⇛ Buscaremos a implantação do E-Social; 

⇛ Buscaremos a implantação do Censo Funcional na Administração; 

⇛ Valorizar o servidor público, com gestão baseada na meritocracia; 

⇛ Estabeleceremos redefinições de estratégias organizacionais para a 

previdência, estabelecendo objetivos, metas, ações, indicadores de 

desempenho no Balanced Scorecard (BSC) e mapa estratégico; 

⇛ Buscaremos promover a elaboração do novo Plano de Custeio do 

IPSEMC em execução após sancionado pelo Executivo Municipal; 

⇛ Apoiaremos atualização de todos os processos institucionais na 

Previdência com a aplicação de mecanismos de melhorias contínuas, 

elaboração dos manuais de todas as atividades, mapeamento de todas as 

atividades, elaboração dos Fluxos Processuais do IPSEMC e aplicação dos 

Manuais e fluxos institucionais; 

⇛ Promover a elaboração do Projeto de Lei de reestrutura administrava do 

IPSEMC; 

⇛ Promoveremos a realização do Censo Previdenciário dos inativos e 

pensionistas conforme previsão legal; 

⇛ Promoveremos estudos para a manutenção e atualização da Base de 

Dados dos Segurados; 

⇛ Possibilitaremos a realização da Avaliação Atuarial Anual nos termos da 

legislação vigente; 

⇛ Fomentaremos o acompanhamento de forma sistemática das aplicações 

financeiras; 



 
 

⇛ Buscaremos permanentes estudos e trabalhos para atingir a meta atuarial 

(IPCA + 6%); 

⇛ Buscaremos a elaboração da Política Anual de Investimentos – PAI; 

⇛ Buscaremos ações para permanecer o trabalho de renovação da 

Compensação Previdenciária que estava bloqueada desde o exercício de 

2015. Essa renovação trouxe para o IPSEMC mais de 2 milhões, e 

continuaremos neste sentido; 

⇛ Trabalharemos para manter e cumprir o envio mensal dos 

demonstrativos exigidos pelo Ministério da Fazenda - SPRPPS nos prazos 

determinados; 

⇛ Buscaremos o cumprimento dos Processos diversos atualizados e em 

andamento nos prazos legais pertinentes, assim como processos de 

aposentadorias atualizados, processos de pensões atualizados, auditorias de 

benefícios realizadas, e buscar a colaboração efetiva junto à Comissão de 

Junta Médica do Município; 

⇛ Promoveremos cursos de capacitação e aperfeiçoamento para servidores 

do IPSEMC; 

⇛ Manteremos e promoveremos a execução do Programa de Atividades 

Integrativas Diversas, em parceria com a prefeitura e outras organizações, 

por meio do qual são atendidos em nível de Terceira Idade, tanto 

aposentados, como o pessoal da comunidade cabedelense, sendo 

contemplados com: Educação Física; Hidroterapia; Escola de Postura; 

Canto Coral; Grupos de Danças Folclóricas, Populares e Clássicas; Grupo 

de Teatro; Artesanato (reciclando sempre); Eventos voltados para Saúde, 

Sustentabilidade, Educação, entre outros; 

⇛ Manteremos e promoveremos a alimentação contínua do Portal do 

IPSEMC e atualização contínua das outras mídias do IPSEMC, 

estabelecendo Política de Segurança da Informação em todos os níveis da 

organização em andamento; 

⇛ Incentivaremos a construção, reforma e aplicação da nova sede do 

IPSEMC; 

⇛ Promover permanente estudo para repensar a necessidade de consumo e 

os padrões de produção e descarte adotados no IPSEMC; 

⇛ Estabelecer normas de recusar as possibilidades de consumo 

desnecessário e produtos que gerem impactos ambientais significativos, no 

IPSEMC; 

⇛ Buscar reduzir ou evitar os desperdícios, consumir menos produtos, 

preferindo aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e 

que tenham maior durabilidade, no IPSEMC; 



 
 

⇛ Buscar reutilizar como forma de evitar que vá para o lixo aquilo que não 

é lixo, reaproveitando tudo o que estiver em bom estado. É ser criativo, 

inovador, usando um produto de diferentes maneiras, no IPSEMC; 

⇛ Buscar reciclar:  transformar materiais usados em matérias primas para 

outros produtos por meio de processos industriais ou artesanais, no 

IPSEMC; 

⇛ Manter os repasses e as ações institucionais de obrigação do Ente 

atualizados e colaborar para que a previdência dos nossos servidores 

efetivos continue no caminho certo – rumo à excelência previdenciária 

pública, visando o equilíbrio financeiro e atuarial previstos nas normas 

legais pertinentes e a sustentabilidade – unidos pela previdência que 

desejamos; 

 

 

 

 

 

23. GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTROLE 

INTERNO 

(“Art. 37 da Constituição da República: A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência...”). 

