


PALAVRA DA CANDIDATA

 Com muito orgulho que apresento para Mossoró as propostas centrais que balizarão as 

iniciativas da Prefeitura de Mossoró para os próximos 4 anos. Construindo, ouvindo trabalhadores 

e trabalhadoras, empresários e diversos segmentos por meio da realização de seminários, oficinas, 

conversas nas calçadas, visitas nas comunidades rurais, o nosso Programa de Governo aponta para 

uma nova forma de fazer a gestão púbica, indica os caminhos a serem trilhados para a construção 

de uma Mossoró para todas e todos.  

 O conjunto das propostas aqui elencado irá fundamentar uma nova forma de administrar a 

fim de romper com o ciclo de gestão antidemocrática que perdura por décadas e controla os rumos 

de nosso município sem levar em consideração as reais necessidades das pessoas. 

Esse novo modelo de gestão pública está ancorado em três eixos centrais: Gestão Democrática, 

inovadora, inclusiva e com foco em resultados; Proteção social com oportunidade e respeito à 

diversidade sociocultural e Desenvolvimento local com inclusão econômica e respeito ambiental 

que depois se desdobre em diretrizes estratégicas e propostas.

 Quero ressaltar que o conjunto de propostas que ora apresento não é um simples documento 

obrigatório a ser apresentado à justiça eleitoral. Este documento representa um compromisso 

público organizado sob a forma de plataforma programática como um norte estratégico a ser 

seguido para os próximos 4 anos. 

 Por fim, agradeço aos partidos políticos Avante, PC do B, PV, PROS e PT pela contribuição dada 

ao longo da construção de todo esse rico processo de construção coletiva, mas fundamentalmente, 

pela confiança de ser a porta voz de um novo projeto político para uma “Mossoró de todos”.



DIRETRIZES PARA O PLANO DE GOVERNO

O fio condutor para elaboração desse Plano de Governo foi o cuidado e valorização das pessoas na 

dimensão social, econômica e da gestão pública. Nessa perspectiva construiu-se a Visão de Futuro, 

Premissas e Eixos Programáticos.

VISÃO DE FUTURO
Tornar Mossoró um lugar com melhor qualidade de vida e oportunidades para todas as pessoas.

PREMISSAS
•  Gestão integrada com transparência, ética e controle social;

•  Proteger e incluir as pessoas, criando oportunidades e respeitando à diversidade social;

• Desenvolver respeitando o meio ambiente, com inclusão econômica e valorizando as vocações 

locais.

EIXOS PROGRAMÁTICOS
I-  Gestão democrática, inovadora, inclusiva e com foco em resultados;  

II-  Proteção social com oportunidade e respeito à diversidade sociocultural;

III-  Desenvolvimento local com inclusão econômica e respeito ambiental.



Eixo Programático:
I- Gestão Democrática, inovadora, inclusiva e com foco em resultados.

GESTÃO PÚBLICA

DIRETRIZ:
Implementar uma gestão pública municipal voltada para o cuidado com as pessoas, priorizando a 

construção participativa e transparente das políticas públicas, a valorização dos/as servidores/as 

municipais, a modernização e a eficiência dos serviços públicos para a população.

PROPOSTAS:
a)   Implementar a Política de Orçamento Popular e Participativo (OPP), garantindo a participação 

da população na definição das prioridades e destinação de parte dos recursos públicos do município;

b) Criar Comitês Cidadãos, com representação dos bairros, para formulação, implementação e 

monitoramento de políticas públicas;

c)  Constituir parcerias com as Universidades, Faculdades e Instituto Federal, para implementação 

do conceito de Cidade Inovadora e Sustentável, visando a modernização dos serviços públicos 

municipais;

d) Construir política municipal de capacitação e formação continuada dos/as servidores/as 

municipais;

e)  Estabelecer diálogo transparente e permanente no sentindo de debater as principais demandas 

dos/as servidores/as públicos municipais.



 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DIRETRIZ:
Promover a cultura da ciência, tecnologia e inovação no munícipio de Mossoró a partir da integração 

com as Instituições de Ensino Pesquisa existentes (UFERSA, UERN, IFRN, SENAI, UNP, FACENE, Maurício 

de Nassau, UNIRB, Faculdade Católica) no sentido de impulsionar o conhecimento, novas tecnologias 

e soluções inovadoras para qualificar as políticas públicas.

PROPOSTAS:
a) Implementar o Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação;

b) Fortalecer a Politica Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação;

c) Apoiar a criação de espaços de criatividade e inovação nas Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental e Infantil

d) Criação da Feira Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação voltadas para a juventude, em 

parceria com as Instituições de Ensino que atuam no Munícipio;

e) Garantir a publicação de editais de fomento à ciência, tecnologia e inovação e realizar Hackaton´s 

(competições de programação e de desenvolvimento de ideias inovadoras) para resolver problemas 

e aproveitar oportunidades no município;

f) Criar o Programa Conexão Aprender, por meio da Implantação de   no mínimo, quatro espaços 

públicos de estudo e pontos de acesso a redes de internet gratuitas.



