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PLANO DE GOVERNO
ELEIÇÕES 2020: MARCELINO VIEIRA (RN)
UMA CIDADE CADA VEZ MELHOR, PARA SE
VIVER, TRABALHAR E CONHECER.
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1- INTRODUÇÃO
Este plano de governo versa sobre as propostas dos candidatos a prefeito Kerles
Jácome Sarmento e Vice Prefeita Arli Maria de Paiva Lima, sendo este do PSD e esta
do MDB para a administração municipal do município de Marcelino Vieira (RN) no
período 2021-2024.
As propostas foram desenvolvidas a partir da experiência dos candidatos
adquiridas em suas trajetórias de vidas como vereadores, empresários, pais de família
e gestores públicos. No mais, destaca-se as sugestões enviadas pela sociedade civil a
comissão provisória do Partido Social Democrático, no intuito de compreender os
ensejos populacionais como um meio perspicaz para uma gestão democrática, ativa e
acima de tudo comprometida com o povo vieirense.
O plano aborda os anseios de uma gestão comprometida com o bem-estar social
e desenvolvimento econômico local. Para tanto, comtempla todos os setores da
estrutura administrativa atual do município de Marcelino Vieira (RN), os quais são:
gestão, controle social, saúde, educação, assistência social, obras e urbanismos,
transporte e trânsito, cultura, esporte e turismo, agricultura, meio ambiente, recursos
hídricos e saneamento básico.
Durante a quadriênio 2021-2024 os candidatos objetivam implementar um novo
modelo de gestão na administração municipal, propondo a execução de projetos
estruturantes baseados na gestão de riscos e planejamento estratégico, na busca por
conceitos de efetividade em todas as áreas de atuação do governo.
Muito embora o município de Marcelino Vieira (RN) possua conceito em saúde
de muito efetiva pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte-TCE/RN,
observa-se que haverá um maior esforço para que os anseios de sua população sejam
atendidos com a eficácia necessária, no que diz respeito a estrutura hospitalar.
Mediante a isso, pretende-se ampliar os serviços já existentes no município e
implantar outros, para que juntos continuem a garantir a população uma assistência
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digna e contínua, voltada para o bem comum. Para tanto, apontam as estratégias
constantes no escopo deste documento e nos instrumentos de gestão vigentes.
Na Educação a presença de um polo da Universidade Aberta do Brasil-UAB em
Marcelino Vieira (RN), e proximidade do município a cidade de Pau dos Ferros (RN),
que concentra uma estrutura organizacional de ensino superior nas mais diversas
áreas de formação acadêmica, notadamente contribui para que a juventude enverede
pelo ensino superior, realidade que demanda a adoção de estratégias capazes de
garantir aos recém graduados acessos ao primeiro trabalho formal, além de claro
permitir o desenvolvimento intelectual de seus aprendizes.
Sendo assim, as estratégias voltadas à geração de emprego para os jovens, a
exemplo do estímulo à implantação de empreendimentos industriais no município
passa a ser uma prioridade, bem como a implantação de programas de capacitação e
formação empreendedora com o intuito de criar um ambiente de empregabilidade e
oportunidades.
Uma das principais atividades econômicas do município é a agrícola. Para
tanto, se faz necessário pensar estrategicamente em fortalecer a agricultura com base
no desenvolvimento rural sustentável, através de ações da consolidação de relações
com instituições como EMATER, EMBRAPA e SEBRAE que atua no âmbito do
município/região, para a implantação de pequenas empresas voltadas ao
aproveitamento e beneficiamento da produção agrícola.
Ainda pensando na agricultura e no agricultor, a gestão centrará esforços na
manutenção das estradas vicinais para melhorar o acesso as propriedades e facilitar o
escoamento da produção, além claro de permitir maior conforto aos moradores do
campo, os quais são muitos em virtude da extensão territorial rural deste município.
Pretende-se implantar durante a gestão 2021-2024 construção de moradias
populares através de uma parceria entre o poder público e a sociedade. Vislumbra-se,
nessa direção, uma articulação entre administração municipal, para que participe com
a doação de terrenos; agências financiadoras que facilitam a aquisição de materiais; e
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a comunidade, que através da sua força de trabalho estará atuando em seu próprio
benefício.
Além das parcerias locais, buscará o apoio de órgãos da administração pública
nas esferas federal e estadual, por meio de projetos voltados ao desenvolvimento local
nas áreas prioritárias (gestão, controle social, saúde, educação, assistência social, obras
e desenvolvimento urbano, transporte e trânsito, cultura, esporte e turismo,
agricultura, meio ambiente, recursos hídricos e saneamento básico).
O objetivo geral do mandato será uma Marcelino Vieira (RN) cada vez melhor,
para se viver, trabalhar e conhecer, pautado nos princípios do trabalho, transparência,
responsabilidade, criatividade e planejamento Entendemos que, estes são os princípios
que

