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INTRODUÇÃO 

          Este Plano apresenta as principais propostas do candidato Kadson Monteiro e da 

coligação JERICÓ DE TODOS, composta pelos partidos CIDADANIA E DEMOCRATAS, 

para administração municipal no período de 2021-2024. O conteúdo programático das 

propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo da sua trajetória 

de vida, como vereador, Presidente do poder legislativo municipal, técnico agrícola, 

servidor público cristão de Fé, temente a Deus e pai de família. Como também ouvindo 

as comunidades urbanas e rurais criando suas prioridades e demandas. 

          O plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente 

comprometida com a população jericoense. Vem daí o slogan “A força do trabalho”. 

Trata-se de uma proposta de politica publica de um amplo desenvolvimento social. 

          No momento atual se observa que um dos maiores anseios da Comunidade 

Jericoense esta voltado para o setor da saúde no que diz respeito ao Hospital 

Maternidade Mãe Tereza, pois o mesmo esta fechado, deixando de atender a 

população Jericoense dos casos de urgência e emergência a respeito de pre infartos, 

infartos e outros diagnósticos de menor complexidade, como também a área 

Maternal, ou seja, nascimentos dos filhos Jericoenses. Por tanto se preocupando com 

o surgimento de diversas epidemias que tem atingido boa parte da população nos 

últimos tempos. 

          Dessa forma pretende-se ampliar os serviços já existentes no município e 

implantar outros, que juntos garantam a comunidade uma assistência digna e 

continua, através das estratégias constantes no corpo deste plano de gestão. 

          Entretanto à de se considerar que hoje JERICÓ assiste a expansão do alto índice 

de veículos automotores transitando no centro comercial da nossa cidade com isso 

congestionando o nosso trânsito. Comprometendo a mobilidade urbana, sendo uma 

das soluções a implantação de projeto do Departamento Municipal de Trânsito, com 

isso melhorando o fluxo, educando o atual motorista e educando a nova geração de 

condutores, através das escolas municipais, criando o conteúdo interdisciplinar 

Educação do Trânsito. 

          Quanto ao plano de gestão de segurança publica, devido a altos índices de atos 

de violência ao patrimônio, e a vida, ocorridos no nosso município será criada a guarda 

municipal com implantação de torres, monitores de câmeras digitais de observação 

nas entradas e saídas e principais vias de acesso, no centro comercial, que enviaram 

imagens de toda cidade em tempo real para uma central da guarda municipal, em 

parceria com a Policia Civil e Militar  



          Neste período o candidato, programará um novo modelo de gestão na 

administração pública municipal “JERICÓ CIDADE INTELIGENTE”, com gestão 

compartilhada, criando ORÇAMENTO PARTICIPATIVO onde, as comunidades rurais e 

urbanas escolheram as prioridades e demandas necessárias, com resultados altamente 

positivos nas diversas áreas de atuação do Governo, “FAZENDO MUITO MAIS COM 

MUITO MENOS”. 

          Sendo a vocação do município de Jericó predominantemente agrícola, e/ou 

agronegócio não se concebe pensar o desenvolvimento local sem fortalecer a 

agricultura, com base no desenvolvimento rural sustentável, incentivar na GERAÇÃO 

DE EMPREGO E RENDA, sem que haja o aproveitamento desse potencial agrícola. 

