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Programa de Governo Municipal 

 
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL – POTENGI - CEARÁ. 

 

Gestão 2021 -2024 

Fundamentação Legal: Emenda Nº 107/2020; Resolução TSE Nº 23.627/2020; Lei Nº 13.165, de 29 
de setembro de 2015; Constituição Federal de 1988. 

APRESENTAÇÃO 

 
 

O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, vem apresentar seu 

Programa de Governo para sociedade Potengiense - Gestão de 2021 à 2024. Este 

documento está organizado em cinco partes: Princípios de um Governo do PSOL; 

Proposta de Gestão Pública; Projeto de Sociedade; e Projeto Municipio Educador e 

Ações Administrativas por área de atuação. 

As propostas relacionadas neste programa foram elaboradas dentro do 

projeto “PSOL NA COMUNIDADE”. 

Deste o inicio de 2019, por meio de debates e discussoes promovidas 

com a militância e simpatizantes do PSOL, e recebendo valiosa contribuição dos 

diversos representantes de movimentos sociais do município, esse programa de 

governo se criou, e tomou corpo e forma. 

Aqui apresentamos uma síntese das ideais e ações que pretendemos 

implementar frente à administração municipal, e que será continuarmente 

aperfeiçoada a medida que formos desenvolvendo essas ações, e promovendo 

novos encontros, discussões e debates, junto a nossa querida comunidade 

Potengiense. 

 
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

O governo do PSOL pautará suas ações administrativas a partir dos 



2  

princípios da legalidade, da impessoalidade, da ética, da transparência, da 

democracia e da justiça social. 

Temos a clareza que no atual sistema econômico, o Capitalismo, gerador 

de exclusão social e pobreza não é possível resolver todos os problemas da 

população, mas temos a certeza de que seguindo esses princípios poderemos 

prestar melhores serviços básicos a população. 

O governo do PSOL deve ser marcado pela ética na utilização dos 

recursos financeiros; pela competência na prestação de serviços de qualidade; justo 

na distribuição das políticas públicas, priorizando as comunidades mais carentes; 

ecologicamente correto na intervenção do meio ambiente para promover o bem- 

estar a população; democrático nas relações administrativas com os munícipes, 

criando mecanismos de participação direta; transparente nas ações, facilitando o 

acesso as informações governamentais e na prestação de contas dos recursos 

financeiros; humano no cuidado com as pessoas, com atenção especial às crianças, 

idosos, portadores de deficiências, dependentes químicos e as pessoas em 

vulnerabilidade social. 

 
PROJETO DE SOCIEDADE 

 
 

O governo terá como norte a construção de uma sociedade justa, 

economicamente equilibrada, ecologicamente sustentável, igualitária nas 

oportunidades, e solidariamente humana. 

Dessa forma, o mandato deve contribuir para o empoderamento de seu 

povo, para a autonomia comunitária, através da autogestão e organização popular, 

e para uma sociedade politicamente livre. 

 
DA GESTÃO DO MUNICÍPIO 

 
 

O governo organizará mecanismos para manter uma boa relação com 

todos os órgãos municipais, estaduais e federais, instituições públicas e 

organizações não governamentais, resguardando o direito público e os interesses 

da população. 

Teremos uma relação de respeito ao poder legislativo, cumprindo os 
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prazos legais na apresentação de projetos, prestação de contas dos serviços e 

recursos financeiros e de todas as ações do executivo, apresentando de forma clara 

e com tempo hábil os programas de interesse público. 

Organizaremos uma estrutura administrativa visando o mínimo de 

secretarias e departamentos, mas com o máximo de eficiência, criaremos o gabinete 

do Prefeito no distrito do Municipio, agenda colaborativa e canais diretos digitais, 

formando um corpo executivo com base na competência técnico política e 

comprometidos com os princípios que norteiam o programa. 

O governo manterá uma relação direta com a população através do 

orçamento participativo e dos comitês comunitários que indicarão anualmente as 

prioridades das políticas públicas, do agente social de governo que atuará na 

localidade analisando e encaminhando as demandas, realizará a comunicação 

através de informativos impressos, site e redes sociais e serviços de radiofonia. 

O município melhorará os serviços prestados a população através da 

intersetorialidade, facilitando a comunicação entre os departamentos 

administrativos, a economia de recursos financeiros, na melhoria de utilização dos 

recursos humanos, estrutura física e equipamentos. 

A governabilidade se dará de forma colegiada, numa relação horizontal 

e paritária no Conselho de Gestão formada pelo prefeito, secretários, líder do 

prefeito na câmara, agentes sociais de governo e representantes dos comitês 

comunitários. O Conselho se reunirá mensalmente para encaminhar as demandas 

da comunidade e em assembleia anual para prestação de contas do executivo e 

aprovar as ações anuais do governo. 

 
PROJETO MUNICIPIO EDUCADOR 

 
 

Sabemos que o ser humano age de acordo com sua consciência e que é 

através da educação que adquire conhecimento para o desenvolvimento de suas 

ações. Portanto, o governo utilizará todos os setores da administração para a 

formação da população, contribuindo assim para o aperfeiçoamento cultural, político 

e técnico de nosso povo. 

Acreditamos que dessa forma melhorará as relações de respeito à 

diversidade de gênero, racial, de classe social, na redução da violência através do 
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desenvolvimento de uma cultura de paz, na relação ética com o meio ambiente e no 

cumprimento dos direitos e deveres do cidadão. 

Nesse sentido estamos propondo o Projeto Município Educador que 

estimulará todas as instituições públicas e privadas a serem espaços educativos na 

concepção de que governo e sociedade civil são corresponsáveis pelo 

desenvolvimento socioeconômico e cultural da população. 

Dessa forma, além dos órgãos governamentais, também, serão 

convocados a contribuir com a educação do nosso povo as associações comunitárias, 

os sindicatos, as igrejas e ong’s em geral. 

Acreditamos que um povo bem educado terá mais autonomia, agirá com 

mais responsabilidade individual e coletiva, melhorará a relação com seus 

semelhantes e com a natureza, seguindo rumo a uma sociedade justa, solidária e 

igualitária. 

 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

 
 

Os servidores municipais são os agentes diretos na prestação de serviços 

a população, portanto, devem ser qualificados em sua área de atuação e em número 

suficiente para o bom funcionamento técnico e humano do atendimento a 

população. 

