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1. INTRODUÇÃO 

          Este Plano de Governo apresenta as principais propostas dos candidatos Cid Arruda 

Câmara e João Paulo Freire de Andrade para a administração municipal no período 2017-

2020. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência 

adquirida ao longo dos doze anos de mandato do então Prefeito Cid, hora candidato a 

reeleição.  

Neste período o candidato implementou um novo modelo de gestão na administração 

municipal, propondo e executando projetos estruturantes em serviços para a população, com 

resultados positivos nas diversas áreas de atuação do Governo. 

          O Plano de Governo aqui exposto representa a continuidade e o desejo de “Seguir no 

Rumo Certo” com um modelo de gestão transparente e de bom desempenho, que reflete 

simultaneamente, o pragmatismo e o idealismo dos candidatos em tela. 

          As propostas contemplam objetivos, princípios e projetos, extremamente necessários aos 

anseios da População Novacruzense, e que se transformarão em benefícios capazes de 

contribuir para a construção de um Município cada vez melhor. 

Cid Arruda Câmara se orgulha do trabalho realizado até o momento e, compromete-se em 

liderar, ainda com mais motivação e empenho, a próxima etapa do desenvolvimento do 

Município de Nova Cruz. 
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2. OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO 

 

2.1 OBJETIVOS 

 Prezar pela transparência de todos os atos públicos; 

 Melhorar o município, dotando-o de equipamentos urbanos e rurais mais 

adequados às demandas e ao crescimento da população; 

 Evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos 

municipais; 

 Promover o desenvolvimento de setores estratégicos da economia; 

 Reduzir a pobreza por meio de ações capazes de transformar a vida dos 

munícipes, proporcionando maior autonomia e empoderamento. 

 

 

2.2  PRINCÍPIOS 

 Assegurar uma gestão profissional dotada de instrumentos de planejamento e 

acompanhamento para toda a rede municipal; 

 Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padrão 

de qualidade tanto na zona urbana quanto na zona rural; 

 Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com o 

setor privado e outras esferas de governo; 

 Atender aos princípios constitucionais da gestão pública: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência; 

 Fazer uma gestão pública ágil, moderna, eficiente e eficaz. 

 

 

3. PROPOSTAS DE GOVERNO 

 

          As propostas de governo serão apresentadas para cada uma das principais áreas de foco deste 

Plano e consistem em proposições viáveis de serem atingidas a partir de um esforço conjunto com as 

demais esferas de Governo (Estadual e Federal) e com a iniciativa privada. Sendo assim, as propostas 

serão expostas de forma organizada e tendo por base os seguintes eixos de atuação: 

 

 Política Pública Integrada de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda; 

 Política Pública Integrada de Educação; 

 Política Pública Integrada de Saúde; 

 Infraestrutura para o Desenvolvimento Urbano; 

 Desenvolvimento Rural; 

 Sustentabilidade Ambiental; 

 Transparência na Gestão e Administração Pública; 

 Combate à Violência e às Drogas; 

 Política Setorial de Esporte e Lazer; 

 Política Setorial de Cultura e Turismo. 
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3.1  POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO E 

RENDA. 

 Aperfeiçoar a gestão dos Programas de Transferência de Renda, em especial, do Programa 

Bolsa Família, para ampliar o atendimento às Famílias em situação de risco e de 

vulnerabilidade social visando à emancipação destas; 

 Planejar as ações de Assistência Social, tendo como centro as ações continuadas de apoio a 

Convivência Familiar e a Comunitária para a construção de uma sociedade cidadã; 

 Ampliar e aperfeiçoar a rede de atendimento dos Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS) para atender a demanda do município nas regiões de maior vulnerabilidade 

social, bem como, adquirir e/ou construir prédios próprios capazes de acolher melhor os 

usuários deste serviço; 

 Estabelecer estratégias para a implantação do Sistema Único da Assistência Social eficiente 

e continuado em todo o município de Nova Cruz; 

