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I – Apresentação

Teorias econômicas demonstram que os gastos ou
investimentos públicos relacionados às funções de Estado (saúde, educação,
saneamento, segurança, infraestrutura, economia e social, entre outros),
quando realizados de forma eficiente e eficaz, geram externalidades
(externalidades positivas) que aumentam o desempenho da economia, por
reduzir o custo-município e, por consequência, aumenta a competitividade do
setor produtivo.
Nesse sentido, os gastos públicos quando realizados segundo
os princípios da eficiência e da efetividade, induzem ao natural crescimento do
produto social de uma cidade, reduzem as desigualdades, aumentam a
arrecadação e permitem que o mesmo siga ampliando sua capacidade de
realizar novos e melhores gastos e investimentos públicos.
Por outro lado, a inobservância dessa racionalidade apresentase como um entrave ao desenvolvimento socioeconômico de um país, de um
Estado ou de um Município, ao atendimento às demandas e às soluções
efetiva dos problemas enfrentados pela sociedade. Em muitos países, as
estruturas de governo, em suas diversas esferas de poder, ainda estão
organizadas “por setores” (saúde, agricultura, indústria, educação, etc.). No
entanto, sabe-se que a solução dos problemas da sociedade quase sempre
requer esforços que não se restringem a apenas um setor.
Assim, melhorar os índices de saúde de uma determinada
população requer também medidas relacionadas ao meio ambiente, à
educação, à cultura, ao saneamento, à habitação, entre outros. Da mesma
forma, o problema da segurança pública pode envolver a questão do emprego,
da educação, e assim por diante.
O movimento de Construção do Município de Viçosa/RN, que
possui apenas cinquenta anos, vem ocorrendo de forma rápida gerando muitos
empregos para população Viçosense. E, nesse aspecto, a utilização dos
instrumentos de planejamento de programas que introduz um conflito salutar
entre a estrutura departamental e uma atuação por objetivos busca de
resultados devem seguir em consonância entre elas. Em outras palavras, o
conflito de ações, entre os diversos departamentos ou órgãos do governo,
somente se explica somente quando o objetivo fim for cumprir o programa do
governo.
As instituições políticas devem agir conforme as prioridades
maiores do governo ou a partir dos problemas e demandas existentes “lá fora”,
na sociedade, para a qual elas são criadas e devem existir. Nesse sentido, há
um grande desafio nacional de promover mudanças nas estruturas
organizacionais do Estado, que se tornaram ultrapassadas ao longo dos anos,
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com vistas à plena operacionalização do modelo de gestão pública voltado à
solução dos problemas da sociedade, organizados em programas, que muitas
vezes envolvem ações que extrapolam um setor específico da estrutura
institucional do Estado.
Não diferentemente, o projeto instituído para o município de
Viçosa/RN deverá seguir a reboque das grandes mudanças estruturais
ocorridas no país.
Busca-se assim a melhoria na qualidade dos gastos públicos,
evitando-se a superposição de ações de órgãos e esferas de governo que
procuram resolver um mesmo problema na sociedade, e imputando-se uma
enorme responsabilidade ao planejamento público como uma atividade
estratégica para o desenvolvimento municipal.
Seguramente, em uma visão holística sobre o sistema de
gestão, à administração pública municipal em nosso país tem deixado muito a
desejar quando comparado com outros países que ganham competitividade na
concorrência internacional e crescem a taxas substanciais.
Não diferentemente de outros municípios brasileiros, o
município de Viçosa/RN tem se revelado como um grande sobrevivente ao
massacre praticado pelas grandes quedas na transferência voluntaria de
arrecadação FPM.
Nessa esteira, o tema desenvolvimento é hoje tão relevante
quanto era há cinqüenta anos quando da emancipação do município
Viçosa/RN.
Na situação em que se encontra a sociedade brasileira,
sobretudo a sociedade Viçosense, em que trabalharemos por mais educação,
Saúde, segurança, a melhoria na gestão dos programas de governo e das
políticas públicas talvez nunca tenha sido tão urgente.
E, com esse objetivo, o Partido Progressista possui uma visão
inovadora de gestão pública para garantir uma melhor qualidade de vida à
população Viçosense.
A proposta de gestão governamental foi elaborada a partir de
debates com todos os setores – partidos da coligação, associações de bairro,
organizações não governamentais, empresários, comerciantes, profissionais
liberais e servidores públicos e estão abertas às contribuições da sociedade.
Isso porque o Partido Progressista pretende apresentar o Programa para o
Governo de Viçosa/RN atenda, de fato, à expectativa da população.
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Nesse sentido, a gestão governamental implementará na
cidade um programa onde todos possam participar das decisões sobre os
investimentos públicos e fiscalizar os serviços prestados pela Prefeitura.
Uma cidade onde os serviços públicos continue sendo
oferecidos com qualidade e eficiência para população, geridos de forma
moderna e transparente. Trabalhar para construção de uma cidade mais
agradável, justa e com inclusão social, pois é na cidade em que as pessoas
nascem, moram, estudam, trabalham e se divertem. Nela, todo o que o poder
público reflete mais diretamente na vida dos cidadãos.
Por todos esses predicados, a responsabilidade do governante
municipal se torna cada vez maior para gerir o município de forma planejada e
articulada com a sociedade civil organizada, estabelecendo parcerias com
diferentes setores da comunidade e com o governo estadual e federal.

