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DIRETRIZES DE GOVENO 

 

Apresento ao povo de Campo Redondo, às diretrizes governamentais para o 
quadriênio 2021-2024, na convicção que estas realmente representem as 
oportunidades de mudança e transformação, propondo o gerenciamento de ações 
estratégicas que promovam o desenvolvimento social e econômico desta cidade, 
missão para os cidadãos políticos da coligação “Muda Campo Redondo”. Para 
tanto, apresentamos nossas propostas. 

Campo Redondo, cidade norte-rio-grandense da região do Trairi do Estado Potiguar, 
local de excelentes condições climáticas, e formidável apresentação geográfica, 
aonde contempla solo forte e lindas paisagens na histórica Serra do Doutor entre 
outras localidades, tem seu povo acolhedor, trabalhador e acima de tudo, cheio de 
esperança como todo nordestino. 

Cidade destaque do Trairi, constituída de fortes e grandes, que foi um dia em sua 
história, palco de sofrimento e devassa, no momento em que no ano de 1981, 
período muito chuvoso nesta região, houve o rompimento da parede de um de seus 
grandes orgulhos na época, Açude Mãe d'água, ocorrendo enormes prejuízos a 
nossa cidade. 

Passados alguns anos, com a ajuda de Deus, senhor soberano e protetor deste 
povo, agasalhado ainda com a boa vontade de gestores para recuperar a identidade 
deste povo, eis que nossa cidade se reergueu, florescendo mais uma vez esta altiva 
e singular comunidade camporedondense. 
 
Atualmente, nosso município apresenta grandes fragilidades na sua estrutura 
municipal, principalmente na Saúde e Segurança, aonde, na saúde, as pessoas não 
são assistidas como deveriam ser, sendo assim sempre uma constante negativa nos 
serviços públicos de Saúde, assim como na Segurança, a qual hoje apresenta 
inaceitáveis índices de ações violentas e delitivas, merecendo uma política publica 
de maior efetividade na área de segurança, visando inibir e baixar tais práticas 
criminosas. 
 
Nosso município ainda apresenta índices elevados de desigualdade e de exclusão 
social, causados principalmente pelo descaso de nossos atuais gestores municipais 
à frente do município, fato este que contribuiu e contribui significativamente para a 
situação de pobreza, e em certos casos, de miséria em que vive uma parcela 
significativa de nossa população. Nesse sentido, jamais poderemos aceitar que esse 
quadro social vergonhoso continue, sem que haja uma intervenção forte e 
contundente de nossa parte para erradicar tais situações e oferecer condições 
melhores ao nosso povo. 

 
Para combater tais desigualdades sociais, nossa obrigação é organizar, 
conscientizar, sensibilizar e mobilizar a sociedade, no sentido de lutarmos juntos 
para mudar o atual cenário de abandono e desprezo promovido por gestões 
descomprometidas. 
 

Campo Redondo/RN - Setembro de 2020. 
 

MAJOR HAROLDO – Prefeito 
 



ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO DE GESTÃO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
SAÚDE 

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (Art. 196. CF, 1988).  

A consolidação do Sistema Único de Saúde brasileiro passa necessariamente 

pelo fortalecimento da Política de Atenção Básica. É neste nível, o de maior 

descentralização e capilaridade nas cidades, que as ações e serviços de saúde têm 

mais proximidade com os cidadãos. É através da Atenção Primária que as pessoas 

têm acesso à Rede de Atenção à Saúde, garantido mediante os princípios da 

universalidade, integralidade, equidade, acessibilidade, da continuidade do cuidado, 

do vínculo, da humanização e da participação social.  

 Reforma estruturante e modernização do Hospital Municipal, para que se 

possa atender melhor a demanda dos profissionais de saúde e dos cidadãos. 

