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“Confia ao Senhor as tuas obras, 

e teus pensamentos serão estabelecidos” 
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PLANO DE GOVERNO 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Amada Campina Grande. 

 

Sempre acreditamos que a força da boa política é capaz de mudar e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. Com este entendimento, nos sentimos muito honrados 

em termos sido indicados pela nossa coligação, agregando o Podemos e o Democratas, 

ao lado de outras oito legendas (PTB, CIDADANIA, AVANTE, PMN, 

SOLIDARIEDADE, PTC, DEMOCRACIA CRISTÃ E PDT), para representar este 

grande projeto de renovação e de reconstrução da nossa cidade.  

 

Estamos vivendo um momento ímpar em nossas vidas. A pandemia do novo 

coronavírus nos trouxe imensas dores, perdas de familiares e amigos, mudanças de 

hábitos e também danos irreparáveis, que merecem dos gestores uma atenção especial e 

específica para que consigamos, adaptados à nova realidade das cidades, suportar e 

transpassar os obstáculos enfrentados. 

 

Governar uma cidade não é tarefa fácil. Governar Campina Grande aumenta a 

responsabilidade. E governar Campina Grande no momento pós pandemia requer ainda 

mais. Imaginar uma cidade do porte de Campina, com sua força de trabalho, 

especificidades, peculiaridades e exigências sendo comandada por uma gestão 

irresponsável é relegar o nosso futuro a uma realidade incerta e extremamente perigosa. 

 

Dizemos isso porque todos os indicadores nacionais – e até internacionais – que avaliam 

as gestões das cidades apontam queda nos índices de Campina Grande. Podemos citar o 

mais importante estudo brasileiro sobre cidades que avalia os municípios sob a ótica do 

desenvolvimento inteligente, sustentável, humano e conectado, o Ranking Connected 

Smart Cities. Em sua edição 2020, o levantamento aponta que Campina ficou de fora da 

relação geral de 100 cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil. 

 

Em quesitos específicos, Campina Grande ficou fora do ranking das 100 melhores 

cidades nos indicadores da Educação, Governança (que analisa investimentos públicos 

em diversas áreas), Economia, Segurança, Urbanismo, Meio Ambiente, Mobilidade e 

Acessibilidade. E nos eixos Saúde, Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação, a cidade 

aparece entre as 100, mas em tímida posição, perdendo para outros municípios do 

Nordeste. 

 

A pandemia nos trouxe novas realidades que exigem um novo olhar e um novo modelo 

de gestão. Se numa realidade estável não poderíamos continuar com um modelo que 



está trazendo enormes prejuízos para a cidade, imagine numa situação que exigirá dos 

gestores mais responsabilidades na aplicação dos recursos públicos, mais transparência, 

muito respeito e, sobretudo, criatividade e inovação. Um ponto nos parece 

inquestionável: do jeito que está não dá para continuar.  

 

Nossa proposta é tratar todas e todos de forma igual, respeitosa e inclusiva, sem 

distinção de: idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica, 

orientação sexual, gênero, ou qualquer outra condição. Vamos desenvolver políticas 

claras e inclusivas para eliminar as desigualdades e todas as formas de discriminação, 

sejam quais forem as suas origens. Pretendemos implantar ações para aumentar a 

participação de todas as pessoas em todos os níveis de tomadas de decisão da vida 

política, econômica e pública da Rainha da Borborema. 

 

Para construirmos uma sociedade pacífica, justa e inclusiva, é necessário garantir o 

cumprimento dos direitos, promover a igualdade e o empoderamento de todas e todos, 

bem como garantir uma proteção duradoura do meio ambiente e dos recursos naturais. 

Por isso, devem ser criadas as condições necessárias para reduzir as desigualdades, 

especialmente as que afetam os grupos mais vulneráveis e historicamente excluídos. 

 

A pandemia comprometeu a economia e asfixiou empresas em todo o País. Essa 

realidade também está presente em nossa cidade por conta da característica de seu povo 

empreendedor, o que nos obriga a ter um novo olhar para este setor, de grande 

importância na geração de empregos e na capacidade de alavancar e ampliar nosso 

potencial econômico. 

