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Propósitos 
 Estabelecer um modelo inovador de governança pública 
que, em conjunto com a população de João Pessoa, impulsione o 
crescimento inclusivo, com redução das desigualdades, promova 
o desenvolvimento sustentável e o bem-estar social, respeitando 
os direitos humanos, os valores democráticos e a diversidade dos 
indivíduos, com transparência e efetivo controle social. 

Assim, os eixos que inicialmente norteiam nossa caminhada são: 

Eixo Social  
 Capacidade de dotar as ações de saúde, educação, 
segurança, esporte e assistência social de instrumentos que se 
aproximem do cotidiano das pessoas, promovendo o bem-estar 
social. Com o uso de telemedicina, aulas à distância, 
monitoramento de vias públicas, equipes descentralizadas de 
saúde, acompanhamento social, bem como atenção à causa 
animal. Estar perto da população será fundamental.  

Eixo Desenvolvimento 
Econômico Sustentável 

 Desenvolver uma política inovadora para o fortalecimento 
das relações econômicas, reiterando a capacidade da capital do 
estado de impulsionar também a economia dos demais 
municípios. Qualificar roteiros turísticos com a infraestrutura 
necessária e um calendário de eventos em parceria com o trade. 
Da mesma forma, buscar parceria com empresas para fomentar 
pólos econômicos nos bairros da cidade. João Pessoa conduzirá a 
Paraíba para o futuro.  



Eixo Urbanístico  
 Aplicar o conceito de Smart Cities humanizadas dentro dos 
espaços urbanos da cidade. Seja para infraestrutura dos bairros, 
mobilidade urbana, Dotar cada quesito das soluções tecnológicas 
que possa ser explorada, mas não esquecendo que o espaço 
urbano é feito para pessoas. Com usos dos espaços de forma 
sustentável e respeitando o meio ambiente.  

Eixo da Governança  
 É fundamental estimular uma cultura de gestão voltada para 
resultados, valorizando e destacando servidores, dirigentes e 
órgãos que atinjam metas pactuadas em contratos de gestão 
estabelecidos com o prefeito. Precisamos dotar a máquina pública 
da eficiência exigida pela contemporaneidade e ter a 
transparência no gasto público para que o controle social seja 
efetivamente exercido. Aprimorando formas de consulta popular, 
descentralizar gestão pelas sub-regiões da cidade, implantar  
sistemas de compliance (padronizando regulamentos externos e 
internos) nas secretarias, assegurando uma convivência 
harmônica com as outras esferas de poder. 

 Todos esses direcionamentos são fruto de um intenso 
debate que está sendo construído em conjunto, nos bairros e nos 
diversos espaços da nossa Capital. São as percepções iniciais de 
quem respira as demandas de João Pessoa e começa a desenhar 
o que será o Plano de Governo. Neste caminho ainda há muito ser 
realizado e, fundamentalmente, absorvido da população. 
Queremos uma João Pessoa para o futuro. 
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