Propostas de Governo – Prefeito: Iogo Queiroz / Vice: Robson Oliveira – 2021/2024

PROPOSTAS DE GOVERNO
PREFEITO: IOGO QUEIROZ
VICE-PREFEITO: ROBSON OLIVEIRA
COLIGAÇÃO MUDAR E AVANÇAR – PSDB/MDB

JUCURUTU/RN
2021-2024

Pag. 1

Propostas de Governo – Prefeito: Iogo Queiroz / Vice: Robson Oliveira – 2021/2024

I.

APRESENTAÇÃO:
As propostas contidas neste documento foram baseadas em informações

colhidas ao longo dos últimos meses e correspondem ao anseio de mudança e avanço
apontados pela sociedade civil jucurutuense.
É cediço que a administração pública moderna se pauta pelos princípios básicos
da administração, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, e é somando as necessidades da cidade, ao que há de mais moderno em se
tratando de práticas de gestão pública, que a coligação Mudar e Avançar traz, nos itens
a seguir, seu plano de governo que, como já dito, buscará conciliar o anseio dos
munícipes a uma gestão moderna e, sobretudo, eficiente.
Por fim, ratificamos que será compromisso desta gestão obrigações simples,
como o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais em dia, até situações
mais complexas como a proposição de um modelo participativo dos processos
decisórios institucionais, que buscarão, sempre, dar conhecimento a população local
para que esta acompanhe e participe, opinando nas ações realizadas pela gestão
municipal.

II.

PROPOSTAS VOLTADAS À SAÚDE

1.
Promover o acesso a Atenção Básica e aos Serviços Especializados de maneira mais
eficaz, com atendimento integral à saúde da mulher, dos idosos e pessoas portadoras de
deficiência, incluindo o cuidado com a saúde mental. Facilitando desde o atendimento clinico
geral até a facilitação do seu acesso à rede pública de saúde.
2.
Fornecer os serviços médicos especializados no Município, melhorando o programa
saúde da família, melhorando o atendimento da zona rural, e das populações mais carentes e
necessitadas de acompanhamento médico.
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3.
Prover uma Saúde de qualidade e de percepção da população quanto ao atendimento
em saúde através dos equipamentos públicos como o CAPS, do Centro de Fisioterapia, Unidas
Básicas de Saúde, e Hospital Maternidade.
4.
Assegurar remédios básicos para população carente, de acordo com o Ministério da
Saúde, e em parceria com o governo do estado para aquisição dos medicamentos de alto custo
e de alta complexidade.
5.
Observar o financiamento da saúde e alinhar com o que propõe o Governo do Estado
do Rio Grande do Norte e com o Governo Federal.
6.
Otimizar a logística do setor de Transporte na saúde pública municipal, visando atuar de
forma eficiente, para atendimento de todas as mais diversas demandas, inclusive fora do
domicilio dos pacientes, com condutores habilitados, com exclusividade.
7.
Melhorar a estrutura de atendimento e no quanto a rede se disponibilizará incentivando
a organização dos serviços e atendimento da população.
8.
Promover proteção à saúde da mulher, através da criação de uma rede com
monitoramento individualizado, a partir de uma ferramenta que possibilite a marcação de
exames, consultas de retorno e vacinação por parte das mulheres beneficiárias e seus
familiares.
9.
Buscar parceria para uma unidade de proteção materno infantil que acolha a gestante
e crianças, através dos serviços médicos de ginecologia, obstetra, pediatria e psicologia.
10.
Promover a capacitação dos servidores efetivos e contratados (temporários),
objetivando o atendimento humanizado, a fim de ofertar maior atenção dos serviços de saúde
pública a população.
11.
Valorizar o servidor público que trabalha na área da saúde, enfatizando o cumprimento
do piso salarial, de acordo com a legislação vigente.
12.

Buscar parceria para viabilizar o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU).

13.
Destinar uma ambulância equipada para atendimento de urgência, com equipe da
saúde, capacitados para casos de urgência e emergência.
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14.
Viabilizar uma casa de apoio para acolhimento das pessoas que necessitem
permanência para tratamento de saúde na capital do Estado.
15.
Instalar uma central de marcação de consultas e exames informatizada, a fim de dar
agilidade aos atendimentos e tratamento isonômico aos que necessitarem destes serviços.
16.
Buscar recursos financeiros para modernização dos equipamentos de suporte técnico,
para exames laboratoriais e outros serviços.
17.
Buscar parcerias para instalação de um centro de reabilitação para os pacientes que
necessitem.
III.