 Aprimorar o serviço de entrega de medicamentos nos domicílios para 

pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção, acompanhados pela 

rede municipal de saúde; 

 Implantar a VI (sexta) equipe da Estratégia saúde da Família, melhorando a 

cobertura e resolutividade da atenção primária a saúde; 

 Informatização das unidades básica de saúde, objetivando um monitoramento 

dos indicadores e melhor oferta de serviços; 

 Ampliar o serviço de Saúde Bucal, com a implantação de novas equipes e 

implantar um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), em consórcio 

de demanda com municípios vizinhos;  

 Ampliar o sistema de Prontuário Eletrônico na rede municipal de saúde; 

 Aquisição de aparelho de Raio-X, Hemograma, Ultrassonografia; 

 Ampliar o funcionamento das unidades de saúde na zona rural, assim com 

construir novas unidades nas áreas rurais aonde não dispõe de tais unidades; 

 Reestruturação da central de marcação de consultas e exames, oferecendo 

melhores serviços à população, possibilitando estas marcações serem 

realizadas com agendamento pela internet, dando assim celeridade e 

qualidade ao usuário; 



 Implantar o sistema de saúde itinerante, aonde uma equipe de profissionais 

de saúde, mensalmente irá às comunidades, realizando consultas e 

tratamentos da comunidade, assim como realizar levantamento técnico da 

situação do quadro de saúde nas áreas rurais; 

 Assegurar o transporte seguro dos usuários acometidos de doenças crônicas 

e os que fazem tratamentos contínuos em outros municípios; 

 Expandir os programas preconizados pelo Ministério da Saúde; 

 Implantar equipe multidisciplinar, nas comunidades rurais, atendendo em 

pontos polos todas as demais comunidades; 

 Oferecer Educação permanente para todos os profissionais de saúde; 

 Melhorar e ampliar a frota de veículos e ambulâncias; 

 Instituir parceria com a Unidade Central de Agentes Terapêuticos - UNICAT 

para agilizar a distribuição de medicamentos especiais; 

 Manter Plantão 24h com equipe multiprofissional e os medicamentos básicos 

para primeiros-socorros e urgência; 

 Apoiar os serviços desenvolvidos pela equipe que atua na Estratégia Saúde 

da Família – ESF; 

 Fortalecer o Programa Farmácia Básica; 

 Buscar apoio junto ao Governo Estadual e Federal para ampliar as ações de 

saneamento básico;  

 Manter e fortalecer os Programas Educacionais em prol da saúde preventiva, 

palestras educativas, e de promoção a saúde bem como ações em grupos e 

demais; 

 Implantar o projeto Campo Redondo mais saudável – Saúde na Feira;   

 Desenvolver junto à vigilância sanitária o controle da criação de animais na 

zona urbana evitando as zoonoses; 

 Firmar parcerias, por meio de convênios, junto a hospitais, clínicas estaduais, 

federais e particulares para o atendimento dos cidadãos, conforme orienta o 

SUS; 

 Incentivar o controle social através do Conselho Municipal de Saúde; 

 Reabrir o centro clinico de fisioterapia; 

 Buscar parceria Federal, Estadual e/ou emenda parlamentar para reabrir o 

centro cirúrgico e sala de parto.   

 



 

EDUCAÇÃO 

 
 Assegurar o cumprimento do Piso Salarial Nacional e a Carreira dos 

profissionais do Magistério Público da Educação Básica da Rede Municipal de 
Ensino;  

 
 Revitalizar o Conselho Municipal de Educação, órgão representativo da 

comunidade na gestão da educação; 
 
 Ampliar a oferta de vagas na Educação Básica: Educação Infantil: Creche, 

Pré escola e Ensino Fundamental: Anos iniciais e Finais e  na modalidade de 
ensino  EJA (Educação de Jovens e Adultos); 

  
 Implementar o Programa  de  Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

garantindo o  acesso à educação básica na idade própria; 
 
 Ofertar a educação em tempo integral aos alunos da educação básica da 

Rede Municipal de Ensino; 
 
 Elaborar projeto piloto para atendimento com creche e educação infantil em 

tempo integral; 
 

  Reestruturar e equipar as escolas a fim de melhorar a infraestrutura, por meio 
da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios de informática, 
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros, acessibilidade e 
equipamentos pedagógicos visando à melhoria da rede física e a qualidade 
do ensino ofertado.  