SAÚDE 

DIRETRIZ:
Fortalecimento das Políticas de Prevenção e Promoção da Saúde, priorizando a Rede de Atenção 

Básica e educação em saúde, a partir de ações que desenvolvam uma saúde pública preventiva e 

assistencial articulada em rede.

PROPOSTAS:
a)  Fortalecer a Política Municipal da Atenção Básica a partir de um processo coletivo de participação 

da população que são usuários do SUS; 

b)  Reestruturar as unidades básicas de saúde, melhorando os serviços ofertados a população.

c)  Construir uma UPA na região dos Abolições.

d)  Expandir o número de famílias beneficiárias pela assistência das equipes da Estratégia de Saúde 

da Família; 

e)  Estruturar uma Policlínica através de um consórcio Interfederativo de Saúde, em parceria com o 

Governo do Estado e outras prefeituras da região, para oferecer maior resolutividade nos casos de 

média complexidade e atenção especializada;

f) Criar o Programa Consultório nos Bairros para atendimento móvel das especialidades nas 

comunidades urbanas e rurais do município;

g)  Implementar Práticas Integrativas e Complementares nas Unidades Básicas de Saúde – UBS 

(medicina homeopática e holística, terapias comunitárias, uso de plantas medicinais entre outros);

h)  Criar o Programa Feliz Idade -assistência domiciliar à pessoa idosa, promovendo o envelhecimento 

ativo com garantia do pleno funcionamento da atenção integral;

i)  Criar a Central Municipal de Ambulâncias para transporte de pacientes, incluindo o atendimento 

as comunidades rurais do município;

Eixo Programático:
II- Proteção social com oportunidade e respeito à diversidade sociocultural;



j)  Fortalecer um Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, nas áreas urbanas e rurais, que articule 

e coordene as várias ações de vigilância no âmbito do município;

k)  Fortalecer os programas de imunização e as campanhas de vacinação que assegurem a proteção 

das crianças e adultos contra as doenças;

l) Valorizar e fortalecer o trabalho dos/as agentes de endemias e de saúde.

m)  Reestruturar o Hospital São Camilo e fortalecer e uma política de saúde mental moderna e 

humanizada;

n)   Criar um Programa de estágio, com as Instituições de Ensino, para melhorar o serviço 

especializado e fortalecer a formação dos estudantes das áreas de saúde;



EDUCAÇÃO

DIRETRIZ:
Implementar ações para uma educação cidadã e democrática, valorizando e promovendo o diálogo 

com os servidores, estruturando e qualificando a rede de atendimento ao ensino infantil e educação 

básica, visando melhorar os indicadores de qualidade da educação.

PROPOSTAS:
a)   Apoiar a gestão democrática nas Escolas Municipais com eleições direta pra direção das escolas;

b)   Reformar as estruturas das escolas municipais, garantindo melhores condições de funcionamento 

e de acessibilidade;

c)  Revisar e fortalecer o Plano Municipal de Educação; 

d)  Priorizar a alfabetização como condição fundamental para uma educação de qualidade;

e) Capacitar gestores, professores e professoras para o atendimento educacional especializado, 

garantindo a educação inclusiva;

f)  Diminuir a evasão escolar, com o apoio da comunidade, assegurando a matrícula e o funcionamento 

das escolas mais próximas ao endereço residencial dos estudantes;

g) Democratizar o espaço escolar para a utilização em atividades recreativas, culturais, esportivas 

e comunitárias: Complexo Cultural, Esportivo e Científico; 

h)  Modernizar a gestão da educação investindo em novas tecnologias de informação e comunicação; 

i)  Garantir a realização de parcerias entre a Prefeitura Municipal e as Instituições de Ensino (UERN, 

UFRN, UFERSA, IFESP e IFRN) do Rio Grande do Norte para fortalecimento da educação;

j)  Fortalecer a interação escola, família, comunidade; através das políticas de apoio aos estudantes; 

k)  Implantar uma escola de educação no campo, como uma nova proposta pedagógica de formação 

para os estudantes, se utilizando da pedagogia da alternância;

l) Criar o Programa Ler para escrever - Promover ações de erradicação do analfabetismo na 

juventude;

m)  Apoiar e fortalecer o Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação e garantir 

o direito do sindicato dos servidores de indicar representantes da sociedade civil, bem como ter um 

assento no Conselho Municipal de Educação;



n)  Ampliar o número de vagas na rede municipal de ensino, principalmente nas Escolas de 

