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1  INTRODUÇÃO 

 

Este Plano apresenta as principais propostas do candidato Renam Luiz de 

Alencar Carvalho, para a Administração municipal no período 2021-2024.  

O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da 

experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida, como enfermeiro, médico, 

filantropo, sertanejo e pai, com agregação de ideias sugeridas em debates promovidos 

por vários segmentos do município. 

O Plano ora apresentado traduz o anseio de uma gestão realmente 

comprometida com a população camporedondense. Vem daí o slogan “O Doutor é o 

povo. E o povo é o Doutor”.  

Trata-se da proposta de um conjunto de políticas públicas às quais 

vislumbram um amplo desenvolvimento social atrelado às práticas mais modernas, 

humanizadas, equânimes e sustentáveis de gestão. 

Essas ações contemplam em todos os setores, ideias inovadoras que tem 

como eixo central, a articulação interinstitucional. 

Neste período, o candidato, implementará esse novo Modelo de Gestão na 

Administração municipal, propondo e executando projetos estruturantes em serviços 

essenciais para a população, com resultados altamente positivos nas diversas áreas de 

atuação do Governo. 

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

está voltado para o setor da saúde no que diz respeito ao âmbito estrutural hospitalar, 

como também a preocupação com o surgimento da pandemia de covid-19 que tem 

atingido a população nos últimos tempos. Dessa forma, pretende-se ampliar os 

serviços já existentes no município e implantar outros, que juntos garantam à 

comunidade uma assistência digna e contínua, através das estratégias constantes do 

corpo deste Plano. 



 

Também deve-se considerar, que hoje Campo Redondo vivencia um outro 

grande problema com a falta de emprego na cidade, que por sua vez promove o êxodo 

do povo camporedondense para diversas outras partes do Estado e até do país, na 

busca de oportunidade de trabalho; realidade essa que demanda a adoção de 

estratégias capazes de garantir o acesso a empregabilidade local. 

Nessa perspectiva, as estratégias voltadas à geração de emprego para os 

jovens, a exemplo do estímulo à implantação de empreendimentos industriais no 

município, também passam a ser uma prioridade, bem como implantação de 

programas de capacitação e formação empreendedora como intuito de criar um 

ambiente de empregabilidade e oportunidades. 

Sendo o município de Campo Redondo predominantemente agrícola, não se 

concebe pensar o desenvolvimento local sem fortalecer a zona rural, com base no 

desenvolvimento da agricultura sustentável, nem pensar na geração de empregos sem 

que haja o aproveitamento desse potencial agrícola. Por essa razão, se pretende 

fortalecer a relação com instituições como EMATER, Embrapa, SEBRAE que atuem no 

âmbito municipal/regional para a implantação de pequenas empresas (individuais ou 

cooperativadas) voltadas ao aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola 

local, valorizando as práticas de agricultura familiar conforme a vocação de cada 

comunidade (milho, feijão, abóbora, hortifrutigranjeiros e outros). Ainda pensando na 

agricultura e no agricultor, a Administração centrará esforços na manutenção das 

estradas vicinais por onde se escoa a produção e por onde trafega as pessoas que 

produzem. 

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

Administração Pública nas duas esferas (federal e estadual) por meio de projetos 

voltados ao desenvolvimento local nas áreas prioritárias (emprego e renda, 

infraestrutura, saúde, educação, lazer, segurança, assistência social, habitação e etc.) 

da nossa gestão e que se encontram elencadas ao longo deste documento. 

Durante todo o mandato a realização dos objetivos almejados estará atrelado 

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



 

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

caracterizar uma administração forte e verdadeiramente comprometida com os 

anseios da população. 

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

a legislação (federal, estadual e municipal vigentes) e obedecerão aos princípios da 

radicalidade democrática, respeito à diversidade social e pluralidade de ideias, bem 

como a sustentabilidade econômica e socioambiental. 

2  SAÚDE 

A saúde torna-se uma das prioridades neste Plano de Governo para Campo 

Redondo, tendo um olhar especial que garantirá maior fortalecimento do SUS, bem 

como a constante injeção de recursos para ofertar uma qualidade de serviços de saúde 

jamais vista no município. Vislumbrando uma maior proteção da população no 

período pós-pandemia que trará grandes desafios para toda humanidade. Dito isso, 

preparamos um detalhado programa de ações que estabelecem as seguintes 

diretrizes: 

2.1 INFRAESTRUTURA 

● Criação do Centro Clínico de referências; 

● Construção da Unidade Básica do Conjunto Lauro Maia; 

● Construção da Unidade Básica do Conjunto Margarida Procópio; 

● Criação do Posto de Saúde do Sítio Serra do Doutor III; 

● Criação do Posto de Saúde do Sítio Ramal; 

● Criação do Posto de Saúde do Sítio Olho D’Água; 

● Criação do Posto de Saúde do Assentamento Arreias Compridas; 

● Criação do Posto de Saúde do Sítio Catolé/Cugy; 

● Criação do Posto de Saúde do Sítio Timbaúba dos Inocêncios; 

● Criação do Posto de Saúde do Sítio São João; 

● Criação do Posto de Saúde do Sítio Maxixe; 



 

● Manutenção e ampliação dos Postos de Saúde do: Sítio Baixa dos Brandões, 

Sítio Baldo, Sítio Malhada Vermelha, Sítio Lagoa do Meio, Sítio Serra do Doutor 

I e Serra do Doutor II; 

● Reabertura do Centro Cirúrgico; 

● Implantação do Centro Municipal de Fisioterapia; 

● Implantação de uma casa de apoio em Natal; 

● Construir polos da Academia da Saúde, nas comunidades da Malhada 

Vermelha, Lagoa do Meio, Serra do Doutor I e II, além da implantação de três 

na Cidade sendo: Conjunto Lauro Maia, Conjunto Margarida Procopio e Centro 

da Cidade em parceria com o Governo do Estado do RN e Governo Federal. 