devem

caracterizar

uma

administração

eficiente

e

verdadeiramente

comprometida com os dispositivos legais e anseios da população.
Todas as ações propostas neste plano de governo estão em consonância com a
legislação federal, estadual e municipal vigentes e obedecem ao princípio da
sustentabilidade econômica e socioambiental.
Este plano de governo não se trata de uma ideia pronta e acabada, mais sim, de
um esboço das principais ações a serem empreendidas. Está aberto a outras
contribuições que venham a surgir ao longo da campanha eleitoral e no decorrer da
gestão quando a administração se abrirá à participação da sociedade durante a
elaboração das peças orçamentárias e seus instrumentos de gestão.
O plano de governo aqui delineado representa um modelo de gestão de alto
desempenho com participação cidadã e reflete simultaneamente o pragmatismo e o
idealismo dos candidatos. As propostas contemplam objetivos e projetos ambiciosos,
com envergadura e complexidade que demandarão uma administração extremamente
dedicada e competente, muito próxima e conhecedora das necessidades dos vieirenses.
Por isso, faz-se necessário conhecimento da caracterização geo-histórica do
munício. Assim, para se construir novas histórias é preciso revitalizar o passado, pois
a formação do território de Marcelino Vieira (RN) passou por um processo que envolve
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diversos conceitos. Conhecer e entender esses conceitos é fundamental para
construção de um planejamento estratégico.

2- CARACTERIZAÇÃO GEO-HISTÓRICA DO MUNICÍPIO DE MARCELINO
VIEIRA-RN
O município de Marcelino Vieira-RN está localizado na Microrregião do Alto
Oeste Potiguar do Estado do Rio Grande do Norte (Figura 01), fazendo fronteira a
Leste com o município de Pilões, Antônio Martins e Alexandria, a Oeste com o
município de José da Penha e Rafael Fernandes, a Norte com o município de Pau dos
Ferros e ao Sul com o município de Tenente Ananias.
Figura 01-Localização do Município de Marcelino Vieira, RN