Nesse sentido apresentamos as seguintes propostas de valorização dos 

servidores: 

1. Auditoria para analisar o quadro de funcionários em todas as áreas. 

2.  Realização imediata de concurso público para todos os setores que tem 

carência de pessoal; 

3.  Aprovação de um Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para todos os 

servidores; 

4.  Promover e facilitar a formação dos servidores, mediante cursos acadêmicos, 

capacitação e aperfeiçoamento na área de atuação; 

5.  Melhorar as condições de trabalho, com adequação da estrutura física, 

manutenção dos instrumentos de trabalho e insumos suficientes ao bom 

atendimento ao público; 

6. Realizar anualmente a comemoração do Dia do Servidor; 
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7.  A gestão manterá bom relacionamento com os servidores, individual e 

coletivamente através de seus sindicatos; 

8. Aprovará a Lei de liberação dos representantes sindicais; 

9.  Realizar convênio com os governos estadual e federal para construção de 

casas para os servidores; 

10. Efetivar a mesa permanente de negociação com os servidores; 

PLANO DE AÇÃO DO GOVERNO POR ÁREA DE ATUAÇÃO 

 
 

A estrutura administrativa para coordenar as ações de governo serão 

compostas por: secretarias, departamentos e órgãos de controle administrativos. 

1. Secretaria de Governo: será o elo entre governo e sociedade, responsável para 

coordenar todas as demais secretarias e as relações institucionais com as 

organizações comunitárias e movimentos sociais; 

2. Secretaria de Administração: organizará a distribuição dos recursos humanos, 

sua capacitação e a efetivação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, 

como também, a garantia de todos os direitos trabalhistas dos servidores 

municipais; 

3. Secretaria de Infraestrutura: será responsável por todas as obras do 

município, Plano Diretor e políticas de acessibilidade e convivência na cidade e 

campo; 

4. Guarda Municipal: será responsável pela proteção do patrimônio público; 

5. Secretaria de Meio Ambiente: cuidará das ações relacionadas à preservação, 

utilização e restauração dos recursos ambientais, naturais e culturais do 

município; 

6. Secretaria de Saúde: órgão responsável pela promoção da saúde, controle de 

endemias e serviços ambulatoriais e hospitalares; 

7. Secretaria de Educação: organizará as Creches, Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e as relações educacionais com órgãos estaduais e federais; 

8. Secretaria de Ação Social e Humanização: coordenará as políticas de 

assistência as pessoas carentes, de áreas de risco, idosos, deficientes, 

mulheres e da igualdade racial; 

9. Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Campo e da Cidade: 

desenvolverá políticas de estímulo ao desenvolvimento econômico nas áreas de 
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economia primária (agricultura, pecuária e exploração de recursos naturais), 

secundária (indústria e beneficiamento) e terciário (comércio, serviços e 

turismo); 

10. Secretaria de Finanças: setor responsável pela arrecadação e otimização de 

recursos financeiros e controle das despesas do município; 

11. Procuradoria: cuidará da assessoria e consultoria jurídica do poder executivo 

municipal; 

12. Controladoria: órgão responsável pelo controle e fiscalização dos atos 

administrativos dos agentes públicos municipais; 

13. Ouvidoria: instrumento responsável para ouvir as reclamações sociais e 

encaminhamento de sugestões; 

14. Secretaria de Cultura: responsável pelo desenvolvimento das políticas públicas 

do patrimônio histórico, equipamentos e eventos de arte cultura; 

15. Secretaria de Esporte e Juventude: órgão de promoção de politicas publicas 

para juventude e atividades desportiva do município. 

16. Secretaria de Tecnologia e Informação: Propor, coordenar, supervisionar, 

implantar e orientar normativamente as atividades de gestão dos recursos da 

tecnologia da informação. 

17. Núcleo de Combate à Corrupção: Núcleo de Acompanhamento das Receitas 

e Gastos - todas as receitas e todas as despesas passarão por esse núcleo, que 

deverá estar sempre acessível ao público, com cabine de estudos para a análise 

de todos os processos administrativos e com computadores à disposição do 

cidadão, prioritariamente para as finalidades do núcleo. Haverá um site exclusivo 

para o núcleo que também deverá informar e interagir com a população. 

18. Secretária de Transporte: tem como atribuições gerenciar e fiscalizar a 

execução das modalidades do transporte público do municipo, e realizar o 

gerenciamento e a manutenção da frota municipal. 

 
INFRAESTRUTURA 

 
 

Além de coordenar todas as obras de competência da administração 

municipal a Secretaria de Infraestrutura, deve planejar a mobilidade urbana 

cuidando das ruas, praças, espaços de lazer, manutenção do patrimônio público e 
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histórico, iluminação pública, saneamento, limpeza, coleta e armazenamento do 

lixo, equipamentos de sinalização e comunicação com o objetivo de termos um 

município com uma melhor qualidade de vida. 

 
Propostas: 

1. Criar plano Municipal de Urbanização; 

2. Construção da rede de saneamento básico – A área urbana da cidade não conta 

com saneamento básico, o que agrava, dentre outros, os problemas de saúde. A 

ideia é mapear os pontos mais críticos e executar as obras nas áreas mais 

vulneráveis; 

3. Construir asfalto e calçamento de tijolos de solo-cimento (Intertravados), na Zona 

Urbana e Rural; 

4. Projeto calçadas cidadãs – com o objetivo de facilitar a mobilidade de cadeirantes, 

deficientes visuais e idosos; 

5. Construção e recuperação de praças nos Bairros, Vilas e Distritos; 

6. Recuperar com aterro todas as estradas vicinais da Zona Rural; 

7.  Recuperação de todas as pontes da zona rural e construção de passarela para 

pedestres onde for necessário; 

8. Construir e recuperar pequenos e médios açudes e perfurar poços artesianos em 

comunidades rurais; 

9. Recuperar e instalar iluminação publica na Zona Urbana/Rural; 

10. Construção  e  Ampliação de adutoras   de  abastecimento  de água para 

Comunidades e Vilas; 

11. Pavimentar ruas na cidade, nos bairros e no interior; - Intensificar o Programa de 

Parcerias para calçamento de ruas nos bairros; 

12. Revitalizar pontes e travessias; 

13. Expandir obras de canalização através de estudos para evitar alagamentos e 

enchentes; 

14.  - Aperfeiçoar continuamente o sistema de iluminação pública com a instalação de 

lâmpadas mais duráveis, econômicas e ecológicas. 