 

2.2 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

● Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, garantindo a democratização e o 

controle social no território municipal; 

● Assegurar o pleno funcionamento das equipes de ESF (estratégia de saúde da 

família) com cobertura de 100%, expandindo os atendimentos em conjunto 

com todos os programas preconizados pelo Ministério da Saúde; 

● Ampliar os convênios para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos e 

ambulatoriais; 

● Ampliar as ações relacionadas ao Programa Saúde na Escola (PSE); 

● Implantar a coleta de dados informatizada dos agentes comunitários de saúde 

e agentes de endemias, por meio de computadores/smartphones portáteis; 

● Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo; 

● Contribuir à adequada formação, humanização, alocação, qualificação, 

valorização e democratização das relações do trabalho dos profissionais de 

saúde, dando ênfase à consolidação do plano de carreira, cargo e vencimento, 

bem como a realização de concurso público na área da saúde; 



 

● Intensificar as ações de combate ao aedes aegypti de acordo com o plano de 

contingência municipal, com a disponibilidade de veículo exclusivo para setor 

de endemias; 

● Garantir às crianças recém-nascidas do município testes de triagem neonatal; 

● Garantir o acesso dos usuários ao fornecimento de próteses dentárias mediante 

necessidade e critérios de avaliação preconizados pela Secretaria de Saúde 

Municipal; 

● Garantir um atendimento humanizado dentro das instalações de saúde do 

município; 

● Criação do Programa de Saúde do Empregado Municipal com as realizações 

dos exames periódicos como forma de prevenção às doenças preexistentes. 

 

2.3 EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO 

● Equipar o hospital oferecendo a estrutura básica necessária para viabilizar a 

realização de exames básicos e pequenas cirurgias;  

● Ampliar as ações de saúde na área rural do município; 

● Conservar e ampliar a frota de veículos da central de ambulância; 

● Adquirir uma ambulância de Médio Porte; 

● Adquirir uma ambulância de Grande Porte em convênio com Governo Estadual 

e/ou Federal; 

● Ampliar o modelo de assistência farmacêutica e de insumos; 

● Implantar o conselho municipal de políticas públicas sobre drogas; 

● Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão das pactuações para 

melhoria nos serviços de atendimento móvel de urgência/SAMU, de prontos-

socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção; 

● Promover a atenção integral à saúde da mulher, dos idosos e da criança e 

adolescente com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. 

 

 



 

 

3  EDUCAÇÃO 

A educação é o principal instrumento transformador de uma sociedade, 

pensando nisso, almeja-se uma Campo Redondo com excelência nos índices 

educacionais, para isso continuaremos investindo maciçamente em educação, 

promovendo um futuro melhor para as crianças e jovens de nossa cidade. Dito isso, 

consideramos essencial: 

 

3.1 INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

● Implementar a reestruturação das infraestruturas física, de recursos 

pedagógicos, tecnológicos, mobiliário, brinquedos, instrumentos musicais e a 

situação de acessibilidade das escolas públicas municipais; 

● Assegurar até o final do mandato o plano de carreira para os profissionais de 

educação pública, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal 

de 1988; 

● Implementação do plano de cargos carreira e salários dos professores; 

● Garantir transporte digno e eficiente por meio de regime de colaboração aos 

estudantes de ensino médio e universitários; 

● Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à 

demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional 

especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes 

de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, 

prioritariamente surdos, e professores bilíngues; 

● Expandir a frota própria do transporte escolar e garantir a manutenção de todos 

os veículos escolares; 



 

● Revitalização da biblioteca pública municipal para fomento a leitura no 

município; 

● Criação de uma biblioteca volante para realização de eventos educativos nas 

comunidades rurais. 

 

3.2 ENSINO E APRENDIZAGEM 

● Implementar programas e aprofundar ações de atendimento aos estudantes, 

da educação infantil, ensino fundamental e da modalidade de educação de 

jovens e adultos por meio de programas suplementares de material didático 

escolar, material esportivo, fardamento escolar, transporte escolar, instrui, 

alimentação e assistência à saúde; 

● Fortalecer a educação integral, com atividades em diversos ambientes 

educativos na área da cultura, do esporte, dos direitos humanos, do 

acompanhamento pedagógico, do desenvolvimento social e integral dos 

estudantes; 

● Implantar o período integral na Escola Municipal Angelina Aurina da Silva 

(Conjunto Margarida Procópio) e na Escola Municipal José Marcílio Furtado 

(Conjunto Lauro Maia), de acordo com o que prediz o Plano Nacional de 

Educação; 

● Fomentar a formação continuada para os professores das escolas públicas 

municipais que favoreçam a melhoria continuada da qualidade educacional, da 

formação profissional, educação especial, alfabetização e EJA, diversidade e do 

aprimoramento da gestão democrática; 

● Oferecer curso de formação continuada para os profissionais de educação 

(Formação pela Escola); 

● Estimular o intercâmbio científico e tecnológico entre as instituições de ensino, 

pesquisa e extensão; 



 

● Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidade, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias 

nacionais do IDEB; 

● Expandir, em regime de colaboração, o acesso a rede mundial de computadores 

em banda larga de alta velocidade e ampliar a relação computador/aluno nas 

escolas da rede pública municipal. Promovendo a utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação; 

● Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não 

tiveram acesso à educação básica na idade própria; 

● Considerar nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos 

idosos, com vista à promoção de políticas da erradicação do analfabetismo ao 

acesso a tecnologias educacionais e a atividades recreativas, culturais e 

esportivas com implementação e valorização no compartilhamento do 

conhecimento à pessoa do idoso e a inclusão dos temas: envelhecimento e 

velhice na escola; 

● Implantar na educação de jovens e adultos a educação profissional em cursos 

planejados, de acordo com as características dos estudantes; 

● Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e a adultos, 

articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho, da 

tecnologia, da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e os espaços 

pedagógicos adequados as características desses estudantes; 

● Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e a cultura afro-

brasileira e indígenas e implementar ações educacionais nos termos das leis 

federal n° 10.639, de 09 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008; 

● Garantir a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 

técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, 

no âmbito das escolas públicas municipais; 

● Estimular, na rede municipal de ensino, a constituição e o fortalecimento de 

grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços 



 

adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua 

articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas 

representações; 

● Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselho 

municipal de educação, como instrumentos de participação na gestão escolar 

e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros; 

● Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos, nas formas 

complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade 

identificada por meio de avaliação, ouvindo a família e o aluno; 

● Implantar em regime de colaboração entre União, Estado do Rio Grande do 

Norte e o Município, salas de recursos multifuncionais e incentivar a formação 

continuada de professores e professoras para o atendimento educacional 

especializado nas escolas urbanas e do campo; 

● Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria 

com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 

adolescência e juventude; 

● Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim 

de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) 

alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as 

escolas se tornem polos de criação e difusão cultural; 

● Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de 

estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais; 

● Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a modalidades esportivas 

nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional 

e de desenvolvimento esportivo regional, estadual e nacional; 



 

● Adotar medidas para otimizar, progressivamente, o tempo de permanência dos 

alunos na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho 

escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e cultural; 

● Melhorar o desempenho dos estudantes do ensino fundamental com cursinhos 

preparatórios; 

● Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidade, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias 

nacionais do IDEB;  

● Criar, através de Lei, o “Programa de Bonificação Escolar” para os professores 

da Educação Básica que conseguiram atingir ou superar às metas do IDEB em 

sua unidade escolar; 

● Buscar parcerias para cursos gratuitos pela internet aos alunos da rede 

municipal de ensino; 

● Incluir na grade curricular das escolas da rede municipal de ensino, a história 

de Campo Redondo com a finalidade de aproximar às crianças sobre a origem, 

criação e formação do município; 

● Criação da Escola de Concursos para preparação permanente dos alunos/jovens 

do município para participação no ENEM e concursos públicos; 

● Criação do “Projeto Aluno Nota 10” da rede municipal de ensino, onde os 3 

melhores alunos de cada escola municipal ao final do ano letivo receberão o 

reconhecimento do seu desempenho através da emissão de um “CERTIFICADO” 

e os 3 melhores alunos da rede municipal de ensino receberão premiações 

(notebook, tablet e celular) itens que poderão ajudar na melhor qualidade de 

estudo para esses alunos; 

● Implantação de uma segunda língua (Inglês) a partir do Ensino Fundamental I; 

● Criação do Projeto permanente “Horta na Escola”, para plantações de hortas e 

árvores frutíferas, onde às crianças aprenderão sobre o meio ambiente, 

nutrição, ecologia e trabalho em equipe; 



 

● Criação dos jogos escolares municipais a ser realizado anualmente em parceria 

com a Secretaria de Esportes do município com a finalidade de integração entre 

os alunos da rede municipal, podendo ser estendido o convite às escolas da 

rede estadual existentes no município. 

4  ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O SUAS é uma das maiores conquistas da nação brasileira. Foi através do 

Sistema Único de Assistência Social que se consolidou o entendimento que assistência 

social para as pessoas em situação de vulnerabilidade social é um direito do povo e 

responsabilidade do estado.  

E para fortalecer cada vez mais essa política pública tão importante para o 

bem-estar e a preservação da dignidade humana, pretendemos executar melhorias 

para a população de Campo Redondo implementando as seguintes propostas: 

4.1 POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS  

● Fortalecer e ampliar a política de proteção social básica desenvolvida pelo 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS através do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); 

● Fortalecer e ampliar a política de proteção social especial de média 

complexidade desenvolvida pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS através do Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI);  

● Fortalecer e ampliar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

SCFV; 

● Fortalecimento das campanhas educacionais para a conscientização e 

prevenção do uso de drogas licitas e ilícitas;  

● Fortalecer e ampliar o Programa Nacional Criança Feliz; 

● Fortalecimento do controle social através do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS; 



 

● Fortalecer o Conselho Municipal Antidrogas; 

● Fomentar os eventos a ser realizados em datas comemorativas; 

● Combate e erradicação do trabalho infantil; 

● Capacitação dos conselheiros tutelares para atuação efetiva e correta de suas 

funções; 

● Fortalecimentos das ações de atualização cadastral das famílias inseridas no 

Cadastro Único do Governo Federal para programas sociais; garantindo assim, 

o acesso das famílias aos programas socias; 

● Garantir a infraestrutura e estruturação do ponto de entrega do Programa Leite 

Potiguar do Governo do Estado; 

● Buscar a ampliação do número de beneficiados do Programa Leite Potiguar do 

governo do Estado; 

● Garantir a infraestrutura da casa dos conselhos; 

● Garantir a aplicabilidade e a ampliação da Lei Municipal nº 457, de 05 de julho 

de 2017 que garantem a concessão de benefícios eventuais, tais como, 

benefício de auxilio natalidade, benefício de auxílio funeral, benefício de 

situações de vulnerabilidade temporária (cestas básicas, aluguel social) e o 

benefício de auxílio transporte intermunicipal para estudantes do ensino 

superior para as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social a âmbito 

municipal; 

● Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento de pessoas com 

deficiência, pelo Poder Público e pela iniciativa privada; 

● Formação continuada dos profissionais do SUAS (nível superior e médio)  

● Fortalecimento da intersetorialidade entre as políticas de educação e saúde 

para melhorar o atendimento aos usuários do SUAS;  

● Disponibilização de cursos profissionalizantes para os beneficiários do 

Programa Bolsa família com objetivo de capacitá-los para o mercado de 

trabalho, podendo gerar independência financeira; 



 

● Buscar parcerias com empresas privadas, com objetivo de conseguir vagas de 

emprego para as famílias do Programa Bolsa família; 

● Criar o plano de cargos e carreiras e salários dos trabalhadores e trabalhadoras 

em Assistência Social; 

● Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência. 