II – Programa do Partido Progressista no Plano Local – Propostas de
Ações para Cidade de Viçosa/RN
II.I – Participação Cidadã
1. A proposta para transformar o município de Viçosa/RN em uma
cidade com boas perspectivas de futuro para o Estado do Rio Grande do Norte
e se tornar um município que almejamos, em primeiro lugar deve possuir um
Orçamento Participativo com População Viçosense.
2. Nesse sentido, debaterá com todos os cidadãos como se dará a
aplicação dos recursos arrecadados pelo município de Viçosa/RN na
infraestrutura e no meio ambiente da cidade, dos transportes e do trânsito, das
águas e esgotos, da segurança, da saúde, da educação e dos demais setores
básicos de interesse da população.
3. Assim, para viabilizar o projeto, a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN
realizará audiências públicas onde a população poderá apresentar suas
propostas para aplicação dos recursos públicos.
4. Promover a participação da sociedade Viçosense para acompanhar
e fiscalizar a execução dos projetos estruturais da cidade.
5. Estimular a participação dos jovens, adolescentes adultos e idosos
na construção e desenvolvimento das ações públicas voltadas para cada faixa
etária.
6. Criar mecanismos para as comunidades mais afastadas da cidade
de Viçosa/RN possam participar e acompanhar ativamente da execução do
orçamento do município.
5

7.
Estabelecer um diálogo constante e contínuo com a comunidade
religiosa e a sociedade civil com o objetivo de contribuir com o
desenvolvimento social da administração pública do município.
8.
Enfim, criar mecanismos de democracia direta, como referendos
ou plebiscitos que permitam aos cidadãos deliberar diretamente sobre
questões de local, facilitada à participação ativa da população em conselhos
para deliberar, fiscalizar e dar mais entrosamento e eficácia à ação do poder
público para o ano de 2013 a 2016.
9.
A Transparência nas receitas e despesas serão demonstrada em
publicações feitas em murais, diário oficias, e local publico de fácil acesso a
População do município de Viçosa/RN.

II.II – Saúde

Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na
rede de saúde pública, assegurando uma postura de atenção e
cuidado que responda efetivamente à expectativa da população.
Atender à demanda gerada no município, dentro do princípio da
universalidade, com atenção integral à saúde, de forma humanizada e com
qualidade.
Introduzir e ampliar os programas do Ministério da Saúde, tais
como Programa Saúde da Família (PSF); Programa Brasil Sorridente;
Programa de Atendimento Domiciliar (PAD); Programa de Internação Domiciliar
(PID); Farmácia Popular, de Atenção Psico-Social); Saúde do Idoso; Saúde da
Mulher; entre outros.
Reestruturar os serviços de pronto-atendimento, adequando-os à
demanda da Cidade, mantendo serviços 24 horas e compatíveis com as
necessidades da população
Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à população
na rede de saúde ou em domicílio.
Aprimorar os programas de atenção integral à saúde da criança e
do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador, das pessoas
com deficiência, DST/AIDS e de saúde mental.
Capacitar os servidores para o atendimento humanizado.
Ampliação da estrutura física da Secretaria Municipal de saúde.
Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os
serviços de atendimento às vítimas.
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Priorizar as mulheres chefes de família e de baixa renda nos
diversos programas sociais do município Viçosa/RN

Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer
destinados às mulheres nos equipamentos públicos municipais

II.III – Educação para a Cidadania
Aperfeiçoar a rede de ensino fundamental do município
Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre
temáticas de segurança, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e outras.
Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos
jovens e adultos
Ampliar e qualificar os atuais projetos e programas em andamento:
Bibliotecas Interativas, Laboratórios de Informática,
Construir Centros Integrados de Educação e Lazer como Auditório,
refeitório e espaços de convivência e desenvolvimento de programas
educativos, socioculturais e de lazer com a também climatização das salas de
aulas.
Estabelecer um padrão de qualidade na rede municipal de
educação, de forma a garantir o bom atendimento a todos os alunos, sem
restrição assim elevando o Ideb e erradicar em 90% o analfabetismo.
Reestruturar a proposta pedagógica voltada ao atendimento de
jovens e adultos, organizando um currículo voltado ao mundo do trabalho e que
considere as diversidades, especialmente quanto às questões de gênero, raça
e geração, incluindo lazer e cultura no processo educacional.
Manter a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios
de acesso democrático e transparente, promovendo a permanência dos alunos
e desenvolvendo esforços pela ampliação gradual da oferta.
Aprimorar os programas de alfabetização de jovens e adultos.
Implantar programas do governo federal, como Brasil Alfabetizado e
Pró-Jovem, de modo que esses dialoguem com os novos programas da EJA
Municipal
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Aprimorar a política de entrega dos uniformes e materiais escolares,
assegurando sua qualidade e prazos de entrega.
Aprimorar o transporte escolar para os alunos da rede municipal.
Promover o conhecimento científico,
tecnológico e o desenvolvimento de valores éticos.

