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1. APRESENTAÇÃO E MOTIVAÇÕES 

A participação na vida política é um direito natural e antecede os partidos, 

vez que se inicia nas inter-relações humanas, ou seja, nas conexões intersubjetivas 

firmadas entre os integrantes de uma comunidade. A política é ação humana que 

existe e independe de partidos. 

A política, em princípio, começa pelos homens, não pelos partidos. São os 

partidos mera consequência acidental da política, jamais elemento essencial e 

constitutivo da política. Como é sabido, os partidos, tal qual conhecemos, surgiram 

apenas no século XIX, sendo criação recentíssima na história da política. 

Tanto a nossa Constituição como as Convenções Internacionais, onde o 

Brasil é signatário, permitem ao Cidadão, gozando de seus direitos políticos e 

acreditando na força popular para mudanças, que alguém do povo se lance candidato, 

como este que apresenta para fazer uma administração transparente, aberta e 

lançando mão do dialogo acima de tudo com o povo, trazendo políticas públicas 

exequíveis as necessidades, urgências, sustentabilidade das ações e soluções a médio e 

longo prazo dos anseios da população, buscando primordialmente trazer qualidade de 

vida aos Paraibanos. 

A Paraíba é um Estado geograficamente bem posicionado, pujante  

comercialmente, detentor de uma beleza natural única, culturalmente rico, habitado 

por um povo guerreiro e que aprendeu a sobreviver face às adversidades da vida, 

contudo, a Paraíba desde sempre foi apequenada em relação aos demais Estados da 

Região Nordeste e porque não dizer do Brasil, sendo sempre vista como um Estado 

pobre, carente e marcado pela seca, tendo como marca a pobreza institucionalizada 

pelos políticos que a administram. 

 As políticas públicas utilizadas, tanto pelo atual governo como por todos 

que por aqui passaram, primordialmente preocuparam-se, não com o desenvolvimento 

sustentável do Estado, mas sim, com a manutenção e perpetuação no poder (poder 

pelo poder), do aparelhamento do Estado, sendo marcante o loteamento do Estado 

por “apadrinhados”, “codificados” e “correligionários”, sendo prática reiterada os 
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“acordos”, os “conchavos”, a velha política do “toma lá, dá cá”, e dos coronéis, 

mantendo a população pobre, com administrações socialistas, para que cada vez mais 

o povo permaneça refém e dependente de um Estado que, como se sabe, tornou-se 

inoperante e paralisado, devido aos gastos indiscriminados, desnecessários e a 

corrupção que permeia a política, visando exclusivamente manter a hegemonia política 

pessoal. 

A insatisfação da população com a atual política e com os políticos, que 

levaram milhares às ruas para protestar contra o atual quadro de total descaso e 

corrupção, somados à total falta de representatividade democrática dos partidos, ao 

aumento de acusações e investigações que identificam cada dia mais casos de políticos 

corruptos, que se utilizam do dinheiro público para enriquecimento próprio, em 

detrimento da pobreza da população, nos fez tomar a decisão de que a Paraíba merece 

mais, merece romper com essa forma ultrapassada de se fazer política, romper para 

avançar, essa é a discussão que pretendemos trazer a população.  

 

2. GESTÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Apresentamos aqui nosso plano ESTRUTURADO DE GOVERNANÇA, 

priorizando políticas públicas para o desenvolvimento humano e sustentabilidade 

econômica. 

Um conjunto de ações serão tomadas, apontando para um 

desenvolvimento sustentável, estando este governo compromissado com o bem estar 

dos cidadãos. 

Destacamos, dente outras, as propostas que visam melhorar os serviços 

públicos, o acesso a uma saúde de qualidade, e uma educação sólida, para atender as 

demandas do mundo contemporâneo, investindo em infraestrutura de forma racional, 

preparando a Paraíba para as gerações futuras, apresentando um plano de redução 

real de impostos, escalonado e viável, objetivando aumentar a circulação de riquezas, 
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fomentando condições para o crescimento das pequenas, médias e grandes empresas 

que aqui estão instaladas e atrair outras com incentivos e parcerias, formando polos 

industriais, vocacionais, de tecnologia e inovação, trabalhando fortemente para torná-

las mais competitivas para que gerem mais e melhores empregos, girando a roda do 

desenvolvimento num ciclo virtuoso. 

Buscaremos manter as atribuições do Estado, reduzindo seu tamanho ao 

patamar necessário à governabilidade, com foco nas ações verdadeiramente essenciais.  

Capacitaremos nossos jovens para o trabalho, investindo massivamente em 

escolas técnicas e na Universidade Estadual da Paraíba, dando passos decisivos na 

construção de um futuro melhor. 