PROPOSTAS VOLTADAS A EDUCAÇÃO

1.
Revisar o Plano de Cargos e Carreira do Magistério a fim de garantir o cumprimento do
Piso salarial.
2.
Analisar e avaliar a Implementação do Plano de cargos e salários dos demais servidores
da educação.
3.

Implementar a Gestão Democrática nas Escolas da rede municipal de ensino.

4.

Criar um Calendário de concessão de licenças prêmio para os servidores.

5.
Ofertar premiação aos alunos que obtenham destaque na rede pública municipal de
ensino.
6.
Disponibilização de internet acessível aos alunos nas suas diversas instituições de
ensino;
7.
Investir em tecnologia nas escolas, organizando e modernizando laboratórios de
informática nas escolas para que os alunos possam realizar suas pesquisas e preparar suas
atividades escolares.
8.
Apoiar e incentivar a criação grupos culturais no ambiente escolar, tais como grupos de
dança, música, poesia, entre outros.
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9.

Incentivar o esporte nas escolas municipais.

10.

Implantar um Núcleo Multidisciplinar de profissionais na rede de ensino.

11.
Obter transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos
decisórios institucionalizado.
12.
Ofertar acesso às creches, investir na qualidade e oferta da educação na primeira
infância a fim de contribuir na construção do ser humano, de saúde mental e para a formação
de indivíduos após a convivência social e a cultura da paz.
13.
Oferecer, no contraturno da rede municipal ensino, o desenvolvimento de habilidades
culturais, esportes e estabelecer parcerias com outras esferas para estimular a continuidade
dos estudos através de cursos técnicos profissionalizantes e acesso à universidade, qualificação
periódica permanente dos profissionais de educação.
14.
Incentivar a permanência do aluno na escola, e buscar formas de diminuir a evasão
escolar.
15.

Investir na recuperação, modernização e acessibilidade das Escolas públicas municipais.

16.
Garantir condições satisfatórias para o desenvolvimento do trabalho dos servidores em
educação.
17.
Promover os espaços de Leitura e recreação das escolas com ênfase a promover projetos
de Leitura proativo nas salas de leitura.
18.
Analisar a viabilidade da ampliação da estrutura física da biblioteca pública municipal
bem como promover sua manutenção e renovação constante do acervo.
19.

Garantir um bom padrão de qualidade na merenda escolar.

20.
Recuperar a frota já existente de ônibus escolares e buscar adquirir novos ônibus junto
aos governos estadual e federal.
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21.
Investir na aquisição de material escolar, priorizando o kit escolar e fardamento escolar
para alunos de baixa renda.
22.
Oferecer cursinho interativo e gratuito para alunos concluintes do ensino fundamental
que irão prestar o processo seletivo de ingresso no Instituto Federal do Rio Grande do Norte.
23.
Buscar ofertar transporte público aos alunos da rede pública ou bolsistas de cursos
técnicos e superiores nas cidades Caicó e Assú.
24.
Garantir que os alunos com necessidades educacionais especiais tenham seus direitos
garantidos.
25.

Reabrir as salas de recursos multifuncionais nas escolas que estão sem funcionar.

26.
Implantar salas de recursos multifuncionais nas escolas urbana com alunos com
deficiência que não possuem este espaço.
27.
Reorganizar a sala de atendimento psicológico e psicopedagógico na secretaria
municipal de educação e cultura.
28.

IV.

Buscar a oferta da Educação de Jovens e Adultos em todos os turnos.

PROPOSTAS VOLTADAS À CULTURA, AO ESPORTE, AO LAZER E
AO TURISMO

1.
Promover o tombamento a proteção do patrimônio histórico-cultural local, dos
documentos, das obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, aos monumentos,
às paisagens naturais notáveis e aos sítios arqueológicos.
2.
Impedir a invasão, a destruição de documentos e a descaracterização de obras de arte
e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.
3.

Incentivar a promoção da cultura através de ações governamentais.

4.

Prover a cidade com serviços culturais, tornando-a atrativa do ponto de vista do turismo.
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5.
Instituir e apoiar os festivais já existentes, festas de exposição, datas comemorativas
(emancipação política, Natal de Jucurutu) e religiosas dentre outros.
6.
Buscar recursos para restauração ou recuperação monumentos culturais, junto ao
governo estadual e federal.
7.