Educação Infantil;

o)  Construir 2 novas Unidades de Educação Infantil; 

p)  Instalar o observatório de frequência e permanência dos(as) estudantes na escola, formada 

pela secretária, escola e comunidade; 

q) Ampliar e manter os programas e projetos com realização no contraturno a partir de ações 

relacionadas ao esporte, à ciência, inovação, artes, música, reforço escolar e práticas sustentáveis;

r) Valorizar o conteúdo local em livros didáticos e para didáticos a serem adotados pelas escolas 

do município;

s)  Realização de concurso para Profissionais da Educação; 

t)  Criação de uma Central de Acolhimento às pessoas com deficiência integrando Associações 

que já trabalham com este público na cidade.

u)  Criação da escola bilíngue onde haja predominância da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e do 

Português escrito para surdos.



CULTURA

DIRETRIZ:
Fomentar o segmento artístico-cultural e garantir ações que priorizem os/as artistas locais e 

consolide um calendário cultural permanente, ampliando e descentralizando as atividades no sentido 

de garantir a democratização do acesso à cultura.

PROPOSTAS:
a)  Construir o Plano Municipal de Cultura em parceria com o Conselho Municipal de Cultura e 

Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC);

b)  Implementar uma política de tombamento do patrimônio histórico-cultural material e imaterial 

do município de Mossoró;

c)  Ampliar as parcerias público-privadas para a realização dos eventos do calendário cultural do 

município, como: Mossoró Cidade Junina, Mossoró Cidade Folia, Festa da Liberdade, Feira do Livro, 

Mossoró Cidade Luz dentre outros.

d)   Abrir escolas de artes em duas regiões da cidade, ampliando o acesso a bens culturais à população;

e)  Garantir a manutenção e modernização dos equipamentos culturais municipais;

f)  Fortalecer os grupos artísticos locais, com   atividades nos bairros em espaços públicos, com 

garantia de infraestrutura; 

g)  Fortalecer (FESTUERN), levando o festival para os bairros e comunidades rurais;

h)  Criar o Projeto “Canta Mossoró” para incentivar os artistas, músicas e compositores locais;

i)  Ampliar os recursos destinados à Lei Maurício de Oliveira e a Lei de Incentivo à Cultura;

j)  Criar o Programa Artes nas Escolas, incentivando as mais diversas expressões artísticas locais 

nas escolas municipais;

k)  Editais de contratação de grupos de Quadrilhas Juninas dos Bairros para que possam atuar 

durante o ano na produção de utensílios de decoração pública para a prefeitura (São João, Natal);

l)  Criar o Programa Circo na Praça: incentivo às artes circenses, com garantia de espaços e 

infraestrutura para apresentações;



m) Implementação da Pinacoteca municipal;

n) Implantação da biblioteca municipal da cultura popular. 



PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

DIRETRIZ:
Promover e fortalecer as políticas públicas de combate ao racismo de modo a garantir a diversidade 

das expressões culturais e religiosas, no intuito de construir uma sociedade inclusiva.

PROPOSTAS:
a)   Criação do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com participação da sociedade 

civil e entidades que tenham inserção na pauta.

b)  Destinar uma porcentagem de vagas em concursos públicos municipais para negros/as e 

indígenas. 

c)  Promover uma parceria entre os órgãos municipais para desenvolver ações da valorização da 

cultura afro brasileira.

d)  Realizar parceria com a UERN (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros - NEAB) a fim de mapear e 

fortalecer a cultura e as expressões de matriz afro-brasileiras no Município de Mossoró.

e)  Garantir a implementação da lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura 

afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental.

f)  Criação e fortalecimento da rede de atenção a casos de violência e discriminação da população 

negra, povos indígenas e de povos de comunidades tradicionais, com a realização de capacitações 

para atendimento.

g  Criar Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos, com recorte no racismo.



SEGURANÇA PÚBLICA

DIRETRIZ:
Estimular a construção de uma cultura de paz, com foco na prevenção da violência, através da redução 

da oportunidade delituosa, com forte ação educativa, redução da desigualdade e investimento social.