Nosso compromisso é envolver cada vez mais a sociedade na gestão e no 

acompanhamento dos resultados da ação governamental. Envolver tanto com a 

cobrança de metas e resultados, como no compromisso pela melhora, com a 

corresponsabilidade do cidadão com o serviço público. 

Cidadão cliente e proprietário da coisa pública e assim corresponsável É 

fundamental que a sociedade perceba o governo como algo seu e que é também de 

sua responsabilidade. 

Vamos persistir nesta trajetória, dando o melhor de nosso esforço e 

competência administrativa para trabalhar por uma cultura de serviço público em que 

os resultados sejam o principal e em que o cidadão seja visto como parceiro, como 

corresponsável e como a finalidade última da ação governamental. 

Propomos um futuro melhor, com participação da sociedade, com metas e 

cobrança de resultados, com eficiência e qualidade, em cada serviço público oferecido. 

Buscaremos restaurar o diálogo, o respeito e o bom entendimento com os 

demais poderes constituídos (Legislativo e Judiciário), servidores, com a sociedade civil 

organizada, entidades de classe e demais atores políticos essenciais, no sentido de se 

criar uma GENDA REPUBLICANA verdadeiramente orientada ao desenvolvimento, com 



 

6 
 

redução da máquina pública e diminuição das gastos, regalias e excessos sustentados 

pelo Estado. 

 

3. DIRETRIZES GERAIS 

Nosso governo seguirá algumas premissas, traduzidas em programas 

Macro Estruturais, que servirão de base norteadora para priorização das ações e bom 

desempenho das políticas de governo, sendo elas: 

PROGRAMAS DE ATENÇÃO CONTÍNUADA: Receberão atenção continuada os 

serviços públicos que marcadamente envolvem as áreas da Saúde, Educação, Segurança 

Pública (inteligência e integração entre polícias), Emprego e Renda, Mobilidade Urbana e 

Habitação. 

PROGRAMAS DE RELACIONAMENTO ENTRE CIDADÃO E ESTADO: Criaremos 

programas de relacionamento entre o cidadão e o estado, ente eles o “TUDO AQUI”, vinculado 

à Secretaria de Gestão Pública, que estabelecerá um novo padrão de qualidade em serviços 

públicos, reunindo diversos órgãos e entidades públicas num único local, oferecendo ao 

cidadão um atendimento diferenciado, eficiente e de qualidade, além de aprimorar, tornando 

mais democrático instrumentos como o ORÇAMENTO PATICIPATIVO PERMANENTE,  

mecanismo governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos influenciar 

ou decidir sobre os orçamentos públicos, e de investimentos do governo, através de processos 

da participação da comunidade, inclusive em ambiente web. 

PROGRAMAS DE FOMENTO AO EMPREGO E RENDA: Firmar parcerias com a 

iniciativa privada, no sentido de gerar mais empregos e aumentar a renda, ofertando também 

ao jovem, principalmente os de família mais simples, o ensino profissionalizante e 

oportunidade de encaminhamento profissional a partir do início do ensino médio, criação de 

ZONA FRANCA DO SERTÃO e criação de um VALE DO SILÍCIO em Campina Grande. 

INTEGRAÇÃO E FOMENTO AS VOCAÇÕES REGIONAIS: identificaremos as 

vocações e os potenciais das regiões, ofertando maior desenvolvimento, devendo ser objeto 

de maior atenção em todas as áreas de governo as regiões mais pobres.  
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INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL E DIMINUIÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA: 

Buscaremos diminuir o tamanho do Estado, fomentando maior integração dos sistemas das 

Secretarias com outras esferas de governo de modo a otimizar os serviços públicos, simplificar 

e melhorar a vida do cidadão. Priorizaremos o combate à corrupção, aos funcionários 

fantasmas e codificados. 

TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO: Os principais indicadores do estado (mortalidade 

infantil, mortalidade materna, IDH, taxa de homicídios e de furtos e roubos, índices de 

saneamento, índices escolares etc) deverão ser objeto de acompanhamento permanente via 

Conselhos Estaduais para apresentação de soluções pontuais e consistentes. 

 

4. DIRETRIZES PROGRAMÁTICAS 

Utilizaremos quatro eixos para estruturar o conjunto de propostas que 

apresentamos aqui, devendo todas serem aplicadas de forma programática, harmônica 

e responsável, sendo elas: 

 Desenvolvimento Humano; 

 Desenvolvimento Sustentável; 

 Desenvolvimento Urbano e Regional; 

 Gestão para o Desenvolvimento Sustentável 

Nas últimas décadas, a Paraíba tem sido administrada de forma desastrosa, 

sempre figurando entre os Estados mais pobres do Brasil, apresentando os piores 

índices de desenvolvimento humano, as piores pontuações quando o assunto é 

educação, os piores índices de desenvolvimento da renda e emprego, sendo inclusive 

derrotado no enfrentamento ao galopante crescimento da violência, fomento ao 

turismo e à agricultura, dentre outras. 

