
 
 

PLANO DE GOVERNO 

ROMPENDO ULTRAPASSADAS PRÁTICAS TRAZENDO UNIÃO, RESISTÊNCIA 

E ATIVISMOS (RUPTURA) 

 

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) vem apresentar seu plano de 

governo (proposta) para a população mossoroense, tendo os candidatos 

Ronaldo Garcia (Prefeito)/ Yasmin Dias (Vice-Prefeita). 

 

- Recuperação do Rio Mossoró, fortalecendo o seu potencial turístico e 

tornando-o próprio para banho; 

- Revitalização da ponte da linha do trem com convivência nas 

proximidades. 

 

Comunicação: 

- Realização de concurso público para todos os cargos na área da 

comunicação, para que não haja uma confusão entre a comunicação oficial 

estatal, do contínuo marketing político personalista;  

 

Educação: “Promover uma revolução na educação, para garantir o 

pensamento crítico e acabar com o analfabetismo” 

- Implementação/cumprimento de lei que obrigue a eleição de diretores 

nas Escolas de Ensino Fundamental e UEI’s, para evitar o aparelhamento 

político dependente do executivo;  

- Criação de 10 escolas de tempo integral, com inclusão de atividades de 

música, esporte, poesia e propostas criadas pelo próprio núcleo estudantil, 



 
 

sabendo que a Educação de Tempo Integral requer melhorias nas escolas e 

iremos fazer; 

- Melhoria da qualidade das refeições nas escolas, com acompanhamento 

nutricional adequado, incluindo a aquisição de alimentos orgânicos e da 

agricultura familiar; 

- Implementação de currículo complementar de influência paulofreireana, 

em que estimule a autonomia des alunos;  

- Fortalecimento de grêmios estudantis, com criação de ouvidoria 

independente para respeitar os direitos de reivindicação dos alunos; 

- Implementação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas Escolas, visto 

quê de acordo com a LDB é responsabilidade do Município até o 9º ano o 

ensino. Inclusive, na zona rural que é desassistida pelo poder público há 

décadas. 

- Ensino de História, Geografia e Cultura de Mossoró visando a valorização 

do local, da diversidade/pluralidade que marca nossa municipalidade. 

- Criação de cursinho para os alunos dos Nonos anos visando o ingresso no 

IFRN;  

    

Cultura: 

- Implementação do projeto Palco Giratório, em que haverá apresentações 

rotativas em praças de cada bairro da cidade com artistas locais, visando a 

cultura na sua amplitude. 

- Buscaremos levar a todos os cantos da cidade, rincões, periferia, as mais 

diversas formas de arte e expressão. Quebrando a hierarquia entre artista 

e público, percebemos que os artistas estão em toda a cidade, zonas urbana 

e rural são celeiros de talentos e iremos fomentar. Para formação desse 

circuito, haverá uma campanha pública visando aumentar o número de 

Agentes Culturais da cidade. Para isto se tornar efetivo, os artistas 



 
 

preferencialmente serão da localidade/bairro, como forma de estímulo e 

reconhecimento das pessoas locais;  

- Realização de cursos de formação para que artistas consigam concorrer 

nos editais municipais, estaduais, nacionais e internacionais de incentivo a 

cultura; 

- Integração entre bairros por meio da expansão da cultura hip-hop, dança, 

artes plásticas, grafite, dentre outras que são vistas como inferiores e 

sofrem discriminação. Sabemos que por vezes estas expressões são 

excluídas a nível local. São expressões culturais que se expandiram 

globalmente devido à necessidade de união entre o povo preto e periférico. 

- Revitalização do Beco dos Artistas e do Beco das Frutas enquanto espaços 

culturais da juventude; 

- Repensar a estrutura do Mossoró Cidade Junina, criando mais um palco 

exclusivamente para artistas locais, que deverão se apresentar de forma 

remunerada; dar espaço para espetáculos de dança, música popular, teatro 

e apresentação de cinema, bem como um festival gastronômico. Tornando 

o MCJ um festival multicultural (a exemplo do Festival de Inverno de 

Garanhuns), bem como contratação de todas as atrações por via de editais, 

para controlar os gastos com o dinheiro público. 

- Criação de campanha “Adote a sua Planta”, em que haveria uma 

programação denominada Reco (Ritmo e Ecologia), onde os jovens das 

periferias seriam motivados a realizarem a plantação e o cultivo de uma 

árvore, proliferando a importância das plantas de sombras e frutíferas na 

cidade de Mossoró. 

- Exigir o cumprimento regular de todas as leis municipais de incentivo a 

cultura; 

Segurança: 

- Abertura de concurso público para contratação de pesquisadores com 

perfis multidisciplinares, para estudo sobre resolução de conflitos na 



 
 

cidade. Buscando baixar as taxas de homicídio, negando qualquer 

possibilidade de uma política ostentiva contra a população negra como 

solução dos problemas de violência;  

- Formação cidadã para os agentes da Guarda Municipal, realizando uma 

descentralização da distribuição dos profissionais e alertando que as suas 

funções são de informar a população e proteger o patrimônio. 

- Retomada das instalações da Guarda Civil Municipal em praças de bairros 

periféricos da cidade, de maneira coordenada com a Polícia Militar, de 

maneira a estabelecer uma política de aproximação e policiamento em 

consonância com as necessidades da comunidade. 