 
 Garantir o transporte escolar a todos os estudantes das redes públicas de 

ensino, Ampliando a frota e a manutenção dos veículos. 
 
 Instituir a gestão democrática na rede municipal e garantir eleições diretas 

para gestores escolares, promovendo assim a democratização do ensino 
público. 

 
 Fornecer merenda escolar de qualidade e quantidade com supervisão 

nutricional, através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) 
 
 Oferecer uniformes escolares para alunos, professores e servidores da 

secretaria de educação; 
 
 Garantir a distribuição de material escolar aos alunos da rede municipal de 

ensino, através do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola); 
 
  Fortalecer os Programas Nacionais que apóiam as ações de assistência ao 

estudante como forma de motivar a permanência dos mesmos na escola: 
Alimentação Escolar, Livro Didático, Transporte Escolar, Saúde na Escola, 
Mais Educação e demais; 
 

 Promover parcerias com as famílias e com órgãos públicos de assistência 
social e Conselho Tutelar, visando o acompanhamento e o monitoramento ao 



acesso a permanência e ao aproveitamento escolar dos beneficiários de 
programas de transferência de renda, visando o sucesso escolar dos alunos.  

 
 Instituir parcerias com universidade, SENAI, SENAC para ofertar formação 

profissional aos estudantes jovens e adultos para que os mesmos possam 
ingressar no mercado de trabalho; 

 
 Revitalizar os Eventos Científicos e Culturais como forma de socialização dos 

conhecimentos construídos nas escolas do município; 
 
 Fomentar a oferta de Educação Especial/Inclusiva aos (as) alunos (as) com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação na rede regular de ensino, com garantia de sistema 
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais; 

 
 Implantar cursinho preparatório para IFRN e ENEM, possibilitando assim o 

acesso do estudante da rede pública as instituições de ensino federais. 
 
 Instituir um Programa de Inclusão Digital, garantindo o acesso à INTERNET  

em banda larga de alta velocidade para atender toda a rede municipal de 
ensino. 

 Oferecer cursos de formação continuada presencial ou à distância aos 
profissionais da educação, tendo em vista garantir a implementação da 
Proposta Pedagógica Curricular de acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular. 
 

 Promover atividades esportivas em diversas modalidades na escola, e 
incentivar a participação em torneios esportivos escolares, tendo em vista a 
formação global do ser humano.   

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A constituição Federal de 1988, prevê em seu artigo 203 e 204 a 

assistência social a quem dela necessitar, independente de contribuição a 

seguridade social. 

A politica de Assistência Social se efetiva por meio de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa publica e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas de pessoas, famílias e grupos. 

 Fortalecer os atendimentos e atualizações do cadastro único e serviços 

socioassistenciais como Bolsa família;  

 Assegurar e fortalecer os serviços de proteção básica, executado pelo Centro 

de Referência de Assistência Social – CRAS, programa de Atenção Integral a 

Famílias – PAIF;  



 Assegurar os atendimentos aos beneficiários do BPC - Beneficio de 
Prestação Continuada.  

 Buscar apoio financeiro junto aos Governos Federal, Estadual ou emendas 
parlamentares para a construção da sede própria do Centro de referência de 
Assistência social - CRAS; 

 Fortalecer e ampliar os serviços de convivência SCFV, para criança, jovens e 
idosos. 

 Apoiar o grupo Brilho no olhar ofertado pelo CRAS às pessoas com 

deficiência, incentivar a criação de outros com demais segmentos sociais;  

 Dinamizar as ações dos serviços de Convivência e fortalecimentos de 

vínculos – SCFV/IDOSO, ofertando atendimentos multiprofissionais para 

melhorar a qualidade de vida da população idosa; 

 Construção de uma piscina adaptada na sede do serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos – SCFV-IDOSOS, com a supervisão de um 

profissional, objetivando a realização de exercícios aquáticos;  

 Assegurar e fortalecer os serviços de proteção especial, executado pelo 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, 

executado pelo serviço de proteção e atendimento Especializado a Família e 

indivíduos – PAEFI; com incentivo a criação de grupos. 