5  HABITAÇÃO 

A habitação constitui-se um bem de extrema importância e um direito de todo 

cidadão. O acesso a casa própria para população considerada de baixa renda é 

indispensável para atender as necessidades dos grupos sociais mais vulneráveis. Para 

isso é preciso políticas habitacionais eficazes e contínuas que permitam o acesso deste 

público a essa política de inclusão indispensável. Para a Habitação temos as seguintes 

propostas: 

 

● Criação de cadastro de famílias da zona rural e urbana sem casa própria; 

● Criação e implementação de um programa habitacional municipal com o 

objetivo de erradicar o déficit habitacional; 

● Buscar parcerias com o Governo Estadual e Federal para garantir a construção 

de moradias populares; 

● Buscar emendas com os deputados estadual, federal e com os senadores para 

garantir a execução de programa municipal de habitação; 

● Criação de um programa de habitação específico favorecendo o funcionalismo 

público, através de parcerias com às instituições financeiras públicas e privadas 

que possam cumprir seus papéis na promoção de habitação em consonância 

com os programas de financiamento habitacional federal; 

● Formular mecanismos de fomento à produção e de apoio à cadeia produtiva 

da construção civil, objetivando reduzir o custo da moradia e ampliar a 

produção. 

 



 

 

6  MELHOR IDADE (IDOSO) 

Hoje envelhecemos e vivemos muito mais que no passado, em algumas regiões 

do país a expectativa de vida aumentou em décadas. Para que a população idosa de 

Campo Redondo tenha qualidade de vida, formulamos algumas propostas que 

garantam o direito do idoso e aplicabilidade do que rege o estatuto do idoso, levando 

dignidade a todos e todas da melhor idade através das seguintes propostas: 

 

● Ampliar as condições de utilização pelos idosos, dos espaços existentes, com 

oferta de serviços e atividades de convivência; 

● Promover a valorização da pessoa idosa e a conscientização familiar quanto às 

suas necessidades e direitos; 

● Promover orientações sobre saúde e atividades físicas para o idosos; 

● Fortalecer o Conselho Municipal do Idoso; 

● Criação do Fundo Municipal do Idoso; 

● Criação de um projeto de valorização do Idoso em parceria com a Secretaria 

de Educação onde os idosos serão convidados a compartilhar no ambiente 

escolar suas histórias de vida. 

 

7  POLÍTICAS PARA MULHERES  

No momento que se iniciam os novos períodos de gestão, é importante trazer à 

discussão a problemática da efetividade da construção das políticas públicas para as 

mulheres, na perspectiva da igualdade. Tal proposição deve convergir para uma 

perspectiva de transversalizar e de intersetorializar às políticas públicas voltadas às 

mulheres, no sentido do fortalecimento da capacidade institucional, consolidando 

uma governabilidade democrática e participativa. Para isso pretendemos executar as 

seguintes ações de políticas para as mulheres: 

 



 

● Garantir o cumprimento das leis e políticas públicas que valorizam o papel da 

mulher na sociedade; 

● Discutir, implementar e assegurar pautas há muito tempo defendidas pelos 

movimentos sociais feministas dando a mulher total autonomia; 

● Promover condições de trabalho para mulheres garantindo igualdade salarial; 

● Promover campanhas de combate à violência contra a mulher, tais como: 

feminicídio;  

● Promover ações descentralizadas de promoção de autonomia da mulher. 

● Criar a campanha “Mulher Protagonista” com o objetivo de trazer a mulher para 

o centro de discursões da sociedade, mostrando que ela pode ser protagonista 

em todas as situações vivenciadas por elas; 

● Promover cursos profissionalizantes para as mulheres com a finalidade de 

garantir renda e igualdade salarial; 

● Política educativa e acompanhamento das adolescentes com a finalidade de 

evitar que muitas das nossas jovens iniciem sua vida sexual precocemente e em 

muitos casos precisem parar os seus estudos o que acarretará dificuldades para 

sua vida profissional no futuro. 

8  LGBTQIA+ 

O Brasil é o país que mais mata e viola direitos de pessoas LGBTs no mundo, e 

para nós é uma vergonha liderar ranking. A constituição brasileira de 1988, nossa carta 

magna, diz claramente que todos somos iguais em direitos e deveres, como também 

registra em suas laudas que a homofobia é crime, assim como toda e qualquer forma 

de preconceito e discriminação étnica, religiosa, racial, de classe e de gênero. Sendo 

assim, não serão toleradas manifestações de cunho preconceituoso em nossa amada 

Campo Redondo, já que todo cidadão ou cidadã camporedondense é igual perante a 

lei. Para dirimir tais atos abomináveis de exclusão, desenvolvemos algumas medidas a 

serem aplicadas no município, tais como: 



 

● Criar mecanismos que combatam qualquer tipo de ato discriminatório de 

gênero, como: homofobia, transfobia; 

● Garantia dos direitos das comunidades LGBTQ+, com a aplicabilidade da Lei 

7716/89 que criminaliza o racismo e a homofobia em todo território nacional; 

● Incentivar os debates sobre a discussão de gênero dos espaços pertinentes; 

● Apoiar os movimentos culturais oriundos das comunidades LGBTQ+; 

Garantir condições iguais de empregabilidade para população LGBTQ+; 

 

9  JUVENTUDE 

A juventude é uma condição social, que no Brasil é colocada em uma faixa etária 

que varia dos 15 aos 29 anos, tratando-se de um interesse público, por questões 

óbvias, a condição juvenil deve ser trabalhada sem estereótipos e a consagração dos 

direitos dos/das jovens precisa partir da mesma diversidade que caracteriza a(s) 

juventude(s). Os e as jovens camporedondenses são sujeitos de direitos coletivos, sua 

autonomia deve ser respeitada, suas identidades, formas de agir, viver e se expressar 

valorizadas. Queremos em Campo Redondo uma juventude politizada, empoderada, 

plural, visionária e participativa nas decisões que nortearão os rumos da cidade. Os 

jovens são o futuro de Campo Redondo e considerando isso propomos: 

● Promover uma maior participação dos jovens nos debates que norteiam os 

rumos da cidade; 

● Aplicação da Política Nacional da Juventude; 

● Implantar o curso preparatório para o ENEM; 

● Implantação de cursos técnicos e profissionalizantes; 

● Implantação do Sistema Municipal de Juventude; 

- Plano Municipal de Juventude;  

- Conselho Municipal da Juventude; 

- Comitê Gestor; e, 

- Criar um Fundo especifico para a política pública de juventude.  