 

No aspecto social, também houve reflexos, agravados pela falta de planejamento e de 

políticas públicas de uma administração de quase oito anos em Campina Grande. Essa 

ausência de iniciativas do poder público municipal contribuiu para o aumento no 

número de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade social. 

 

O mais triste é saber que a atual gestão de Campina Grande deu uma contribuição 

substancial a esta realidade, ao fechar e manter desativados, durante os últimos 8 anos 

da gestão, os dois restaurantes populares e as nove cozinhas comunitárias implantadas 

na gestão anterior. Essa realidade, inclusive, foi destacada na pesquisa do IBGE, que 

registrou os reflexos das cidades que optaram por desativar seus restaurantes populares 

e cozinhas comunitárias no aumento dos indicadores da fome, da miséria e do acesso a 

uma alimentação saudável e de baixo custo. 

 

O IBGE define como “insegurança alimentar grave” a situação de fome. Nesse aspecto, 

há um ponto de extrema preocupação: o comprometimento alimentar das crianças. É 

aqui onde Campina Grande, lamentavelmente, ganha novo destaque negativo, com a 

existência de uma Organização Criminosa implantada na administração municipal desde 

2013 até 2019, atuando para desviar recursos da merenda escolar que seria destinada a 

crianças e adolescentes das creches e escolas da rede municipal de ensino. Esta é uma 

realidade que não podemos mais tolerar em nossa cidade. 

 

Cada área da administração exigirá novas práticas, novos modelos, novas ideias, novas 

soluções e, principalmente, um novo olhar. Por isso, planejamos uma série de ações, 

todas efetivamente exequíveis, que irão nortear a nossa futura administração. Sempre 

primando pela transparência e pelo respeito à cidadania. 



 

 

DIRETRIZES 

 

- Precisamos de uma Saúde que garanta plenas condições de trabalho aos heroicos 

profissionais, com respeito e agilidade nos exames e atendimentos, da atenção básica 

aos procedimentos mais complexos, primando pela boa aplicação dos recursos públicos 

e proporcionando resolutividade a quem se utiliza do sistema; 

 

- Precisamos de uma Educação que respeite os servidores e proporcione qualidade de 

ensino a crianças e jovens que frequentam as creches e escolas da rede municipal, com 

merenda garantida e professores estimulados; 

 

- Precisamos de tranquilidade para o cidadão, que merece uma segurança pública 

compartilhada, com a parceria entre as polícias e a Guarda Municipal, proporcionando 

ações efetivas com a utilização de recursos tecnológicos avançados; 

 

- Precisamos de espaços de lazer e convivência em Campina Grande, para que a 

população volte a sentir o prazer de estar numa cidade harmonizada, segura, pujante, 

desenvolvida e que orgulhe a todos nós; 

 

- Precisamos estimular os setores produtivos, gerando os empregos necessários a partir 

do apoio a quem quer empreender e a quem já gera empregos, mas está sufocado devido 

à realidade atual e danos causados pela pandemia do novo coronavírus; 

 

- Precisamos de uma política cultural que garanta estrutura e incentivos para o setor, 

principalmente no resgate dos nossos valores e no fortalecimento do nosso São João, 

com foco na atração de turistas e na manutenção de nossas tradições; 

 

- Precisamos da retomada do modelo de ingresso na administração municipal através do 

mérito viabilizado pela realização dos concursos públicos, o que lamentavelmente não 

ocorre com o modelo adotado pela atual gestão; 

 

- Precisamos de novas ideias, adaptadas a novas realidades, para o transporte público, 

indústria, atração de investimentos, turismo, meio ambiente, esporte, juventude, 

minorias... enfim, uma nova gestão e um novo modelo administrativo, comprometidos 

com os anseios da população e voltados para a melhoria das condições de vida e bem 

estar de uma Campina, Grande para todos, com uma nova visão, um novo olhar, novos 

conceitos e novos propósitos. 

 

Que Deus nos abençoe! 

