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GOSTOSO QUER MAIS 
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO! 

 

 

 

 

 

 

“Cada cidade tem sua própria personalidade, fruto da sua 
história, da capacidade de gestão dos seus governantes e do 
caráter dos seus cidadãos; contudo, para crescer de forma 
harmônica e sustentável, temos que ser capazes de imaginar, 
todos juntos, como queremos que seja nossa cidade no 
futuro.” 

 

Ana Morato  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
São Miguel do Gostoso/RN, 08 de Agosto de 2016. 

 



APRESENTAÇÃO 

 
O exercício de uma boa gestão pública não é uma tarefa fácil, mas é o que me proponho a 

realizar. 
 
Eu nasci em 1962, e me criei aqui em São Miguel do Gostoso, mas passei a morar em Natal 

para dar continuidade aos meus estudos. Aos dezesseis anos, em 1979, ingressei na carreira 
bancaria como menor aprendiz, no Banco do Estado do Rio Grande do Norte (BANDERN), e aos 

18 anos passei no concurso da mesma instituição para auxiliar de escriturário, onde fiz carreira, 
chegando a supervisor de agência. Em virtude do processo de liquidação pelo Banco Central do 
Brasil em 1990, fui aprovado no processo seletivo para permanecer no BANDERN, onde atuei 

até 1995. Me desliguei, após ter sido convidado para gerenciar uma empresa de informática 
onde trabalhei até 31 de dezembro de 2004. 

 
Mesmo não morando em Gostoso, sempre mantive relação de apreço pelo lugar e pelas 
pessoas da minha infância, procurando saber de seus anseios e necessidades. Surgiu, em 2004, 

a oportunidade de poder ajudar o povo e ao desenvolvimento do município. Em 2004 fui eleito 
o prefeito do município e reeleito em 2008. Administrar São Miguel do Gostoso foi uma 
experiência única, de aprendizado, dedicação, compromisso e respeito aos munícipes. Como 

gestor tive a oportunidade de promover o progresso econômico e social, através de projetos e 
parcerias com instituições de renome como UFRN, IFRN, SENAI, SEBRAE, SENAR, SESC, SESI, 

Receita Federal, IDEMA, Patrimônio da União, e com o Governo Federal e Estadual. 
 
Agora, bem mais experiente, após assumir a Secretaria de Administração do município de São 

Gonçalo do Amarante, durante 3 anos e 4 meses, e com o chamamento do povo, me coloco a 
disposição para administrar mais uma vez, o nosso município. 

 
Proponho uma gestão transparente e democrática com espaço virtual para prestação de contas 

e esclarecimentos quanto à natureza e finalidade dos recursos, instigando o exercício da 

cidadania na população gostosense e visando contribuir para a formação de cidadãs e cidadãos 

conscientes e ativos ocupando os conselhos municipais e organizando-se em associações e 

ONG’s para buscarem eles próprios os seus direitos e construirmos juntos a cidade que 

queremos para os nossos dias atuais e para o nosso futuro.  

A articulação das diretrizes da saúde, educação, cultura, turismo, segurança, agricultura, pesca, 

esporte, lazer, assistência social, meio ambiente, infraestrutura, e buscando o apoio dos 

Governos Estadual e Federal, além dos cuidados especiais para a juventude como a 

qualificação, proporcionarão as nossas crianças e adolescentes boa qualidade de vida 

fundamental à dignidade humana. Naturalmente, estaremos a realizar ações preventivas para 

minimizarmos o índice de jovens que aderem ao mundo das drogas e da criminalidade 

oferendo-lhes alternativas com perspectivas em um futuro melhor. Desejamos ajudar a 

construir uma cidade mais humana e que se norteie pelos princípios do desenvolvimento 

sustentável, através de planejamento e gestão interdisciplinares integrados, onde é promovida 

uma sociedade economicamente, socialmente e ambientalmente sustentável. Buscamos uma 

melhoria da qualidade de vida das pessoas promovendo as condições para o desenvolvimento 

justo e ético para esta e para as futuras gerações, oferecendo a todos as oportunidades e 

serviços básicos para a vida digna, e preservando o patrimônio natural e cultural da cidade. 

Este desafio exigirá os esforços de todos aqueles que ainda se permitem sonhar com uma 

cidade segura, com serviços públicos de qualidade e justiça social. A luta será grande, mas com 

A Força do Povo a vitória será certa ao trabalharmos conjuntamente para alcançarmos os 

nossos objetivos.  



