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1. INTRODUÇÃO. 

 
O Plano de Governo do Município de Viçosa – RN  do Republicanos 

(10) visa à estabilidade, o crescimento e o desenvolvimento sustentável da 

cidade, para isto elencaremos os fatores preponderantes de nossa 

administração 2021/2024. 

É notório que a cidade de Viçosa vive dias de progresso e estabidade 

já há anos e essa situação deve ser mantida e aperfeiçoada, tendo o cidadão 

como protagonista desse processo, a partir e.g. do apriomoramento dos mecanismos 

de gestão participativa.  

Para tanto, firmamos o compromisso de criar condições para máxima 

interativdade com a população, onde promoveremos oportunidades aos 

viçosenses, recebdo suas sugestões e movimentando a cidade com os mais 

variados eventos, tais como: festivais de música, campeonatos esportivos, 

semana do idoso, feira de profissões, realização periodica de palestras 

educativas nas escolas sobre os mais importantes temas, campanhas de 

educação ambiental à todas as idades, parcerias com instituições religiosas e 

ONG`s e outras representações da sociedade civil. 

Paralelamente, reiteramos ações extremamente necessárias para o 

bom andamento do poder executivo, tais como: manutenção da valorização dos 

funcionários municipais, responsabilidade fiscal, equilíbrio das contas municipais 

com a continuidade dos pagamentos rigorsamente em dia aos servidores 

públicos e aos fornecedores e prestadores de serviços do município, além de 

investimentos cíclicos com recursos próprios e por meio da celebração de 

convênios com outros entes federativos.  

Outra medida de suma importância é a implantação de políticas 

públicas direcionadas ao aperfeiçoamento profissional e formento à inserção no 

dos jovens e adultos no mercado de trabalho e no ensino Superior, como forma 

de qualificar, dar experiência e ferramentas para o efetivo desenvolvimento dos 

Viçosenses, facilitando o primeiro emprego, seu próprio negócio ou mesmo sua 

reinserção no mercado de trabalho, além de garantir acesso cada vez mais 

amplo às Universidades (distantes territorialmente de nosso município). 



Portanto, somos compromissados com a ética e com todos os 

cidadãos viçosenses, pois atuaremos de forma integrada com a população na 

melhoria da qualidade de vida e na solução dos problemas, visando atender as 

necessidades da população em cada bairro segundo suas prioridades e 

necessidades. 

 

 

 

PROGRAMAS E PROJETOS DE AÇÕES DO GOVERNO 

REPUBLICANOS DE VIÇOSA - RN. 
 
 

2. SAÚDE. 

Garantir a continuidade do bom atendimento de forma humanizada 

na rede pública de saúde, assegurando uma postura de atenção e cuidado que 

siga respondendo efetivamente à expectativa da população, a partir da priorização 

financeira e do investimento em cursos e treinamentos dos servidores da saúde, 

bem como, atividades de motivação e reconhecimento de seu trabalho e 

compromisso com o município. 

Outro fator necessário é ampliar, fortalecer e diversifcar os serviços 

ofertados à população, nas diversas áreas da saúde, em todos os equipamentos 

de saúde da rede municipal. 

Melhoraremos o sistema de prevenção de epidemias por meio da 

reestruturação da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, capacitando nossos 

agentes, focando na política de educação permanente e conscientizando a 

população. A partir de constatação das necessidades levantadas e realizar 

ações preditivas, preventivas e curativas. 

Ampliaremos e articularemos os programas atenção e prevenção de 

DST/AIDS, bem como, de atenção integral à saúde da criança e do adolescente, 

da mulher, do homem, do idoso, do trabalhador, das pessoas com deficiência e 

de saúde mental. 

Iremos promover orientações e prática de atividades físicas no âmbito 

das Unidades Básicas de Saúde - UBS, como caminhadas, recuperação de 

cardíacos, acompanhamento de hipertensos, entre outros, além de manter o 

grande número de medicamentos disponibilizados na farmácia básica municipal, 

sem prejuízo de buscarmos ampliá-la de modo a fornecer um número ainda mais 

diversificado de medicamentos. 



 

3. SEGURANÇA. 

 
Analisando o cenário nacional, bem como municipal, podemos afirmar 

que a segurança pública de um modo geral nas cidades está encontrando 

grandes desafios para execução do seu trabalho nas últimas décadas. Por isso, 

no caso de nosso município, buscaremos estreitar a relação com a Polícia Militar, 

de modo a buscarmos ampliar o efetivo policial da cidade junto ao Governo do 

Estado, além de realizamos palestras educacionais nas escolas sobre Drogas e 

Criminalidade, para crianças e adolescentes terem a formação necessária sobre 

as consequências do uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas. 