Fonte: IBGE (2015); e trabalhos de campo (2020).
Elaboração: José Antônio da Silva Filho, 2020.
Segundo o Portal Cidades do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a área territorial do município de Marcelino Vieira-RN corresponde a 346 Km².
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O município possui uma população estimada de acordo com último censo geográfico
(2010) de 8.265 habitantes, em que 4.894 habitantes residem na zona urbana e 3.371
residem na zona rural, o que nos leva a afirmar que se trata de um município com a
maioria de sua população residindo na zona urbana, embora seja grande sua
população rural.
A cidade de Marcelino Vieira (RN) se formou em torno da religião católica, ao
redor da igreja de Santo Antônio. A medida que o processo migratório foi trazendo
novos habitantes, o povoado foi se desenvolvendo e ganhando novas formas e
características urbanas. Também ganhou novos nomes, conforme os acontecimentos:
o seu primeiro nome foi Passagem do Freijó, depois Vitória, na sequência Panatís e por
último Marcelino Vieira, em homenagem ao deputado que lutou por sua emancipação
política, ocorrida em 24 de novembro de 1953.
A transformação do espaço se deu de forma gradual e descentralizada, sempre
agregando novas formas conforme as necessidades. Um processo sempre continuo,
inacabado que reflete as características de sua economia. Segundo Silva (2012, p.7) “[...]
a economia do município se sobressai basicamente em virtude: dos beneficiários da
previdência social (aposentados e pensionistas do INSS), o funcionalismo público
municipal e alguns estabelecimentos comerciais que abastecem a cidade [...]”.
Portanto, por se tratar de um município de pequeno porte com receitas
provenientes e praticamente exclusivas de transferências constitucionais, as
circunstancias sócio econômicas locais requer da administração pública municipal o
desenvolvimento de políticas públicas que corroborem na promoção do bem-estar da
população, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda.
Neste sentido, as propostas serão apresentadas para cada uma das principais
áreas de foco deste plano de governo e consistem em um breve diagnóstico da área, as
diretrizes, as metas e os projetos que a compõem.
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01 Gestão
1.1 OBJETIVOS DA GESTÃO
Tornar acessível e ampliar a qualidade da prestação dos serviços públicos: para isso
a priori será implantada em cada secretaria um ponto de ouvidoria, em que a
participação da população será direcionada para a ouvidoria do município.
Posteriormente analisadas, incluídas no orçamento do exercício seguinte e
executadas;
Planejar estrategicamente a cidade de Marcelino Vieira (RN) para tornar seu espaço
urbano mais adequado as demandas e ao crescimento populacional;
Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do
patrimônio natural, cultural e histórico no processo de expansão da cidade. Para
tanto, pretende-se aderir a agenda 3P, tombar o centro de Marcelino Vieira (RN)
para preservação da história de nossa cidade;
Criar políticas públicas que garanta maior igualdade de oportunidades para os
jovens e crianças de Marcelino Vieira (RN);
Fomentar a Sala do Empreendedor, consolidar a parceria com o SEBRAE para a
formação de um ambiente de negócios altamente competitivo e para o crescimento
econômico sustentável no âmbito do município de Marcelino Vieira (RN);
Promover o desenvolvimento de setores estratégicos para a economia de Marcelino
Vieira (RN);
Reduzir os indicadores de pobreza na cidade;