Daremos todo o apoio logístico à vocação da Bacia Leiteira que hoje nosso município 

desponta criando uma GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. Por essa razão se pretende 

fortalecer a relação como forma de parcerias com as instituições, EMBRAPA, EMATER, 

SEBRAE, BANCO DO NORDESTE, BANCO DO BRASIL, UEPB, SENAR, SECRETARIA 

ESTADUAL DA AGRICULTURA-PB, ETC, que atuam no âmbito municipal/regional para 

implantação de pequenas empresas (individuais ou cooperativadas) voltadas ao 

aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola local, conforme a vocação de 

cada comunidade (leite, milho, feijão, abobora, hortigranjeiros, avicultura, 

caprinocultura, bovinocultura, piscicultura, apicultura, cana de açudar, ovinocultura, 

etc.). Aquisição de um trator de roda com todos os equipamentos agrícolas necessárias 

ao cultivo da terra. Ainda pensando na agricultura e no agricultor, a administração 

sentara esforços na organização e apoio das associações comunitárias rurais e na 

manutenção das estradas vicinais por onde se escoa a produção e por onde trafegam 

as pessoas que produzem. Além de ações mencionadas pretende-se estimular as 

empresas comerciais, industrias locais a assumirem uma postura proativa em relação 

ao programa de GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA dando todo o apoio logístico a todos 

EMPREENDEDORES JERICOENSES nas suas diversas atividades empreendedoras. 

          Implantação de projetos com apoio a todas ações de cunho cultural ( Carnaval, 

Semana Santa “Via Sacra”, Aniversario da Cidade, Festas juninas, Vaquejada, 7 de 

Setembro, Festa da Padroeira da Cidade, Festa do Natal (programação dos trinta dias 

do mês de Dezembro), com atividades cultural religiosas (Alto de Natal), Encontro de 

Motociclista, Festa do Idoso, Encontro de Ciclistas, Festa do 1° Encontro de Filhos 

Ausentes de Jericó, etc. 

          Nossa administração terá todo o apoio ao esporte e nas suas variedades 

desportistas. Reforma do estádio municipal “ROSADÃO”, implantação de refletores, 

arquibancadas, melhoramento da área sanitária, alambrado, implantação do gramado, 

realização dos torneis desportistas do município, restauração dos ginásios de esporte,  

reforma e cobertura  da quadra Esportiva “Alice de Oliveira Figueiredo” na 

comunidade Malhadinha e também da quadra esportiva do Assentamento Fortuna. 



          Além das parcerias locais se buscará incansavelmente o apoio de órgãos da 

administração publica nas duas esferas (FEDERAL E ESTADUAL) por meio de projetos 

voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias (Saúde, Educação, Social, 

Agricultura, Meio Ambiente, Infraestrutura, Lazer, Habitação Popular, Mobilidade 

Urbana, Segurança e Esporte.) da nossa gestão e que se encontrão elencadas ao longo 

deste plano de gestão. 

          Durante todo o mandato a realização dos objetivos desejados estará atrelada a 

valores como trabalho, transparência, responsabilidade, realismo, consistência, 

criatividade e acima de tudo planejamento. Esses são os princípios que deveram 

caracterizar uma administração forte e verdadeiramente comprometida com os 

anseios da população Jericoense, marca da nossa trajetória politica. 

          Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a 

legislação (Federal, Estadual e Municipal Vigente) e obedeceram ao principio da 

sustentabilidade econômica e socioambiental. Cabe ressaltar que este programa não 

se configura uma ideia acabada ou imposta, mas apenas um esboço das principais 

ações a serem empreendidas, estando abertas as outras contribuições que possam vir 

a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da gestão quando a 

administração se abrirá a participação da comunidade. 

          O Modelo de Gestão JERICO CIDADE INTELIGENTE a ser implantado com foco em 

instrumentos de planejamento e rigoroso acompanhamento de metas, e igualmente 

sustentado sob uma forte disciplina de execução, também possibilitará a coleta e 

analise de informação preciosas para concepção de novas soluções para nossa cidade 

Jericó no médio e longo prazos, soluções que levaram a cidade atingir um 

posicionamento compatível com a sua importância para a região. 

          O plano de governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto 

desempenho com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o 

idealismo do candidato. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos, 

com envergadura e complexidade que demandaram uma administração 

extremamente dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das 

necessidades dos Jericoenses. 

          O detalhamento dessa proposta e outras que vierem a se integrar ao presente 

plano. 