A ORIGEM 

 
O povoado de Gostoso foi fundado em 29 de setembro de 1884 pelo missionário frei João do 

Amor Divino, coincidentemente, no dia dedicado a São Miguel. Nesse dia, conforme 
informações de moradores mais antigos, o missionário fincou um cruzeiro com o objetivo de 
marcar a data. Inicialmente, este local foi usado de forma improvisada para a celebração de 

missas, batizados, casamentos e, posteriormente, passou a ser utilizado como cemitério e ficou 
conhecido como Praça dos Anjos. 

 
O nome Gostoso refere-se a um vendedor ambulante morador na localidade que era um 
excelente contador de estórias e que sempre liberava uma risada singularmente gostosa e 

contagiante ao final. Devido a sua risada, o vendedor ficou conhecido por Seu Gostoso e 
rapidamente o nome gostoso passou a denominar o novo povoamento.  

No dia 29 de setembro de 1899, o Sr. Miguel Félix Martins, um dos primeiros moradores de 
Gostoso, construiu e inaugurou uma igreja em pagamento a uma promessa feita a São Miguel, 
que passou a ser o padroeiro da comunidade. Assim, gradualmente, o povoado foi sendo 

chamado de São Miguel do Gostoso. 
 
São Miguel do Gostoso conquistou sua emancipação política desmembrado de Touros e elevado 

a condição de município do Rio Grande do Norte com o nome de São Miguel de Touros pela Lei 
nº 6.452, de 16 de julho de 1993. Mas a população gostosense não ficou satisfeita com essa 

alteração no nome e realizaram um plebiscito. Como resultado, não podendo ser diferente, o 
município de São Miguel de Touros voltou a denominar-se São Miguel do Gostoso pela lei 
estadual nº 9992, de 05-05-2001. 

 
 

 
DESAFIOS E TENDÊNCIAS 
 

Embora São Miguel do Gostoso seja um munícipio de pequeno porte com pouco menos de dez 
mil habitantes, está em crescimento econômico, demográfico e urbanístico acelerado. Nossa 
cidade, em um espaço curto de tempo, tem ganhado visibilidade através do turismo e da 

indústria eólica.  
 

Essas duas potencialidades econômicas, somadas à agricultura, à pesca, ao comércio e aos 
serviços, geraram uma dinâmica interna na economia que resulta neste desenvolvimento que 
temos vivenciado. A rapidez que tem marcado esse processo é assombrosa e demanda medidas 

urgentes, firmes e eficazes para garantir que ele seja orientado para concretizar-se 
sustentavelmente com respeito e proteção ao meio ambiente e à população.  

 
Oferecer qualidade de vida e segurança aos habitantes e aos visitantes de São Miguel do 
Gostoso diante desse desenvolvimento e dos problemas que vem consigo, correspondem aos 

maiores desafios que terei de superar, enquanto gestor. Encontrar caminhos para gerar 
empregos, autonomia e dignidade ao meu povo é o que farei! Proporcionar condições 

favoráveis ao pleno desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens é uma das principais 
medidas preventivas de segurança, combate às drogas e construção de gerações saudáveis e 
conscientes. 

 
  



 

DIRETRIZES 2017-2020 

Um programa de desenvolvimento eficiente para São Miguel do Gostoso 

deve garantir a melhoria do padrão de vida de todas e todos, a qualidade ambiental 

e o crescimento econômico sustentável. Para alcançarmos tais objetivos, 

elaboramos as nossas diretrizes fundamentadas em reuniões nas comunidades 

rurais, no diálogo com membros dos conselhos municipais, e no resultado das 

Conferências Setoriais de Políticas Públicas (Saúde, Assistência Social, Cidades e 

Juventude), dedicando especial zelo às nossas comunidades rurais e cidadãs e 

cidadãos que vivem sob vulnerabilidade social, além de mulheres, crianças e 

idosos. Temos a pretensão de transformar Gostoso em um lugar melhor. Onde a 

população encontre acolhimento e soluções para os seus problemas. Uma cidade 

em que o turista se encante, se apaixone e anseie pela próxima oportunidade de 

estar aqui. 