 

● Fortalecer os movimentos sociais juvenis com intuito de politizar e empoderar 

os jovens de Campo Redondo; 

● Ofertar aos jovens mais espaços e voz ativa a fim de desenvolver suas 

capacidades de liderança exercendo funções de protagonismo no município; 

● Implementar no âmbito municipal o Programa “Jovem Empreendedor”; 

● Promover o programa de estágios a fim de garantir experiência e trabalho para 

juventude; 

● Garantir a participação da Juventude na elaboração e acompanhamento das 

políticas públicas nas três esferas, com recorte étnico-racial, de gênero, da 

pessoa com deficiência, população LGBTI e demais expressões de juventudes. 

● Criar mecanismos que garantam o acesso aos jovens sem experiência 

profissional ao mercado de trabalho; 

● Realização do mapa da juventude com o objetivo de dar subsídios para as ações 

dos órgãos de juventude; 

● Regulamentação das conferências municipal de juventude; 

● Criação do Portal municipal de juventude, como importante canal de 

interlocução com a juventude; 

● Desenvolver programas de apoio às mães jovens, visando sua inserção e 

permanência no mercado de trabalho e na rede educacional; 

● Efetivar as ações do Comitê de Desenvolvimento de Startups para a Juventude; 

● Garantir e apoiar o jovem rural para uma produção agropecuária sustentável 

capaz de gerar trabalho e renda; 

● Procurar parcerias com a Subsecretaria Estadual de Juventude para desenvolver 

projetos do Governo do Estado para a juventude na cidade; 

● Conseguir em parceria com a Secretaria de Agricultura, Rede de Economia 

Solidária e órgãos estaduais capacitação especifica para o jovem do campo; 

● Implementar o Programa Juventude Viva; 

● Desenvolver ações e projetos, visando enfrentar o alto índice de suicídio entre 

jovens, com recorte étnico-racial e LGBTI. 



 

● Criação de vagas de estágios no comércio e instituições locais em parceria com 

a Prefeitura Municipal para os jovens com as melhores notas no ensino 

municipal e que estejam na faixa etária de 14 a 17 anos; 

● Criação do projeto Jovem Aprendiz para alunos do ensino municipal para 

contratação nas diversas áreas da Prefeitura Municipal. 

10  SEGURANÇA 

Pensar uma cidade segura e sem criminalidade não é tarefa fácil, toda gestão 

tem de desenvolver estratégias muito pontuais e intersetoriais para obterem êxito. 

Nosso compromisso com uma Campo Redondo mais segura é condição primal para 

nosso Plano de Governo, e perpassa por várias ações ostensivas, em parceria com o 

Governo do Estado, para combater o crime e estabelecer a ordem e a paz em nossa 

cidade. Diante do exposto, propomos: 

● Criação da guarda patrimonial; 

● Criação do projeto ronda escolar; 

● Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as 

competências legais do órgão; 

● Fortalecer as ações de segurança, firmando parcerias com o Governo do Estado, 

para o aumento do efetivo policial; 

● Instalação de câmera de monitoramento em pontos estratégicos da cidade, 

conectadas a uma central, visando a redução da criminalidade; 

● Criar e fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Pública com 

representantes de vários segmentos da sociedade para debater e decidir sobre 

as políticas públicas e sociais visando à redução da criminalidade e violência; 

● Manter convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública 

estabelecendo uma parceria entre a Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura. 

 

 

 



 

 

11  CULTURA 

A cultura de nossa terra é um bem imaterial precioso que necessita ser 

preservada e valorizada, é pensando nisso que desenvolvemos mecanismos que 

elevem a cultura popular em seus diversos segmentos, entre eles, espaços públicos 

culturais e os artistas camporedondenses ao patamar de fundamentalidade que lhe 

cabe, através de um conjunto de metas que envolvem: 

• Instituir o programa de formação cultural, realizando periodicamente cursos, 

oficinas, fóruns e seminários de qualificação de gestão cultural, linguagens 

artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da cultura; 

● Construir o Centro Municipal de Apoio Cultural; 

● Criar mecanismos de comercialização do artesanato local através de 

exposições, feiras artesanais e comercialização de produtos; 

● Criar a Lei de tombamento do patrimônio material e imaterial do município;  

● Proporcionar o intercâmbio cultural no município; 

● Realizar o Festival de Inverno e Gastronômico; 

● Resgatar o Festival de Quadrilhas Juninas do município; 

● Elaborar e disponibilizar por meio digital a Agenda Cultural do município; 

● Criar o cinema popular e itinerante; 

● Instituir a rede de economia criativa através de produtos da cultura; 

● Resgatar o carnaval e suas manifestações populares; 

● Regatar a vaquejada Municipal; 

● Resgatar os festejos e manifestações culturais do município: 

- Roda de Coco; 

- Pastoril; 

- João Redondo; e, 

- Boi de Reis. 

● Resgatar a Filarmônica Municipal;  

● Resgate/criação do grupo teatral da cidade; 



 

● Incentivo a movimentos culturais populares, como:  

- Hip Hop; 

- Dança de Rua; e, 

- Capoeira. 

● Aplicação e efetivação do Plano Municipal de Cultura; 

● Fortalecer o Conselho Municipal de Política Cultural; 

● Incentivar a formação de novos grupos culturais e suas produções artísticas; 

● Criação do São João nos bairros: Durante o mês de junho realização de eventos 

culturais nos bairros com a colocação de mesas/cadeiras e instalação de 

barracas para vendas de comidas típicas e produtos artesanais, contratação de 

artistas locais com a finalidade de valorizar a cultura local e geração de renda 

para os moradores dos seus respectivos bairros. Finalizando as festividades na 

noite de São João com eventos culturais e shows musicais no centro da cidade; 

● Resgate dos festejos de Natal e Ano Novo muitos valorizados no passado do 

nosso munícipio, com a instalação de barracas para vendas de comidas típicas 

e produtos artesanais e assim propiciando a geração de renda; 

● Resgate das festividades da Padroeira do município Nossa Senhora de Lourdes 

em parceria com a igreja local com a realização dos eventos religiosos. Na festa 

social em comemoração à padroeira a criação do pavilhão aberto com a 

colocação de mesas/cadeiras, barracas para vendas de comidas, artesanatos e 

outros itens alusivos ao evento. Tudo com o intuito de resgatar a participação 

dos da população do nosso município e dos filhos de Campo Redondo que 

residem fora do município. Além de integrar a comunidade abrir oportunidade 

para geração de renda; 

● Criação do “Projeto Sábado na Praça”: um sábado por mês, será promovido à 

realização de eventos culturais com shows musicais (sempre valorizando os 

artistas locais); peça teatrais; grupos de danças entre outros eventos culturais. 