Nosso governo também implantará câmeras de segurança em todos 

os prédios públicos, e nos acessos e saídas do Município para fortalecer o 

monitoramento e dar mais segurança à população no combate preventivo da 

criminalidade no âmbito do município. 

Para finalizar, temos o projeto de Mediação de Conflitos, que pretende 

capacitar e profissionalizar agentes à criarem nas comunidades equipes de 

Mediação de Conflitos das mais diversas naturezas, que façam diagnósticos e 

atuem na prevenção, facilitando o diálogo entre possíveis protagonistas de 

conflitos, inclusive buscando, junto ao Poder Judiciário, parcerias para otimizar 

e incentivar a mediação de conflitos e estruturação dos órgãos compentes e 

responsáveis pela segurança pública, seja repressiva seja preventiva.  



4. CULTURA E LAZER. 

 
Para superar os desafios que Viçosa e todo o segmento da Cultura e 

do lazer vivem num contexto geral, implantaremos a semana da arte, com 

apresentações de poesias, de danças, de teatros, sarau e outras atividades 

voltadas para a cultura popular, reavivaremos momentos cívicos com a 

participação da nossa famosa e qualificada orquestra filarmônica Padre Dário 

Tóbolli e outras mais, onde inclusive implantaremos o Festival de Música. 

Iremos manter as festividades de emancipação política, com 

gincanas, brincadeiras interativas entre os populares, entre as famílias, com 

apresentações artísticas e ênfase ao artista da terra, independente de sua idade 

ou ofício, permitindo que garantindo vitrine aos mesmo. Assim nossos jovens, 

adultos e idosos terão a manutenção das opções de lazer. 

Vamos aplicar todos os esforços possíveis, junto aos mais diversos 

Entes Federativos, Parlamentares e iniciativa privada, no intuito construir o 

“Circuito das Serras”, com a criação de uma estrada que ligue o município de 

Martins/RN ao de Portalegre/RN, atravessando o município de Viçosa, de sorte 

que o turismo na região possa desaguar em benefício, também, da nossa cidade 

e população 

 

 

5. ESPORTE. 

 
O Republicanos é marcado nacionalmente por acreditar e investir no 

esporte, assim também será em Viçosa – RN, onde esse segmento já é destaque 

regional há décadas. Como diz o ditado: “em time que está ganhando, não se 

meche”.  

Assim, iremos manter a fórmula de sucesso utilizada até aqui e 

buscaremos oferecer ainda mais opções para os jovens munícipes possam 

explorar seus pontencias atléticos e sociais com esportes que gerem saúde, 

amizade, disciplina, respeito, aprendizado, senso de equipe. O esporte forma 

cidadãos autônomos e respeitosos uns com os outros, os quais entendem as 

capacidades e dificuldades de cada um dos membros de sua equipe. 

Fortaleceremos 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, municipal, regional e nacionalmente. 



Vamos realizar parcerias com clubes/entidades profisisonais da nossa 

região, nas mais diversas modalidades esportivas, na intenção de atrairmos 

“olheiros” aos nossos atletas, permitindo que estes sejam colocados em 

evidência e tenham maiores condições de ascenderem na profissão inerente a 

sua modalidade esportiva. 

 

6. EDUCAÇÃO. 

 
Na educação infantil é necessário elaborar e implementar um plano 

de manutenção para os equipamentos da rede de educação, pensando num 

espaço que respeite as necessidades do brincar, de fantasiar e produzir 

conhecimento e pesquisa. 

Aperfeiçoar os atuais projetos e programas em andamento: biblioteca, 

laboratórios de informática e telecentro, bem como a criação de novas matérias 

complementares nas escolas municipais, nos mais variados ramos, através da 

contratação de especialistas renomados.  

Em corolário a isso, buscaremos parcerias para o oferecimento de 

Cursos de Capacitação Profissional para os Jovens e Adultos, objetivando 

melhoria na qualidade dos serviços prestados pelos cidadãos viçosenses, 

buscando assim uma melhor classificação junto às vagas de emprego da cidade 

e da região, sem deixar de lado o ambicioso projeto de trazer instituições de 

ensino superior para se instalarem na nossa cidade. 