 

 

 

 



 

 

EDUCAÇÃO – O futuro começa pelas crianças 

 Revisão do Plano de Carreira dos Professores; 

 Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das 

escolas e creches; 

 Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se 

deslocam dos povoados para sede municipal; 

 Implantação de Biblioteca digital municipal (centro de pesquisa); 

 Realização de curso de formação continuada para os professores; 

 Projetos de intensificação de melhoria da educação básica; 

 Projeto de construção em parceria com o Ministério da Educação – 

ESCOLA MUNICIPAL DE PLANO PILOTO DE TEMPO INTEGRAL, 

envolvendo o conteúdo curricular básico e outras atividades com 

reforço escolar, ensino profissionalizante, esporte e cultura; 

 Ampliar o numero de vagas para educação infantil; 

 Transformar Jericó em referencia Regional e Estadual no ensino 

Fundamental; 

 Obter uma nota media entre as escolas publicas municipais igual ou 

superior a 6.0, para os anos iniciais e igual ou superior a 5.0 para os 

anos finais do IDEB(Índice de Desenvolvimento da Atenção Básica) em 

2024; 

 Garantir pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam 

alfabetizadas; 

 Garantir que 96% dos alunos da rede municipal se formem no 2° 

seguimento ate os 16 anos; 

 Implantação da assembleia geral de educação que tem por objetivo 

organizar e integrar os projetos educacionais em Jericó; lançando e 

analisando propostas, planejando, junto aos lideres escolares, projetos 

e planos de ação para o desenvolvimento educacional; 

 Calendário escolar adequado a realidade local com objetivo em diminuir 

e evasão escolar; 

 O projeto todo agricultor e empreendedor em parceria com o SENAR; 

 Cursos de treinamento voltado a agropecuária; 

 Publico alvo, famílias do campo; 

 Aquisição de ônibus escolar em parceira com o Ministério da Educação 

e Secretaria Estadual de Educação; 

 Apoio, incentivo e ajudas a todos os pre universitários e universitários 

de Jericó que se deslocam para outras cidades, e, 



 Fomentar a educação ambiental nas escolas pública municipal. 

 

 

 

SAÚDE 
 

 

 Parceria com o governo do Estado da Paraíba com a finalidade de abertura e 

funcionamento permanente da unidade de saúde Municipal do “Hospital e 

Maternidade Mãe Tereza”; 

 Implantação de uma unidade de saúde na comunidade Fortuna de um 

PSF(Programa Saúde da Família); 

 Promover melhorias da estrutura física dos equipamentos e dos serviços do 

nosso hospital municipal, garantido atendimento preventivo de saúde a toda 

população que precisa durante todos os dias e plantão 24 horas; 

 Cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde e agentes 

de endemias; 

 Distribuição gratuita de medicamentos para doenças como pressão alta, 

diabetes, colesterol e outros; 

 Recuperação da estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já existentes 

que atualmente encontra-se em mal estado de conservação e com serviços 

deficitários; 

 Promoção de campanhas itinerantes, em todos os povoados, voltadas a exames 

oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos; 

 Melhoria ao PADI(Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso); 

 Reduzir o tempo de espera para consultas medicas nas unidades de saúde do 

nosso município, contratando mais profissionais de saúde; 

 Equipar o Hospital Maternidade Mãe Tereza com estrutura básica para 

realização de exames e pequenas cirurgias e o pleno funcionamento da área 

maternal; 

 Aquisição de veículos ambulância do tipo UTI Móvel, e, 

 Construir um posto de saúde no assentamento alto alegre, saquinho e fortuna. 