PROPOSTAS:
a)  Comitês Cidadãos - reativação dos postos policiais nos bairros, articulando a Guarda Municipal 

e a Polícia Militar, em parceria com o Governo do Estado, contribuindo para o fortalecimento do 

Sistema Nacional de Polícia Comunitária;

b)  Garantir investimento na manutenção e ampliação do serviço de iluminação pública, priorizando 

os bairros com maior índice de violência; 

c) Implementar a Ronda Rural, em Mossoró, através de parceria com a Secretaria Estadual de 

Segurança Pública, Polícia Militar, Associações Comunitárias, Sindicato da Lavoura, FETARN, empresas 

rurais e FAERN; 

d)  Garantir melhores condições de trabalho e processo de formação continuada para os agentes 

da guarda municipal, no sentido de promover a proteção da população e dos bens patrimoniais;

e)  Implantar o Programa “Ver Pra Cuidar” um sistema integrado de monitoramento eletrônico das 

vias públicas da cidade, dando suporte e orientação às ações de policiamento ostensivo e à atividade 

investigativa;

f) Criar mecanismos de cooperação entre os comandos da guarda municipal e a polícia militar 

tornando mais eficiente o combate ostensivo a violência

g)  Fortalecer a atuação do Conselho Tutelar, incluindo a articulação com as unidades de saúde, 

para acompanhar e aplicar as medidas adequadas nos casos de violação aos direitos das crianças e 

adolescentes.



JUVENTUDE

DIRETRIZ:
Garantir políticas públicas que promovam a inclusão social e econômica da juventude urbana e 

rural, gerando garantia de direitos, cidadania e emancipação.

PROPOSTAS:
a)  Formular o Plano Municipal de Juventude, efetivando o Conselho Municipal de Juventude, com 

conferências municipais com segmentos relacionados com a temática, e buscar parcerias para 

execução das ações propostas;

b)  Criação do Programa Juventude Viva estabelecendo parcerias e integrando diversos órgãos 

do município (Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência 

Social, Secretaria de Cultura, etc.) com ações com a juventude urbana e rural, incluindo atividades 

extracurriculares no período de contra turno escolar;  

c) Firmar parcerias com Instituições de Ensino, iniciativa privada, ONGs, para a oferta de cursos 

e capacitações, que permitam desenvolver aptidões profissionais, oferecendo oportunidades para 

juventude rural e urbana;

d)  Garantir que a juventude usufrua dos espaços culturais da cidade, através de festivais culturais 

e outras atividades com acesso amplo e gratuito;

e)  Promover uma formação permanente e continuada para os servidores públicos nas temáticas 

voltadas à atenção integral da juventude rural e urbana, que compreenda a pluralidade da juventude, 

visando a criação de campanhas de saúde juvenil focada em saúde mental, reprodutiva, sexual e 

prevenção ao uso de drogas;

f)  Criar parcerias com as Instituições de Ensino (UERN, IFRN, Escolas Estaduais, ONG´s, etc) para a 

realização de cursinhos preparatórios:  Cursinho Popular para o acesso ao Ensino Superior e Médio 

Técnico, nos bairros de Mossoró.



MULHERES

DIRETRIZ:
Garantir políticas públicas que promovam a inclusão social e econômica das mulheres, gerando 

garantia de direitos, cidadania e emancipação.

PROPOSTAS:
a)  Criar a Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres que garanta ações específicas 

para a proteção, efetivação dos direitos e acesso as políticas públicas desenvolvidas no Município.

b)  Garantir a implementação e efetivação de uma Rede Municipal de apoio às mulheres em situação 

de violência que proporcionem acolhimento e atendimento especializado com acompanhamento 

psicológico, jurídico e demais assistências necessárias integrada a Casa Abrigo e demais órgãos de 

proteção;

c)  Implantação do Ronda Mulher: estruturar e qualificar a guarda municipal para atender e proteger 

as mulheres vítimas de violência; 

d)  Criar o sistema municipal integrado de informações sobre a violência contra as mulheres, com 

recorte étnico racial, de orientação sexual e geração;.

e)  Estruturar um programa de saúde da mulher voltada para a atenção especializada em todas 

etapas da vida da mulher.

f)  Ofertar cursos profissionalizantes articulados com o aumento da escolaridade em parceria com 

as Instituições de Ensino, Sistema S e ONG´s, especialmente para mulheres em vulnerabilidade social.

g)  Fomentar, através de assistência técnica e acesso ao crédito, projetos e iniciativas de 

empreendimentos e de organização produtiva das mulheres urbanas e rurais, fortalecendo 

estratégias de produção e comercialização.

h)  Garantir a titularidade das mulheres em todos as políticas e programas habitacionais executada 

do município.

i)  Formular e implementar um programa de formação inicial e continuada de gestores e servidores 

para a equidade de gênero, que reforce um atendimento não sexista no serviço público.



j)  Criar em parceria com as Instituições de Ensino, um Núcleo de Memória e de valorização das 

Mulheres de Mossoró, para resgatar, preservar a cultura e o saber e fomentar projetos de estudos 

e pesquisas que valorizem a memória histórica política e cultural das mulheres urbanas e rurais.

k)  Oferecer cursos de alfabetização para mulheres jovens e adultas nos bairros e comunidades 

rurais aproveitando a estrutura das escolas municipais.



ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIRETRIZ:
Promover uma política de assistência social que atue nas urgências das comunidades e grupos 

mais vulneráveis, com destaque nas ações de melhoria da qualidade de vida, do acesso as políticas 

públicas, erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e cuidado com as pessoas.

PROPOSTAS:
a)   Ampliar o número de famílias inscritas no Cadastro Único, para inclusão nos programas sociais, 

descentralizando os locais de cadastro.

b) Expandir o número de Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, fortalecendo 

e ampliando as ações que são realizadas nestes espaços, especialmente nas comunidades mais 

vulneráveis;

c)  Apoiar a organização das comunidades de modo a implementar a Rede Cidadania no Munícipio 

de Mossoró;

d) Criar o Projeto Feliz Idade - constituir espaços apropriados para o recebimento de idosos de 

comunidades em situação de vulnerabilidade, de modo a garantir o acolhimento, com alimentação 

e terapia ocupacional para os idosos;

e)  Implementar o Projeto de Apoio e Acolhimento as Famílias de usuários do CAPS e usuários de 

Drogas;

f)  Projeto de Inclusão Social para egressos do Sistema Penitenciário, oferecendo através de 

parcerias, atendimento psicossocial e jurídico, além de qualificação profissional;

g)  Instituir um observatório de políticas sociais no município para monitorar e avaliar a efetividades 

as políticas de assistência social, de modo a incidir no planejamento e execução das ações da 

Prefeitura Municipal de Mossoró;

h)  Fortalecer a intersetorialidade com o sistema de justiça, ministério público, sociedade civil 

organizada para o desenvolvimento das ações e da política de assistência social no Município;

i)  Implementação de uma política municipal para inclusão da comunidade surda (escola bilíngue, 

etc.)



LGBT +

DIRETRIZ:
Garantir políticas públicas que promovam a inclusão social e econômica da população LGBT+ urbana 

e rural, gerando garantia de direitos, cidadania e emancipação.

PROPOSTAS:
a) Criação de uma Casa de acolhimento para a população LGBT+ em situação de violência ou 

vulnerabilidade social, que forneça acompanhamento social, psicológico e a oferta de cursos 

profissionalizantes para inserção destes no mercado de trabalho;

b)  Criação do Conselho Municipal LGBT+ para a elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas 

para LGBT+;

c) Fortalecimento de um Ambulatório LGBT+ já existente na UERN, criando parceria com os CAP´S 

do Município;

d)  Fornecer formação para os servidores públicos e prestadores de serviço nas questões LGBT+;

e)  Garantir o uso do nome social, de travestis e transexuais, em atendimentos e serviços prestados 

pela Prefeitura Municipal de Mossoró;



ESPORTE E LAZER 

DIRETRIZ:
Promover o esporte e lazer como forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de modo que, 

a prática saudável do esporte fortaleça a cidadania, contribua no rendimento escolar, no aumento 

da segurança, e na melhoria da saúde das pessoas.

PROPOSTAS:
a)   Apoiar os clubes de futebol profissional mossoroenses;

b)  Incentivar e apoiar a realização de torneios poliesportivos entre os bairros; 

c)  Apoiar e fomentar as atividades de esporte e lazer para diversão, desenvolvimento pessoal, 

relações entres as pessoas, e qualidade de vida da população;.

d)  Elaborar e implantar o Plano municipal do esporte e do lazer, fortalecendo a Secretária Municipal 

de Esporte e Lazer;

e)  Ampliar, Modernizar e Recuperar os espaços destinados a atividades esportivas e de lazer dos 

Bairros e Comunidades Rurais priorizando os locais com alta vulnerabilidade social juvenil;

f)  Criar novos equipamentos de esporte e lazer, nos bairros e comunidades rurais, priorizando 

aquelas mais vulneráveis;

g)  Aproveitar os espaços públicos ociosos para construção de equipamentos de lazer e esporte, 

tais como: praças, parques infantis, quadras desportivas, anfiteatros etc.

h)  Adequar os espaços públicos de esporte e lazer para melhoria da acessibilidade e mobilidade.

i)   Abrir as escolas nos fins de semana para praticas de esportes e lazer dos bairros.



MOBILIDADE PÚBLICA 

DIRETRIZ:
Garantir um novo modelo de mobilidade urbana e rural centrado na qualificação do transporte 

coletivo de massa, priorizando a acessibilidade e mobilidade das pessoas a partir de investimentos 

na circulação das vias públicas, educação no trânsito e a utilização do transporte não motorizado 

(bicicletas). 