15. Instalar novos pontos de táxi na zona urbana, inclusive, prevendo veículos 

adaptados para o transporte da Pessoa com Deficiência (PcDs); 

16. implantação de estações de bicicletas ou sistema de bicicletas públicas em pontos 
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estratégicos e instalar bicicletários; 

17.  Ampliar o sistema de acessibilidade com a implantação de sinais sonoros, piso 

tátil e construção de rampas; 

 
SAÚDE 

 
 

A OMS estima que cerca de 80% dos problemas de saúde podem ser 

resolvidos com atenção primária, que custa menos financeiramente e a longo prazo 

é mais eficiente. Esta atenção representa o primeiro contato da população com o 

sistema público de saúde. A saúde pública é um dos principais problemas de 

Potengi, assunto de muitos fóruns de debates, sem uma saída palpável, mesmo 

sendo estabelecido pela Carta Magna de 1988 como um direito de todos os 

cidadãos, tendo, portanto, os governos o dever de garanti-la, mediante políticas que 

visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

O governo municipal tem o dever constitucional de prover à sua 

população um sistema público de saúde eficiente, inclusivo e humano. 

 
Propostas: 

1. Reorganização do sistema e serviços de saúde voltados para atenção 

primária; 

2. Construção, reforma e ampliação da estrutura física das unidades básicas de 

saúde; 

3. Implantar um sistema Informatizado, interligado entre as unidades de saúde 

com o armazenamento do histórico de atendimento dos pacientes em rede; 

4. Rever e reformular todos os convênios e contratos do município, tais como 

o Hospital Regional, Policlínica, Exames laboratoriais, especialidades e etc, 

a fim de que possamos garantir um maior controle do município, 

consequentemente melhorar a gestão dos recursos municipais; 

5. Criar Laboratório Municipal e descentralizar a coleta de material para 

exames; 

6. Melhorar a estrutura farmacêutica ampliando a quantidade, diversidade e 

qualidade dos medicamentos da atenção básica; 
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7. Criar serviço Farmacêutico itinerante pelo qual os pacientes receberão os 

medicamentos em domicílio de acordo com sua necessidade para sede do 

Municipio e Zona Rural; 

8. Ampliar atuação dos agentes de controle das endemias dotando-os de 

melhores condições de trabalho; 

9. Criar os conselhos locais de saúde, bem como, garantir o efetivo 

funcionamento do conselho municipal; 

10. Criar centro de recuperação para dependentes químicos, ( álcool e drogas) 

buscando sua reinserção social; 

11. Criar um centro de atendimento aos animais de rua e possibilitar acesso aos 

serviços básicos de saúde dos pets de famílias de baixa renda. Com 

atendimento veterinário e atenção aos tratamentos básicos; 

12. Buscar apoio do governo federal e estadual para construção do Hospital 

Municipal, equipá-lo e garantir atendimento nas especialidades, clínica 

médica, cirúrgica, obstétrica, ginecológica e pediátrica; urologia, 

oftalmologia; 

13. Construir centro especializado em odontologia e ampliar os consultórios 

odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias de 

Saúde da Família; 

14. Transformar o posto de saúde do distrito de barreiros em unidade mista de 

saude; 

15. Construção do laboratório de prótese dentária; 

16. Construir centro municipal de especialidades Médicas; 

17. Criar centro municipal de reabilitação em fisioterapia, 

18. Criar núcleo municipal de apoio à saúde da família ( NASF); 

19. Implementar equipes do programa saúde da familia; 

20. Implantar unidade do samu; 

21. Criar centro de apoio á pessoas com doenças renais para desenvolver ações 

de amparo aos pacientes quanto às questões emergenciais tais como: 

doação de alimentação básica, medicamentos, atividades psicopedagógicas, 

e garantir acompanhamento por profissionais de serviço social, 

encaminhamentos para qualificação profissional, para os diversos programas 

de assistência social do governo e para oportunidades de emprego. 
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22. Buscar ouparceria com municípios da região, tais como urologia, 

oftalmologia e outras; 

 
EDUCAÇÃO 

 
 

Iniciamos nossa explanação sobre educação com a célebre frase de 

Paulo Freire: "Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco 

sem ela a sociedade muda". Nesse sentido, defendemos uma educação que 

contribua na intervenção social, no sistema econômico, no aperfeiçoamento cultural 

e no desenvolvimento sustentável. 

Uma educação que unifique os conhecimentos eruditos, científicos e 

acadêmicos aos saberes populares - uma educação integral e contextualizada que 

inter- relacione todas as dimensões do ser humano, que prepare a juventude para 

ler o mundo e desenvolva ações rumo à transformação de sua realidade. 

Defendemos um método pedagógico que demonstre as contradições do 

Sistema Capitalista, que faça uma crítica social aos conteúdos escolares 

estabelecidos nos parâmetros curriculares, livros didáticos e objetivos do ensino 

oficial. 

Propomos uma educação que entrelaça todos os níveis do ensino: 

Creche, Ensino Básico e Universitário, que transborde os muros da escola e se 

espalhe pelas praças, avenidas e clubes, pela cidade e pelo campo, transformando 

Potengi em um Município Educador e de transformação social. 

 
Propostas: 

1- Adequar as estruturas físicas proporcionando condições para ofertar escola em 

tempo integral no sistema municipal; 

2- Ampliar a oferta de Educação Infantil no município através da implantação de 

creches e pré-escolas na zona urbana e rural; 

3- Promover formação Continuada, visando a melhoria da qualidade na educação 

pública municipal, oferecer condições de formação acadêmica na área de 

atuação; Formação por ano, modalidade de ensino e disciplina; formação 

específica de educação especial para todos os professores visando a 

efetivação da política de educação inclusiva; 
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4- Implementar a Educação Contextualizada em todo o sistema de educação 

pública municipal, considerando aspectos político, social, econômico, cultural 

e ambiental; 

5- Desenvolver projetos que visem ampliar a presença da comunidade na escola; 

6- Criar programa Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) para Educação do Campo e 

desenvolvimento da Agricultur Familiar. Portanto, um programa que tem como 

objetivo a inclusão social, que incorpora massivamente o trabalho da mulher dos 

jovens e idosos como atores sociais e produtivos. Desenvolvendo vários cursos 

como: turismo rural, hortaliça, bovinocultura de leite, artesanato, nutricional e 

vários outros, para cada comunidade do campo. Assim a agricultura familiar 

transforma os produtos, movimentando a economia local, gerando postos de 

trabalhos, promovendo ocupação e inclusão social no meio rural e gerando 

novas alternativas econômicas e sociais com respeito à diversidade cultural e 

ambiental; 

7- Valorizar os profissionais da educação com cumprimento dos dispositivos 

legais da Lei do Piso e do Plano de Carreira do Magistério; 

8- Pagar integralmete aos professores, os 60% do precetorio do FUNDEF quando 

o recurso estiver disponivel; 