 

Ana Cláudia e Sargento Wellington 

 

 

 

 

 

 

 



19 TEMAS PROPOSTOS 

 

1) SAÚDE 

 

- Implantar o Hospital do Idoso 

 

- Ampliação da Estratégia de Saúde da Família 

 

- Garantir o cumprimento do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 

 

- Implantar Consultórios Odontológicos em todas as Unidades de Saúde 

 

- Retomar e ampliar o programa de Órteses e Próteses 

 

- Ampliar o atendimento e a área de atuação do Hospital Pedro I 

 

- Implementar o serviço de Tele-Saúde 

 

- Implantar UPAs no Conjunto Aluízio Campos e no distrito de São José da Mata; e 

adequar a Unidade de Saúde de Galante para transformá-la em UPA 

 

- Expandir atuação do SAMU e implantar bases fixas nos distritos de Galante, São José 

da Mata e Catolé de Boa Vista 

 

- Implantar o Centro de Diagnóstico Laboratorial e de Imagens Municipal 

 

- Ampliar, reestruturar e transformar o Hospital Dr Edgley em Hospital Dia 

 

- Implantar a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos 

 

- Garantir a plena disponibilização de medicamentos da Farmácia Básica em TODAS as 

Unidades de Saúde do Município 

 

 

2) EDUCAÇÃO 

 

- Garantir material, fardamento e merenda escolar de qualidade e em quantidade 

suficiente para atender toda a demanda das crianças e adolescentes nas creches e escolas 

do Município 

 

- Implantar o programa Merenda Fora da Escola, garantindo merenda escolar a crianças 

e adolescentes das creches e escolas da rede municipal de ensino nos feriados, finais de 

semana e eventuais intercorrências de aulas 

 

- Revisar, atualizar e ampliar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 

 

- Informatizar toda a gestão educacional do Município 

 

- Garantir o retorno do pré-escolar em todas as creches 

 



- Acabar com as longas filas que começam nas madrugadas para garantir vaga nas 

creches e escolas 

 

- Retomar as obras paralisadas há quase oito anos de unidades escolares 

 

- Implantar novas tecnologias de informática para o aprendizado, com tablets para 

professores e alunos 

 

- Cumprir o pagamento do 14º salário e estendê-lo aos profissionais das creches, 

conforme critérios estabelecido em Lei 

 

- Garantir o pagamento do valor de 100% da hora aula dos professores efetivos, hoje 

sendo efetuado em apenas 70% na jornada ampliada 

 

- Incluir a Educação Ambiental nas escolas municipais 

 

- Cumprir a lei do PDDE Municipal 

 

 

3) ADMINISTRAÇÃO 

 

- Reimplantar o Calendário Mensal de Pagamento dos Servidores 

 

- Realizar concursos públicos para todas as áreas fins da administração municipal, 

carentes de novos servidores efetivos há oito anos 

 

- Construir o Centro Administrativo em local apropriado e que reúna TODOS os órgãos 

da Administração Municipal 

 

- Retomar o Orçamento Participativo, inclusive com plataformas digitais de interação 

 

- Desburocratizar e informatizar todos os serviços disponibilizados à população na 

esfera municipal 

 

- Garantir o efetivo cumprimento dos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração de 

TODAS as categorias de servidores 

 

- Implantar a transmissão on-line de TODOS os processos licitatórios com acesso 

irrestrito a órgãos de controle e população 

 

- Garantir a segurança dos benefícios a aposentados e pensionistas do IPSEM 

 

- Implantar a Ouvidoria Digital Municipal atendendo a TODOS os órgãos da 

administração 

 

- Criar Unidades Administrativas em Galante, São José da Mata e Boa Vista 

 

- Implantar a Mesa de Negociação Permanente com o Sintab 

 

- Implantar os princípios do Compliance na Administração Municipal 



4) SEGURANÇA PÚBLICA 

 

- Garantir uma base apropriada e reestruturar, aparelhar, ampliar e treinar a Guarda 

Municipal; 

 

- Reativar a Central Integrada de Monitoramento – CIM, com amplo e moderno sistema 

de monitoramento integrado 

 

- Implantar a Patrulha Escolar, exercida pela Guarda Municipal 

 

 

5) MOBILIDADE URBANA 

 