PROPOSTAS:
a) Atualizar e implantar o Plano de Mobilidade Urbana de Mossoró, envolvendo os diversos 

segmentos sociais (motoristas de aplicativos, rodoviários, CDL, etc) Universidades e Institutos Federal 

de Educação, Secretarias Municipais e representantes dos Bairros; 

b)   Melhorar a oferta do serviço de transporte coletivo na cidade, ampliando as linhas e reestruturando 

as paradas de ônibus existentes e construindo novas estruturas nos bairros;

c)  Construir 30Km de ciclovias em diversos bairros de Mossoró e três bicicletários em pontos 

estratégicos da cidade;

d)  Criar um Programa Municipal de Educação no Trânsito, incluindo a participação dos grupos 

culturais locais para ampliação da conscientização da população em geral, priorizando as escolas da 

rede municipal e estadual de educação;

e)  Melhorar a sinalização do trânsito, garantindo a manutenção dos semáforos, placas e faixas de 

pedestres, em todos os bairros da cidade;

f)  Efetivar parcerias com as Universidades e centros de pesquisas para realização de estudos técnicos 

que subsidiem a intervenção qualificada de políticas públicas relacionas a mobilidade urbana e 

rural (reorganização das vias de tráfego, sincronização de semáforos - linhas verdes, ampliação de 

locais de estacionamento com foco no centro da cidade);

g)  Criar os corredores de faixas exclusivas para o transporte público (táxis, transporte coletivo, etc.) 

nas principais avenidas de Mossoró;

Eixo Programático:
III- Desenvolvimento local com inclusão econômica e respeito ambiental



h)  Realizar estudos para viabilizar linhas regulares de ônibus, inicialmente, para 03 (três) comunidades 

rurais polos (Maísa, Jucuri e Mulunguzinho/Favela);

i)  Qualificação da Gestão Municipal de Trânsito, a partir de investimentos na valorização e 

capacitação dos servidores e modernização dos serviços;

j)  Melhorar a acessibilidade no centro da cidade, através da padronização das calçadas;



DESENVOLVIMENTO RURAL

DIRETRIZ:
Promover iniciativas de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento rural sustentável, 

priorizando a inclusão produtiva e os processos de organização social na agricultura familiar, com 

vistas na ampliação da produção e da comercialização de alimentos saudáveis.  

PROPOSTAS:
a)  Criar Programa Municipal de Apoio à Agricultura Familiar - PROAF, em parceria com o Governo 

do Estado, com ações voltadas para o corte terra, distribuição de sementes, Assistência Técnica para 

as comunidades rurais; 

b)  Desenvolver o Programa Municipal de perfuração e restauração de poços; instalação de 

adutoras e dessalinizadores nas comunidades rurais; 

c)  Criar o PROMCAF (Programa Municipal de Compras da Agricultura Familiar), garantido que 

30% dos alimentos adquiridos pela Prefeitura, via secretarias de saúde, educação, assistência social, 

sejam oriundos da agricultura Familiar;

d)  Fortalecer o Sistema Municipal de Inspeção Sanitária - SIM de Mossoró e buscar parcerias 

com Prefeituras dos municípios da região com vistas a criação de um consórcio Intermunicipal de 

Inspeção Sanitária;

e)   Criar o Programa Municipal de apoio e fortalecimento ao Associativismo e Cooperativismo, 

para ampliar o processo de organização social e de comercialização da agricultura familiar;

f)   Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de 

Mossoró, como instância de formulação, monitoramento e aprimoramento das Políticas Públicas 

para o setor rural;

g)  Criar um programa de manutenção e conservação das estradas rurais, sempre ouvindo as 

associações e cooperativas;

h)   Apoiar as iniciativas de comercialização da produção rural, oriundas da agricultura familiar, através 

da organização de feiras da agricultura familiar nas comunidades e bairros, bares, restaurantes, 

hotéis e supermercados de Mossoró;



MEIO AMBIENTE

DIRETRIZ:
Promover a adoção de políticas públicas que aumentem a conscientização ambiental, fortaleçam e 

incentivem práticas sustentáveis e ações inovadoras, tornando Mossoró uma cidade referência na 

utilização de ações de gestão ambiental.   

PROPOSTAS:
a)   Parceria com IDEMA, Ministério Público, empresas privadas e outras entidades públicas e privadas 

com vistas a fortalecer o Fundo Municipal de Meio Ambiente;

b)  Implementar ações para o processo de revitalização e despoluição do rio Mossoró, em parceria 

com os municípios que compõem a bacia hidrográfica, buscando apoios nacionais e internacionais 

que possam dar sustentação técnica e financeira;

c)  Plantar 20 mil árvores em 4 anos, através um amplo projeto de arborização das vias públicas, 

contando com parcerias da UERN, UFERSA e IFRN, além de envolver a rede de educação Municipal;

d)  Implantar o IPTU verde, incentivando o plantio de árvores pela população em troca de redução 