 

 

AGRICULTURA 

1. Apoiar a agricultura familiar oferecendo serviços de consulta técnica (através 

de técnicos agropecuários), mediante parcerias com instituições de ensino e 

pesquisa e empresas prestadoras de serviços especializados; 

2. Garantir a perfuração de poços e o corte de terra no tempo certo, como meio 

auxiliar para o processo de produção; 

3. Estimular o uso de produtos orgânicos na merenda escolar e em outros 

programas de abastecimento, priorizando os produtores da agricultura local; 

4. Favorecer os agricultores locais e o mercado interno mediante o aumento de 

produtos fornecidos pela Compra Direta; 

5. Apoiar projetos que favoreçam a comercialização da produção excedente da 

agricultura familiar; 

6. Manter o apoio ao agricultor na contra partida do munícipio na adesão ao 

Seguro Safra; 

7. Realizar a manutenção das estradas que dão acesso aos distritos 

regularmente; 

8. Estimular o consumo consciente da população de modo que favoreça a 

economia da agricultura familiar; 

9. Buscar parceria que estimule a produção apícola; 

10.Disponibilizar carroção para transporte das embarcações locais; 

11.Apoiar as atividades dos profissionais da pesca artesanal; 

12.Buscar parceria pública e privada para reforma de estaleiro (galpão dos 

pescadores); 

13.Buscar junto ao governo Federal e Estadual convênios para construção do 

Mercado do Peixe. 

 



ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1. Promover efetivamente a inclusão social da população em vulnerabilidade 

socioeconômica articulando as competências municipais, estaduais e federais 

cujo foco seja minimizar as desigualdades sociais; 

2. Estabelecer diálogo permanente com as organizações não-governamentais 

para responder com efetividade as diversas demandas do município; 

3. Capacitar os atores da política pública de assistência social, a fim de se 

assegurar a melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do 

sistema descentralizado e participativo, bem como as realidades locais; 

4. Fortalecer o conselho, a conferência e os fóruns de assistência social como 

espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão 

compartilhada; 

 

SEGURANÇA 

1. Apoiar as ações municipais de segurança pública de forma transparente, 

participativa, visando garantir qualidade de vida em Gostoso; 

2. Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Pública para auxiliar o poder 

executivo na identificação de demandas quanto à segurança em nosso 

município e na elaboração de soluções eficazes; 

3. Desenvolver a legislação para Eventos Populares; 

4. Engajar as associações comunitárias e Conselho Tutelar nas ações 

preventivas de segurança; 

5. Reivindicar junto à esfera estadual o aumento do efetivo de agentes da 

Polícia Militar para oferecer maior segurança a todas as cidadãs e os cidadãos 

da sede e dos distritos; 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

1. Desenvolver a economia criativa aproveitando melhor os recursos, 

competências e empreendedores locais; 

2. Apoiar projetos que promovam a geração de renda coletiva; 

3. Estimular a qualificação e a requalificação da população com vistas às novas 

ocupações profissionais; 

4. Contribuir para a criação e formalização de cooperativas, de micro empresas 

e microempreendedor individual; 

5. Estimular a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais nos 

mercados de trabalho público e privado. 

6. Apoio ao fortalecimento do Banco Solidário; 

7. Fortalecer e estimular a expansão e modernização da feira livre; 

 

 

 



EDUCAÇÃO 

1. Ampliar os recursos financeiros para a educação, ultrapassando os 25% 

instituídos pela lei; 

2. Valorizar os profissionais da educação com a análise e revisão dos Planos de 

Cargos e Salários; 

3. Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos que 

aumente a taxa de alfabetização; 

4. Melhorar a qualidade do ensino e buscar a equidade na Rede Municipal de 

ensino, independente das condições social, econômica, étnico-racial e 

cultural da população; 

5. Implantar políticas de incentivo para motivar os alunos e os professores a 

buscarem melhores resultados, a exemplo dos programas Aluno Nota Dez e 

Professor Nota Dez; 

6. Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com 

necessidades educacionais especiais; 

7. Proporcionar condições favoráveis ao exercício pedagógico da educação; 

8. Garantir o fornecimento de materiais didáticos e paradidáticos para o pleno 

funcionamento das atividades escolares e o devido apoio para a realização 

de aulas de campo como ferramentas imprescindíveis para elevar o 

rendimento do aprendizado dos alunos; 

9. Providenciar que o fornecimento da merenda escolar não seja interrompido 

e reavaliar, nutricionalmente, o seu cardápio para favorecer ainda mais a 

sua qualidade e satisfação do paladar dos alunos; 