- Implantar, em parceria com o Governo do Estado, o VLT (Veículo Leve Sobre 

Trilhos), integrado ao sistema de transportes públicos de passageiros 

 

- Retomar e complementar o Sistema Integrado de Passageiros 

 

- Urbanizar os canais do Prado e da Avenida Canal 

 

- Implantar semáforos de transito com inteligência (IoT) que permite a redução de 

congestionamento e otimização do fluxo 

 

- Ampliar as ciclovias e ciclo faixas; possibilitar abertura de ciclovias estratégicas 

ligando os bairros ao centro e criar o Plano Cicloviário de Campina Grande, visando 

melhorar o sistema existente, com especial atenção à conexão entre as ciclovias e 

ciclofaixas e a segurança nos cruzamentos 

 

- Criar o Plano de Reestruturação de Calçadas, com rotas acessíveis e utilização do 

Desenho Universal, garantindo a acessibilidade para pessoas com deficiência 

 

- Garantir a manutenção da malha viária e implantar pavimentação nas áreas 

desassistidas 

 

 

6) GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

- Desburocratizar a criação de empresas e negócios;  

 

- Garantir incentivo financeiro e fiscal ao empreendedorismo; 

 

- Implantar um programa de incentivo à criação de startups 

 

- Criar o Programa de Incentivo à Cultura do Empreendedorismo e Inovação de 

Campina Grande 

 

- Planejar e executar a instalação do Centro de Comercialização Têxtil e Calçadista 

 

- Fortalecer a AMDE como instrumento de apoio e fomento aos micro e pequenos 

empreendedores 



7) TECNOLOGIA & INOVAÇÃO 

 

- Criar um Centro Municipal de Inovação e Tecnologia 

 

- Implantar o Programa de Iniciação Cientifica para estudantes do ensino médio da rede 

municipal de ensino 

 

- Universalizar o acesso à internet sem fio na região central da cidade; 

 

- Digitalizar o acesso aos serviços públicos municipais 

 

 

8) JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

 

- Reconstruir a Vila Olímpica Plínio Lemos e construir novas Vilas Olímpicas nas 

regiões Oeste, Norte e Sul 

 

- Reformar, requalificar e ampliar as atividades do Ginásio de Esportes O Meninão, 

transformando-o em um Complexo Esportivo 

 

- Garantir espaços públicos para a prática das atividades esportivas, inclusive para o 

“futebol de pelada” 

 

- Retomar as parcerias com Treze e Campinense 

 

- Criar o programa Bolsa Atleta Municipal 

 

- Reativar o Conselho Municipal de Juventude 

 

- Criar o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas de Juventude de Campina Grande – 

COIJUV 

 

 

9) POLÍTICAS PARA AS MULHERES 

 

- Criar o Centro de Acolhida Amor de Mãe 

 

- Criar o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para Mulheres 

 

- Desenvolver ações voltadas à qualificação profissional, empreendedorismo e acesso às 

linhas de crédito 

 

- Criar o Selo Empresa Amiga da Mulher 

 

- Desenvolver ações em parcerias para o combate à importunação sexual e exploração 

sexual de crianças e adolescentes 

 

- Desenvolver ações em parcerias para o combate à violência, inclusive online, contra 

mulheres e meninas 

 



- Promover nas escolas da rede municipal campanhas educativas de prevenção a toda 

forma de violência 

 

- Promover a autonomia das mulheres e sua inserção no mercado de trabalho, 

priorizando aquelas em situação de violência doméstica 

 

- Implantar uma Casa de Passagem para mulheres em situação de risco 

 

 

10) ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

- Realizar Concurso Público para os Trabalhadores do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, considerando a tipificação e suas proteções 

 

- Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para os trabalhadores do 

Sistema SUAS 

 

- Descentralizar as estruturas físicas dos Conselhos Tutelares, implantando-os por 

região (Norte, Sul, Leste, Oeste) 

 

- Transformar a SEMAS em Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, 

Segurança Alimentar e Cidadania 

 

- Implementar as instalações físicas dos Conselhos de Assistência Social, de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, e da 

Mulher 

 