9- Melhoria da estrutura física das escolas, garantindo sala para professores, 

biblioteca e laboratórios adequados; 

10- Garantir transporte escolar fechado em todo território do município para 

educação básica e superior, com frota própria e motoristas concursados e 

habilitados; 

11- Realizar seleção pública para suprir eventuais carências, substituição e 

contratação temporária; 

12- Dar continuidade aos programas e projetos federais e estaduais como o 

Programa de Alfabetização na Idade Certa - PAIC, Brasil Alfabetizado, 2º 

tempo, Mais Educação, e etc; 

13- Promover o diálogo entre universidade, escolas técnicas e escolas públicas na 

construção de um pólo integrado de educação para Potengi; 

14- Criação do Programa Ensino Médio ao Superior – PENSU: Trata-se de um 

programa de inserção do estudante concludente do Ensino Médio no Ensino 

Superior, através de programas de grupos de estudos, aulões, 
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acompanhamentos específicos promovidos pela Secretaria de Educação; 

15- Bolsas de Monitoria - Alunos com ótimo desempenho escolar receberão 

bolsas remuneradas de monitoramento para atuar nos diversos equipamentos 

educacionais, culturais e esportivos da cidade; 

16- Organização curricular dos temas transversais: educação para o trânsito, 

educação sexual, cultura, meio ambiente, ética etc; 

17- Estruturar o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos- NEJA e garantir acesso 

a educação de ensino Fundamental e Médio. 

18- Promover anualmente jogos escolares, amostras culturais e científicas, 

integrando os estudantes e profissionais, na divulgação e valorização dos 

conhecimentos produzidos na rede escolar. 

19- Construção de uma Biblioteca Municipal: Para acesso de toda a população a 

um ambiente de estudo e pesquisa. A biblioteca pública central, além do seu 

acervo normal de livros, terá ambientes agradáveis e aconchegantes de leitura 

e cabines de estudos, individuais e de grupo, equipados com mesas, 

computadores e Internet exclusiva às pesquisas escolares e acadêmicas; 

Orientação aos TCCs - a biblioteca pública obterá Monografias, Dissertações, 

Teses como modelos e terá profissionais preparados a orientar o formando, de 

Nível Superior, a preparar o seu trabalho de conclusão de curso que, para 

muitos, tem se tornado uma dor de cabeça, mas que para nós tal preocupação 

será transformada em um trabalho de qualidadee consequente sucesso na 

apresentação das monografias etc. 

20- Adquirir software de gestão para interligar todas as escolas da rede pública; 

21- - Democratizar o acesso à internet nas escolas municipais, parques e praças; 

22- Fomentar projetos de incentivo à leitura em praças, parques e espaços 

públicos; 

 
 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO CAMPO E DA CIDADE 

 
 

O município de Potengi tem uma economia frágil, centrada na 

agropecuária de subsistência que devido a realidade climática é muito vulnerável, 

chegando zerar a produção nos anos de estiagem, inclusive afetando os outros 

setores da cadeia econômica e produtiva. 
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Diante da falta de políticas adequadas para a convivência com a 

realidade, a economia sobrevive das políticas compensatórias, simbolizadas na 

política de transferência de renda do Governo Federal, da renda dos servidores 

públicos municipais, estaduais e federais, aposentados e pensionistas. Diante 

desse quadro temos que efetivar algumas políticas que estimulem a criação de 

trabalho e renda para uma grande camada de desempregados de nosso município. 

Nossa proposta se encontra organizada nos três setores da economia, 

nos ramos da economia primária (agricultura, pecuária e exploração de recursos 

naturais), secundária (indústria e beneficiamento) e terciário (comércio, serviços e 

turismo). 

 
Propostas: 

1 - Fortalecer a agricultura familiar incentivando a policultura (hortas, pomares, 

oleaginosas, mandioca, feijão, milho etc); 

2 - Estimular a implementação de quintais produtivos na cidade e no campo; 

3 - Ampliar a construção de barragens subterrâneas, pequenos açudes, cisternas, 

poços artesiano/amazonas para irrigação nos períodos de estiagens; 

4- Criar programa aração de terra; 

5- Estimular a piscicultura nos açudes públicos e particulares; 

6- Garantir o acompanhamento técnico agrícola aos agricultores familiares; 

7- Organizar os bancos de sementes comunitários; 

8- Garantir a contrapartida da prefeitura no Seguro Safra; 

9- Reforçar a política de compra dos produtos da agricultura familiar para a merenda 

escolar e outras repartições pública; 

10- Regulamentar a extração de recursos naturais para fins econômicos; 

11- Apoiar as iniciativas de beneficiamento e industrialização dos 

produtos agropecuários; 

12- Criar Centro de Produção de caprino e ouvino; 

13- Apoiar a criação de cooperativas agropecuárias, de artesanato, reciclagem e 

serviços; 

14- Feira do Gado: Construir espaço com boxes para feira agropecuaria, agricultura 

familiar e economia popular; 

15- Facilitar em convênios com os bancos o microcrédito para pequenos produtores 
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e artesãos; 

16- Criar Centro Municipal de Artensanto/Corte e costura; 

17- Estimular o turismo de eventos religioso através das festas do município; 

18-Construir Casa do Mel e desenvolver a Apicultura; 

19- Criar galpão e mini parque industrial para Ferreiros, promover geração de 

emprego e renda através de microcréditos e qualificação profissional; 

20- Criar Museu dos Ferreiros; 

21- Criar Conselho Municipal de Agricultura, reestruturar o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável- CMDS, Criar Fundo Municipal, Politica 

Orçamentária e toda normatização, 

22- Criar Núcleo de Consultoria e Captação de Recursos: - A prefeitura implantará 

um núcleo de total apoio ao Terceiro Setor, cujas entidades cadastradas terão 

toda a orientação jurídica para a plena atividade das entidades que tenham 

dificuldades de caminhar sozinhas, para atuarem conforme manda a Lei, para 

prestarem devidamente suas contas, para elaborar projetos e captar recursos; e 

Oferta de Subsídios - as entidades parceiras do município receberão subsídios 

do governo municipal para suas atividades, afim de que elas possam se manter 

ativas e atuantes. 

23- Criar Lei municipal para garantir repasse de 3% do Fundo de Participação do 

Município- FPM para Associações e grupos devidamente organizado com pleno 

funcionamento. 

24- Regulamentar projeto de Lei estadual em âmbito municipal para insentar 

pequenos produtores familiares na emissão da guia de transporte animal- GTA 

e construir matadouro publico municipal. 

25- Efetivar a política de regularização fundiária e realizar cadastro ambiental para 

pequenos produtores rurais. 