- Desenvolvimento e fortalecimento do Programa Ronda Mulher, para que 

guardas municipais femininas possam amparar e dar segurança às mulheres 

vítimas de violência doméstica. 

- Investir em tecnologia e inteligência,  instalar câmeras de longo alcance, 

rede de informações através das mídias sociais ligadas as Guardas 

Municipais e Polícias. 

 

Mobilidade urbana: 

- Estatização do sistema de transporte público municipal e Passe Livre: por 

uma empresa única e municipalizada de transporte urbano e pela tarifa 

zero e passe livre para estudantes, idosos, pessoas com deficiências e 

desempregados. Estes transportes devem ser adaptados para grupos que 

necessitam de especificidades. 

- Instalação de ciclovias na cidade de Mossoró; 

- Garantir a acessibilidade em todos os prédios públicos e privados a partir 

da fiscalização dos agentes públicos. 

 



 
 

Saúde: 

- Criação de aplicativo para agendamento de consultas, para que seja 

vetada a troca de favores políticos para um atendimento de todos;  

- Ampliação da rede de atendimentos psicossocial para os bairros populares 

e zona rural;  

- Atendimento específico de orientação de saúde para trans, LGBTQI+, que 

atendam as demandas especiais de cada público;  

- Programa de Assistência as Mulheres Vítimas de Estupro, inclusive por 

entender que o aborto é previsto nas leis brasileiras. As vítimas serão 

assistidas pela rede pública municipal de saúde com financiamento do SUS.  

- Criação de um sistema de pontos para auferir dados analíticos sobre as 

demandas de medicamentos no âmbito da rede municipal de saúde: este 

sistema registraria não apenas a entrada e saída dos medicamentos de 

acordo com a unidade de saúde, como também registraria aqueles 

medicamentos que foram procurados e estão em falta (onde eles 

pontuariam), bem como aquelas medicações que atualmente não se 

encontram em distribuição pela rede pública. As medicações que são 

distribuídas, e pontuariam como em falta, poderiam ser compradas em uma 

quantidade mais compatível com as necessidades gerais da população do 

município. Já as outras, que tiveram demanda, porém atualmente não 

estão no rol de medicamentos distribuídos pelo SUS, seriam alistadas e 

enviadas como sugestões para o Ministério da Saúde. 

- Reestruturação geral das Unidades Básicas de Saúde, com reforma que 

necessitarem, bem como regularização dos plantões naquelas em que 

hajam carência de profissionais. 

- Reabertura da UBS do CAIC e dos Teimosos; 

- Criação de um Hospital Municipal em Mossoró; 

- Criação de Hospital Veterinário Municipal; 



 
 

- Eleição direta para gestores dos hospitais. 

 

Turismo: 

- Implementação de roteiro histórico, para que turistas na cidade de 

Mossoró possam ter acesso a um ônibus que o fará circular por todos os 

pontos históricos, sendo criados espaços para memorização de espaços que 

tenham caráter histórico de esquerda e questionando a narrativa de uma 

história que valoriza apenas o protagonismo das oligarquias da cidade. 

Sendo assim, serão construídos de imediato locais para valorização do 

Motim das Mulheres e da participação pioneira de Mossoró na Intentona 

Comunista. 

 

Política Urbana: 

-Instituição do IPTU Progressivo: os maiores imóveis e aqueles em área 

nobre devem pagar mais; 

-Recenseamento de todos os imóveis abandonados, e com muitos anos de 

inadimplência com os impostos municipais, e instituir um plano da 

desapropriação para fins de transformação em Albergues para pessoas em 

situação de rua  e famílias em situação de vulnerabilidade social; 

 

LGBTI+: 

- Criação de um Conselho Municipal tripartite de Políticas Públicas LGBTI+ 

- Instituição de uma lei municipal prevendo multa a ser instituída em casos 

de insultos e agressões contra pessoas LGBTI+; 

- Criação de uma campanha publicitária e educativa para difundir o respeito 

e a tolerância à minoria LGBTI+; 



 
 

 

Esporte: 

- Veto ao patrocínio direto a clubes de futebol profissionais, com 

distribuição de renda para futebol amador e apoios a atletas de esportes 

olímpicos para representar a cidade de Mossoró. O apoio aos times 

profissionais só existiria se houvesse uma contrapartida junto as escolas, 

espaços dos clubes para uso de eventos municpais e estímulo ao 

desenvolvimento do futebol feminino;  

- Catalogação dos atletas de esporte amador e dos seus calendários 

esportivos, para a construção de um calendário esportivo amplo, 

valorizando todas as modalidades esportivas praticadas na cidade. 

 

Economia 

- Estimular a criação de cooperativas de produção, garantindo por meio de 

leis de incentivo que profissionais saiam da informalidade;  

- Combate a terceirização de serviços, realizando uma revisão geral do 

orçamento, para realização de concurso público; 

- Criação de reuniões de orçamento participativo nos Conselhos 

Comunitários de Mossoró, para garantir a aplicação de renda de acordo 

com as demandas dos bairros; 

- Obrigatoriadade de utilização de mossoroenses em cargos de gerência em 

empresas multinacionais instaladas na cidade, bem como implementação 

de cotas de representatividade de gênero e de raça nas novas empresas 

que se instalarem na cidade. 