 Fortalecer o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para a 

devida implementação do Plano Socioeducativo que norteia o trabalho com Adolescentes em 

Regime de Liberdade Assistida (LA) e de cumprimento de Medidas de Proteção 

Socioeducativas (PSE); 

 Potencializar e ampliar para as comunidades rurais os Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Semear, Força Jovem e Mestres da Vida, direcionados 

para as crianças, os adolescentes e os idosos do município, respectivamente; 

 Construção e/ou aquisição de um Centro de Convivência Intergeracional para o adequado 

funcionamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

 Atender de forma integral crianças, adolescentes e idosos em situação de risco e 

vulnerabilidade social, articulando as necessidades junto as demais políticas públicas 

(Educação, Saúde, Agricultura, Habitação, entre outros); 

 Implementar Projetos de Atendimento as Pessoas com Deficiência, através do 

acompanhamento e da oferta de serviços que garantam o cumprimento da legislação voltada 

para esse segmento;  

 Fortalecer a parceria com o Programa Estadual do Restaurante Popular de Nova Cruz para a 

oferta ampliada de refeições balanceadas, de qualidade e com preços acessíveis a 

população;  

 Estimular as atividades artesanais nas áreas urbana e rural como fonte complementar de 

renda, através do apoio à realização periódica de Feiras de Artesanato e com capacitação 

continuada da mão-de-obra para o mercado de trabalho; 

 Orientar e incentivar ações como o objetivo de criar Cooperativas de Produção e o 

fortalecimento do associativismo; 

 Incentivar e apoiar o microempreendedor e o empreendedorismo, constituindo parcerias 

junto a entidades como o SEBRAE, a UFRN, o IFRN e o SISTEMA “S”; 

 Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas de financiamento e 

parcerias, além de criar as condições para que o município de Nova Cruz possa aderir de 

forma plena ao Sistema Nacional de Habitação; 

 Elaborar o Plano Municipal de Habitação que deverá definir ações de curto, médio e longo 

prazo, por meio da participação cidadã, com atenção especial para as áreas de 

assentamentos e áreas de risco; 
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 Fortalecer o Programa Municipal de Benefícios Eventuais para apoiar ás famílias em 

situação de risco social, com ações de pagamento de aluguéis sociais, fornecimento de 

cestas básicas e retiradas de documentação, além do auxílio funeral e auxílio natalidade; 

 Apoiar as iniciativas dos Conselhos Municipais de Assistência Social, da Criança e do 

Adolescente, e dos Direitos dos Idosos; 

 Realizar a Conferência Municipal de Assistência Social, garantindo sempre espaço de 

discussão e elaboração das Políticas Públicas de Assistência Social; 

 Buscar recursos junto ao Governo Federal para atender as demandas de reformas e 

construção de unidades habitacionais, seguindo as exigências dos convênios firmados para 

as habitações de interesse social; 

 Reestruturar, adquirir e/ou construir prédios para o funcionamento dos Programas, Serviços 

e Projetos da Secretaria de Assistência Social; 

 Valorizar os Profissionais da Assistência Social, equiparando as remunerações e 

promovendo concurso público; 

 Implantar a Equipe de Vigilância Socioassistencial. 

 

3.2 POLÍTICA PÚBLICA INTEGRADA DE EDUCAÇÃO 

 

 Ampliar, recuperar, adaptar e construir em regime de colaboração com a União e município 

as creches e escolas do município, respeitando as normas de acessibilidade; 

 Garantir o transporte escolar de qualidade a rede municipal de ensino, no turno regular e 

integral; 

 Ampliar as salas de Recursos Multifuncionais garantindo a inserção de ações voltadas para 

o atendimento desse público; 

  Ampliar a equipe de profissionais da educação, para atender à demanda do processo de 

escolarização dos estudantes com deficiência, garantindo a oferta de professores e 

cuidadores para realização do atendimento educacional especializado; 