 Assegurar a Lei dos Benefícios Eventuais;   

 Ofertar cursos e oficinas profissionalizantes, preparando nossos jovens ao 

mercado de trabalho; 

  Implantar o prontuário do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 

 Capacitação permanente aos profissionais do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS; 

 Incentivar e fomentar a participação popular no controle social; 

 Criação de uma coordenação em direitos Humanos, Na defesa das 

populações, LGBTQI+, Negros, Quilombolas, pessoas com deficiência, 

pessoas vivendo com HIV, e demais povos.  



 Implantar projeto bolsa óculos as famílias que vivem em vulnerabilidade 
social; 

 Assegurar a inclusão social das pessoas com deficiência, conforme a lei 
Nacional de n. 13.146 de 06 de Julho de 2015.   

 Implantação de um projeto piloto (assistência social itinerante). 

 Apoiar as associações e conselhos Comunitários; 

 Implantar o setor de vigilância social; 

 Criar uma Casa de Apoio em Natal, para os camporredondenses. 

 Intensificar as políticas de assistência social em convênio com as esferas 

Federal e Estadual. 

 Assegurar apoio administrativo ao Conselho Tutelar. 

 Ampliar o programa Federal Criança Feliz com ações intersetoriais. 

 Apoiar e contribuir com o Conselho Municipal de Políticas antidrogas e 

demais conselhos; 

 Fortalecer e ampliar o programa de distribuição de Leite – PAA LEITE. 

 

ESPORTE E LAZER 

 
 Construção de quadras com cobertura estrutura adequada nas comunidades 

rurais, incentivando a juventude para a prática esportiva e oferecimento de 

campeonatos e lazer; 

 Realizar a cobertura das quadras poliesportivas existentes e implantar 

estrutura adequada; 

 Criar a caravana do esporte para as comunidades e os bairros de Campo 

Redondo; 

 Apoiar a realização de eventos esportivos em diversas modalidades, criando 

o espírito esportivo e desenvolvimento saudável para nossa juventude; 

 Criar escolinhas de futebol de voleibol, handebol, capoeira, karatê e outros 

esportes, para jovens e treinamento funcional para adultos e idosos; 



 Fortalecer o Desporto Municipal por meio das seguintes ações: 

 Instituir a Liga Desportiva camporedondense e apoiar as agremiações 

esportivas do município; 

 Aquisição de Material Esportivo continuo (ternos, bolas, apitos, redes e 

demais materiais necessários); 

 Apoiar os eventos e oportunizar espaços que envolvam esportes de 

aventura e de lazer (Rally, Ciclismo, Motocross, Clube de motociclistas, 

etc); 

 Promover o intercâmbio com agremiações esportivas oficiais para 

apresentar os talentos do município; 

 Incentivar práticas desportivas como forma de contribuir para minimizar 

e erradicar a violência e o consumo de drogas. 

 

SEGURANÇA 

 
 Possibilitar a criação de uma guarda municipal, objetivando assegurar a 

segurança dos prédios públicos; 
 
 Aquisição de motos, as quais iram fazer parte da Guarda Municipal, através 

de moto patrulhamento; 
 
 Implantar rondas motorizadas, aonde será realizado patrulhamento nos 

logradouros do município, assegurando a sensação de segurança; 
 
 Implantar o sistema de policiamento inteligente, através de monitoramento, o 

qual será instalado em pontos estratégicos, de forma que tenhamos com 
precisão o total acompanhamento de nossos recursos, assim como a 
identificação imediata de possível perturbação da ordem; 