 

 

7. HABITAÇÃO. 

 
Gerar condições para que Viçosa – RN possa aderir de forma plena 

ao Sistema Nacional de Habitação, pois deste modo novas famílias viçosenses 

terão oportunidade de possuir a casa própria. Realizaremos levantamentos junto 

ao acervo de terrenos que estejam disponíveis para construções municipais, 

bem como, buscaremos parceria com o Governo Estadual e Federal, junto aos 

Deputados que são comprometidos com a região, para que consigamos garantir 

oportunidades reais de construções de casas populares. 

 

 

 



8. POLÍTICA URBANA. 

 
Ampliar a arborização e o ajardinamento dos espaços públicos e 

orientar sua conservação, para manter o título de cidade verde e arborizada de 

Viçosa, que é bem cuidada e conta com o apoio de toda população nea 

manutenção dessa tradição. Outro fator de urgência urbana é a melhoria da 

iluminação pública, e a resolução da frequente queda de energia elétrica em 

nosso Município. Para tanto, estreitaremos o nosso contato com as companhias 

de fornecimento de energia. 

Paralelamente, realizaremos constantemente ações de 

conscientização e integração com os munícipes para que possam contribuir com 

a conservação dos espaços públicos e de uso coletivo. 

 

9. ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 
Nosso município já é conhecido pelo desenvolvimento na area 

assistencial, motivo pelo qual nosso compromisso parte da manutenção do 

trabalho de excelência até então desenvolvido, mas nosso ponto de chegada vai 

além do horizonte, devendo ser construído passo-a-passo, dentro dos nossos 

limites. 

Inobstante isso, vamos procurar firmar parcerias com Universidades 

para o auxílio da população em suas carências de ordem jurídica e empregatícia, 

com suporte a partir e.g. da integração com universitários de Direito, Engenharia, 

Letras, Ciência e Técnologia, etc. Ofereceremos, ainda, cursos preparatórios aos 

que almeijem pasar num vestibular com os mais variados profissionais e 

colaboradores. 

Realizaremos as ações de assistência social, tendo como centro a 

família, a comunidade e a igreja como parceira na construção de uma sociedade 

de moral e de valores civis. Planejaremos prioritariamente a manutenção de 

ações da Assistência Social aos beneficiários dos programas de transferência 

de renda, visando à emancipação das famílias. 

É necessário ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de Referência 

da Assistência Social (CRAS) para atender a demanda do município nas áreas 

de maior vulnerabilidade, de maneira tal que um dos nossos objetivos é alcançar 

novamente o selo UNICEF. 



 

10. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 

 
Implantaremos Políticas Públicas Municipais para a construção de 

uma consciência ecológica e ambiental, que deverá ser trabalhado juntamente 

com as escolas para formação do cidadão participativo e valorativo do meio 

ambiente. Premiando as boas práticas ambientais nas escolas e nas instituições 

independentes, assim como iremos trazer energia limpa para nossa cidade. 

Criaremos o Programa Viçosa Verde; que contará com: a limpeza do 

lixo doméstico em nossas estradas rurais; manteremos o projeto ecológico de 

recolher lixos eletrônicos e lâmpadas incandescente e fluorescente, buscaremos 

parcerias governamentais para o reflorestamento de nossos rios e entorno. 

Sobre a agricultura buscaremos subsídio junto ao Governo Federal 

pelo, além da disponibilização igualitária do maquinário municipal, para 

recuperação de estradas e outras medidas pertinentes. Motivaremos os 

produtores rurais quanto à importância de sua dedicação e sua produtividade de 

maneira sustentável e vinculada a conservação do meio ambiente, dando total 

suporte ao homem do campo, assessorando-o diariamente com profissionais 

qualificados, a exemplo de zootecnista, agronônomo, engenheiro ambiental, etc. 

 

CONCLUSÃO 

 
Como cidadãos viçosenses, nós, do Republicanos, pedimos que 

todos os demais viçosenses reflitam sobre nosso Plano de Governo Municipal, e 

futuramente nos cobrem sua fiel execução, avaliando-nos no decorrer da gestão 

e sempre nos sugerindo melhoras, pois toda Adminisração será voltada para o 

POVO. 



Para que possa ir além dos quatro anos de um governo e que também 

contemplem inúmeras temáticas municipais, além de pensar estrategicamente, 

no agir operacionalmente e no gerir competentemente nosso município, sem 

acumular precatórias (dívidas) e ser proativo (fazer acontecer), propomo-nos a 

elaborar um planejamento estratégico para mais de quatro anos, para os 

próximos candidatos proporcionarem seguimento na evolução de nosso 

Município, de caráter abrangente, coerente, factível operacional e estratégico 

para além da nossa própria gestão. 

 

Viçosa – RN, em 16 de setembro de 2020. 
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