26- Criar Centro de Produção de Tijolos de Solo-cimento/Ecologigo; construído por 

um processo coletivo com o objetivo de fomentar a criação de trabalho e renda 

nas comunidades. 

27- Apoiar empresas nos segmentos industriais, comerciais e de prestação de 

serviços através da Lei Municipal de Incentivos com concessões tributárias e de 

infraestrutura para instalação ou expansão no município; 

28- Criar políticas públicas para geração de emprego e renda; 
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29- Incentivar e ampliar os programas municipais de Infraestrutura, Bovinocultura 

Leiteira, Piscicultura e Agroindústria Familiar; 

30- Criar programas de Fruticultura, Associativismo, Olericultura e Avicultura 

Colonial; 

31- Fomentar a compra de produtos agrícolas, provenientes dos pequenos 

agricultores, para abastecer as escolas da rede pública de ensino, Hospital, Posto 

de Saúde e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), através da 

criação do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos; 

32- Construir microaçudes para fomentar a piscicultura; 

33-Criar e instalar novas feiras rurais; 

34- Impulsionar a meliponicultura no município; 

35- programas de distribuição do calcário às propriedades rurais; 

36- Atrair investidores na área de produção de produtos de origem animal com 

inspeção municipal (frigoríficos, abatedouros, agroindústrias de embutidos e 

derivados do leite; 

37- Elaborar projeto de lei para que famílias de baixa renda possam adquirir materiais 

de construção, através de um programa municipal de crédito; 

38- Criar o banco comunitário com o objetivo de promover o desenvolvimento de 

setores locais para população de baixa renda, através do fomento à criação de 

redes locais de produção e consumo. 

 
CULTURA 

 
 

Precisamos desenvolver uma política de cultura que valorize os saberes 

e manifestações do povo Potengiense, evoque seus vultos históricos, seus símbolos 

visuais e espirituais, suas relações de gênero e geração, suas heranças étnicos- 

raciais, suas formas de convivências e produção artísticas, reconhecendo suas 

contradições no sentido do respeito à diversidade, aperfeiçoamento e evolução 

humana. 

É urgente e inadiável uma política municipal de cultura que defina uma 

agenda mínima e contínua de atividades artística-culturais em Potengi que supere 

a continuidade do desmazelo e da secundarização desta área da gestão pública. 
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Propostas: 

1. Construção da Casa da Cultura: Um complexo predial onde serão promovidos 

diversos programas culturais, o qual contará com diversos equipamentos de 

promoção da arte e cultura, cursos e demais atividades culturais, com ênfase 

maior à juventude com aplicação das Libras como instrumento de inclusão sócio- 

cultural. A casa será composta por: Salas de Aula para Cursos - os mais variados 

cursos na área cultural serão ministrados na casa, além dos frequentes cursos 

de Libras; Laboratório audiovisual para produção de fotografia, vídeo, 

documentário, cujos conteúdos, em geral, serão voltados para as questões 

intrínsecas da cidade, como sua história, tradições, manifestações, o povo, 

natureza etc. e onde serão produzidos curtas para exibição em festivais e 

concursos que serão promovidos na Casa; Estúdio de Ilustração e Criação de 

Quadrinhos (HQ) – sala equipada com equipamentos modernos, tais quais 

mesas iluminadas de ilustração, equipamento multimídia com programas de 

editoração de imagens e 3D, e materiais diversos para a execução das 

atividades; Estúdio das Cores - sala para o aprendizado da pintura e das artes 

plásticas, com materiais adequados para a execução das atividades; Canto do 

Grafite - espaço para o aprendizado do Grafite como arte, inclusive com 

amostras virtuais e análises do Grafite no país e no mundo; Chão da Capoeira - 

espaço coberto para a prática e treinamento da capoeira, com toda a 

infraestrutura para acolher os capoeiristas; Salão do Hip Hop e da Dança - salão 

estruturado para receber os rappers e os grupos de dança da cidade, com toda 

a aparelhagem sonora apropriada para suas atividades e Ateliê para exposição 

dos trabalhos artísticos produzidos na casa de cultura e para a divulgação de 

artes e artesanatos dos artistas locais. 

2. Criar Rádio Cultura: Uma Rádio com estúdio de transmissão dos locutores 

usuários da casa. a casa oferecerá cursos de oratória, história do rádio e de 

locução para a formação técnica de pequenos locutores que, por sua vez, 

aplicarão seus conhecimentos nessa rádio interna, além, claro, de ter sua 

primeira experiência nos meios de comunicação para uma futura colocação nas 

rádios profissionais; e Central de Jornalismo - a Comunicação Social estará 

sempre presente na Casa de Cultura. Esta Central de Jornalismo estará 

interligada com a Rádio da casa de cultura e também formará a base de seus 
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principiantes jornalistas com cursos na área. 

3. Projeto Casinha Mundo da Criança: Para que a criançada possa brincar, interagir 

com outras crianças, participar de atividades lúdicas, adquirir mais 

conhecimentos etc. a Casinha terá: Teatro de Bonecos - as crianças aprenderão 

a fazer seus personagens criar peças para encená-los; Contação de Histórias - 

pedagogos e voluntários faram rodas de contação de história para a criançada; 

Leitura infanto-juvenil - mini biblioteca com acervo infantil; Práticas de Cidadania 

e Meio Ambiente - a criança participará de oficinas sobre os exercícios cidadãos, 

seus direitos e deveres e educação ambiental; Cineminha - Sala de exposição 

de vídeos e filmes infanto-juvenis; Brincando e Pintando - atividade artística de 

primeiro contato com a arte; Recreação - atividades orientadas por monitores, 

com jogos etc. Colônia de Férias - programação exclusiva, no Mundo da 

Criança, durante o período das férias do meio do ano letivo, voltada para a 

criançada, com brincadeiras, jogos, oficinas, leitura, vídeos, alimentação etc. 

4.  Festivais da Cultura - Nosso governo promoverá festivais que contemplem a 

música, a dança, o teatro, a poesia, a ilustração, a fotografia, o vídeo etc. dos 

artistas locais, principalmente as produções dos jovens usuários da casa de 

cultura, que terão a oportunidade de apresentar seus projetos, promoção do 

Carnaval e festival de quadrilhas junina na cidade e nos distritos. 

 
5. Criação do Memorial de Potengi: Espaço para a exposição de objetos, 

documentos, fotografias e vídeos que remetam à história da cidade, bem como 

centro de formação de agentes da memória (pessoas capacitas para a 

orientação da história da cidade aos munícipes e visitantes da casa e do centro 

histórico). O espaço funcionará no antigo Açougue. 