 Buscar junto a União recursos para aquisição de equipamentos/material didático que 

venham a facilitar o trabalho do ensino e da aprendizagem dos docentes e discentes;  

 Adequar e manter com apoio da União a cobertura de quadras poliesportivas, laboratórios, 

espaços para atividades culturais, bibliotecas;  

 Aderir em regime de colaboração com a União, programas nacionais de ampliação de 

escolas que ofertem a educação integral, as comunidades carentes ou com 

crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade;  

  Propiciar o acesso à Educação Infantil em tempo integral a 25% das crianças de 0 a 5 

anos em regime de colaboração com a União; 

 Criar um núcleo, em regime de colaboração com o Estado, com o propósito de atender 

alunos com distorção idade-série, tendo seu trabalho sistematizado na perspectiva do 

ensino da Educação de Jovens e Adultos, visando reduzir tal distorção; 

  Criar pelo menos dois núcleos institucionais, na zona rural, para atender educandos na 

faixa etária de 18 a 29 anos, de modo que as comunidades circunvizinhas ao núcleo 

também tenham acesso garantido o transporte escolar;  

 Garantir formação inicial e continuada aos professores da rede municipal de educação;  

 Promover no sistema de ensino, a formação inicial e continuada dos profissionais técnico, 

administrativo, apoio e integrantes de conselhos municipais;  
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 Buscar parcerias e convênios com instituições de ensino superior público, para realizar 

curso de formação para profissionais da educação; 

 Continuar uma política de valorização dos professores e profissionais da educação, 

respeitando o piso salarial das categorias; 

 Ampliar o fortalecimento dos Conselhos Escolares e Municipais de Educação como 

instrumento de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, por meio de 

programas de conselheiros, assegurando condições de funcionamento; 

  Ampliar, em regime de parceria intersetoriais, a disponibilização de profissionais nas 

seguintes áreas: Assistência Social, Psicopedagogia, Psicologia, Oftalmologista, 

Odontologia com o objetivo de atender os estudantes da rede municipal de educação;  

  Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso, permanência e 

aproveitamento escolar dos estudantes, objetivando os avanços quanto aos indicadores 

externos e interno;  

  Promover situações que proporcionem manifestações de talentos e garantir a oferta 

sistemática de atividades culturais oportunizando aos estudantes a exposição e 

reconhecimento artístico;  

  Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência na escola 

por parte dos beneficiários do programa de transferência de renda, identificando motivos 

de ausência e baixa frequência, além do apoio e incentivo à aprendizagem;  

 Manter o acesso e ampliar em regime de colaboração com a União, Estado e Município, 

programas que promovam acessibilidade nas instituições públicas para garantir a 

permanência dos estudantes com deficiência, por meio de adequação arquitetônica, da 

oferta de transporte acessível e da disponibilização de materiais didáticos, recursos de 

tecnologia assistiva que visem à autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 

social, assegurando esses serviços em todos os níveis e modalidades de ensino;  

 Garantir no Projeto Político Pedagógico das escolas a inserção de ações voltadas para o 

atendimento à diversidade de pessoas com deficiência; 

 Ampliar a oferta de vagas das pessoas com deficiência para o atendimento na APAE; 

 Reestruturar o currículo da rede municipal em consonância com a Base Nacional Curricular 

Comum;  

 Ampliar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que favoreçam e assegurem a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem; 

 Ofertar com o apoio da União a educação básica em tempo integral de forma que o tempo 

de permanência dos estudantes na escola seja ampliado para no mínimo de sete horas 

diárias por meio de atividades de acompanhamento pedagógico, culturais e esportivas;  

 Ampliar a oferta de vagas para os estudantes do ensino fundamental dos cursos: robótica, 

inglês e informática; 

 Criar cursos e aulões preparatórios para possibilitar a entrada de Jovens em processos 

seletivos com concursos públicos IFRN, entre outros; 

