
Plano de governo Edmar Oliveira 51 

 

 

Em primeiro lugar me apresento, como uma nova alternativa 

para gerir a nossa amada cidade. Fico muito feliz por essa missão 

dada primeiramente por Deus, mais ainda pelo povo de Campina 

Grande, que me chamou para assim dialogar com eles para fazermos 

uma Campina literalmente Grande dessa vez será o povo de Campina 

no poder.  

Todo nosso plano de governo, não será apenas um plano de 

governo. Será um compromisso assinado por mim, fruto de muito 

dialogo que eu venho tendo em nossa cidade. Ele foi elaborado do 

fruto da minha experiência, além dos anseios de vários segmentos 

que fazem nossa Campina Grande.  

 

 



 Saúde com Edmar Oliveira 51  

 

 

Nosso compromisso, na área da saúde será como primeiro ponto, 

colocar de forma operante os nossos pontos de atendimento já existentes. 

Começaremos pela expansão do quantitativo de leitos para assim haver 

um melhor atendimento ao nosso povo. Será nosso compromisso de 

imediato, além de dar toda estrutura de insumos, e o melhoramento da 

estrutura física. Junto com nossa equipe técnica ver viabilidade da volta 

das cirurgias eletivas seja de média como as de alta complexidade. 

Ampliação da nossa rede de maternidades. Iremos interligar todo nosso 

sistema assim fazer com que tenhamos foco na saúde preventiva. Além da 

melhor estruturação das upas, iremos ampliar esse serviço.  

Estruturação e ampliação do programa de saúde da família. Projeto 

remédio garantido onde pessoal baixa renda desde que acompanhado 

pelo médico ira ter garantia do recebimento do seu medicamento, caso 

não possa buscar na sua unidade de saúde ira remédio chegar até sua 

residência. Projeto saúde preventiva melhor idade, nesse projeto vamos 

fazer uma forma preventiva de saúde onde será interligado desde unidade 

de saúde, como também os hospitais e postos para tratarmos de forma 



preventiva os nossos idosos. E assim garantimos uma melhor qualidade de 

vida para os nossos idosos. Vamos fazer concurso em todas as áreas da 

saúde, além de através de fruto de muitos diálogos com todas as 

categorias de profissionais da área num prazo mais rápido possível 

equiparar perda salarial de cada categoria.   

Implementação da telemedicina e distribuição de tablets para os 

agentes de saúde. 

 

 Assistência Social com Edmar Oliveira 51  

 

 

Nessa área, vamos atuar numa forma integrada com todas as outras 

secretarias, fazendo políticas públicas, para quem mais necessita no 

espaço vida saudável que serão áreas em todos os bairros, onde 

levaremos toda assistência desde básica até mesmo mais complexa a 

nossa população. O foco das nossas ações serão as pessoas 

hipossuficientes, que são os mais vulneráveis e necessitados da 

intervenção do poder público. 



Projeto morada coletiva vamos fazer o levantamento de todos 

moradores de rua, promovendo a reinserção desses invisíveis sociais na 

vida da nossa cidade.  

Nosso objetivo é prestar apoio material e logístico as famílias 

carentes, não só na saúde, mas também em todas as outras áreas 

inerentes a necessidades básicas, garantindo sua dignidade pessoal. 

Programa Campina se alimenta, promoverá a ampliação da rede de 

fornecimento de alimentação a baixo custo (Restaurantes Populares). 

Verificando a viabilidade da abertura em finais de semana e feriados.  

Iremos garantir a efetivação da lei que garante a aquisição de produtos 

alimentícios oriundos da agricultura familiar local. Fomentando assim a 

geração de renda e garantindo segurança alimentar aos que mais 

precisam. 

 

 Agricultura com Edmar Oliveira 51  

 

 



Na agricultura Campina volta ser grande vamos estruturar dos 

nossos médios aos pequenos agricultores, prefeitura será um grande 

aliado parceiro, por entender que são além de produtos de qualidade que 

será ofertado desde merenda escolar dos nossos alunos, as pessoas que 

serão partes desse projeto alimentar, uma forma estimular não somente a 

produção de frutas, verduras, hortaliças, mais também cultivos de 

animais. Sendo uma melhoria para os nossos agricultores como também 

uma melhor qualidade a população de campina. Não somente através da 

compra de nossa cidade aos pequenos e médios produtores. Como 

também com linha de crédito para que assim essas propriedades venham 

se desenvolver cada vez mais. 