humanístico,

artístico,

Considerar a informática e as novas linguagens de comunicação,
juntamente com a formação permanente e a valorização dos educadores, a
reorientação curricular e os métodos de avaliação como aspectos
indissociáveis do processo educacional continuado.
Adotar como fio condutor os princípios da Educação Inclusiva,
Democrática e Solidária em todos os níveis e modalidades de ensino.
Aprimorar a formação permanente dos educadores, com troca de
experiências entre eles.
Garantir a inclusão das crianças com deficiência, assegurando
acessibilidade, equipamentos e formação para os profissionais da rede
municipal de ensino.

II.IV – Cultura
Exposição itinerante nas escolas de obras dos diversos artistas da
cidade, com palestras e atividades desses artistas com os alunos.
Criar Pontos de Cultura no município, com apoio do Ministério da
Cultura, e ampliação da Banda de Música com resgate cultural.
Participar do Plano Nacional do Livro e Leitura, cujo objetivo é
promover o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas.
Realizar censo cultural na cidade para identificar o que seus diversos
atores culturais criam e produzem.
Criar o Programa Teia Teatral, destinado a incentivar e subsidiar a
permanência de grupos teatrais de reconhecida importância para residência
temporária e desenvolvimento de atividades de formação em teatros da cidade
I.V – Esporte e Lazer
Implantar o Projeto Feliz Cidade, em parques e praças, promovendo
oficinas e aulas das diferentes manifestações culturais e esportivas e
construindo pistas para caminhada, playground, áreas para atividades
corporais ao ar livre e formação da comunidade, além de quadras e campos
esportivos.
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Fortalecer as práticas esportivas na rede de escolas municipais,
começando pela iniciação esportiva, passando pela disseminação do esporte
em larga escala e em diferentes modalidades, até a descoberta de talentos
para o esporte competitivo.

Implantar o Projeto de Bem com a Vida para promover orientação e
prática de atividades físicas no âmbito das UBSs, como caminhadas,
recuperação de cardíacos, acompanhamento de hipertensos, entre outros.

I.VI – Habitação e Política Urbana
Elaborar e implementar o Plano Setorial de Drenagem, visando
identificar os pontos de alagamento ou inundação, as soluções necessárias e a
priorização de ações e obras.
Intensificar a captação de recursos destinados à expansão e melhoria do
sistema de drenagem.
Garantir o cumprimento dos cronogramas de manutenção, limpeza de
ruas e Avenidas e bem como a limpeza das bocas-de-lobo.
Trabalhar para ampliação e diversificação da cobertura das redes de
abastecimento de água e do esgotamento sanitário no município.
Aperfeiçoar e ampliar o sistema de coleta seletiva, coleta de resíduos
e limpeza urbana.
Continuação da arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e
orientar sua adequada conservação como construção e reformas de canteiros
e praças.
Melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas e passeios
públicos.
Pleitear junto ao Governo Federal e Estadual construção de Açudes,
Barragem, Habitação Popular, Poços Tubulares e Passagem Molhadas.

II.VII -

Assistência Social

Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família e
a comunidade.
Aumentar a oferta de programas complementares, como microcrédito,
capacitação profissional, alfabetização de adultos, cooperativismo e ações de
educação, cultura, esporte e lazer para famílias em situação de vulnerabilidade
social.
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Aumentar o programa municipal que garanta a integração dos
programas de transferência de renda federal, estadual e municipal para ampliar
o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.
Adequar à rede de Centro de Referência da Assistência Social (Cras)
para atender a demanda do município de pessoas com maior vulnerabilidade.

Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra
todas as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos,
exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente

Privilegiar atividades sócio- educativas em meio aberto para crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações
voltadas à permanência e ao sucesso na escola.

Construção de um centro para os idosos, com ofertas de serviços e
atividades de convivência, incluindo o atendimento específico aos que estão
em situação de vulnerabilidade.

II.VIII – Segurança

Alimentar

Implantar o Restaurante Popular (sopão) de Viçosa, em parceria com o
governo federal.
Viabilizar a implantação de merenda diferenciada, no sentido de atender
as necessidades nutricionais das crianças matriculadas nas escolas e creches
municipais de viçosa.
Ampliar o acesso da população de baixa renda a alimentos de qualidade.
Ampliar e aprimorar o funcionamento de equipamentos públicos como
mercado municipal e feiras-livres.
Estimular a criação de hortas nos espaços públicos com o objetivo de
realizar atividades educativas para os alunos da rede municipal.
Promover cursos de capacitação no processamento de alimentos.
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