Nossas propostas objetivam tornar a Paraíba um Estado pujante, com 

protagonismo e destaque no cenário nacional, utilizando-se de sua estratégica posição 

geográfica, atuando e viabilizando a infra estrutura do porto de Cabedelo, aumentando 

seu calado para que se torne competitivo no cenário comercial, também no que toca 

efetivo investimento nos aeroportos do Castro Pinto na Região metropolitana e João 
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Suassuna em Campina Grande, além da construção de um novo aeroporto na Região 

de Cajazeiras. 

Assim, investiremos na melhoria das estruturas escolares e condições de 

ensino, iniciando pela valorização dos colaboradores e professores, passando pela 

melhoria na grade curricular e estruturação para um ambiente saudável para pais e 

alunos. 

Na saúde, a construção de hospitais de emergências e especialidades nas 

Micro Regiões paraibanas. 

Iniciaremos um movimento forte de desenvolvimento, visando aumentar 

significativamente os postos de trabalho e o aumento da renda em nosso Estado, 

reduzindo impostos, firmando parcerias com a iniciativa privada, privatizando alguns 

serviços, criando-se agencias reguladoras e de fiscalização. 

Encararemos a gestão do estado de forma simplificada, lançando mão de 

métricas, assando pela iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. 

 

PROGRAMAS EM ESPÉCIE 

 EDUCAÇÃO 

- Criaremos POLÍTICAS SÉRIAS no que toca cargos e salários e ainda 

incentivaremos a participação em programas de formação em gestão e liderança para 

gestores, aperfeiçoamento e valorização de professores e demais colaboradores 

veiculados a Educação; 

- Criaremos o programa ESCOLA DE PROTAS ABERTAS, possibilitando 

uma gestão democrática e participativa, melhorando a infraestrutura física e 

tecnológica das escolas, visando tornar a escola um ambiente saudável, com princípios 

e valores éticos, sempre em harmonia com as famílias e a comunidade local, 

universalizando o atendimento e ampliando a oferta de vagas tanto nos períodos 

diurno quanto noturno para o aluno trabalhador. 
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- Criaremos o programa HABILIDADES, visando o desenvolvimento de 

habilidades científicas, por meio de incentivos a participação em grupos temáticos e 

sócio-educativo-emocionais para os alunos da rede estadual de ensino, concentrando a 

carga horária das escolas nas disciplinas de português e matemática. 

- Apoiaremos as escolas na elaboração do Projeto Pedagógico e na 

formação local, com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem, com 

uma escola SEM PARTIDO, livre de doutrinação ideológica; 

- Lançaremos mão de instrumentos de inovação e uso de novas tecnologias 

pedagógicas, criando cursos profissionalizantes em harmonia com o mercado de 

trabalho, possibilitando ainda a oferta de CURSOS EM PLATAFORMAS VIIRTUAIS na 

modalidade EAD não presenciais e hibridas, para o ensino médio; 

- Permitiremos o acesso à EDUCAÇÃO INTEGRAL, dando-se ênfase ao 

ensino profissionalizante técnico; 

- Criaremos um REGIME DE COLABORAÇÃO PERMANENTE ENTRE 

ESTADO E MUNICIPIOS, aperfeiçoando mecanismos de integração e articulação entre 

os sistemas educacionais, independente de bandeiras partidárias; 

- Programa DESPORTO UNIVERSITÁRIO, criando bolsas específicas, com 

base em desempenho, para alunos oriundos da rede pública de ensino, na UEPB; 

- Investiremos na construção, reforma e adequação das praças esportivas; 

- Adequar e adaptar a infraestrutura e os equipamentos esportivos para 

atender os atletas Paralímpicos; 

- Fomentar Jogos Escolares da rede pública de ensino; 

- Incentivar a atividade física da terceira idade por meio de parcerias com 

Academias de Ginastica e Clubes Desportivos, ampliando o programa de Academias ao 

Ar Livre em parceria com as prefeituras; 

- Reestruturar a Lei Paraibana de Incentivo ao Esporte;  
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 SAÚDE 

- Criaremos políticas de valorização e capacitação dos profissionais ligados 

à saúde, também de melhoria nas condições de saúde da população, intensificando a 

articulação da rede em todo o território paraibano, ampliando o acesso, a qualidade e a 

integralidade do serviço prestado ao cidadão; 