  

 Educação com Edmar Oliveira 51  

 

 

Nosso compromisso vai desde educação básica, até mesmo aos 

alunos do fundamental II. 



Vamos além de dar estruturas as creches já existentes, vamos 

também ampliar para todos os bairros. Além de garantir creches no tempo 

integral para as crianças do  0 aos 6 anos, com toda estrutura possível 

para as mães poderem trabalhar despreocupadas. Já nessa fase vamos 

implementar já política de artes e lazer aos pequenos cidadãos de 

Campina.  

No fundamental II além das matérias eletivas, vamos implementar 

área cultural, além de cursos profissionalizantes.  

Daremos ao professor total apoio logístico e material para o 

desenvolvimento de suas funções crendo ser ele o principal vetor para a 

melhoria de todos os índices da educação. Garantia de PCCR inovadoras 

para os professores como também gestores. Além da valorização salarial 

jamais vista em nosso município.  

Em casos específicos a prefeitura distribuirá bolsas de estudo na 

rede particular de ensino quando não for possível disponibilizar a vaga na 

rede pública. Criaremos um programa de incentivo fiscal para o 

empresário que desejar custear os estudos de uma criança ou adolescente 

carente.  

Aos funcionários tidos como apoio que vai da merendeira ao 

porteiro, vocês terão um olhar diferenciado, pois sabemos da importância, 

de todos na construção desse ambiente saudável que é o ambiente 

escolar. Além da politica de valorização salarial, também haverá incentivo 

para cursos de capacitação para haver sempre um melhor desempenho de 

cada na sua função.  

E não para por ai. A ouvidoria da educação vai funcionar como uma 

porta de diálogo de quem faz a educação com nosso prefeito. Essa 

estruturação da educação não passa só por mim Edmar Oliveira. Será uma 

parceria e um trabalho conjunto de todos que fazem a educação.   

Nossa gestão irá promover campanhas educativas para o combate a 

todas as formas de preconceito, criando em especial nos nossos jovens 

uma consciência cidadã. 

 



 Cultura com Edmar Oliveira 51  

  

 

Criação do departamento de música, que vai unificar, banda 

marcial, banda fanfarra, banda musical, banda filarmônica. Campina que 

já tem por tradição sediar o maior são João do mundo, que em nosso 

governo será ampliado e melhor estruturado não somente, para quem vai 

curtir o são João como também para quem vai negociar nessa nossa festa 

tradição. Promoveremos a difusão da festa por todos os recantos da 

cidade. Viabilizaremos apoio e parceria com nossas quadrilhas juninas. É 

nosso compromisso a elaboração de um calendário completo de eventos 

ao longo do ano, incluindo eventos religiosos e o retorno da Micarande 

com nova roupagem.  

Também vamos promover estilos musicais diversos, inclusive 

música clássica, em parceria com as escolas da rede pública municipal, 

como para toda sociedade de Campina Grande.  

Na área cultural vamos implementar, projetos na área teatral nos 

bairros, através das casas da cultura, onde vamos estimular os talentos 

locais, assim como também movimentar o comércio local.  



Na área visual vamos implementar nas escolas sistema inovador em 

parceria com secretaria de educação, será cinema na escola onde vamos 

estimular documentários, curta metragem com nossos alunos, envolvendo 

os demais setores da sociedade. 

Na nossa gestão vamos ouvir todas as categorias, que fazem cultura 

do nosso município, pois são os mesmos quem sabem fazer o melhor 

espetáculo. A cultura local terá total destaque na nossa gestão.  

Promoveremos uma gestão integrada em todas as áreas norteada 

pelos princípios da eficiência e da supremacia do interesse público.  

 

 Meio Ambiente com Edmar Oliveira 51  

 

 

 

Desenvolveremos uma política específica para o meio ambiente. 

Com áreas verdes nos nossos bairros, além da revitalização e cultivo de 

árvores nativas. Será feito um programa de incentivo a arborização. Em 



parceria com a população iremos tornar nossa cidade ainda mais 

agradável e verde. 

Vamos estruturar toda nossa malha de esgotamento sanitário, por 

entender que se trata não somente uma ação que se reflete na saúde das 

pessoas, mas do ponto de vista estrutural coloca Campina no início da 

trilha do desenvolvimento. 

Iremos rever a atual gestão de coleta e processamento de resíduos 

sólidos colocando através de uma equipe técnica capacitada nossa cidade 

num patamar inédito. 

 

 Esporte e lazer com Edmar Oliveira 51 

 

 

Vamos implementar uma política pública jamais vista em nossa 

cidade, que vai desde o ensino infantil, até mesmo profissionais de todos 

os segmentos do esporte de nossa cidade.  