Sendo disponibilizado uma estrutura de barracas, mesas e cadeiras para que os 



 

vendedores locais possam colocar comidas e produtos artesanais à venda, 

gerando renda aos pequenos empreendedores. 

12  ESPORTE E LAZER 

O Esporte e Lazer sintetiza, no interior de seu arcabouço teórico-

metodológico, o acúmulo de experiências exitosas na área do lazer e do esporte 

recreativo implementadas, predominantemente, por administrações de perfil popular 

e democrático e por entidades representativas da sociedade civil organizada 

dedicadas a projetos socioculturais-esportivos, Construir um programa com a 

pretensão de inaugurar uma nova concepção no trato com o lazer e com o esporte 

recreativo, em um município cujas características são singulares por aspectos como: 

diversidade climática, complexidade cultural ou ainda vícios históricos quase sempre 

presentes nas ações assistencialistas e funcionalistas dos programas sócio esportivos 

dos governos anteriores, aqui apresentamos algumas de nossas propostas para essas 

importantes áreas. 

● Criação do Clube Municipal; 

● Incentivo a atividades esportivas, tais como: passeios ciclísticos, maratonas, 

torneios, competições entre escolas, dentre outros; 

● Criação e manutenção das quadras de esportes;  

● Criação do moderno programa cidade conectada para instalação de WI-FI na 

praça da cidade, a fim de facilitar a comunicação e interação da população 

acompanhando as novas tecnologias; 

● Construção do CENTRO MUNICIPAL DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (Tênis de 

mesa, xadrez e lutas); 

● Criação do programa ESPORTE & ESCOLA (via monitoramento de estudantes 

de Educação Física, treinadores e ex-atletas); 

● Construção de Pista de Atletismo; 

● Iluminação do estádio Beira-Rio; 



 

● Revitalização das praças esportivas (reforma, cobertura e iluminação das 

quadras); 

● Criação de Calendário Anual dos eventos esportivos; 

● Expansão e fortalecimento dos eventos esportivos da Emancipação Política; 

● Realização do Jogos Escolares de Campo Redondo – JECR’s, anualmente em 

julho; 

● Realização do PEDAL DA INDEPENDÊNCIA anualmente em setembro; 

● Realização da CORRIDA DA PROCLAMAÇÃO anualmente em novembro; 

● Capacitação de árbitros e treinadores por meio de cursos ofertados pela SMEL; 

● Incentivo do intercâmbio em diversas modalidades esportivas; 

● Criação do PRÊMIO MÉRITO ESPORTIVO, realizado anualmente em dezembro. 

● Distribuição de uniforme para os times de futebol e futsal envolvidos nas 

competições municipais; 

● Criação de Seleções permanentes de futebol de campo e futsal em várias 

categorias para participação em amistosos e campeonatos intermunicipais para 

integração dos jovens. Sempre com integração e monitoramento do 

desempenho educacional do aluno/atleta; 

● Implantação de oficinas esportivas nos mais variados esportes com a finalidade 

de descobrir talentos. 

 

13  INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS 

Com ações e investimentos robustos em infraestrutura seremos capazes de 

proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população de Campo Redondo, 

além de tornar a cidade atrativa para novos investidores, fortalecendo a economia do 

município, gerando mais empregos e renda. Para isso, investiremos nas seguintes 

ações: 

● Realização de pavimentação nas regiões periféricas e zona rural; 

● Implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico; 



 

● Aumentar a cobertura da taxa de rede de esgoto e águas pluviais; 

● Reforma e padronização da feira municipal; 

● Implantação de um plano de gestão para coleta de resíduos sólidos com 

direcionamento correto do lixo; 

● Iluminação das vias de acesso entre a cidade e zona rural; 

● Revitalização das praças públicas; 

● Revitalização dos prédios públicos;  

● Manutenção de estradas vicinais; 

● Captar recursos junto ao Governo Federal para execução de programas 

habitacionais; 

● Realização de campanha de educação no trânsito;  

● Manutenção e aquisição de maquinário;  

● Revitalização das sinalizações verticais e horizontais; 

● Reestruturar o organograma da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, 

para uma melhor distribuição das funções e competências de cada 

componente, de forma que descentralize solicitações e serviços ofertados a 

população; 

● Reorganizar os serviços atuais de varrição, capina, poda, roço e regularização 

de estradas rurais, em um sistema lógico, ordenado e funcional que atenda 

melhor a população; 

● Reorganizar o operacional das máquinas pesadas, criando cronograma de 

serviços, atendendo a logística do município, sempre reservando tempo para 

manutenção do maquinário; 

● Implementação e estruturação de espaço físico para sede da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

● Implementação do almoxarifado municipal; 

● Buscar parcerias para garantir a perfuração de poços artesianos nas 

comunidades que sofrem com a seca; 

● Garantir a abertura e manutenção de barreiros nas comunidades rurais; 



 

● Buscar parceria com o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte 

para estudar a viabilidade da criação de barragens. 

● Criação da praça de alimentação no centro da cidade (No local da feira coberta) 

na modalidade PPP, com a finalidade de gerar renda; 

● Implantação da feira coberta na rua de acesso ao Mercado público pela rua Dr. 

José Borges de Oliveira e revitalização da feira municipal; 

● Criação de Centro de artesanato às margens da BR-226 com a finalidade de 

gerar renda para os artesãos do município e também centralização dos 

vendedores de frutas num ambiente com infraestrutura para acomodar os 

viajantes. 