- Recuperaremos e Ampliaremos o número de leitos ofertados pela rede 

pública de saúde, incluindo uma rede especializada de internação para tratamento de 

dependentes químicos; 

- Criaremos uma rede eficiente de telemedicina, teleeletro, teleurgência 

e Diagnóstico por Imagem para todo o território paraibano; 

- Criaremos uma estrutura moderna para gerir eficientemente o 

financiamento, a logística e a inteligência de atendimento nos hospitais filantrópicos, 

Santas Casas de Misericórdia e conveniados, divididos em Essenciais, Apoio, 

Estratégicos e Estruturantes; 

- Criaremos uma rede eficiente de distribuição gratuita de medicamentos; 

- Criaremos planos de contingenciamento de desastres e melhorar a 

logística do Sistema de Regulação e de Ofertas de Serviços; 

- Criaremos programas de prevenção da obesidade infantil em crianças e 

de atendimento especializado de jovens mães. 

- CONSTRUIREMOS NOVOS HOSPITAIS de Emergência no Litoral Sul, 

Sertão e Brejo, ampliando a cobertura de atendimento a todas as regiões do estado; 

- Criar a REDE DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS 

(REMAS). 

 

 SEGURANÇA PÚBLICA 
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- Criação imediata de 500 vagas para as policias militar e civil e incentivar 

políticas baseadas na meritocracia (metas e bonificação) como forma de valorizar o 

policial e aumentar a eficiência, ampliando o combate aos crimes contra a vida, e 

patrimônio e ao combate ao tráfico de entorpecentes; 

- Fomentar integração entre as polícias e criar políticas de segurança 

solidária; 

- Priorizar e fortalecer a atividade de inteligência policial, melhorando a 

estrutura física e operacional, investindo em tecnologias, além de capacitar todos os 

agentes de segurança e investigação; 

- Criar programa de modernização e expansão do sistema prisional, 

passando pela PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS através de PPPs;  

- Ampliar o programa de escolta de presos por Agentes de Escolta e 

Vigilância Penitenciária e criar programa estadual de videoconferência. 

- Ampliar o programa de Reintegração Social e Cidadania Carcerária; 

 

 CIDADANIA 

- Ampliar as ações destinadas a concretizar os direitos, a igualdade e a 

dignidade das mulheres, da população negra, indígena e que se encontre em estado de 

vulnerabilidade; 

- Capacitação os servidores públicos em todo o Estado no que toca à 

temática de direitos humanos; 

- Ampliar a rede de proteção e defesa dos direitos dos consumidores; 

- Ampliar o atendimento da Defensoria Pública para a assistência judiciária 

gratuita, criando condições e respeitando os profissionais envolvidos, inclusive, 

lançando mão de convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil para atendimento 
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da população, encaminhando ao Poder Legislativo proposta de piso salarial para a 

advocacia privada e pública. 

 

 TRABALHO / RENDA / EMPREENDEDORISMO E SUSTENTÁBILIDADE 

- Atuaremos fortemente na promoção de políticas públicas de geração de 

emprego e renda e relações do trabalho; 

- Trabalharemos para reduzir significativamente os impostos estaduais, 

para assim atrair investimentos e aumentar a circulação de riquezas em nosso 

estado; 

- Criação do programa JUVENTUDE E TRABALHO (Primeiro Emprego) 

para todo o estado; 

- Criação do Programa Estadual de Qualificação Profissional; 

- Criação, de forma transparente, de um Banco popular, nas Cidades polos 

e programas de incentivo ao empreendedor através de micro créditos e treinamentos; 

- Incentivaremos políticas de comercialização e centrais de distribuição de 

produtos da economia solidária e agricultura familiar; 

- Implementaremos políticas para criação de economias solidárias; 

- Criar mecanismos fiscais de incentivos para Economias Criativas; 

- Ampliaremos as políticas de inclusão das pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho; 

- Apoiaremos o processo de internacionalização (exportações e 

importações) das micro e pequenas empresas; 

- Estimular a articulação entre os setores público, privado, acadêmico e não 

governamental no desenvolvimento de novas tecnologias verdes e de práticas 

sustentáveis; 
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- Promover a criação do PARQUE TECNOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE 

e INCUBADORAS nos polos acadêmicos; 

- Promover a criação da ZONA FRANCA DO SERTÃO; 

- Promover a criação do programa NOTA FISCAL PARAÍBA; 

- Cumprir as metas das Políticas Nacional e Estadual de redução de 

Resíduos Sólidos; 

- Desenvolver programa de estímulo à implantação de ciclovias, áreas 

verdes e de lazer, de parques lineares, parques urbanos. 