6. Construção do Conservatório da Música: Espaço para a capacitação e 

qualificação de músicos; espaço para apresentações e festivais musicais; 

estúdio musical, com todos os equipamentos, para ensaio e gravações digitais 

das bandas e artistas solo; espaço definitivo para abrigo e ensaio da Banda 

Municipal. 

7. Criar Rota Turistica: Anexação do Potengi á Rota Turística do Estado - é 

necessário, para o desenvolvimento da cidade, para aquecer o comércio e a 

rede hoteleira, que haja fluxo de pessoas, além dos próprios munícipes. Inserir 
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o Potengi na Rota Turística do Estado, com vistas ao bom turista, é trazer público 

que conhecerá e se encantará com as belezas da cultura e história de nossa 

cidade; 

8. Criar Conselho Municipal de Cultura – Projeto de Lei; Sistema Municipal; Plano 

Municipal, Política Orçamentária; e Fundo Municipal de Cultura; 

9. Aprovar leis e editais de incentivo à cultura e a Lei do Patrimônio Material e 

Imaterial; 

10. Implementação de políticas de formação continuada em cultura; 

11. Definição das políticas de cultura em conjunto com os artistas e organizações 

promoventes. 

12. Criação do Memorial do Reisado de Caretas e ampliar o Museu Inventor do 

Sertão com apoio financeiro e técnico; 

13. Viabilizar condições de divulgação e visitação dos espaços naturais e culturais 

do município 

14. Construir Cine Teatro. 

15. Recuperar, em parceria com a iniciativa privada, equipamentos culturais e prédios 

públicos de valor histórico; 

16. - Revisar a legislação referente ao patrimônio histórico, artístico e cultural; 

17. Viabilizar projetos pedagógicos que visem combater a violência infantil, a 

drogadição, a exploração sexual e o bullying. 

 
MEIO AMBIENTE 

 
 

Potengi está localizada numa região semiárida, sujeito a períodos de 

estiagem que deixa a fauna e a flora, como também, seu povo vulnerável diante das 

características do clima. Portanto, tem-se que pensar políticas de convivência com 

as peculiaridades e realidade da região. 

Desenvolver ações para resolver as problemáticas do lixo urbano e rural, 

do esgoto residencial e hospitalar e os cuidados com o solo, rios e represas, com o 

controle dos ruídos urbanos e com a qualidade do ar. 

Estimular o desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável, 

preservando os recursos naturais para as futuras gerações e mantendo a qualidade 

de vida da população. 
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Propostas: 

1. Criar projetos de recuperação de mata ciliar de rios, lagos, açudes e barragens 

através de convênios com os governos estadual e federal e realizar ações que 

estimulem a preservação de seus afluentes dentro do município de Potengi com 

a participação de toda a comunidade; 

2. Realizar uma gestão coletiva dos reservatórios de água para evitar poluição e 

garantir seu uso igualitário pela população; 

3. Rever junto aos órgãos executivos do sistema de saneamento e tratamento de 

esgotos da cidade, o seu aperfeiçoamento e sua ampliação, com menor custo 

para os usuários; 

4. Criar e estimular nas zonas urbanas e rurais áreas de preservação ambiental; 

5. Arborizar praças, canteiros centrais das avenidas e ruas com árvores nativas, 

frutíferas e ornamentais; 

6. Desenvolver uma política de preservação da caatinga, considerando sua fauna e 

flora; 

7. Incentivar e apoiar a agroecologia e a policultura no sistema familiar e 

comunitário; 

8. Ampliar a coleta seletiva do lixo urbano e rural; 

9. Construção de Aterro Sanitário com o aproveitamento dos resíduos para fins 

energéticos e produtivos, em convênio com o governo do estado e federal; 

10. Instalar Paineis Solares nos Órgãos Públicos: A ideia é instalar, gradualmente, 

placas de paineis solares em todos os prédios públicos municipais, ao longo dos 

quatro anos de mandato; 

11. Criar Casa Ecológica: - trata-se de um espaço predial, com salas de aula e um 

galpão de triagem dos resíduos sólidos que terão o destino correto após a 

triagem, diminuindo o volume de lixo produzido na cidade, reaproveitando os 

materiais selecionados e gerando receita aos munícipes. A Casa será composta 

de um galpão de triagem dos resíduos sólidos; uma sala para cursos e 
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treinamentos pertinentes às questões ambientais, com ênfase nos resíduos 

sólidos e na educação ambiental; uma sala de exposição dos resíduos sólidos, 

explanando, com mostras reais e fotografias, o que é cada classificação, como 

deve ser separado, o que eles podem provocar à natureza e o destino que eles 

devem ter; e uma sala para venda de produtos artesanais oriundos da coleta 

seletiva; 

12. Criar Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos: - Em todas as 

comunidades terá, pelo menos, um ponto de recebimento do material 

selecionado pela própria população. Preferencialmente, esses pontos se 

instalarão nas praças interativas a serem desenvolvidas em nosso governo. 

Esse procedimento reduzirá os custos com a coleta convencional e facilitará a 

ação dos catadores que darão o destino adequado a esses resíduos; 

13. Criar espaço para a compostagem e produção de adubo orgânico; 

14.  Incentivar a criação da cooperativasde catadores da cidadania que fara a gestão 

dos resíduos sólidos, coleta seletiva e reciclagem; 

15. Fortalecer a educação ambiental nas escolas, entidades sociais e comunidades; 

16. Empreender politicas de prevenção e recuperação de áreas em processo de 

desertificação; 

17. Criar o Fundo Municipal do Meio Ambiente – Projeto de Lei; Normatização; 

Política Orçamentária; Criar Conselho Municipal de Meio Ambiente – 

CONDEMA; 

18. - Programa do uso do óleo de fritura e óleo queimado de veículos automotores; 

19. Estimular, Incentivar, Fomentar o desenvolvimento de produção agropecuária no 

município baseado nos princípios Agroecológicos, utilizando técnicas 

agroflorestal, da silvicultura, dos sistemas agrossilvopastoril na produção 

alimentos; 

20. Iniciar um Programa piloto de uso de energia solar nos prédios públicos municipal; 

21. Identificar, Mapear, Diagnosticar ambientes naturais que são relevantes para a 

sustentabilidade da sociedade e transformá-las em Unidades de Conservação; 

22. Incentivar, fomentar um Programa de mobilidade tendo a bicicleta como 

transporte para o trabalho, transporte escolar e recreativo. 

23. Construir ciclo vias na zona urbana e rural; 

24. Mobilizar, Incentivar a criação de crédito rotativo para aquisição de bicicleta pela 
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população interessada. 
 