 Implantar nas escolas palestras vocacionais para adolescentes e jovens com vistas a uma 

escolha qualitativa para entrada no mercado de trabalho; 

 Implantar Projetos de incentivo a Leitura; 

 Aprimorar a avaliação contínua, processual e diagnóstica em todos os níveis e 

modalidades de ensino;  
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3.3 POLÍTICA PÚBLICA INTEGRADA DE SAÚDE 

 

 Garantir o bom funcionamento e reais condições de atendimento a população em toda Rede 

de Serviços de Saúde, de forma eficiente;  

 Fortalecer e apoiar o Conselho Municipal de Saúde (CMS), garantindo-lhe estrutura física 

orçamentária para o seu melhor funcionamento e desempenho, frente à Gestão Pública e 

Controle Social;  

 Fortalecer a Estratégia de Saúde da Família, nos aspectos de Estrutura Física (construção 

de novas unidades e/ou Revitalizar as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) quando 

necessário;), material e recursos humanos, dentro de um contexto de Programa de Melhoria, 

Acesso e Qualidade (PMAQ) do Ministério da Saúde; ampliando o Núcleo de Apoio a Saúde 

da Família (NASF), de 1 (hum) para 2 (duas) equipes, implementando também a Atenção à 

Saúde Bucal, melhorando a rede existente para melhor atendimento a população; 

 Implantar o Centro Avançado de Saúde Escolar através do Programa Saúde na Escola; 

 Programar a Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, 

acolhimento e resolutividade, implantando o parto referenciado; 

 Realizar Adesão a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional conforme Portaria Interministerial Nº 1, de 2 de janeiro de 

2014; 

 Implantação da Rede de Frio Municipal em parceria com o governo federal conforme 

Protocolo do Ministério da Saúde 

 Garantir o atendimento de Medicamentos da Farmácia Básica em todas as Unidades de 

Saúde do município, de forma contínua, respeitando programas e prioridades;  

  Realizar a Conferência Municipal de Saúde, garantindo sempre espaço de discussão e 

elaboração das Políticas Públicas para a saúde; 

 Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância em Saúde 

(Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental) a partir de 

constatação das necessidades levantadas e realizar ações preditivas, preventivas e 

curativas; 

 Trabalhar em parceria com a Gestão Estadual para melhorar a Regionalização da Saúde, 

assegurando e implementando ações e serviços de média e alta complexidade ambulatorial 

e hospitalar; 

 Fortalecimento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), com adesão ao 

Programa “VIVER SEM LIMITES”, garantindo acesso em tempo oportuno e resolutividade; 

 Implementar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) de Saúde, submetendo-o 

a discussão e opinião dos trabalhadores da saúde, para a sua efetiva implantação e 

benefício desejado;   

 Implantar a Política de Humanização e Acolhimento com a capacitação dos profissionais 

para melhorar o atendimento da população em todos os serviços de saúde;  

  Garantir o serviço de Saúde Mental, com o fortalecimento do Centro de Atenção 

Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas – CAPS AD III, em parceria com o 

Governo Federal;  

 Criar a Junta Médica Municipal, para o acesso necessário ao Servidor Público Municipal; 

 Implantar programa permanente dirigido à manutenção e funcionamento das aparelhagens 

hospitalares e ambulatoriais superando a burocracia pública em relação à recuperação e 

reposição de equipamentos e instalações.  