  

14  AGRICULTURA 

Quando pensamos à agricultura para Campo Redondo tivemos o cuidado de 

olhar as reais condições do trabalhador e trabalhadora do Campo. Nosso município 

tem uma grande potencialidade agrícola que iremos desenvolver através da 

implantação de tecnologias modernas e que aumentem a produtividade e a qualidade 

dos produtos, atrelada a metodologias que capacitem os produtores e permitam o 

empreendedorismo alinhado à sustentabilidade. Assim sendo, focaremos nas 

seguintes ações para melhor atender aos agricultores e agricultoras de Campo 

Redondo: 

● Cumprimento da Lei nº 11.947/2009 que trata da obrigatoriedade por parte dos 

municípios da aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar e 

população em geral advinda de produtores locais; 

● Implantação do programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação 

para os produtores); 

● Estímulo à construção de micro empresas, associações, cooperativas para 

autogestão por meio de cursos para os produtores; 



 

● Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na 

agricultura familiar; 

● Inserção dos minis e pequenos produtores rurais no programa “mais ambiente” 

do MMA; 

● Construção de cisternas de armazenamento;  

● Aragem dos campos de plantio de mini e pequenos produtores rurais; 

● Limpeza e manutenção dos reservatórios; 

● Valorização do produtor rural; 

● Incentivar a criação de aviários familiar. 

 

15  POLÍTICAS DE ATENÇÃO AOS ANIMAIS 

O bem-estar animal é algo muito importante e deve ser debatido com 

seriedade, são recorrentes as denúncias de maus tratos e negligência com os animais 

por parte de seus tutores e terceiros. Animais de médio e grande porte (ovinos, 

caprinos, bovinos e equinos) transitando em vias públicas vem se tornando um 

incômodo para os cidadãos, trazendo diversos transtornos e até riscos de acidentes. 

Para sanar essa problemática, executaremos as seguintes ações: 

● Reativar o Centro de Controle de Zoonose (CCZ); 

● Promover campanha de castração/vacinação dos animais; 

● Promover campanhas de conscientização sobre o respeito a vida dos animais; 

● Realizar o atendimento veterinário de forma gratuita; 

● Realizar campanhas educativas para prevenir a circulação de animais na rua; 

● Realizar campanhas de conscientização para prevenir o abandono de animais 

domésticos na rua; 

● Criar programa de adoção de animais domésticos. 

 

 

 



 

 

16  PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

O desenvolvimento econômico e sustentável local não é simplesmente o 

reflexo de um processo de desenvolvimento nacional em uma dada localidade. O 

desenvolvimento econômico de uma localidade se faz através do fortalecimento dos 

atores locais por meio de planejamento e definição de estratégias acertadas para 

tomada de decisões que gerem efeitos positivos e sejam afetivas para alcançar o 

objetivo e se consiga aquecer a economia do município. Portanto, para se ter um 

desenvolvimento local efetivo e eficaz precisa-se dar condições e autonomia aos 

agentes locais e para isso iremos desenvolver as seguintes ações: 

 

● Promover a articulação dos setores produtivos, políticas de fortalecimento e 

incentivo aos empreendimentos econômicos solidários; 

● Promoção do associativismo e cooperativismo com políticas de fomento 

adequadas aos empreendimentos econômicos solidários; 

● Propiciar espaços de formação para empreendimentos econômicos solidários. 

● Incentivar e apoiar a criação da Câmara de Dirigentes Lojista de Campo 

Redondo, a fim de integrar e organizar o comércio local; 

● Implementar a sala do empreendedor; 

● Implementação do Agente de desenvolvimento local em parceria com o 

SEBRAE; 

● Fechar parceria com o comercio local para criação do “DDDCR” o dia de 

descontos no comercio local; 

● Fortalecer o incentivo a compra no comercio local por meio de campanhas; 

● Firmar parcerias com empresas e indústrias com incentivos fiscais promovendo 

a instalação das mesmas no município gerando emprego e renda; 



 

● Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar 

as iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de 

emprego e renda; 

● Incentivar e desenvolver o comércio local; 

● Estimular a formação de associações e empresas associativas de produção de 

bens ou serviços; 

● Firmar parceria com os Bancos oficiais para implantação de caixas eletrônicos 

no Município; 

● Propor e desenvolver parcerias com IFES, SEBRAE, SENAE, SENAC, SEST, SENAT, 

SINE, para capacitação profissional; 

● Firmar parceria com o Fórum Municipal de Associações Comunitárias de Campo 

Redondo-RN para o desenvolvimento das associações locais; 

● Incentivar a criação de uma cooperativa de queijeiros locais, tendo em vista a 

grande produção de queijos artesanais em nosso município;  

● Buscar nova parceria com os Correios para reabertura das agências 

comunitárias nas comunidades de Serra do Doutor e Malhada Vermelha e 

criação de uma nova agência na Comunidade Ramal; 

● Criação do Plano de Carreira do Servidor Público Municipal; 

● Desenvolvimento de um aplicativo para integrar todos os atendimentos da 

Prefeitura. 

 

17  TURISMO 

O turismo, assim como, toda atividade econômica precisa de organização, 

preparo, capacitação e equipe técnica para melhor desenvolver as ações. Os planos de 

desenvolvimento são fatores primordiais para chegar ao denominador que entenderá 

como o fenômeno pode se desenvolver na cidade. O Turismo gera emprego e renda, 

aquecendo a economia em períodos diversificados e com as ações certas podem 

chegar a ser a principal atividade econômica do município.  A sazonalidade é um fator 



 

preocupante no turismo, mas é possível driblara-la com o impulsionamento de 

eventos ou criação de atividades em período de baixa estação. É preciso conhecer as 

principais potencialidades para então equipá-lo e transformá-lo em um produto 

turístico. 

Para isso, nossos projetos para o turismo precisam primeiramente ser técnico, 

para posteriormente colocarmos as ações a baixo em pratica. 