- Definir uma política direcionada às pessoas de rua, com a identificação das entidades 

já existentes que atuam neste setor, identificação das áreas da cidade desassistidas e 

adoção de medidas e ações para complementar a assistência 

 

 

11) SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

- Reabertura e ampliação dos Restaurantes e Cozinhas Comunitárias 

 

- Ampliação das Cozinhas Comunitárias para outras áreas 

 

 

12) PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

- Implementar a Política do Paradesporto de Campina Grande 

 

- Retomar o programa de fornecimento de órteses, próteses, meios auxiliares de 

locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais 

 

- Ampliar as vagas para intérpretes de libras e inserir o cargo de profissional brailista 

nos concursos públicos, para garantir maior acesso a comunicação inclusiva 

 



- Garantir à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pelo serviço público de 

saúde, pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do SUAS – Sistema Único 

da Assistência Social, ou por qualquer órgão público, em razão de sua limitação 

funcional e de condições de acessibilidade, observando-se os procedimentos previstos 

no Art. 95 da LBI 

 

- Realização de um censo quantitativo e qualitativo da pessoa com deficiência para 

diagnosticar as reais condições sociais e subsidiar a elaboração de políticas públicas 

 

 

13) CULTURA 

 

- Garantir total apoio ao Festival de Inverno de Campina Grande e demais eventos 

culturais da cidade 

 

- Reestruturar a Secretaria de Cultura e seus equipamentos 

 

- Garantir a conservação e manutenção de equipamentos culturais como: Museus, 

Teatros, Centro Cultural e Escola da Jovem; 

 

- Reavaliar a Lei de Incentivo a Cultura (FUMIC) com a participação da Classe 

Artística; 

 

- Reativar e ampliar os Pontos de Cultura 

 

- Revitalizar o Parque Evaldo Cruz, o Açude Novo 

 

- Apoiar o carnaval de rua e as manifestações folclóricas e culturais do município 

 

- Apoiar a Feira Literária de Campina Grande – FLIC 

 

- Cumprir a Lei Municipal que exige a colocação de uma obra de arte de artistas 

plásticos campinenses nas repartições públicas do Município 

 

- Reativar o Circo da Cultura para apresentações artístico-culturais e recortes de técnicas 

de artes circenses 

 

- Resgatar o Salão de Humor e criar o Salão de Artes Plásticas de Campina Grande 

 

- Criar o projeto „Tetéu Cultural‟ 

 

- Criar o Museu do Trabalho e do Trabalhador Rural 

 

 

14) TURISMO 

 

- Melhorar o ambiente de negócios para a indústria do turismo mediante a simplificação 

dos processos administrativos, estímulo à inovação e incorporação de novas tecnologias 

no setor 

 



- Disponibilizar linhas de crédito e orientação sobre oportunidades de negócios 

relacionados ao Turismo 

 

- Destinar um percentual específico da verba de publicidade do Governo Municipal na 

promoção turística de Campina Grande em âmbitos regional, nacional e internacional 

 

- Implementar o Plano Campina Mais Turismo 

 

- Instituir o Centro Digital de Apoio e Atendimento ao Turista de Campina Grande 

 

- Implementar ações para consolidar o turismo de negócios e eventos, aproveitando as 

potencialidades criadas com a implantação do novo Centro de Convenções 

 

- Criar o Trilha Campina, programa de mapeamento, catalogação e estruturação de um 

circuito de trilhas no entorno da cidade 

 

- Implantar o visit.campina, plataforma digital interativa sobre o destino Campina 

Grande, seguindo o modelo da Embratur 

 

- Implantar a sinalização turística bilíngue em Campina Grande 

 

- Implantar a tecnologia QR Code nos pontos turísticos da cidade, em parceria com as 

universidades 

 

- Firmar parceira com a AENA com o objetivo de ampliar a oferta de voos e promover 

campanhas de promoção do destino 

 

- Transformar a Estação Velha no Mercado Cultura do Forró, funcionando durante todo 

o ano 

 

- Garantir a manutenção do Parque do Povo e sua ocupação durante todo o ano 

 

- Retomar a Promoção nacional e internacional dos eventos culturais da cidade: São 