1.2 PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DA GESTÃO

Fazer do cotidiano das pessoas uma prioridade da gestão na construção de políticas
públicas eficientes e eficazes;
Assegurar uma gestão técnica baseada nos instrumentos de planejamento e
controle social;
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Fazer da participação social uma diretriz de governo, através da implementação da
participação popular durantes a elaboração das peças orçamentárias e dos
instrumentos de gestão, ativar e fomentar o funcionamento dos conselhos
municipais.
Estabelecer uma perfeita integração entre as políticas públicas municipais,
estaduais e federais;
Valorizar, desenvolver e motivar os talentos humanos da Prefeitura Municipal de
Marcelino Vieira (RN), através da Secretaria de Administração e Setor de Recursos
Humanos, por meio de qualificação dos servidores, certificado de desempenho e
reconhecimento de seus feitos;
Garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo
padrão de qualidade em todas as secretarias municipais;
Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura através de parcerias com
o setor privado e outras esferas de governo;
Aproveitar o desenvolvimento tecnológico em prol dos serviços ao cidadão e da
eficiência dos processos da administração municipal;
Reestruturar o Telecentro comunitário com aquisição de novos computadores,
impressoras e profissional capacitado;
Inserir a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil-COMDEC na estrutura
administrativa do município, criar cargos dentro do quadro funcional e destinar
espaço para sua sede.
Construir uma sede para o funcionamento do Centro Administrativo Integrado da
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira (RN);
Criar o programa “Jovem Aprendiz” através de projeto de Lei, objetivando a
erradicação do trabalho infantil, capacitar e especializar o público juvenil para o
mercado de trabalho e,
Realizar concurso público para preenchimentos dos cargos em vacância.
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02 Controle Social
Criação da Sala de Controle Social do Município de Marcelino Vieira (RN), espaço
destinado aos conselhos municipais, grupos de trabalho e sociedade civil;
Aquisição de um kit de informática para a sala de controle social (Computador,
Impressora, Caixa de Som Amplificada, Microfones e Projetor Multimídia).
Criação do Certificado de Honra ao Mérito José Miguel Cavalcante Segundo,
através de projeto de lei, para certificação dos participantes dos conselhos
municipais ao final de sua gestão e para os cidadãos que se destacar em meio aos
civis no exercício de sua cidadania.
03 Saúde
Promover melhorias da estrutura física, dos equipamentos e dos serviços das
Unidades Básicas de Saúde, garantindo atendimento preventivo de saúde a toda
população de Marcelino Vieira (RN);
Construção da sede da Unidade Básica de Saúde Dona Elita, que atualmente
funciona em espaço locado.
Reformar e ampliar as Unidades Básicas de Saúde do sitio Vaca Morta, vila Panati
e vila Ana Henrique;
Adquirir veículos para as equipes do Programa Saúde na Família-PSF;
Manutenção e implementação da Academia da Saúde;
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes financiáveis pelo SUS;
Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde;
Manutenção do Programa Saúde na Familia-PSF;
Manutenção do Programa Saúde Bucal-PSB;
Manutenção dos serviços médicos especializados por meio consultas e enxames,
através da contratação de médicos especialistas para atender na Unidade Mista de
Saúde Dona Laura, Convênio com o Consorcio Público Intermunicipal- COPIRN e
Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer;
Manutenção do Programa de Atenção Primária a Saúde;
Aquisição de uma ambulância semi-uti;
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Manutenção da Media de Alta Complexidade Ambulatorial-MAC;
Manutenção da Política Nacional de Saúde Bucal- Brasil Sorridente;
Manutenção da Farmácia Básica;
Manutenção do Programa Vigilância em Saúde;
Manutenção do Programa Saúde na Escola;
Criação do programa de capacitação continua para profissionais atuantes na saúde
visando à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e cânceres comuns;
Realização de cursos intensivos para capacitação na atuação dos agentes de saúde
e agentes de endemias;
Distribuição gratuita de medicamentos para doenças como pressão alta, diabetes,
colesterol e outros;
Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso);
Equipar a Unidade Mista de Saúde Dona Laura com estrutura básica para
realização de exames e de pequenas cirurgias;
Construir de um Centro Cirúrgico na Unidade Mista de Saúde Dona Laura.
04 Educação
Revisão do Plano de Carreira dos Professores;
Manutenção do Programa de Valorização do Estudante da Rede Pública de Ensino;
Aquisição de um veículo tipo passeio para a Secretaria Municipal de Educação;
Promoção de melhoria na estrutura física e nos equipamentos das escolas e creches;
Garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes que se deslocam da zona
rural para a sede municipal através do Programa Nacional de Transporte EscolarPNATE, Programa Estadual de Transporte Escolar-PETERN e Programa Municipal
de Transporte Escolar-PMTE;
Aquisição de veículos para o transporte escolar.
Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar-PNAE;
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE;
Manutenção do Polo da Universidade Aberta do Brasil-UAB;
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Construir 04 escolas do Tipo Espaço Educativo na Zona Rural do Município através
de Termo de Compromisso com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação-FNDE;
Construção de um escola de ensino infantil-Creche através de Termo de
Compromisso com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE;
Fornecer fardamento escolar aos estudantes da rede de ensino municipal
gratuitamente;
Realização de cursos de formação continuada para os professores;
Desenvolver projetos de intensificação de melhoria da educação básica;
Implantar cursos preparatórios para o IFRN;
Implantar curso preparatório para o ENEM;
Realizar semestralmente assembleia geral de educação com o objetivo de organizar
e integrar os processos educacionais em Marcelino Vieira (RN), analisar propostas,
planejar junto aos líderes escolares projetos, idealizar planos de ação para o
desenvolvimento educacional do município;
Criar a Ouvidoria educacional para se fazer presente em todas as unidades de
ensino da rede municipal;
Implantação do curso de empreendedorismo nas escolas, aos sábados, como carga
horária extra;
Promover cursos técnicos em parceria com empresas;
Promover cursos de orientação vocacional voltados ao ensino superior;
Construção de quadras esportivas nas escolas rurais e abri-las para o uso da
comunidade, principalmente aos finais de semana.
Criação do PROJETO QUEM PLANTA ESFORÇO, COLHE SUCESSO através de
projeto de lei: A secretaria de educação oferecerá cursos preparatórios para ENEM
direcionado a alunos do 3ª ano do ensino médio. O curso terá duração de 6 meses
em horário noturno e os alunos destaque receberão bolsas e auxílio universidade.