 

10 
 

 Ampliar e articular os programas de atenção integral à saúde da criança e do adolescente, 

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

de saúde mental; 

 Implantar o Programa Melhor em Casa “A Segurança do Hospital no conforto do seu lar!” – 

Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) em parceria com o Governo Federal em conformidade 

com a Portaria/MS Nº 963/2013; 

 Implantar em parceria com o Governo Federal o Centro Especializado de Reabilitação Tipo II 

conforme Portaria/MS Nº 1.303/2013; 

 Promover Semanas Municipais de Prevenção e Orientações das Enfermidades (Lúpus, 

Câncer, DST‟s e AIDS, Diabetes, Hipertensão, etc.); 

 Implantar a coleta de dados informatizada dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Endemias, por meio de computadores portáteis (Palmtop); 

 Implantação do Centro de Controle de Zoonoses; 

 Fomentar parceria junto ao Governo Estadual visando apoio financeiro para pagamento das 

Equipes necessárias, bem como, para a manutenção de toda estrutura hospitalar; 

 Continuar apoiando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em nosso Município. 

 

 

 

3.4  INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 

 

 Revisar o Plano Diretor Urbano dentro de uma visão participativa buscando compatibilizar a 

ocupação do solo urbano com diretrizes que assegurem o desenvolvimento sustentável;  

  Aplicar efetivamente os dispositivos legais de regulação do uso e ocupação do solo;  

  Viabilizar, junto ao Governo Estadual, o asfaltamento de ruas da cidade;  

 Continuar com o programa de recuperação das estradas vicinais que interligam as 

comunidades rurais, de modo a favorecer a circulação das pessoas, bem como o 

escoamento dos excedentes de produção dessas comunidades;  

 Desenvolver gestões junto ao Governo do Estado para a conclusão dos trabalhos do 

Saneamento Básico na sede do Município;  

 Priorizar a construção de um novo cemitério público, em área já definida pelo Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA/RN, observando as condições 

ambientais e sanitárias apropriadas;  

 Continuação da programação de pavimentação e drenagem de ruas e avenidas da cidade e 

de comunidades rurais;  

 Continuação das obras de recuperação das quadras esportivas existentes no município;  

 Construção de novas quadras esportivas na zona urbana e rural do município;  

 Desenvolver esforços junta ao Ministério da Integração Nacional/DNOCS, para iniciar a 

construção da Barragem do Bujari;  

 Construção de novas praças públicas na zona urbana e rural do município;  

 Continuação dos serviços de melhoria do Mercado Público Municipal Antônio Alves Flor;  

  Construção do „Centro de Esporte e Lazer‟; 

  Construção de novas bueiras nas estradas vicinais do município;  

  Ampliar o serviço de Iluminação Pública de responsabilidade do município;  

 Ampliação do sistema de sinalização horizontal e vertical das vias urbanas; 
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 Pavimentação asfáltica de ruas da cidade;  

 Desenvolver ações que garantam a acessibilidade do passeio público, das calçadas, 

devidamente adequada à livre circulação dos pedestres;  

 Construir via de acesso nas margens da RN120 que interligue a Ponte Regis Bittencourt ao 

Campus do Instituo Federal do Rio Grande do Norte - IFRN;  

  Dotar os prédios públicos de condições de acessibilidade destinadas aos portadores de 

necessidades especiais;  

 Viabilizar, junto ao Governo do Estado, a construção de passarela para pedestres da Ponte 

Regis Bittencourt. 

 

 

3.5  DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

 Implementar, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural -  

EMATER, programa de estímulo à constituição de bancos comunitários de sementes com 

o propósito de agilizar a entrega de sementes; 

 Incentivo ao Programa Compra Direta da Agricultura Familiar como estímulo para 

aumentar a renda do Homem do campo;  

 Reativar o Programa de Corte de Terra para apoiar o Trabalhador Rural; 

 Apoiar os Pequenos Proprietários nas obras de infraestrutura rural; 

 Garantir o Plano Safra; 

 Incentivar e promover as Campanhas de vacinação contra a Febre Aftosa; 

 Buscar práticas de convívio com o semi-árido (barragens, poços, cisternas, etc...); 

 Incentivar a Agricultura orgânica (produção de mudas, quintais produtivos agroecológicos); 

 Buscar parcerias ou consórcios afim de minimizar os efeitos do fechamento do matadouro 

público, enquanto o novo matadouro não for concluído, e permitir que os Agricultores 

Familiares retomem as suas vendas ao Compra Direta e ao Programa Nacional de 

Alimentação escola - PNAE; 

 Promover incentivos a produção através do corte de terras e da s limpezas de barreiras; 

 Revitalizar a produção leiteira do município em parceria com o Governo do Estado e com a 

EMATERN para estimular a produção e armazenamento de forragens; 

 Recuperar as áreas de proteção ambiental como as matas às margens dos rios que cortam 

o município; 

 Abrir um Centro de Controle de Zoonoses – CCZ. 