No nosso mandato haverá um olhar especial ao futebol amador que 

por muito esquecido nos nossos bairros, por entendermos, que esporte 

melhora a qualidade de vida das pessoas. Será por nossas mãos uma 

ferramenta primordial na formação cidadã de nossas crianças e 

adolescentes. 

Daremos atenção as diversas modalidades esportivas, incluindo as 

artes marciais. Vamos ouvir pessoas da área a fim de viabilizar a difusão 

dessas práticas por diversos pontos da cidade. A prefeitura criará um 

programa de incentivo inclusive financeiro para nossos jovens talentos 

que representam Campina em competições Brasil afora.  

 

 Turismo com Edmar Oliveira 51 

 

 

Além da nossa cidade ser grande no nome, ela é muito maior na 

beleza. Nessa área vamos interligar todas as secretarias para mostrar o 

que temos de melhor, incluindo nosso povo de valor.  



Iremos pautar o aumento do número de voos para atender a nova 

demanda que será gerada em decorrência da implantação do calendário 

de eventos. Os representantes da rede hoteleira também serão nossos 

parceiros na efetivação deste plano. 

Vamos fazer um trabalho de divulgação em pontos turísticos da 

nossa cidade como no caso do açude velho. A imagem de Campina será 

divulgada nacional e internacionalmente. Faremos um estudo técnico com 

o propósito de viabilizar a revitalização de toda a área do parque do açude 

novo. 

Nosso olhar especial para o Museu de História e tecnologia do 

algodão, que será também aproveitado no nosso arco, de política pública 

para melhoria do nosso turismo local, assim dando visibilidade não 

somente as nossas belezas naturais como nossas belezas culturais.  

 

 Infra Estrutura com Edmar Oliveira 51 

 

 



Iremos redirecionar as atividades da STTP, com foco na melhoria do 

trânsito e a possibilidade da abertura de uma segunda sede para ampliar o 

atendimento ao público. 

Iremos também viabilizar o VLT além da estruturação das nossas 

malhas viárias, que passarão a ser operantes para nossa população. Esses 

investimentos irão melhorar a logística e promover o incremento do 

desenvolvimento econômico municipal e regional. Melhoria dos 

corredores de acesso tanto para quem utiliza do transporte público, e/ou 

privado. Vamos também viabilizar ainda no transporte público o aumento 

da nossa frota, para que a espera de nossos usuários seja no menor tempo 

possível, implantaremos um sistema verdadeiramente integrado de 

transporte público, incluindo ampliação do número de praças de táxi e 

moto táxi, apoio específico aos motoristas por aplicativo, normatizando os 

serviços e combatendo a clandestinidade. Além de paradas com proteção 

para quem assim vai utilizar do nosso transporte publico. Ampliação das 

nossas linhas para localidades mais distante de nossa cidade.  

Implementar linhas nas localidades que ainda não existem.  

Ações asfálticas em toda nossa cidade serão marca da nossa gestão. 

Iremos garantir recursos para calçamento de toda nossa cidade num 

projeto inédito e inovador.  

Na infraestrutura básica, vamos estruturar todo nosso sistema viário 

através de iluminação publica de LED, além-sistema de segurança 

integrado com nossa guarda municipal, assim garantindo o direito básico 

de qualquer cidadão que é o direito de ir e vir.  

Teremos um olhar especial para a acessibilidade aos grupos de 

pessoas que por diversas razões têm dificuldade de locomoção.  

Em parceria com os órgãos e com empresas que atua no segmento, 

vamos fazer uma política pública, de sistema energético, desde população 

mais carente do nosso município vir a pagar menos. Trataremos também 

mediante um diálogo com a classe empresarial da elaboração de projeto 

específico nessa área para facilitar a execução de sua atividade 

econômica.  



Sistema de comunicações buscando sempre em parceria que vai ser 

marca registrada, da nossa gestão. Vamos buscar melhor forma de 

gerenciamento tanto no sentido da nossa população como também no 

sentido empresarial e comercial de nossa cidade.  

 

 Economia e geração de emprego Edmar Oliveira 51  

 

 

Na área econômica nosso compromisso será viabilidade e 

desburocratização, para abertura de empresas, seja ela os MEI os micros 

empreendedores individuais, como as empresas de pequeno e médio 

porte de nossa cidade.  