 

ESPORTE E JUVENTUDE 

 
 

O esporte é uma atividade prazerosa de muita aceitação popular, 

contribui com a formação física e mental do ser humano e é desenvolvida em várias 

modalidades. 

Infelizmente a administração municipal não tem destinado atenção a esta 

área tão importante para o bem estar das pessoas de todas as idades, sendo 

desenvolvida de forma secundária e sem planejamento. 

Em nosso governo o esporte terá um grande significado, seja como forma 

de lazer, socialização de crianças, jovens e adultos, preparação do corpo e como 

base para futuros atletas profissionais. 

 
Propostas: 

1. Construção de um Complexo Esportivo: construção de um grande complexo 

desportivo que contemplará todas as modalidades esportivas, desde o atletismo, 

natação, jogos de quadra e de campo aos esportes radicais e as artes marciais 

2. Estação da Juventude: Espaço de interação da juventude para suas mais 

diversas expressões culturais, Estação da Juventude será uma edificação 

coberta, ampla, onde a juventude possa expressar suas artes dança, teatro, 

capoeira, rap, hip hop e demais atividades artísticas; Bosque da Positividade - 

espaço aberto, gramado e arborizado, para as rodas de conversa, rodas de 

violão, leitura etc.; Cinema ao Ar Livre - espaço aberto e gramado onde a 

juventude possa ficar a vontade, assistindo filmes, documentários e vídeos 

produzidos pelo jovens do Projeto estação da juventude (Polo Cultural que será 

construído em nosso governo); Biblioteca - a leitura é peça fundamental na 

transformação do ser humano e a Estação contará com uma sala de leitura, com 

diversos livros que ficarão à disposição dos jovens; Oficinas e Acompanhamento 

Vocacional - serão ofertadas as mais variadas oficinas conforme os anseios da 

juventude e haverá o acompanhamento vocacional para os jovens iminentes a 

ingressarem no Ensino Superior. Um dos grandes problemas na juventude é a 

não continuação do Ensino Médio para o Superior, além do abandono no Ensino 
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Fundamental e Médio; Rádio Estação Jovem: Haverá uma pequena cabine, 

devidamente equipada para uma rádio interna, exclusiva para a Estação, onde a 

própria juventude tomará conta da rádio e da programação; 

3. Realizar Acampamento Juvenil: Uma vez por ano, será realizado um grande 

acampamento juvenil, de três dias, com a juventude local e intercâmbio com 

jovens de outras cidades brasileiras, com diversas atividades artístico-culturais e 

de conscientização: Campanhas de Conscientização sobre as drogas, doenças 

sexuais, política, meio ambiente, cultura etc.; Oficinas, Palestras e Mesas - sobre 

as temáticas da campanha de conscientização, com distribuição de materiais 

específicos; Alimentação Segurança - a estrutura do acampamento será 

reforçada com a segurança (guarda municipal, seguranças particulares e apoio 

policial) e alimentação adequada à quantidade de jovens inscritos no programa; 

e Apresentação Musical - shows de porte regional e de porte nacional (a respeitar 

orçamento e bom desenvolvimento dos demais setores institucionais), além de 

apresentações dos grupos locais inscritos no programa. 

4. Programa de Encaminhamento ao Emprego: Elaboraremos um programa de 

inserção do jovem no mercado de trabalho, capacitando-o, acompanhando-o para 

que ele seja empregado na cidade. As empresas parceiras terão incentivos ou 

descontos fiscais a serem estudados pelo Fisco Municipal. 

5. Instalação de Grupo de Escotismo: Um grupo escoteiro, que acolherá não só o 

jovem, mas as crianças também, será um forte aliado do governo, nas políticas 

públicas desse segmento, com vistas a atenção e protagonismo infanto-juvenil e 

poderosa ferramenta de combate a criminalização. Haverá um diálogo com a 

União dos Escoteiros do Brasil – UEB para a instalação de um grupo na cidade. 

6. Programa Avançado de identificação: Preparação e Acompanhamento de 

Talentos Esportivos – PAIPAT – esse projeto irá trabalhar pontual e diretamente 

nossos destaques locais, identificar os talentos, afim deles poderem aperfeiçoar 

suas aptidões e até nos representarem fora da cidade, em quaisquer âmbitos, 

valorizando, assim, o esporte, si próprios e a própria cidade. Esses talentos, uma 

vez identificados, terão 

oportunidade de crescerem, vencerem e se tornarem exemplos aos nossos 

pequeninos que ainda vivem sem expectativa de que os esportes, a educação, a 

cultura etc. são soluções e benfeitorias para suas vidas; 
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7. Inserção das Pessoas com Deficiência nos Esportes: Garantir e incentivar a 

participação da pessoa com deficiência em práticas e atividades esportivas, lazer 

e recreação, incentivando e promovendo eventos com a participação 

concomitante de pessoas com e sem deficiência; 

8. Apoiar o Futebol Amador na Cidade e no Campo; 

9. Fazer e recuperar campos de futebol nas comunidades com traves de aço, 

alambrados, bancos e abrigos para torcedores; 

10. Construir ou recuperar quadras de futsal nos bairros, distritos e retomar as obras 

do Estádio Municipal de Futebol; 

11. Resgatar as brincadeiras populares nas escolas e organizações comunitárias; 

12. Promover os diversos tipos de esporte como futebol,futsal, atletismo, ciclismo, 

voleibol, handebol, basquete, tênis de mesa, artes márcias, capoeira etc; 

13. Realizar Copa São José, Copa do Trabalhador, Copa da Juventude, 

Campeonato Municipal e Super Copa; 

14. Apoiar os eventos de vaquejada, rodeios, corridas de cavalo ou jumento; 

15. Criar escolinha de futebol para crianças e adolescentes; 
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16. Incentivar e apoiar a profissionalização do futebol, futsal e artes marciais; 

17. Equipar praças com módulos para exercício físico; 

18. Valorizar e estimular o esporte feminino através de campeonatos; 

19. Apoiar a Liga Desportiva de Potengi- LDP na realização de ações de promoção 

ao esporte e lazer. 

26. Criar o Conselho Municipal de Juventude/ Esporte, Criar o Fundo Municipal – 

Projeto de Lei; Normatização; Política Orçamentária; 

20. Criar Centro de Apoio a Juventude – Caju, com realização de ações na sede e 

zona rural do municipio. 