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05 Assistência Social
Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência-FIA;
Manutenção dos benefícios eventuais;
Manutenção do Programa BBC na Escola;
Manutenção do Programa Criança Feliz-Primeira Infância do SUAS;
Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV;
Manutenção do Programa IGD SUAS;
Manutenção da Casa da Família- CRAS;
Manutenção do Programa Bolsa Família;
Construir uma sede para o CRAS;
Construir uma sede para o SCFV;
Adquirir um veículo para os programas sócio assistenciais;
Ofertar capacitação dos conselheiros tutelares para atuação efetiva e correta de suas
funções;
Criação de política pública para erradicação de casas sem condições mínima de
moradia;
Revisar o Cadastro Único para inserção nos Programas Sociais fazendo a busca
ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta de acesso
à informação;
Ofertar cursos de qualificação profissional para mulheres de baixa renda,
objetivando melhorar autoestima, bem como sua inserção no mercado de
trabalho;
Criação de um centro de Convivência do idoso- CCI, com o objetivo de tornar
um espaço de interações, forma de lazer e produções;
Ofertar assistência técnica e administrativa para a criação da “Associação
vieirense de pessoas com deficiência”, objetivando a discussão sobre os seus
direitos sociais, educação inclusiva, fortalecer potencialidades, espaço de
construções e lazer;
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Criação de espaço de lazer destinado as crianças a adolescentes, tendo como
objetivos afastar esse público do uso de drogas em geral, trabalho infantil;
Oferecer capacitação continuada para os profissionais do SUAS.
06 Obras e Desenvolvimento Urbano
Realização de obras de pavimentação e drenagem na zona urbana;
Pavimentação das principais ladeiras da zona rural, como forma de garantir
melhoria no acesso para a população em geral;
Realização de pavimentação nas principais vias das comunidades rurais;
Recuperação de calçamento e drenagem;
Manutenção da estrutura física dos prédios públicos;
Construção de uma praça de eventos no centro da cidade;
Emplacar e denominar as entradas da cidade, ruas e prédios públicos;
Construir um pórtico na entrada da cidade;
Reformar e revitalizar os mercados públicos municipais;
Adquirir um caminhão compactador de lixo para promoção da limpeza das vias
públicas;
Implantar a coleta seletiva do lixo;
Construção de um Matadouro público;
Reforma da feira municipal com a construção de um moderno centro de
abastecimento que garanta higiene e qualidade nos produtos oferecidos aos
INFRAESTRUTURA consumidores, bem como condições de armazenamento e
comercialização para os agricultores familiares;
Implantação de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos com direcionamento correto
do lixo;
Construção de um cemitério público;
Construção de casas populares em regime de mutirão;
Construção de unidades habitacionais;
Recapeamento asfáltico de vias públicas;
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Reforma e modernização das praças públicas transformando-as em espaços de
convivência e lazer o que implica em implantar equipamentos esportivos e
recreativos, bem como na arborização e embelezamento;
Construção de passagem molhada nas comunidades rurais;
Construção de sistemas de abastecimento nas comunidades rurais.
07 Transporte e Trânsito
Reestruturação e direcionamento correto da frota municipal.
Manutenção das estradas do município;
Instalação de câmeras em torres de observação nas principais vias de acesso, que
enviarão imagens de toda cidade em tempo real para uma central de
monitoramento;
Criação do Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN;
Construir uma garagem para guarda da frota municipal.
08 Cultura, Esporte e Turismo
Fomentar a realização de eventos culturais no município de Marcelino Vieira (RN);
Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de valorização dos
artistas da terra;
Criação do Projeto Cultura na Praça com apresentações de artistas locais;
Criação da Companhia de Teatro Vieirense – CTV;
Construção do centro de tradição cultural de Marcelino Vieira (RN);
Conclusão do complexo turístico religioso de Marcelino Vieira (RN);
Reformar e ampliar os campos, estádio, quadra e ginásios poliesportivos;
Fomentar a realização de eventos esportivos;
Criar programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos
esportivos (passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições entre escolas);
Criação do festival da agricultura familiar para promoção dos agricultores e da
cultura rural local;
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Criação do programa “Marcelino Vieira-RN Cidade Conectada” para instalação de
WIFI (internet móvel) nos principais pontos e praças da cidade para facilitar
comunicação e interação da população.
09 Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Manutenção do consorcio público regional de saneamento básico do alto oeste
potiguar- CONSOP;
Aquisição de maquinas e equipamentos para atividades agrícolas;
Construir e recuperar açudes e barragens;
Perfurar e instalar poços;
Distribuir vacinas para os pequenos criadores de bovinos;
Manutenção do programa corte de terra;
Cumprimento da Legislação que trata da obrigatoriedade por parte dos municípios
de aquisição de gêneros da merenda escolar de produtores locais;
Criar um plano de ensino direcionado ao produtor rural;
Criar o “Projeto Todo agricultor é empreendedor” com o objetivo de capacitar os
agricultores rurais para administração econômica de sua produção;
Implantação de Programa de extensão rural (assistência técnica e capacitação) de
acordo com a aptidão de cada comunidade rural.
Criação do Programa de conscientização do uso correto de agrotóxicos e descarte
dos seus respectivos recipientes;
Desenvolver pesquisas de viabilidade para inserção de novas lavouras para
aproveitamento no período de ociosidade do solo;
Estimular à constituição de microempresas e associações para autogestão, por meio
de cursos de capacitação voltados aos produtores rurais;
Estimular a criação de cooperativas e associações para beneficiamento e venda da
produção agrícola;
Criar o Programa de fortalecimento e incentivo de produção agrícola orgânica na
agricultura familiar;
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Construir barragens subterrâneas para os agricultores familiares;
Construir cisternas nas comunidades rurais;
Criar programa de silagem em parceria com a EMATER, em que a prefeitura será
responsável pelo suporte com maquinas para ajudar o criador armazenar forragem
para alimentar o rebanho na estiagem;
Criar a feira do agricultor familiar, para comercialização produção local;
Elaborar o Plano Municipal de Meio Ambiente;
Construir viveiros de mudas no município para recomposição de áreas de APPS
do rios;
10 Saneamento Básico
Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB;
Implementação da Política Municipal de Saneamento Básico;
Construção de melhorias sanitárias e fossas sépticas.
Visão de longo prazo para o município de Marcelino Vieira (RN)