 

INFRAESTRUTURA/MOBILIDADE URBANA 

 Construção de um Cemitério Publico Municipal; 

 Conclusão da construção do Centro Hortigranjeiro em parceria com o 

Governo do Estado; 



 Conclusão das casas populares situadas no conjunto habitacional 

“Sesefredo Lopes de Oliveira” (in-memorion); 

 Construção de estações pontual de tratamento dos esgotos sanitários no 

final da Rua Francisco Henrique de Sá, Rua Bernardino de Freitas e na Rua 

Juvenal Bernardino; 

 Melhoria e tratamento das vias fluviais do Município; 

 Implantação do Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento 

correto de lixo; 

 Pavimentação das avenidas dos Assentamentos Alto Alegre, Fortuna, 

Saquinho, Recanto II , Comunidade Malhadinha e Carneiro; 

 Pavimentação nos Conjuntos Mariz e Conjunto Sesefredo Lopes de Oliveira 

e Conjunto Canaã; 

 Construção da Praça Publica, projeto de recreação, quadra esportiva, 

academia, lazer e entretenimento transformando em espaço de 

convivência, evitando o desvio dos jovens, incentivando-os a hábitos 

saudáveis, no Bairro Alto do Cruzeiro (Jericozinho); 

 Manutenção das estradas vicinais do município que dar acesso a todas 

comunidades rurais a sede do município; 

 Reestruturação e direcionamento correto da frota municipal; 

 Implantação do Departamento Municipal de Trânsito; 

 Participação do consórcio público para construção do aterro sanitário; 

 Adesão ao projeto federal Marco Zero; 

 Implantação do plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos com 

regularização de catadores ; 

 Formalizar parceria com uma empresa de telefonia móvel para a 

comunidade Malhadinha. 

 Construção de passagens molhadas, nas comunidades rurais de Pacuti, Alto 

Alegre, Trincheira, Sitio Novo; 

 Recuperação das passagens molhadas do Poço Bonito e a de Jerico com 

acesso ao açude do Carneiro (saída da cidade). 

 

 

AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE 
 

 Administração Municipal fara todo apoio logístico aos produtores da Bacia 

Leiteira, os quais exercendo sua atividade agronegócio; 

 Cumprimento da legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos 

municípios de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores 

locais; 

 Implantação de programa de extensão rural (assistência técnica e 

capacitação) de acordo com aptidão de cada comunidade rural; 



 Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descartes dos 

seus respectivos recipiente; 

 Estimulo a constituição de micro empresas e associações rurais para alto 

gestão, por meio de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais; 

 Criação de cooperativas e associações para beneficiamento e venda da 

produção agrícola; 

 Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na 

agricultura familiar; 

 Inserção dos mini e pequenos produtores rurais no Programa “Mais 

Ambiente”/MMA; 

 Perfuração de poços artesianos em todas comunidades rurais e 

assentamentos do município em parceria com o Governo Estadual e 

Federal; 

 Incentivar a atividade agropecuária nas suas devidas atividades especificas 

(leite, milho, feijão, abobora, hortigranjeiros, avicultura, caprinocultura, 

bovinocultura, piscicultura, apicultura, cana de açudar, ovinocultura, etc.); 

 Aquisição de um trator de roda com todos equipamentos agrícolas para 

prestar serviço a toda população produtiva rural (corte de terras); 

 Programa de Distribuição de sementes selecionadas a todos os agricultores; 

 Parceria com as instituições (EMATER, SENAR, BANCO DO NORDESTE, 

BANCO DO BRASIL S/A, UEPB, EMBRAPA); com finalidade de melhorar a 

qualidade de vida de nossos agricultores e produtividade dos referidos 

produtos; 

 Incentivar com a implantação do Programa Emprego e Renda Rural; 

 Aquisição de maquina de silagem de pastagens; 

 Uso das maquinas do PAC, para a construção de barragens subterrâneas e 

barragens de açudes; 

 

SEGURANÇA 

 

 Criação da guarda Municipal; 

 Instalação de câmeras digitais com monitoramento de torres nas 

entradas e saídas e nas principais vias de acesso e no centro comercial 

de nossa cidade, que enviaram imagens em tempo real para uma 

central da guarda municipal, em parceria com a Policia Civil e Militar; 