 
 Implantação de uma central de vigilância, na qual em conexão com o sistema 

de filmagem e monitoramento, ira de imediato identificar elementos adversos, 
que por ventura adentrarem no nosso município, agindo de forma proativa no 
combate a marginalidade e segurança social; 

 
 Criar postos de policiamento nos locais limítrofes de nosso município e locais 

de possíveis rotas de fuga, inibindo aos delinquentes em sua atuação; 
 
 Realizar em parceria com os órgãos de segurança pública, ações e cursos de 

capacitação profissional de nosso pessoal, possibilitando o emprego tático e 
técnico dos meios disponíveis para a realização; 

 
 Lutar pela implantação do PROERD nas Escolas públicas do nosso 

município; 



 Possibilitar, ações conjuntas nos órgãos de segurança pública, aonde haja a 
total interação do município e estado na busca da manutenção da ordem 
pública e paz social. 

 
CULTURA E ARTESANATO 

  
Nossa diretriz para a cultura do município baseia-se na identificação e 

fortalecimento dos elementos e vocações culturais. 
 Estabelecer e dar acesso à população a atividades culturais, promovendo 
integração e a sensação de pertencimento e identidade cultural ao cidadão, 
respeitando a diversidade cultural do nosso povo, valorizando acima de tudo a 
criatividade do cidadão para consolidar Campo Redondo como um lugar de 
realizações.  
            Para isto, é primordial estabelecer a cultura como uma das políticas públicas 
fundamentais, nesse sentido, é condição primária trabalharmos na percepção que 
Campo Redondo se consolide como uma cidade onde as potencialidades humanas 
e culturais são reconhecidas, realizadas e convertidas em mais qualidade de vida 
para todos os seus cidadãos. 
 
PRINCIPAIS AÇÕES:  
 
Proteger e promover o patrimônio e as diversidades éticas e culturais do município 
de Campo Redondo. 
 
 Inserir a cultura do município de Campo Redondo, nos modelos sustentáveis 

de desenvolvimento sócio econômico do município;  

 Promover e valorizar as diversidades nas manifestações artísticas e culturais 
do município;  

 Apoiar oficinas com caráter de sustentabilidade (reutilizando materiais  
descartáveis pela sociedade de consumo), contribuindo e ensinando uma 
nova cultura sustentável; 

 Desapropriação ou adequação de espaços públicos ociosos, para a criação 
de espaços de lazer;  

 Inserir a concessão do direito de acesso gratuito em eventos sócio- culturais 
as pessoas com deficiência,  

 Firmar parcerias com governo Estadual, Federal, instituições públicas e 
privadas a fim de garantir a implementação de ações culturais 
intergovernamentais no município,  

 Criar programas permanentes de formação na área da informática „Juventude 
Viva”.        

 Fortalecer e valorizar as associações de artesãos, promovendo comércio dos 

produtos confeccionados, promovendo cursos de capacitação, apoiando a 

participação em feiras locais, regionais, estaduais e nacionais.  

 Apoiar os seguimentos artísticos do município, valorizando o artista local; 



 Restaurar a Banda Marcial do Município, recuperando instrumentos e 
realizando novas aquisições; 

 Resgatar nossas festas tradicionais: carnaval, festa da padroeira local (social), 
mobilização social alusiva ao dia internacional da mulher, emancipação 
politica, dia das mães, festejos juninos, implantar o festival de inverno e 
gastronomia, resgatar a vaquejada e fortalecer os bolões e cavalgadas nas 
áreas urbanas e rurais, festejos natalinos (pastoril e cortejo), trazer de volta 
nossa cultura nordestina; 

 Revitalização do patrimônio histórico do município; 

 Criação de um espaço cultural para a valorização das expressões artísticas e 
culturais com acessibilidade para todas as formas de arte, do município; (casa 
da cultura: José da Rocha Costa – ZEZÃO;  

 Apoio e incentivo aos escritores, cordelistas e músicos locais. 