21. incentivando a realização dos Jogos Municipais do Idoso e dos Jogos Municipais 

de Inclusão; 

22. Adquirir pista móvel de skate para contemplar crianças e jovens dos diversos 

bairros; 

23. Criar Projeto Pedalando pelo Potengi; 

24. - Instalar mais academias ao ar livre em praças e parques; 

25. implantar do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) 

26. Criar Projeto Ginásio Multidisciplinar para Lutas e Artes Marciais; 

27. Impulsionar a cultura de jogos e games eletrônicos; 

28. Fortalecer os Grêmios Estudantis, bem como, promover a academia de lideres, 

câmara mirim, prefeito e vice-prefeito mirim; 

 
AÇÃO SOCIAL E HUMANIZAÇÃO 

 
 

A humanização é um princípio fundamental desse governo em todos os 

setores da administração. Temos que cuidar com atenção especial das crianças, 

idosos, mulheres, pessoas portadoras de deficiência ou doença grave, carentes 

economicamente e dependentes químicos. 

 
Propostas: 

1. Realizar um diagnóstico geral para saber quais as áreas que precisam de maior 

atendimento especial; 

2. Manter e ampliar convênios com os governos estadual e federal para o 

atendimento especializado às pessoas que necessitam; 
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3. Garantir pessoal técnico para atenção especializada em todos as áreas de 

atendimento; 

4. Manter uma política de atendimento para as crianças carentes desde a gestação 

até seu primeiro ciclo de vida com acompanhamento da saúde, alimentação, 

relacionamento com a família e condições de higiene; 

5. Implementar uma política de atenção as pessoas portadoras de deficiência: 

Garantir o acesso, ingresso e permanência da pessoa com deficiência em todos 

os serviços oferecidos à comunidade, inclusive em todas as áreas da 

administração pública; Capacitação Servidores Públicos para o Atendimento às 

Pessoas com Deficiência - promover a formação e capacitação continuada de 

recursos humanos especializados no atendimento à pessoa com deficiência; 

garantia de cumprimento das Leis - garantir, no âmbito municipal, a aplicação da 

legislação federal e estadual existentes; adaptação das Unidades Educacionais 

às Pessoas com Deficiência - garantir acessibilidade de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos aos ambientes das unidades educacionais de acordo com as 

normas técnicas em vigor. 

6. Criação do Centro Municipal da Pessoa Idosa, Promovendo uma política para 

idosos com atendimento nas áreas da saúde, alimentação, lazer e 

acompanhamento permanente; 

7. Criar fundo emergencial para atender as pessoas atingidas por enchentes, 

incêndios, secas, crise sanitária e etc; 

8. Criar Conselho Municipal de Direitos da Mulher; Fundo Municipal – Projeto de 

Lei; Normatização e Política Orçamentária; 

9. Construir sede própria para Conselho Tutelar, equipando com computadores, 

móveis, transportes para o bom funcionamento. 

10. Organizar uma política para atender as mulheres vítimas de violência, mães 

carentes, jovens gestantes com acompanhamento psicológico, complemento 

alimentar, orientação jurídica e cuidados com a saúde; 

11. Criar programa com CRAS itinerante em comunidades rurais. 

12. Criar Núcleo de Atendimento Jurídico ao Cidadão: – Muitas pessoas procuram os 

serviços jurídicos, mas que não têm condições financeiras de arcar com as 

despesas advocatícias, ocasionando, muitas vezes, a perda de causas que lhes 

são garantidas por direito. Essa é uma grande realidade em nossa cidade e 
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daremos amparo nesse sentido. Atendimento e Acompanhamento Profissional - 

advogados e estagiários farão plantão de atendimento ao cidadão que necessita 

dos serviços jurídicos; e Eu Sei Direito - oficinas e palestras sobre as questões 

básicas do Direito, de uma forma geral, principalmente sobre as principais Leis 

da nossa Constituição Federal. É importante o cidadão está afinado com seus 

direitos e deveres na sociedade. 

13. Criar Programa Aluguel Social; 

14. Criar parceria com os cursos de Arquitetura e Engenharia Civil, beneficiando 

famílias de baixa renda que necessitem de projetos para moradias populares; 

15. Ampliar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) nas áreas de 

vulnerabilidade; 

16. Criar a Casa dos Conselhos Municipais; 

17. Oferecer novos serviços de convivência, fortalecendo a cultura do diálogo, do 

respeito, da tolerância, dos direitos e da dignidade individual; 

18. Executar políticas públicas, promover e incentivar ações de combate ao racismo, 

desigualdade social, homofobia, violência contra a mulher, discriminação a 

imigrantes, refugiados, indígenas e população LGBT 

 
FINANÇAS 

 
 

Para a implementação das ações propostas o governo precisa de 

recursos financeiros, arrecadados da população através de impostos, taxas e 

contribuições. Propomos uma arrecadação com justiça social, onde os ricos 

paguem mais que os pobres e que os recursos sejam utilizados com ética 

priorizando as áreas mais carentes de atenção. 

 
Propostas: 

1. Planejamento para não perder nenhum recurso dos repasses federais e 

estaduais; 

2. Recolher das empresas o ISS devido ao município; 
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3. Organizar as receitas e despesas para não causar prejuízos ao erário público; 

4. Cumprir todos os compromissos, em dia, com fornecedores e prestadores de 

serviço; 

5. Combater o nepotismo, empreguismo e politicagem com os recursos públicos; 

6. Realizar compras e serviços economizando os recursos financeiros através de 

licitação bem feita e transparente; 

7. Combater toda espécie de corrupção com os recursos financeiros do município; 

8. Implementar o orçamento participativo priorizando as políticas de forma 

equalizadas; 

9. Prestar conta mensal com os órgãos competentes e mecanismos de controle 

social. 

10. Redução do salário de vereadores, secretários e prefeito. 

11. Implantar Regime Próprio de Previdência Social; 

 
 

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

 
 

Propostas: 

1 - Garantir a oferta de transporte público de qualidade, com ônibus modernos, 

equipados com ar; 

12. - Instituir o Programa Municipal de Recuperação de Calçadas; 

13. Intensificar a realização de programas de educação no trânsito; 

14. Incentivar o uso de transportes ecologicamente sustentáveis, razão pela qual 

seguiremos ampliando a construção de ciclovias; 

15. condicionado, acessibilidade e renovação regular da frota; 

16. Ofertar curso de capacitação em sinalização de trânsito para motoristas e 

operários da Secretaria Municipal de Transportes 

17. Potencializar o uso da frota municipal com a criação da Central Única de 

Veículos (CUVE); 

18. Implantar na Administração Municipal o Sistema de Rastreamento e 

Monitoramento de Veículos. 

 
Potengi, Setembro de 2020 