 

 



CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 Criação da Secretaria de Esporte; 

 Programas de incentivo as praticas de esportes e realização de eventos 

esportivos(passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições 

municipais); 

 Resgatar os festejos de manifestações culturais, ( Carnaval, Semana 

Santa “Via Sacra” , Aniversario da Cidade, Festas juninas, Vaquejada, 7 

de Setembro, Festa da Padroeira da Cidade, Festa do Natal 

(programação dos trinta dias do mês de Dezembro), com atividades 

cultural religiosas (Alto do Natal), Encontro de Motociclista, Festa do 

Idoso, Encontro de Ciclistas, Festa do 1° Encontro de Filhos Ausentes de 

Jericó, etc.); 

 Criação do festival da Agricultura para promoção dos agricultores, 

criadores formadores da cultura rural, feira do gado e exposição de 

animais, etc; 

 Criação do Teatro Municipal dando expansão a tradição cultural e do 

programa municipal de valorização dos artistas da terra; 

 Criação do Programa Cidade Conectada, para aquisição de WIFI 

(internet móvel) nos principais pontos e praças da cidade para facilitar a 

comunicação e interação da população acompanhado as novas 

tecnologias; 

 Reforma das quadras esportivas  com cobertura da Comunidade 

Malhadinha e Assentamento Fortuna; 

 Calendário Municipal de futebol e futsal 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Programa Olhar para a Terceira Idade (Festa do Idoso); 

 Melhorar todos os programas sociais referentes a terceira idade, e adesão aos 

novos programas; 

 Implementação de plano para erradicação de casas sem condições mínimas de 

moradia e vulnerabilidade; 

 Revisão do Cadastro Único para inserção nos programas sociais fazendo a 

busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falto 

de acesso a comunicação; 

 Criação do Centro de Recuperação de jovens infratores e drogas; 

 Programa de orientação para prevenção de alcoolismo e drogas; 



 Combate e erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual; 

 Buscar parceria com o Governo do Estado para construção de um Centro de 

Assistência para crianças e adolescentes; 

 Criação do centro de apoio e orientação as direitos previdenciários (CAOP). 

  Melhoria e dignidade no funcionamento da casa de apoio na Capital. 

 

OBJETIVOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 

 Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos 

municipais; 

 Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do 

patrimônio natural, cultural e histórico no processo de desenvolvimento da 

cidade; 

 Contribuir para formação de um ambiente de negócios altamente competitivo 

e para crescimento econômico sustentável; 

 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia 

Jericoense; 

 Tornar jerico uma das cidades mais integradas no ponto de vista urbanístico e 

cultural; 

 Reduzir os indicadores de pobreza na cidade; 

 Posicionar Jericó como importante centro politico e cultural no cenário 

regional; 

  Implantar um plano de PCCR (Plano de Cargos Careira e Remuneração). 

 

PRINCIPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 

 Colocar no cotidiano das pessoas como tema prioritário de governo, 

aproximando-o dos cidadãos 

 Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e 

acompanhamento para toda maquina municipal; 

 Incluir a participação social como diretriz de governo através da 

implementação de diversos mecanismo de dialogo com a população como PPA 

Participativo e Criação ou ativação dos Conselhos Municipais nas diversas 

áreas; 



 Estabelecer uma perfeita integração entre as politicas públicas municipais, 

estaduais e federais; 

 Valorizar desenvolver e motivar os talentos humanos de Jericó; 

 Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo 

padrão de qualidade em todas as repartições Municipais; 

 Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura, através de parcerias 

com o setor privado e outras esferas de governo; 

 Incentivar e acolher todos empreendedores municipais ou regionais que 

queiram investir no nosso Munícipio, fazendo parceria com o Programa de 

Emprego e Renda; 

 Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da 

eficiência dos processos da administração municipal; 

 

KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO 
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