 Implantação de Projeto Cultural “Domingo na Praça” valorizando os artistas 
Locais;  

 Elaborar um planejamento das atividades e um calendário cultural no 
município com ênfase na continuidade das festas tradicionais; 

 Implantação de um espaço onde serão realizadas as oficinas “Reciclagem” e 
espaço para as atividades culturais, “Decoração”. 

TURISMO   

 
Nossas diretrizes para o turismo de Campo Redondo estão baseadas no 

potencial natural para as atividades turísticas.  
A atividade turística caracteriza-se por uma grande variedade de oportunidades de 
negócios.  

Hoje, a atividade turística é uma indústria que emprega milhões de pessoas no 
Brasil e no mundo. Campo Redondo dispõe de todas as características e 
potencialidades de um promissor destino turístico. 

 
PRINCIPAIS AÇÕES: 
 
 Implantar o plano de desenvolvimento do turismo de Campo Redondo; 

 Desenvolver programas para planejar e ordenar a conservação de 
atrativos naturais e culturais do município; 

 Desenvolver ações no turismo de forma que possamos potencializar o 
consumo de produtos artesanais e comércio local por parte de turistas 
que visitem nosso município; 

 Promover a participação do município de Campo Redondo nos eventos, 
regionais, estadual e nacional, que visem potencializar a indústria turística 
do nosso município; 

 Apoiar a concretização de convênios junto ao grupo “S” entre outras 
instituições de ensino.  



 Promover através de parcerias com outros entes federativos, empresas e 
terceiro setor, programas de qualificação de pessoal para o trabalho e 
potencializar o turismo em Campo Redondo. 

 Investir no melhoramento da estética da cidade como atrativo turístico; 

 Promover investimento em sinalização específica para os pontos 
turísticos da cidade; 

 Potencializar programas em parcerias com demais secretarias sociedade, 
o plantio de mudas de árvores nas ruas da cidade, tornando-a assim mais 
verde e arborizada; 

 Desenvolver o projeto Pintando “Campo Redondo” para revitalização da 
cidade como um todo (prédios antigos, praças etc.); 

 Implementação de projeto de paisagismo nas praças e logradouros 
públicos da cidade de Campo Redondo; 

 Implementar o projeto “Revitalizar” o mercado público estimular a abertura 
diária, com atividade comercial e o uso comum dos banheiros públicos; 

 Implantar gradativamente a coleta seletiva de resíduos e fomentar o 
processo de reciclagem através de catadores, estabelecendo com isso 
geração de renda. 

    

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS e ECONOMIA 

 
 Manter em dia o calendário de pagamento dos funcionários públicos 

municipais; 

 Criar investimentos públicos com esse recurso; 

 Assegurar a funcionalidade da secretaria da juventude e a oferta de serviços 
voltados a essa população e demais secretarias. 

 Planejar a implantação do Plano de Cargos, Carreira e salário do 
funcionalismo público municipal; 

 Instituir um Programa Municipal de Incentivo Fiscal para captação de 
investidores, no intuito de gerar emprego e renda para a população; 

 Dar independência financeira às secretarias, com valores pré-estabelecidos; 

 Realizar auditorias; 

 Extrativismo: o Realizar um levantamento das atividades extrativistas no 

município e promover ações que organizem as atividades - (Aquisição de 

compressor e formação de associação); o Incentivar o uso racional da flora do 

município (plantação de mudas, evitar o desmatamento, queimadas, etc.); 



 Serviços: Apoio aos taxistas e mototaxistas na organização dos mesmos em 

associações ou cooperativas para obtenção dos incentivos financeiros junto 

às agências e instituições de fomento da atividade; 

 Instituição do Centro Comercial Municipal, por meio da revitalização das 

estruturas físicas do Mercado Público Municipal e revitalização da feira livre 

do município. 

INFRA-ESTRUTURA 

 
 Remover o “Lixão” possibilitando a criação de um aterro sanitário em 

consórcio com os municípios vizinhos; 

 Assegurar e implantar as ações e projetos do Plano Municipal de Saneamento 
Básico do Município – PMSB; 

 Reconstrução do Centro Administrativo na sede própria da prefeitura 
Municipal. 