de um percentual desse imposto municipal;

e)  Criar o Programa Reciclar – efetivar a coleta seletiva de resíduos sólidos em Mossoró e fortalecer 

as organizações que atuam com a coleta de material reciclável;

f)  Elaborar projeto e criar aterro destinado aos resíduos sólidos da construção civil, bem como 

capacitação das empresas para promover a reutilização desses resíduos, evitando dessa forma o 

descarte desordenado na área urbana do município;

g)  Criação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Municipal que ordenará a 

disposição final dos resíduos domésticos e da construção civil, fomentando a criação de associação 

de recicladores;

h)  Implantar o Programa de Municipal de Produção de Energia (PRO-sol), a partir da utilização de 

energia solar nos prédios públicos;

i)  Investir na revitalização manutenção no parque Municipal “Mauricio de Oliveira”, tornando-o 

mais atrativo para a população local;



j)   Efetivar parcerias com as Universidades públicas e IFRN para fortalecer e qualificar a discussão 

ambiental na rede municipal de ensino;

k)  Realizar campanhas em parceria com UFERSA, Iniciativa Privada e Sociedade Civil Organizada 

para castração dos animais de rua e adoção consciente;

l)   Criar um centro municipal de referência em saúde de animais;

m)  Implementar o castra-móvel, com circulação nos bairros de Mossoró.



TURISMO

CONTEXTUALIZAÇÃO:
O turismo se trata de uma atividade intensiva em geração de empregos, baseada em pequenas 

empresas e com grande poder de inserção, porque não abrange somente os grandes centros, mas 

todo o seu entorno, inclusive nos setores associados, como o artesanato, a cultura, a produção 

de alimentos na agricultura familiar e o entretenimento, entre outros. O turismo desenvolvido de 

forma sustentável somando-se com tecnologia avançada e de gestão compartilhada faz parte dos 

planos de uma gestão que cuida das pessoas.

DIRETRIZ:
Apoio ao desenvolvimento dos negócios do segmento turístico urbano e rural, por meio de políticas 

públicas, projetos, programas, parcerias e ações das instituições do município, o setor privado e as 

organizações não-governamentais.

PROPOSTAS:
a)  Construir, em parceria com o curso de Turismo da UERN, Instituições de Ensino, SEBRAE e SENAC, 

um plano estratégico para o fortalecimento dos principais pontos turísticos ou locais que tenham 

potencial turístico, culminando com a elaboração municipal de turismo;

b)  Consolidar Mossoró como polo regional de turismo cultural, religioso, ambiental, gastronômicos, 

negócios e de aventura, integrando as potencialidades da região Oeste como: Costa Branca, salinas, 

região serrana, cavernas, voo livre, santuários religiosos, estabelecendo um Circuito Turístico 

Regional;

c)   Realizar cursos de capacitação, aos agentes e guias de turismo no sentido de melhorar os serviços 

de recepção turística do município como também possibilitar geração de renda principalmente 

para a juventude.

d)  Implementar um roteiro nos pontos turístico da cidade incluindo: Museus, memorial da resistência, 

ponte de ferro, prédios históricos, igrejas, etc.

e)  Estabelecer parcerias para implementar ações de revitalização/recuperação e manutenção dos 

equipamentos turísticos (museus, praça da convivência, memorial da resistência, teatro, arte da 

terra, prédios históricos, etc.)



f)  Estabelecer parceria com o ICMBio, com a inclusão da Educação Ambiental e Turismo em 

Unidade de Conservação – UC, com intuito de criar relação de identidade com o parque Furna Feia 

e potencializá-lo para o ecoturismo;

g)   Fortalecer e ampliar o calendário de eventos do município no sentido de potencializar o 

turismo na cidade (Mossoró Cidade Junina, Auto da Liberdade, Oratório de Santa Luzia, Mossoró 

Cidade Folia, etc).

h)  Programa Meu Bairro é show! Implementar ações em bairros que desenvolvam talentos e 

habilidades artístico-culturais como possibilidade de atrativo turístico para a comunidade e inclusão 

social – turismo criativo.



GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

DIRETRIZ:
Estabelecer uma política de ocupação, geração de emprego e renda buscando a inclusão econômica 

e a dinamização da economia local, através da capacitação das pessoas, elaboração e implantação 

de projetos nos diversos setores produtivos.