• Criar o Plano Municipal de Turismo, com ações para curto, médio e longo prazo; 

• Criar o Plano Municipal de Desenvolvimento Regional de Turismo; 

• Garantir a participação do município na instância de governança regional 

Agreste/Trairi de turismo; 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Turismo convidando os formandos e 

graduados em turismo residentes no município para compor o Conselho; 

• Criar uma plataforma digital para apresentar e divulgar os atrativos turísticos 

da cidade; 

• Desenvolver em parceria com a Universidade a Federal do Rio Grande do Norte 

– UFRN e Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN o Inventário 

Turístico através do Programa de extensão INVENTUR; 

• Implementar em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo a sinalização 

turística do município; 

• Implementação de um programa turístico solidário; 

• Criar o calendário de eventos municipal; 

• Apresentar e fomentar o cadastro das empresas no CADASTUR; 

• Criação do festival gastronômico com comidas típicas da região; 

• Criação do festival de inverno; 

• Divulgação e valorização dos locais turísticos em parceria com a Empresa 

Potiguar de turismo (EMPROTUR);  

• Promoção do turismo ecológico;  



 

• Entender as necessidades dos Quenios do Letreiro, para então fazer um estudo 

sobre a preservação a visitação consciente, afim de preservar a biodiversidade 

e o espaço físico como um todo; 

• Equipar os principais atrativos turístico da cidade; 

• Criar parcerias com o setor privado para trazer turistas para Campo Redondo; 

• Criar parcerias com Convention Bureau para captar pequenos eventos para 

nossa cidade; 

• Elaboração de roteiros especializados em turismo ecológico, histórico cultural, 

trilhas e turismo de base local; 

• Fomentar a realização de eventos que possam aquecer a economia local em 

períodos estratégicos; 

• Oferta de curso de capacitação para condutores de turismo local. 

 

18  MEIO AMBIENTE  

A questão ambiental tem sido palco de muitas discussões e debates por todo 

e Brasil e pelo mundo, não seria diferente para nós, que queremos uma cidade 

desenvolvida e eco sustentável. Campo Redondo tem inúmeros recursos naturais que 

tem de ser explorados, mas com responsabilidade ambiental, respeitando o código 

florestal e preservando nossa biodiversidade. Disposto a sermos um modelo de gestão 

em sustentabilidade de recursos naturais, propomos o seguinte: 

● Garantir a preservação e manejo sustentável dos recursos naturais do 

município; 

● Implementar a semana do meio ambiente no calendário do município, trazendo 

para a população a possibilidade do despertar de uma consciência ecológica 

sustentável através de atividades, como: palestras, seminários, plantio de 

mudas; 

● Fortalecer e expandir o trabalho de coleta seletiva e reaproveitamento de 

resíduos recicláveis; 



 

● Projeto de arborização da cidade com árvores frutíferas e nativas da região. 

 

19  TRANSPORTE 

Tendo a convicção que o transporte público é parte integrante da 

administração municipal tendo uma frota ampla sendo bens patrimoniais permanente 

pertencentes aos munícipes, temos a obrigação de mantê-los em condições dignas de 

uso para todos que deles necessitem. Partindo dessa convicção temos as seguintes 

propostas: 

 

• Garantir o transporte de qualidade para os usuários; 

• Manter a frota em dia com suas obrigações fiscais; 

• Manter a frota atualizada; 

• Realizar a manutenção preventiva dos veículos do município. 

 

20  COMUNIDADE RELIGIOSA 

As sociedades são organismos complexos com inúmeras camadas, dimensões, 

facetas e sensibilidades. O governo, o comércio, as artes, as famílias e as escolas, todos 

desempenham um papel na revitalização do corpo político. E a religião pode ajudar a 

avivar essas associações, incutindo-lhes um rumo moral, um compromisso com a 

caridade e a força da dignidade. Propomos as seguintes ações: 

 

● Criar e manter canais de diálogo permanente com a comunidade religiosa; 

● Construir uma pauta de ações e serviços por meio dos quais as comunidades 

religiosas possam contribuir para a coletividade, em parceria com a 

Administração municipal; 

● Estabelecer uma política de cessão de equipamentos disponíveis na Prefeitura 

para realização de eventos ou celebrações da comunidade religiosa; 

● Apoiar e promover fóruns e eventos que fomentem a religiosidade na cidade e 

na região, respeitando a diversidade de orientação religiosa e a separação 

igreja-Estado; 



 

● Aproveitar melhor a atuação social das comunidades religiosas, articulando-a 

com a estrutura de atendimento social da Administração; 

● Criar uma programação Sócio/Cultural dentro das festividades de nossa 

padroeira; 

● Criar uma programação especial para o Dia do Evangélico com a participação 

de todas as igrejas de forma igualitária; 

● Criação de um Conselho das Igrejas com reuniões periódicas para debater 

políticas públicas em parceria, entendendo que as igrejas exercem um papel 

social importante, principalmente para reinserir pessoas de forma igualitária na 

sociedade; 

● Criação da “Ouvidoria Solidária” onde às comunidades religiosas, através de 

uma plataforma digital (Site da Prefeitura) possam direcionar para um 

atendimento específico, os cidadãos que se encontrem em estágio de 

vulnerabilidade social, risco à vida e etc., desburocratizando o atendimento e 

agilizando o trâmite no auxílio imediato do cidadão que se encontre nessas 

condições.  

PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

• Governar com impessoalidade, trabalhando para todos os camporedondenses 

com seriedade, responsabilidade e compromisso de forma humanitária e 

igualitária; 

• Fazer um governo pautado na legalidade, trabalhando sempre dentro das leis 

que rege a administração pública; 

• Administrar os recursos e patrimônios públicos de forma ética, levando em 

consideração o princípio da moralidade administrativa; 

• Fazer um governo transparente, cumprindo com o princípio da publicidade, 

assim como a Lei de Transparência Fiscal; 



 

• Cumprir com competência o princípio da eficiência, tendo compromisso com a 

população, buscando sempre melhores resultados, em curto tempo e com 

menor custo, sempre em prol dos interesses públicos. 

 

Campo Redondo/RN, 22 de setembro de 2020. 
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