10. Manter transporte escolar continuamente para todos os alunos da rede 

municipal, estadual e do ensino superior; 

11. Fortalecer a gestão democrática da educação, principalmente, os conselhos 

escolares para elevar a qualidade dos seus ambientes, bem como torná-los 

cada vez mais aprazíveis aos usuários ao atender as suas expectativas 

possíveis; 

12. Fortalecer o PNAE, com recursos acima de 30% comprados na agricultura 

familiar local; 

13. Implantar e aprimorar cursinhos preparatórios para o ENEM e nível médio 

do IFRN, para elevar as chances dos nossos alunos conquistarem a 

oportunidade de se qualificarem para o mercado de trabalho; 

14. Buscar parcerias públicas e privadas para implantar espaços de inclusão 

digital na sede e nos distritos oferecendo sinal de wifi grátis e computares 

com acesso à internet. 

   

ESPORTE E LAZER 

1. Elaborar o calendário oficial de eventos/competições esportivos(as) do 

município; 

2. Implantar a prática de modalidades esportivas nas Praias da Xêpa, do Maceió 

e do Cardeiro; 



3. Aumentar a participação de crianças e adolescentes na prática esportiva 

através de uma ampla programação desportiva no contra turno escolar; 

4. Apoiar projetos desportivos com fins de motivar as crianças e adolescentes, a 

envolverem-se na prática de esportes e desenvolverem-se saudavelmente; 

5. Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física 

voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas 

etárias e gêneros ao ampliar a oferta de espaços e instalações para 

atividades físicas na cidade; 

6. Aumentar as opções de lazer através do esporte com a reestruturação, e 

disponibilização de quadras desportivas, campos de futebol e praças 

alternativas; 

7. Estimular o empreendedorismo na área de atividade física, saúde e esporte; 

8. Criar um programa de esporte e lazer que atendam aos jovens das 

comunidades rurais; 

9. Apoiar os campeonatos de futebol de salão, feminino e masculino, na zona 

rural e na sede; 

10.Retomar o Campeonato Municipal de Futebol, valorizando o futebol amador 

da sede e comunidades rurais. 

 

GESTÃO PÚBLICA 

1. Revisar o Plano de Cargos e Salários existente; 

2. Realizar concurso público a fim de suprir a demanda do município de 

profissionais devidamente capacitados e segundo o seu mérito, para 

oferecermos serviços de qualidade à população e estabilidade aos nossos 

servidores; 

3. Apoiar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), com fins de 

disponibilizar, urgentemente, água encanada com fluxo satisfatório para 

todas as cidadãs e cidadãos gostosenses independente de sua localização 

no município; 

4. Criar um espaço virtual para o exercício de uma gestão transparente, no 

qual será exposto, de modo explicito, esclarecimentos sobre a natureza e 

finalidade dos recursos e programas que geraram as receitas; 

5. Praticar a ética e combater a corrupção por meio do cumprimento da Lei da 

Transparência e controle interno; 

6. Praticar uma gestão inovadora e descentralizada, que utilize preceitos do 

planejamento estratégico participativo, garantindo ampla participação 

popular na formulação e acompanhamento das políticas públicas para o 

pleno exercício de uma gestão democrática; 

7. Aperfeiçoar a regulação e monitoramento dos serviços públicos, inclusive os 

terceirizados, de forma transparente e com a participação do cidadão; 

8. Aplicar os recursos arrecadados das empresas de energia eólica, acima de 

15% para saúde e acima de 25% para educação; 

9. Publicizar e dar transparência aos contratos de serviços terceirizados; 

10. Desenvolver um processo de planejamento urbano sustentável que integre 

efetivamente as ações dos diversos órgãos da prefeitura; 



11. Distribuir de forma mais homogênea em todo o espaço urbano e rural os 

serviços públicos e espaços para cultura, esporte e lazer; 

12. Avaliar e oficializar as concessões e permissões estabelecidas pela 

prefeitura; 

13. Implantar políticas para uma cidade inclusiva e humanizada com uma 

mudança do paradigma assistencialista para o de direito; 

14. Utilizar a estrutura e recursos da comunicação social em campanhas 

educativas e preventivas, tais como: drogas, mobilidade, educação 

ambiental, acessibilidade e saúde; 

15. Sinalizar todas as estradas do Município, bem como mantê-las em boas 

condições de tráfego de veículos, realizando manutenção periódica; 

16. Reestruturar cemitérios públicos; 

17. Iniciar o processo de pavimentação das áreas domiciliares na zona rural; 

18. Implementar o Orçamento Participativo. 

19. Rever procedimentos na administração municipal, eliminando desperdícios 

em todos os setores, sendo um exemplo de redução de consumo e 

reaproveitamento de materiais; 

20. Formular e implementar atividades voltadas à educação para o consumo 

consciente em todos os segmentos da sociedade, com apoio das redes 

escolares pública e privada em todos os níveis e das redes sociais. 