 

 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA HÍDRICA 

 

- Incentivar, fomentar e ampliar a extensão rural e a transferência de 

tecnologias, visando agregar valor ao agronegócio para pequenos, médios e grandes 

produtores; 

- Priorizar a aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar; 

- Fortalecer o seguro rural e de defeso, para amparar os produtores em 

tempos de necessidade; 

- Fortalecer a Pesquisa, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação; 

- Criar o plano participativo de interação e interlocução para o agronegócio 

da sociedade civil por meio de Conselhos e Câmaras Setoriais; 

- Reforçar as barreiras sanitárias; 

- Fortalecer programas voltados à Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável; 

- Criar um sistema eletrônico para acompanhamento e trânsito animal e 

vegetal; 
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- Privatização da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA); 

- Fortalecer a implementação dos instrumentos da Política Estadual de 

Recursos Hídricos, criando e dando suporte técnico ao funcionamento do Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

- Promover o suprimento hídrico dos setores de abastecimento público, 

industrial e agrícola, mediante ações e obras compatíveis com os planos de recursos 

hídricos de nível estadual, macrorregional e de bacias hidrográficas; 

- Ampliar a capacidade de reservas de água das bacias sujeitas a maior 

estresse hídrico; 

- Criar programas de recuperação de mananciais e matas ciliares; 

- Intensificar o controle de perdas nas redes de abastecimento público de 

água, do reuso de efluentes tratados e do uso racional da água, avançando na coleta e 

tratamento de esgoto. 

 

 TURISMO E CULTURA 

- Ampliar a política de apoio ao incremento da infraestrutura turística do 

estado, aumentando a participação do estado em feiras nacionais e internacionais 

voltadas a atração de turistas; 

- Atuar de forma prioritária na manutenção das falésias do Cabo Branco; 

- Incentivar a criação e roteiros turísticos levando-se em consideração as 

particularidades regionais; 

- Incentivar e criar escolas e cursos necessários ao desenvolvimento do 

turismo; 

- Criar o programa A PARAÍBA É AQUI, dinamizar a cadeia produtiva do 

turismo, estimulando os operadores turísticos para adoção de novas práticas, visando 

fortalecer o turismo sustentável; 
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- Apoiar, indistintamente, por meio de convênio e ou cooperação técnica, 

as festas e eventos de cunho turístico do estado, fomentando o potencial turístico 

natural de cada região; 

- Realizar, com prioridade, a adequação da sinalização turística no estado. 

- Criar o Programa cultural “PARAIBA JOIA RARA”, em parceria com as 

prefeituras dos municípios, fomentando a difusão da produção cultural local; 

- Fomentar a criação de museus e bibliotecas públicas; 

- Preservar o Patrimônio Histórico do Estado da Paraíba. 

 

 HABITAÇÃO 

- Estabelecer políticas de qualidade, acessibilidade e construção sustentável 

nos conjuntos habitacionais produzidos pelo governo em programas de urbanização 

de favelas e comunidades, erradicação de cortiços e recuperação de assentamentos 

precários,  

- Ampliar e estimular a oferta de casas populares para a população de baixa 

renda e os que se enquadram como vulneráveis, através do plano MINHA CASA, 

MINHA VIDA, em parceria com os municípios e o fomento ao setor privado, com apoio 

de recursos do governo federal; 

- Subsidiar o acesso aos servidores públicos estaduais para o financiamento 

habitacional. 

 

 TRANSPORTES, MOBILIDADE URBANA E LOGÍSTICA 

- Implantação de uma nova malha ferroviária de carga para a RMSP e o 

Porto de Santos; 

- Recuperação e modernização da malha rodoviária; 
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- Ampliação e modernização do porto de CABEDELO, tornando-o um 

porto de aguas profundas; 

- Promover a reestruturação e fomentar a concessão à iniciativa privada do 

Aeroporto Regional de Cajazeiras; 

- Criaremos um programa eficiente de pavimentação das estradas estaduais 

para escoamento da produção; 

- Criaremos um programa de segurança viária; 

- Implantar programa para a eficiência energética no setor rodoviário; 

- Criar Câmaras para estudos visando a melhoria da Logística estadual; 

- Reforçar o papel da Agência Reguladora de Transportes; 

- Expandir a implantação do programa de corredores de média capacidade 

nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do Estado, apoiando as ações de 

integração do transporte metropolitano com o desenvolvimento urbano e respectivas 

políticas setoriais de emprego, habitação, logística, planejamento e gestão do uso do 

solo. 