 

 

 

3.6  MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

 Implementar o plano de arborização da cidade especificando áreas permeáveis nos 

passeios públicos destinadas ao plantio de árvores;  

 Regularizar a publicidade visual de modo a estabelecer critérios técnicos que não agridam a 

paisagem urbana e rural;  

 Desenvolver gestão junto a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER 

para o reinício da construção do novo abatedouro público municipal;  
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 Incorporar e disseminar nas escolas do município a educação ambiental, o conceito de 

sustentabilidade e conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação 

do meio ambiente;  

 Da continuidade na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, junto a 

Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, e do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos, 

com a SEMARH;  

 Recuperar e reurbanizar as margens do Rio Curimataú, de forma a permitir a contemplação 

paisagística pela população, respeitando a legislação ambiental;  

 Campanha permanente de uso racional da água e da despoluição de nossos mananciais 

nas zonas urbana e rural. 

          

3.7  TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO E NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 Implementação da Ouvidoria como um canal aberto entre o cidadão e o município de 

forma autônoma e transparente ajudando no controle qualitativo dos serviços prestados, 

como um instrumento indispensável na melhoria da gestão;  

 Criação da Unidade Central do Controle Interno do Município;  

 Implantação do “Orçamento Participativo” como forma de aproximar e capacitar a 

população sobre os processos da administração municipal;  

 Implementar ações governamentais mediante a elaboração, o acompanhamento e o 

controle de programas e projetos, visando a viabilização e gerenciamento dos recursos e 

ferramentas de gestão;  

 Disponibilizar a informação para o cidadão visando ações de políticas públicas que 

busquem democratizar e dar visibilidade da aplicação dos recursos financeiros do 

município;  

 Implementar ações que possibilitem a descentralização e municipalização das políticas 

públicas e a institucionalização dos Conselhos Gestores no processo de deliberação e 

controle social.  

 Criação de unidade central de serviços públicos municipais ampliando e melhorando a 

oferta de serviços prestados pelo município;  

 Valorização e capacitação do servidor para o melhor desempenho de suas atribuições, 

objetivando resultados mais eficientes e eficazes, estimulando o desenvolvimento 

funcional, com a promoção de constante aperfeiçoamento, proporcionando, assim, a 

integração dos objetivos pessoais às finalidades do município;  

 Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores públicos municipais.  

 

3.8  COMBATE A VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS 

 

 Ampliar a segurança no ambiente escolar, em todas as Instituições Municipais de 

Educação, como forma de inibir o consumo de drogas; 

 Desenvolver programas educativos nas escolas, enfocando os prejuízos causados pelo 

consumo de drogas; 

 Fortalecer o Conselho Tutelar e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 

para desenvolver ações preventivas; 
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 Desenvolver, juntamente com outras políticas públicas, programas de combate ás drogas 

lícitas e ilícitas junto à população jovem; 

 Apoiar o Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) para uma atuação 

exitosa junto às escolas municipais e em parceria com o Governo Estadual; 

 Criar um Núcleo de apoio à mulher vítima de violência e implantar no município, em 

parceria com o Estado, uma Delegacia Especializada da Mulher; 

 Desenvolver projetos integrados com as Secretarias de Educação, Saúde, Esporte e 

Lazer e Assistência Social com vistas à atenção a segurança da população e a 

prevenção do uso de Drogas; 