 

HABITAÇÃO 

1. Ampliar e acelerar o processo de regularização fundiária das ocupações 

irregulares; 

2. Disponibilizar assessoria técnica e jurídica para desenvolver projetos, 

acompanhar obras e desburocratizar processos em parceria com a sociedade 

civil; 

3. Implementar política pública para a habitação visando garantir o direito à 

moradia, respeitando as prioridades e situações de vulnerabilidade social, 

com participação popular e transparência; 

4. Buscar parceria junto aos governos Federal e Estadual para construção de 

casas populares. 

 

JUVENTUDE 

1. Implementar um Plano Municipal para a Juventude de forma participativa e 

transparente; 

2. Proporcionar qualidade de vida com saúde, esporte, laser, cultura e educação 

para possibilitar o pleno desenvolvimento físico e intelectual das nossas 

crianças e jovens; 

3. Buscar parcerias para realização de cursos técnicos presenciais e a distância, 

para a qualificação profissional no próprio município; 

4. Incentivar o ingresso dos jovens em cursos superiores; 



5. Proporcionar condições para os nossos jovens serem protagonistas em seu 

planejamento familiar; 

6. Buscar apoio para realização de ações de documentação (RG, CPF e Carteira 

de Trabalho) para viabilizar a obtenção dos seus direitos e o oportuno 

ingresso no mercado de trabalho formal; 

7. Estimular a implantação de projetos que promovam a interação social, 

qualificação e geração de renda para os jovens 

8. Promover uma ampla campanha no setor público e privado de combate de a 

exploração sexual. 

 

MULHERES 

1. Combater as desigualdades entre homens e mulheres como condição do 

desenvolvimento do município; 

2. Promover a participação, o respeito e o direito pleno a todas as mulheres, 

observando as diferenças étnicas, geracional e de qualquer outra 

natureza; 

3. Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade e 

contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços; 

4. Zelar pela saúde da mulher com campanhas preventivas e atendimentos 

médicos; 

5. Proporcionar oportunidades de qualificação profissional em variados níveis 

de ensino; 

6. Apoiar projetos que objetivem auxiliar mulheres na conquista da sua 

cidadania, autonomia e bem estar; 

7. Reivindicar a qualificação dos serviços de atendimento as mulheres nos 

equipamentos públicos. 

 

SAÚDE 

1. Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de saúde; 

2. Buscar convênios para serviços de reabilitação e recuperação fisioterápica; 

3. Aprimorar os atendimentos de urgência em nossa Unidade Mista de Saúde 

Doutor Ricardo Simione; 

4. Promover a atenção à saúde da mulher, dos idosos e da criança com 

ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade; 

5. Criar o Comitê Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas, Reinserção 

Social e Atenção ao Usuário; 

6. Garantir a atenção à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 

crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo; 

7. Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde; 

8. Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS; 

9. Contribuir à adequada formação, qualificação, valorização e 

democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde; 



10. Reestruturar o atendimento da Estratégia Saúde da Família (ESF), 

disponibilizando um técnico de enfermagem nas comunidades onde existe 

Postos de Saúde; 

11. Buscar parceria pública e privada para adquirir um consultório 

odontológico móvel para disponibilizar todos os equipamentos possíveis a 

fim de elevar a qualidade do atendimento para a população rural; 

12. Garantir transporte de pacientes de urgência dos distritos para sede; 

 

TURISMO 

1. Investir na divulgação de São Miguel do Gostoso no Brasil e no exterior, 

consolidando-o como o 3º Pólo Turístico do estado do Rio Grande do Norte; 

2. Fortalecer a gestão integrada dos diversos atores institucionais, tanto 

públicos, quanto privados, através do Conselho Municipal de Turismo de São 

Miguel do Gostoso; 