 Buscar apoio financeiro junto aos Governos Federal, Estadual e/ou emendas 
parlamentares, para construir e equipar um novo Matadouro Público do 
município; 

 Buscar apoio financeiro junto aos Governos Estadual e Federal para 
revitalizar o Terminal Rodoviário “Pedro Galdino de Oliveira”, Campo 
Redondo/Rn; 

 Abertura de ruas e pavimentação das existentes, bem como determinação 
dos nomes, confecção e fixação das placas de identificação das ruas; 

 Ampliação da duplicação, da RN que liga Campo Redondo ao Ramal;  

 Reivindicar junto ao Governo do Estado e Federal a pavimentação asfáltica 
da estrada que liga Campo Redondo a Coronel Ezequiel; 

 Pavimentação e manutenção das vias públicas Urbanas e Rurais; 

 Implantar contentores e lixeiras seletivas em toda cidade; 

 Reivindicar convênios junto aos Governos Estadual e Federal para construção 
de uma extensão da adutora Monsenhor Expedito até as comunidades Ramal 
e Malhada Vermelha; 

 Buscar recursos para construção de Unidade Básica de saúde do Conjunto 
Lauro Maia e do Conjunto Margarida Procópio, e comunidades Rurais 
desassistida, priorizando a atenção primária a saúde e ofertando os espaços 
e serviços de qualidade aos nossos munícipes; 

 Construção de academia da saúde no Centro, Margarida Procópio, Lauro 

Maia, e comunidades rurais; 



 Construção da sede própria do Conselho Tutelar. 

 Construção de uma praça no conjunto Lauro Maia com academia da saúde, 
oportunizando lazer as famílias em especial as crianças. 

 Reivindicar parcerias com os Governos Federal, Estadual e/ou emendas 
parlamentares e por meio do (DNIT e DER) para construção da rotatória do 
Ramal e um pórtico na entrada da Cidade. 

 Construção de passagens molhadas nas comunidades Rurais; 

 Construção de ponto de ônibus nas comunidades rurais. 

  Implantação de projeto Habitacional; (sonho da casa própria). 

AGRICULTURA 

 
 Construção de açudes e barreiros na zona rural; 
 
 Abastecimento de água nos locais críticos com carro-pipa; 

 
 Constituição de equipe municipal de assistência técnica para 

acompanhamento e elaboração de projetos visando o fortalecimento da 
agricultura familiar; 

 
 Perfuração, instalação e recuperação de poços na zona rural; 

 
 Aquisição de veículos refrigerados para transporte de gêneros alimentícios; 

 
 Construção de cisternas para atender ao agricultor familiar; 

 
 Apoio aos assentamentos rurais; 

 
 Assegurar e ampliar o do programa corte de terra 

 
 Aquisição de máquinas e implementos agrícolas para a ampliação da frota 

municipal; 
 
 Doação gratuita das vacinas para o controle de febre aftosa no rebanho 

bovino; 
 
 Ampliação do número de benefícios do programa garantia safra; 

 
 Criar um cronograma fixo de manutenção das estradas vicinais e o roço, 

visando melhor escoamento da produção agrícola. 
 
 Apoiar os agricultores e ou pecuarista mantendo os programas de distribuição 

de sementes, mudas, inseticidas para o controle de pragas, dentre outros 
necessários ao desenvolvimento das atividades; 

 
 Fortalecer a Agricultura Familiar: Na cultura de subsistência, hortaliças, 

culturas permanentes – fruticultura, piscicultor. 



 
 Criar um programa de incentivo ao armazenamento de forragens (silagem);  

 
 Incentivar o melhoramento genético do rebanho (caprino, ovino, suíno e 

bovino).  

 
HAROLDO TAVEIRA EGIDIO 

Candidato a Prefeito 
Setembro de 2020 