 

Nossa Gestão será pautada sobre o que disciplina a Constituição 

Federal. Asseguraremos a transparência nos atos e contratos 

administrativos, fomentaremos a incorporação de novas tecnologias e 

modernização de programas para melhor atender o cidadão e as atividades 

da gestão municipal. 

Primaremos pela gestão democrática, ética e eficiente, apoiada em 

iniciativas tecnológicas para assegurar a correta aplicação dos recursos 

públicos e combate a corrupção. 

 Estabeleceremos o contínuo processo de recuperação das finanças 

municipais, racionalizando gastos, eliminando desperdícios e gerenciando 

os recursos financeiros com austeridade e competência. 



 
 

 Promoveremos o incansável controle orçamentário e garantiremos a 

participação popular na formulação e construção do Orçamento Municipal, 

onde o cidadão terá vez e voz no planejamento das ações orçamentárias da 

municipalidade. 

 Respeitaremos a Lei de Responsabilidade Fiscal integralmente, 

estabelecendo políticas com transparência, austeridade e equilíbrio das 

finanças públicas, implementando prioridades administrativas de forma que 

a gestão seja direcionada para as pessoas que mais precisam, com política 

inclusiva, igualitária e participativa. 

 

 

23.1- Principais ações propostas para Gestão, Finanças, 

Orçamento e Controle Interno: 

 

⇛ Criaremos e implantaremos o Orçamento Municipal Popular 

(Democrático), onde incentivaremos a participação da sociedade na 

definição de prioridades, na elaboração e execução das políticas, da 

administração municipal, de forma inclusiva e respeitando as diversidades; 

⇛ Formalizaremos um termo de parceria com a Controladoria Geral do 

Estado, visando a capacitação dos servidores e implementação das novas 

tecnologias na área de auditoria operacional; 

⇛ Formalizaremos parceria com o TCE/PB para implementação do 

programa de transparência pública, com a criação do “quiosque da 

transparência”, onde o cidadão poderá ter acesso de forma rápida e precisa 

a todas as ações do município, através de painéis com diversas informações 

da receita e despesa municipal, onde estimularemos a participação social no 

controle da gestão, empoderando a sociedade e estimulando o exercício da 

transparência; 

⇛ Fortaleceremos e qualificaremos as informações do Portal da 

Transparência do Município de forma a atender as demandas do TCE/PB e 

as necessidades da sociedade, aperfeiçoando os mecanismos de 

transparência, primando pela execução integral da Lei de Acesso à 

Informação; 

⇛ Estabeleceremos análises com informações do TCU, TCE, CGU, 

Receita Federal, MPF, MPE, das empresas e pessoas inidôneas e inaptas a 

contratação com administração municipal, promovendo Transparência 

Plena no processo de contratação. 



 
 

⇛ Desenvolveremos estudo para estruturarmos a carreira de Auditor 

Público Municipal, com a criação do quadro efetivo de servidores e 

realização de concurso público; 

⇛ Promoveremos políticas de inclusão para a gestão, onde estabeleceremos 

a participação de deficientes e portadores de necessidades especiais na 

administração pública; 

⇛ Fortaleceremos as ações do Controle Interno Municipal, buscando 

sempre a correta aplicação legal nas análises processuais; 

⇛ Atuaremos de forma enérgica e austera na busca e combate à corrupção; 

⇛ Desenvolveremos e potencializaremos ações do Departamento de 

Procedimento Disciplinar buscando coibir e inibir infrações disciplinares 

de servidores públicos e combate à corrupção; 

⇛ Respeitaremos a aplicação dos recursos arrecadados pelo município, 

estabelecendo que os mesmos retornem a sociedade em forma de serviços 

ao cidadão (o que já estamos fazendo), aplicando diretamente esse produto 

arrecado em projetos como Pavimenta Cabedelo I e II; 

⇛ Redesenharemos, fortaleceremos e efetivaremos, sempre que necessário, 

novas ações de planejamento e gestão orçamentária no município; 

⇛ Potencializaremos as políticas de austeridade e responsabilidade na 

Comissão Permanente de Licitação, sempre melhorando, desenvolvendo e 

automatizando o processo de licitação e compras do governo, de acordo 

com as Normas e Leis que tratam do assunto, garantindo maior 

transparência no processo de compras da Prefeitura; 

⇛ Desenvolveremos projeto e avaliação de viabilidade para reforma do 

prédio Público Municipal, na Avenida Getúlio Vargas (CPD), para receber 

a 32° Junta de Serviço Militar; 

⇛ Desenvolveremos projeto para implantação do Plano Diretor de 

Tecnologia de Informação no município; 

⇛ Buscaremos incansavelmente a manutenção e melhoria da 

informatização dos serviços municipais; 

⇛ Democratizaremos a ação administrativa através da criação de canais de 

participação para o controle da qualidade dos serviços públicos. 