Implantar e gestão de equipamentos culturais;

8.
Preservar a memória de cidadãos ilustres, através de levantamentos fotográficos,
histórico oral, e multimídia, incentivando concurso e projetos relacionados ao tema.
9.

Promover o intercâmbio cultural.

10.
Promover o desenvolvimento do processo cultural nos planos técnicos didáticopedagógico.
11.
Propor e analisar política cultural a ser implantada pela administração pública municipal,
ouvida o setor cultural.
12.
Colaborar na articulação das ações entre organismos públicos e privados da área da
cultura.
13.
Acompanhar as ações culturais desenvolvidas no município, bem como suas datas
históricas e comemorativas.
14.

Buscar parcerias para implantação de academias de saúde nas praças públicas.

15.
Apoiar diversas práticas esportivas de acordo com anseio dos desportistas, bem como
proporcionar infraestrutura necessária.
16.
Criar os jogos olímpicos estudantis, consistente em competições entre as escolas
municipais nas mais diversas modalidades esportivas.
17.
Incentivar as práticas esportivas e campeonatos nas diversas quadras esportivas da zona
urbana e rural.
18.

Apoiar e incentivar as atividades de lazer proporcionando alternativas para a população.
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19.
Prover a manutenção constante das praças já existentes e buscar convênios para
reformas ou criação de novas praças.
20.
Apoiar festivais, festas de exposição, datas festivas e religiosas dentre outros, através
de um calendário anual.
21.
Buscar parceria com o Governo Federal para implantação do programa internet para
todos.
22.

Destinar local e instrumentos para divertimento das crianças na zona urbana e rural.

V.

PROPOSTAS VOLTADAS A HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA,
OBRAS E TRANSPORTE

1.
Buscar convênios junto ao Governo Federal e ao Governo do Estado para construção de
casas populares.
2.
Analisar e adaptar a legislação municipal em consonância com a Legislação Federal da
Habitação, e do Plano Diretor.
3.

Revisar e colocar em pratica o Plano de Habitação.

4.

Erradicar casas de taipa.

5.

Revisar o cadastro de beneficiários a moradia.

6.
Revisar o Plano Diretor, o Código Tributário, e o Código de Obras de modo organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte, que tem caráter essencial.
7.
Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
8.
Buscar recursos para obras de infraestrutura necessários ao desenvolvimento municipal
através da formalização de convênios com a União e o Estado do Rio Grande do Norte.
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9.
Melhorar os meios de transporte com espaços de mobilidade e acessibilidade urbana,
implantação de ciclovias ou ciclo faixas proporcionando a população espaços de lazer e
atividades físicas.
10.

Modernizar a Secretaria Municipal de Obras trabalhando sob regime de metas.

11.
Buscar a implantação de câmeras de vigilância nas vias públicas e entradas da cidade,
visando proporcionar mais segurança e proteção a população.
12.
Sistematizar os serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do
lixo doméstico e do lixo originado da varrição, poda e limpeza de ruas e avenidas, observando
os acordos e termos de consorcio já preexistente.
13.

Integrar a infraestrutura e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

14.
Articular as políticas de desenvolvimento urbano, de habitação, de combate à pobreza
e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante
interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento
básico seja fator determinante.
15.
Viabilizar projetos capazes, ouvindo os vários segmentos da população objetivando
políticas públicas de desenvolvimento nas diversas atividades.
16.
Manter a transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos
decisórios institucionalizado.
17.

VI.

Promover a iluminação e segurança pública nas avenidas, ruas e praças

PROPOSTAS VOLTADAS A ASSISTENCIA SOCIAL E AO TRABALHO

1.
Prover a cidade com serviços adequados de assistência social que atendam com
qualidade toda a população, através dos órgãos competentes os equipamentos de assistência
social presentes no município: Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS –
CMDCA, CT, Conselho do Idoso, Conselho de Habitação.
2.

Capacitar os profissionais para um melhor atendimento as pessoas mais vulneráveis.

3.

Acompanhar o Financiamento do SUAS conforme habilitação do município.
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4.
Apoiar o funcionamento dos conselhos os Conselhos com representação paritária do
governo e da sociedade civil através da Casa da cidadania para sua plena atividade.
5.
Modernizar e ampliar a estrutura de forma adequada dos equipamentos públicos já
existentes: Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS.
6.
Estruturar as equipes dos profissionais, ofertando condições de trabalho, meios
necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos citados e outros.
7.

Contribuir através de fundo especial para que propiciem visibilidade e controle social.