3. Implementar mecanismos efetivos para a cooperação público-privada; 

4. Incentivar a realização de grandes eventos geradores de fluxo turístico, 

incluindo-os no “Calendário de Festas e Eventos de Gostoso”; 

5. Criar o Portal da Cidade de São Miguel do Gostoso; 

6. Criar o Serviço de Atendimento ao Turista; 

7. Criar banco de dados dos produtos e serviços ofertados, bem como da 

demanda do mercado turístico de São Miguel do Gostoso; 

8. Buscar parcerias na esfera estadual e federal para a criação de rotas na zona 

rural, a fim de proporcionar a interiorização do turismo; 

9. Incrementar a qualidade, competitividade e inovação dos equipamentos e 

serviços turísticos, objetivando a satisfação dos turistas; 

10.Fortalecer a comercialização de produtos Gostosenses; 

11.Reestruturar a infraestrutura das áreas de relevante concentração comercial 

e fluxo de pessoas; e  

12.Reformar a entrada da cidade. 

 

PLANEJAMENTO URBANO 

1. Atualizar, executar e fiscalizar o Plano Diretor Participativo de São Miguel do 

Gostoso, elaborado com apoio do CNPq/UFRN e aprovado pela Câmara de 

Vereadores em 2008; 

2. Fortalecer o Concelho Municipal da Cidade de São Miguel do Gostoso, a fim 

de que este possa executar plenamente as suas funções e auxiliar o poder 

executivo nas decisões relacionadas ao desenvolvimento urbano em 

conformidade com as legislações pertinentes e os interesses da população 

gostosense; 

3. Reestruturar o Código de Obras do município para haver a verificação de 

quais suas determinações estão sendo cumpridas; 

4. Planejar o território através do zoneamento que norteará o nosso 

crescimento definindo as áreas do nosso espaço urbano e rural, como as 



prioritárias para expansão urbana, uso e ocupação do solo, de interesse 

social ou produção agrícola; 

5. Minimizar os problemas de crescimento desordenado com as “casas de 

fundo” e várias famílias habitando o mesmo domicílio concedendo mais 

moradias aos moldes da Habitação Social, junto ao governo Estadual e 

Federal, acompanhadas de maior controle e fiscalização; 

6. Iniciar um processo equidade no uso do espaço público de circulação; 

7. Iniciar a reestruturação das vias de passeio público para o favorecimento de 

pedestres; 

 

MEIO AMBIENTE 

1. Elaborar uma estratégia de desenvolvimento integrado sustentável local que 

contemple uma política efetiva de saneamento ambiental e supervisão de 

construções de acordo com o Plano Diretor; 

2. Implantar um sistema de reciclagem de resíduos sólidos; 

3. Identificar, delimitar e oficializar os nossos espaços naturais que necessitam 

de proteção especial; 

4. Apoiar projetos cujos objetivos sejam restaurar e preservar ecossistemas 

aquáticos ao mesmo tempo em que promove a inclusão de jovens para o 

desenvolvimento de consciência ambiental; 

5. Submeter grandes obras e empreendimentos ao Conselho Municipal da 

Cidade para este apresentar parecer, sobre os seus benefícios a população; 

6. Aderir ao sistema de Gestão Compartilhada do Meio Ambiente, para realizar 

o Licenciamento Ambiental Municipal a fim de dar autonomia a gestão da 

politica ambiental e celeridade na implantação de empreendimentos. 

 

CULTURA 

1. Apoiar os eventos existentes e fomentar a criação de novos eventos de 

grande porte; 

2. Elaborar um calendário cultural para as festividades ligadas ao poder público, 

sem coibir as manifestações culturais populares que observam a legislação 

vigente; 

3. Descentralizar as ações e equipamentos culturais para contemplar de modo 

prioritário as áreas que apresentam vulnerabilidade social; 

4. Apoiar projetos e ações culturais que visem contribuir positivamente para a 

formação de cidadãs e cidadãos críticos e ativos; 

5. Respeitar e promover ações que fortaleçam a diversidade cultural para a 

convivência democrática e o respeito entre as cidadãs e os cidadãos; 

6. Buscar parcerias para reinstalar a Banda de Música Municipal; 

7. Promover políticas públicas para garantir a proteção, o reconhecimento e a 

valorização do patrimônio material e imaterial das culturas que contribuem 

para a formação da identidade cultural de São Miguel do Gostoso; 