João, Festival de Inverno, Natal dos Sonhos, Ciranda da Cultura, Projeto Seis e Meia, 

dentre outros 

 

O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO: 

 

- Retomar o incentivo para a realização de quadrilhas juninas nos bairros de Campina 

durante o mês de junho, disponibilizando estrutura para as apresentações 

 

- Transformar o Parque Evaldo Cruz em um espaço multicultural durante o período do 

São João 

 

- Implantar o Projeto Itinerante “Arraiá dos Bairros” como prévias juninas 

 

- Retomar o São João descentralizado 

 

 

 



15) MEIO AMBIENTE 

 

- Implantar um programa de paisagismo e arborização dos espaços de uso coletivo 

 

- Garantir a preservação do Jardim Botânico de Campina Grande 

 

- Implantar a Política Municipal de Saneamento Ambiental 

 

- Executar projetos de turismo ecológico e de implantação de sinalização ecológica 

 

- Garantir a preservação dos córregos e açudes da cidade, especialmente o Açude Velho, 

Açude de Bodocongó, Riacho de Bodocongó e Canal das Piabas, além de promover o 

desassoreamento do Açude Velho 

 

- Adotar Tecnologias de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 

16) AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

- Fortalecer o programa de compra de produtos da agricultura familiar, garantindo 

alimentação de qualidade e a baixo custo, restabelecendo o Programa de Aquisição de 

Alimentos – PAA como fornecedor para as Cozinhas Comunitárias e Restaurantes 

Populares 

 

- Construir uma usina de compostagem visando a produção de adubo orgânico para 

distribuição gratuita aos pequenos agricultores de Campina Grande 

 

- Implantar Hortas Orgânicas nas escolas da Rede Municipal de Ensino 

 

- Certificar as propriedades dos agricultores orgânicos e seus produtos 

 

- Complementar o programa de cisternas em pequenas propriedades rurais 

 

- Garantir Assistência Técnica e Distribuição de Sementes aos pequenos produtores 

 

 

17) PROTEÇÃO ANIMAL 

 

- Desenvolver ações de conscientização sobre bem-estar e saúde animal em escolas da 

rede pública municipal 

 

- Ampliar e modernizar o Centro de Zoonoses, com a criação do ambulatório municipal 

dos animais, para atendimento veterinário e realização de procedimentos clínicos e 

cirúrgicos para a população de baixa renda e ONGs que atuam pela causa animal 

 

- Criar a Feira de Adoção Animal de Campina Grande para estimular a adoção de pets, 

inclusive aqueles que tenham sido recuperados clinicamente 

 

 

 



18) HABITAÇÃO 

 

- Criar um conjunto habitacional para a terceira idade nos moldes do Cidade Madura 

 

- Criar um Conjunto Habitacional específico para os servidores municipais 

 

- Instituir uma Política de Incentivos Tributários para a construção de unidades 

habitacionais e conjuntos residenciais em parceria com a inciativa privada 

 

- Identificar áreas do Município para a construção de novas unidades habitacionais e 

conjuntos residenciais em parceria com os governos estadual e federal 

 

19) OBRAS PARALISADAS E NOVOS PROJETOS 

 

- Retomar a urbanização da Feira Central e reestruturar os demais mercados públicos da 

cidade 

 

- Retomar os Projetos de Qualificação Urbana nas quatro regiões de Campina Grande, 

incluindo: 

 

 Construir a Vila Olímpica da Região Norte; 

 Urbanizar o canteiro central da Avenida Dinamérica e retomar as obras de 

macrodrenagem dos canais de Santa Rosa, da Ramadinha e Bodocongó, na 

Região Oeste; 

 Construir o Mercado Público da Região Leste; 

 Complementar a requalificação urbanística do Distrito dos Mecânicos e 
construir a Vila Olímpica na Região Sul 

 

- Ampliar as ações de Urbanização de assentamentos precários, promovendo a 

regularização e titularização dos imóveis, com implantação de infraestrutura básica e 

equipamentos coletivos 

 

- Retomar as obras paralisadas e reconstruir as obras abandonadas na cidade 

 

 

 

Campina Grande – PB, setembro de 2020 