8.
Planejar ações, destacando a definição das prioridades, o estabelecimento de metas e a
identificação de fontes de financiamento.
9.
Promover assistência através das políticas públicas de proteção e garantia das pessoas
portadoras de necessidades especiais.
10.
Identificar e combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo
a integração social dos setores desfavorecidos.
11.

Promover o amparo às crianças e adolescentes de baixa renda.

12.

Promover à integração do mercado de trabalho, ofertando capacitação aos trabalhadores,
estudantes e voltados para toda população, buscando alternativas para geração de trabalho e renda.

13.

Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência

social.

14.

Estabelecer as responsabilidades dos equipamentos na organização, regulação, manutenção e
expansão das ações de assistência social.

15.
Criar e fortalecer políticas públicas para as Mulheres através de mecanismos de trabalho
e geração de renda.
16.

Garantir especial atenção as iniciativas para terceira idade

17.
Buscar identificar possíveis focos para em conjunto com outras entidades, como o
Ministério Público, erradicar o trabalho infantil.
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18.

VII.

Incentivar a adoção do programa Jovem Aprendiz.

PROPOSTAS VOLTADAS À AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE

1.
Fortalecer a Secretaria de Agricultura e seus importantes instrumentos devidamente
estruturados como: Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, as ações contidas no
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, e Fundo municipal de Desenvolvimento Rural.
2.
Instrumentalizar a Secretaria de Agricultura para o desempenho do seu importante
papel no processo de municipalização da agricultura e pecuária.
3.
Buscar parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura a fim de incluir a Serra João do
Vale no programa Estadual da Cajucultura processo indispensável para desenvolvimento sócio
econômico.
4.
Buscar parceria com entidades voltadas para o desenvolvimento do campo a fim de
fortalecer as atividades para o setor agropecuário, como: EMATER, Secretaria Estadual de
Agricultura, Sindicato Rural, SENAR, SEBRAE, SENAI, e outros voltados para a política agrícola.
5.
Integrar ações voltadas para o setor agropecuário a fim de proporcionar o
desenvolvimento sócio econômico, tornando as atividades e os serviços públicos disponíveis
mais eficientes.
6.
Descentralizar através da participação da sociedade nas decisões e acompanhamento
das atividades, para o efetivo desempenho através do apoio dos conselhos.
7.
Oferecer ATER – Assistência Técnica, através da secretaria municipal de agricultura, nas
diversas atividades econômicas e agroecológicas dos produtores da agricultura familiar, bem
como aos pecuaristas na produção de leite e seus derivados.
8.
Criar um canal de acesso permanente, para ouvir as principais reinvindicações dos
produtores do campo.
9.
Disponibilizar máquinas e tratores para o uso mecânico nas diversas atividades do
campo, como apoio ao Corte de Terra.
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10.
Viabilizar ações voltadas para a coleta seletiva, bem como incentivar a criação de uma
cooperativa de catadores de resíduos sólidos.
11.
Criar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural que deverá contemplar a
disponibilização da frota mecânica e equipamentos, que viabilize as ações de conservação das
estradas, recuperação de açudes, e das diversas cadeias produtivas sócio econômicas de acordo
com as potencialidades da região inseridas como: cajucultura, avicultura, suinocultura,
psicultura, apicultura, bem como as atividades que contemplam o setor pecuário incluindo a
cadeia produtiva do leite, as queijeiras.
12.
Criação de um calendário de manutenção periódica das principais estradas vicinais da
zona rural de Jucurutu.
13.
Buscar incentivar o melhoramento produtivo do rebanho bovino através da instituição
de calendário de vacinas entre outras atividades.
14.
Implantar com grande intensidade a pratica de arborização com plantas adequadas a
nossa região.
15.

Buscar alternativas para construção de um matadouro com práticas modernas do abate.

16.
Apoiar de maneira integral as alternativas que proporcionem melhor planejamento,
acompanhamento e uso dos recursos hídricos e que sejam necessárias para compor as diversas
práticas de uso da água, entre outras, para o consumo humano, dessedentação do rebanho, e
para irrigação.
17.
Buscar parceria para construção de um abrigo para proteção dos pequenos animais de
rua, com acompanhamento técnico por profissionais da área (veterinários, zootecnistas).
18.
Buscar alternativas que congreguem os vaqueiros da região, para traçar um plano
voltado para as festas de exposição agropecuária, observando um calendário anual.

JUCURUTU/RN, SETEMBRO DE 2020.
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