PROPOSTAS:
a)  Atração de conglomerados empresariais nacionais e internacionais, por meio de uma política 

de apoio fiscal e de infraestrutura, mediante análise mercadológica que atenda às necessidades da 

cadeia produtiva existente e que não concorram com as empresas locais já instaladas;

b)  Criar ou reestruturar os Planos Diretores dos Distritos Industriais na perspectiva adequar 

esses espaços geográficos ao encadeamento econômico;

c)   Desenvolvimento de políticas de incentivo ao cooperativismo e ao associativismo com objetivo 

de fortalecer os pequenos empresários;

d)  Incentivar a criação de subcentros, nos principais bairros da cidade, com objetivo de fomentar 

o aumento da qualidade de vida e a dinamização econômica;

e)  Capacitação de micro e pequenos empreendedores formais e informais, de modo a aproveitar 

as oportunidades nos diversos segmentos e cadeias produtivas disponíveis em Mossoró (biogás, 

eólica, solar, fruticultura, comércio e serviços etc);

f)  Contribuir para reconfigurar a cadeia produtiva do petróleo e gás, em diálogo permanente com 

o Governo do Estado, Associações representativas do setor, Sistema S e parceria com o setor público, 

privado e sociedade civil organizada;

g)  Realizar estudos técnicos para que sejam avaliadas a viabilidade da instalação de uma usina 

de produção de gás natural, a partir dos resíduos sólidos gerados no Munícipio e armazenados no 

aterro sanitário gerando;

h)  Centro de Tecnologia do Sal em parceria com as Instituições de Ensino, Sistema S, Governo do 

Estado, sociedade civil organizada e iniciativa privada;



i)  Estimular a implantação de Negócios de Impacto Social em parceria com o Governo do Estado, 

Sistema S e Sociedade Civil organizada; 

j)  Implantação de uma política municipal de fomento ao micro crédito orientado, para pequenos 

negócios urbanos e rurais, através da estruturação de um fundo municipal, que possa garantir as 

operações em parceria com a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte - AGN;

k)  Melhorar a infraestrutura e qualificar o funcionamento dos mercados públicos de Mossoró;

l)   Bolsas de trabalho para profissionais surdos em parceria com ASMOR.



ECONOMIA SOLIDÁRIA

DIRETRIZ:
Construir um conjunto de ações que fortaleçam a economia solidária, em que o poder público 

municipal seja indutor de processos de organização e consumidor de produtos e serviços dos 

empreendimentos solidários, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção 

do “desenvolvimento justo e solidário”.  

PROPOSTAS:
a)  Criar o Programa Municipal de Fortalecimento da Economia Solidária, sendo construído de 

forma participativa e democrática com o envolvimento dos atores sociais.

b)  Buscar parceria com o Governo do Estado e entidades de cooperação para construção da Central 

de Comercialização Solidária de Mossoró;

c)  Buscar parceria com o Governo do Estado, Instituições de Ensino, Sistema S, para disponibilizar 

assistência técnica para todos os empreendimentos solidários com recorte específicos para as 

áreas de produção, gestão e comunicação;

d)  Apoiar e fomentar a realização de eventos e feiras em bairro e comunidades, buscando criar 

novas vias de comercialização para os produtos e serviços oriundos dos grupos da economia 

solidária;

e)  Criação de linha de microcrédito para juventude urbana e rural, que potencialize as iniciativas 

econômicas-solidárias, e fortaleça o protagonismo  dos/das jovens.



INFRAESTRUTURA

DIRETRIZ:
Dotar Mossoró de estudos técnicos necessários para viabilizar a captação de recursos estaduais, 

federais e internacionais que possibilitem investimentos em obras de infraestrutura social e 

econômica, ampliando a cobertura de saneamento básico, melhorando a mobilidade pública, 

ampliando a oferta de habitação, drenagem e pavimentação de ruas e avenidas.

PROPOSTAS:
a)  Ampliação da cobertura da rede de esgotamento sanitário, priorizando as comunidades mais 

vulneráveis.

b)  A partir de um estudo técnico, construir em parceria com a iniciativa privada, uma estação de 

captura e produção de biogás, no aterro sanitário municipal, transformando os resíduos sólidos em 

ativos econômicos, gerando ganhos ambientais e sociais.

c)   Gás 10: Implementar um projeto piloto, em parceria com pública e privada – PPP, para viabilizar 

o fornecimento de gás a baixo custo;

d)  Buscar parcerias, com os governos Federal e Estadual, para construção de casas populares para 

famílias não alcançadas pelo programa minha casa minha vida (habitação social).

e)   Ampliar e recuperar a pavimentação de ruas e avenidas;

f)  Criar um programa municipal para incentivar a adoção de praças e canteiros públicos por 

moradores e empresas privadas, como forma de garantir a manutenção e conservação destes 

equipamentos públicos.

g)  Implantação de um programa de endereçamento das ruas e residências no âmbito da zona 

urbana do município;

h)  Revisão e atualização do Código de Obras, Posturas e Edificações do Município de Mossoró

i)   Revisão do Plano Diretor de Mossoró.