(participação efetiva do povo onde investir); 

⇛ Ampliaremos a ação da Ouvidoria Municipal; 

⇛ Trabalharei para o fortalecimento e reestruturação dos Conselhos 

Municipais; 



 
 

⇛ Implantaremos medidas para a organização e disciplinamento do 

Arquivo Público Municipal, abandonado por gestões anteriores; 

⇛ Investiremos na implementação de novas tecnologias de Informatização 

da Prefeitura, com integração em alta velocidade e intranet para uma boa e 

adequada prestação de serviço ao cidadão por parte da administração 

municipal, de forma interligada e eficiente; 

⇛ Estudaremos a possibilidade de implementar a digitalização de 

documentos e plantas, garantindo maior agilidade na consulta e 

preservação dos originais; 

⇛ Estabeleceremos a busca permanente pelo entrosamento com o Governo 

do Estado e a União, objetivando a obtenção de melhores resultados na 

prestação de serviços aos cidadãos; 

⇛ Zelar pelo cumprimento da lei que determina que a prestação de contas 

do governo seja amplamente publicizada, com cumprimento dos prazos 

estabelecidos; sejam as que estabelecem os prazos dos balanços anuais, 

balancetes mensais, Relatórios Resumidos de Execução orçamentária, 

Relatórios de Gestão Fiscal, Anexos e avaliações periódicas por área de 

atuação; 

⇛ Garantiremos a presença constante do prefeito e do vice-prefeito junto à 

população. A prefeitura sempre estará de portas abertas para a comunidade 

e os segmentos representativos da sociedade, de forma respeitosa, 

igualitária e democrática; 

⇛ Desenvolveremos Projeto Cabedelo 2040; 

⇛ Otimizar a gestão dos controles administrativos, simplificando os 

processos, através da automação dos processos; 

⇛ Qualificar os gastos públicos, através do aprimoramento dos controles 

de custos, melhoria de processos, gerenciamento da execução dos 

contratos, otimização dos recursos públicos. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu, Vitor Hugo Peixoto Castelliano, candidato a prefeito da Cidade 

de Cabedelo, e Aguinaldo Gonçalves da Silva, candidato a vice-prefeito, 

após escutarmos a população, através de plenárias partidárias, vimos por 

meio deste plano de governo, registrar nosso compromisso com a cidade 

de Cabedelo, e para isso tornamos público este documento, oficializando 



 
 

nossas propostas por uma Cabedelo mais justa, igualitária, participativa, 

responsável, transparente e democrática. 

A nossa cidade crescerá pautada em uma gestão moderna e 

responsável, séria e comprometida em fazer o melhor para o nosso povo, 

principalmente para as pessoas que mais precisam, e com isto tornar nossa 

cidade cada vez melhor. 

Devemos administrar, gerir e cuidar da nossa cidade para fazer as 

pessoas felizes. Pensaremos na segurança das famílias, na geração de 

emprego e renda, na melhoria da infraestrutura, na melhoria da saúde, 

educação, das ações assistenciais, e em iniciativas que movimentem a 

economia da cidade de Cabedelo, objetivando prosperidade e melhoria na 

qualidade de vida do nosso povo. 

Pretendemos estabelecer uma Cabedelo mais justa, igualitária, 

limpa, sustentável, livre de abusos e da corrupção. 

É com enorme satisfação que trazemos nossas ideias e as propostas 

da população, escritas neste Plano de Governo, para apreciação de toda a 

sociedade cabedelense. 

Buscamos implementar soluções que possibilitem tonar Cabedelo 

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 bom futuro para as famílias que nela 

vivem. 

Convidamos você cidadão (ã) cabedelense a participar deste grande 

Projeto de construir uma nova Cabedelo. 

Agradecemos e pedimos a benção e a capacitação de Deus para esse 

projeto e nos comprometemos a agir e trabalhar incansavelmente com 

ética, responsabilidade, transparência, austeridade, zelo e dedicação. 

Deus nos abençoe, 

Muito obrigado a todos. 

 