 Instalação de câmeras de monitoramento nos prédios públicos para preservação e 

redução da violência nos entornos; 

 Fomentar junto ao Governo Estadual apoio e aquisição de novos Equipamentos para 

fortalecer segurança pública no município e no entorno; 

 Otimizar a iluminação pública do município tanto na área urbana quanto na zona rural; 

 Fortalecimento do Programa “CRACK É POSSIVEL VENCER” através da efetivação do 

Projeto: “Sou craque sem Crack” nos estabelecimentos de educação e Serviços de 

Convivência e Fortalecimentos de Vínculos; 

 Implantar ações extraescolares para resgatar e afastar Crianças e Adolescentes da 

ociosidade e, consequentemente, do uso das Drogas;  

 Aperfeiçoar o quadro de vigias da Prefeitura no sentido de tornar o serviço de segurança 

patrimonial mais eficiente. 

 

3.9  POLÍTICA SETORIAL ESPORTE E LAZER 

 

 Desenvolver esforços para dar continuidade às obras do Estádio Municipal Celso Lisboa; 

 Desenvolver ações político-administrativas que viabilizem a construção do Complexo 

Poliesportivo Giovana de Azevedo Targino (Programa Praças da Juventude do Governo 

Federal); 

 Construção de pista para campeonatos de Motocross e de pista para a prática de Skate, 

patins e BMX; 

 Promover o acesso da população aos açudes públicos do município como alternativa de 

lazer; 

 Promover e incentivar as competições esportivas, municipais e intermunicipais, nas 

diversas modalidades; 

 Construção de novas quadras esportivas nas áreas urbana e rural; 

 Criar um núcleo esportivo com atividades itinerantes para formar e incentivar atletas 

capazes de participar das competições municipais em todas as modalidades (Programa 

Esporte para Todos); 

 Criar um Centro de Formação de Atletas nas categorias de bases (Escolinhas de 

Atletismo, Futsal, Futebol, Handebol e Voleibol); 

 Criar um núcleo de atividades físicas para atendimento ao público da 3ª idade; 

 Incentivar a prática de esportes nas escolas e promover os Jogos Escolares do 

Município; 

 Incentivar a participação feminina nas modalidades e competições esportivas; 

 Firmar parcerias com Instituições públicas e privadas para o incentivo a práticas 

esportivas e apoio aos Atletas de destaque em nosso município; 
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 Incluir e promover outras modalidades esportivas como Artes Marciais, Jogos de 

Tabuleiro, Natação, etc.; 

 Cumprir a Lei Municipal de Incentivo aos atletas (Bolsa Atleta). 

 

 

3.10  POLÍTICA SETORIAL DE CULTURA E TURISMO 

 Desenvolver esforços junto à Fundação José Augusto para reestruturar a Casa de 

Cultura Lauro Arruda Câmara;  

 Desenvolver ações político-administrativas para concluir as obras do Teatro Municipal;  

 Incentivar e fortalecer as festas tradicionais do Município tanto na zona rural como na 

urbana;  

 Estimular a ocupação dos espaços da Casa da Cultura com oficinas de música, dança, 

teatro, entre outras;  

 Incentivar o artesanato local como forma de manifestação da arte popular novacruzense 

e promover meios para a descoberta das tipologias nas áreas de produtos utilitários e da 

gastronomia para a identificação da principal característica do município; 

 Incentivar à realização de exposições de artistas plásticos tanto do município como de 

outras localidades;  

 Promover o intercâmbio intermunicipal de grupos culturais e do artesanato local; 

 Reforçar a importância da economia da cultura e a centralidade da cultura como fator de 

desenvolvimento no mundo contemporâneo; 

 Implementar, a nível local, as diretrizes do Plano Nacional de Cultura e do Plano 

Estadual de Cultura; 

 Criar um Projeto de Biblioteca Móvel para levar até as Comunidades rurais do município; 