Este plano de governo foi elaborado de forma participativa com foco no
planejamento estratégico. Pautado em uma visão que orientará a gestão, para
resultados a longo prazo, com alcance prévio para 2025. O desenvolvimento dessas
propostas possibilitará a cidade ser uma das melhores do alto oeste potiguar para se
viver, trabalhar e conhecer. Ou seja, “Uma Marcelino Vieira (RN) cada vez melhor”.
Para tanto, estabelecemos algumas metas, dentre as quais passa-se a destacar.
No campo social posicionar a cidade em nível regional, como a cidade que reúne
simultaneamente a melhor qualidade de vida, um sistema de saúde básico eficiente e
eficaz e que promove hábitos e costumes mais saudáveis para uma população
integrado a educação e a cultura.
No campo econômico, objetivamos uma cidade de reconhecido destaque pela
alta atratividade de negócios, reduzida taxa de desocupação e contínuo crescimento
de renda dos vieirenses. Referência regional na excelência do ambiente de negócios,
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com destacada liderança na atração e manutenção de investimentos produtivos por
parte dos investidores regionais.
No campo da sustentabilidade, a meta é posicionar a cidade como referência
regional em desenvolvimento sustentável, coleta seletiva de lixo, saneamento básico,
preservação do patrimônio ambiental e cultural.
No campo político, colocar a cidade como um dos principais centros políticos e
culturais dentro do cenário da região do alto oeste potiguar. Reconhecida pela
realização de grandes eventos e sede de fóruns decisórios para assuntos de
sustentabilidade regional e desenvolvimento econômico, referência em gestão pública
de alto desempenho e reconhecida pela produção cultural de alto valor e influência
regional.
Essa é a Marcelino Vieira (RN) que projetamos, uma cidade cada vez melhor,
para se viver, trabalhar e conhecer.
Marcelino Vieira (RN), 11 de setembro de 2020.
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