A burocracia de nossa cidade para tirar alvará de funcionamento, 

hoje chega ser por muito a falta de estimulo para atrair novas empresas, 

fazendo assim agente perder competitividade de mercado frente a outros 

municípios.  

Para os micro empresários individuais os “MEI” vamos fazer uma 

politica de fomentação, onde prefeitura vai comprar, desse mercado 



nossa visão é estruturar os MEI iremos fazer linha de crédito, para os 

empresários e uma política específica de incentivos fiscais. Criação de uma 

linha de crédito a taxa de juros bem menor do mercado para capital de 

giro.  

As empresas de maior porte, com maior capacidade de geração de 

emprego, terão na prefeitura um canal de parceria e incentivo para que 

possam se desenvolver e colaborar com o crescimento de Campina.  

Nosso objetivo é servir de mola propulsora para fazer, em parceria 

com o setor privado, a economia de nossa cidade crescer, e se converter 

na base da melhoria da qualidade de vida da população. 

Na questão infraestrutura e logística, vamos abrir um grande 

diálogo com as grandes empresas, para as mesmas virem a se instalar em 

nossa cidade.  

Na nossa gestão de economia e geração de emprego haverá 

prioridade e foco no ser humano.  

Vamos promover cursos profissionalizantes, em parcerias com 

nosso comércio e setores afins, para assim podermos ter uma mão de 

obra mais qualificada, melhorando nossa competitividade. 

Iremos criar incentivos diversos para facilitar o primeiro emprego e 

atender as pessoas acima dos 40 anos de idade que são preteridas no 

mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 



 Habitação com Edmar Oliveira 51 

 

 

Vamos fazer estudo técnico de dois setores, no primeiro as 

moradias em situação de risco de nossa cidade, outro estudo técnico será 

da população em vulnerabilidade social do nosso município, para 

podermos assim fazer projetos habitacionais emergenciais para atender 

essa camada por muito esquecida da nossa população. Vamos buscar 

recurso desde o capital privado, federal, estadual, municipal, para 

podermos implementar essa nova forma de política habitacional em nossa 

cidade.  

 

 

 

 

 



 Ciência e tecnologia com Edmar Oliveira 51 

 

 

Nessa área vamos voltar nossas atenções as novas tendências 

mundiais, nessa secretaria vamos implementar desde as escolas da rede 

municipal, até mesmo qualquer cidadão de Campina Grande. Onde nossa 

cidade que já tem destaque nessa área terá um avanço ainda maior, 

através da parceria com empresas do setor e a comunidade científica de 

nossas universidades especialmente UFCG e UEPB.  

Implementação das escolas digitais com toda estrutura de robótica 

aos nossos alunos e profissionais da educação. Investimento massivo em 

equipamentos que viabilizem a concretização desse projeto. 

Democratização do acesso a tecnologia, tirando do isolamento um 

gigantesco extrato social de nossa Campina.  

Iremos estabelecer canais de negociação com empresas de fora que 

tenham interesse em atuar em nossa cidade, através de plano inovador de 

gestão mediante nossa política de incentivos.  



Linha de crédito, concessão de áreas públicas ociosas ou até mesmo 

estruturas de desenvolvimento para os diversos campos de atuação, 

incluindo as startups. 

 

 Mulheres  com Edmar Oliveira 51  

 

 

As mulheres terão no nosso governo, total atenção e zelo vindo do 

poder público municipal. Nas competências específicas da prefeitura, 

especialmente saúde, educação e assistência social iremos promover 

ações específicas que serão desenvolvidas por nossa equipe técnica com 

foco nas mulheres campinenses.  

  

 

 

 



Considerações finais Edmar Oliveira 51 

 

 

Nesse nosso plano de governo elaborado fruto da minha 

experiência pessoal, além de fruto de diálogo vindo do povo que faz 

Campina Grande. Nosso plano de governo não é promessa de campanha, 

e sim compromisso de quem sabe como fazer.  

Nossa campanha surgiu do chamado popular de Campina Grande, 

especialmente das comunidades completamente esquecidas pelos os 

agentes públicos detentores de mandato eletivo. Quem conhece minha 

história sabe que tudo que está escrito nesse nosso plano de governo é 

compromisso meu, firmado com nossa cidade, Rainha da Borborema, e 

com nossa população.  

Meu agradecimento a todos que fizeram junto comigo, esse projeto 

para Campina, resultado da preocupação de pessoas como eu, que 

querem o melhor para a população da nossa cidade. Então esse 

compromisso não é somente de Edmar Oliveira, mas sim de todos que 

querem uma Campina realmente grande para todos. 