 Criar a Semana Municipal de Emancipação Política, incentivando e resgatando a História 

do nosso Povo e do nosso município; 

 Fortalecer todas as manifestações da cultura local e promover o intercâmbio cultural com 

outras cidades do Brasil e do mundo, valorizando a multiculturalidade do município e 

promovendo um amplo diálogo intercultural; 

 Incentivar e apoiar as Festividades da Semana Evangélica; 

 Incentivar e apoiar as Festividades da Igreja Católica; 

 Consolidar o papel da cultura como um importante vetor de desenvolvimento da cidade 

de Nova Cruz, atuando conjuntamente com outros órgãos governamentais, o setor 

privado e a sociedade civil; 

 Priorizar, no orçamento municipal, os recursos públicos para a cultura e buscar ampliar 

os investimentos para o setor através de parcerias institucionais e patrocínios 

empresariais; 

 Promover a inserção da cidade de Nova Cruz e da produção local nas redes culturais, 

participando da Interlocal de redes culturais, estabelecendo convênios de cooperação e 

intercâmbio cultural com cidades brasileiras e de outros países; 

 Consolidar um mapeamento de nossos atrativos turísticos para que possamos fortalecer 

o setor em nosso município; 

 Promover a diversificação das fontes de financiamento e a descentralização dos recursos 

públicos para o turismo.  
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 Atuar de forma transversal com as áreas da cultura, do planejamento urbano, do meio 

ambiente, da segurança pública e do desenvolvimento econômico e social; 

 Avançar no processo de democratização da gestão turística da cidade, com a criação do 

Conselho Municipal de Política do Turismo, dos Fóruns Permanentes, da Plenária e do 

Fórum Temático de Turismo do Orçamento Participativo; 

 Legalização e efetivação do Plano Municipal de Cultura. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabendo da necessidade vital de empreender uma gestão pública de resultados, onde a 

inovação passa necessariamente pela capacidade do gestor buscar elementos de integração, parceria 

e, principalmente, pela construção de políticas públicas que unam viabilidade e investimento compatível 

com o custo e benefício social, finalizamos este Plano de Governo, que vai orientar nossas decisões, 

prioridades e todo o aparato técnico e gerencial no objetivo único de concretizar tais projetos. 

 O Plano Governamental aqui exposto traz a preocupação da gestão pública moderna, que é a 

completa transparência e a integração mútua das diversas secretarias e setores públicos do Executivo 

Municipal, que juntos devem alicerçar a base para a edificação de cada política pública, que tem como 

finalidade a formação de um município onde melhores índices de desenvolvimento social abracem de 

forma coletiva toda sociedade novacruzense. 

 Cada proposta apresentada neste documento comporta decisões e valores da coletividade, 

sendo esta a causa primeira de qualquer governo democrático. Afinal, o governante na esfera pública 

tem uma única, verdadeira e definitiva missão, que é a produção, geração e viabilização de qualidade 

de vida direcionada a cada cidadão, que deve ser na sua essência a causa primeira da existência de 

qualquer governo nascido de uma sociedade livre e soberana. 

 Diante disto, em cada projeto apontado neste Plano de Governo, nos comprometemos com o 

bem público, com as necessidades sociais, com o respeito e a proteção dos valores e da dignidade 

humana, e por excelência, com a classe social que mais necessita do amparo legal dos serviços 

públicos, sendo este o foco do primeiro olhar de uma gestão comprometida com a redução das 

desigualdades sociais, e consequentemente com a tão almejada justiça social. 

 Por fim, concluímos aqui um Plano de Governo autêntico, viável e conectado com as aspirações 

da população a qual iremos representar. Finalizamos neste momento o planejamento de novos passos 

em direção ao rumo certo, perseguido e pontuado neste leque de orientações hora apresentado e que 

será edificado pela força do trabalho de uma coligação que tem como missão de sua existência a 

promoção do bem comum e do bem estar social do cidadão novacruzense. 

 

 


